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YARGITAY 16 ncı CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

Sunulmak üzere 

ANKARA BÖLGE ADLİYE  MAHKEMESİ 21.CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

 
Yargıtay 16.Ceza D. Başkanı ve Heyet Üyeleri; temyiz edilmesi için dairenize gelen 28 Şubat 

ve Batı Çalışma Gurubu adlı 2019/379 sayılı dava; 
 
27  Şubat 2011 tarihinde 54ncü Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Necmettin Erbakan’ın vefatını 

müteakip 2012 yılında Terör Örgütü (FETÖ) savcıları tarafından başlatılan soruşturma ve  bu 

davayı kabul ile,  yasalara göre usulsüzlük ve yargılama yetkisizlikleri ile başlamıştır.  

 

Davada sanıklar içinde dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma 

Genel Komutanının bulunuyor olması ve bu sanıkların yasa gereği Anayasa Mahkemesi tarafından 

yargılanması gerekmesine rağmen, yargılama bu davada yetkisiz olan özel yetkili mahkemede 

başlamış ve Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmiştir.  

 

İkinci temel hukuksuzluk, 28 Şubat ile ilgili daha önce Ankara 2 Numaralı DGM Başsavcılığınca 

verilen KYOK ve İstanbul 4 Numaralı DGM’ce itirazın reddi kararı bulunmasına rağmen, bu karar 

kaldırılmadan hukuka aykırı olarak soruşturmanın başlatılması, iddianamenin mahkemece kabulü 

ve kovuşturmanın başlatılmasıdır. Hatta mahkeme, bu temel hukuksuzluğa şiddetli itirazımıza 

karşı  “bu eksikliğin kovuşturmanın her aşamasında giderilmesinin mümkün olduğu”  hukuk ve 

yasa dışı gerekçesine sığınarak, hukuksuz yargılamayı sürdürmüştür.  Ankara 13. Özel Yetkili  Ağır 

Ceza Mahkemesinin ilerleyen aşamalarda bu kararın kaldırılması yönünde ilgili mahkemeye 

yaptığı talep, tamamı FETÖ üyelerinden oluşan İstanbul 12.Ağır Ceza mahkemesince, 1309 

sayfalık iddianame,  binlerce sayfalık savcılık ifadeleri ve yüzlerce ek klasörde mevcut on binlerce 

sözde belgeyi bir günde değerlendirerek 1997 tarihinde verilen KYOK ve kesin hükmün, 

kaldırılmasına 19.07.2013 tarihinde karar verilmiştir.  

 

Sadece iki örneği verilen bu usulsüzlükler, her aşamada ve her konuda tüm yargılama 
sürecinde katlanarak devam etmiştir; 

 

  Soruşturma aşamasında sanıklar lehine olan hiçbir delil toplanmadığı gibi,  kovuşturma 

aşamasında da lehte delil olarak bildirilen bilgi ve belgeler toplanmamış,  bir kısmı hukuka aykırı 

ve gerekçesiz şekilde reddedilmiş (Örnek: Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi,  Başbakan N.Erbakan’ın 

1 Haziran 1997 tarihli basın açıklaması vs.), dinlenmesi talep edilen tanıklar dinlenmemiş, 

dosyada mevcut deliller dahi duruşmalarda tartışılmamış, delillerin değerlendirilmesi aşaması 

CMK’ya uygun olarak yürütülmemiştir. Zorunlu bir yargı aşaması olan bu safha esasen hiç 

yapılmamış, yapılmış gibi izlenim yaratılmış, sanıkların esas savunmalarına ilişkin tek bir cümle 

gerekçeli kararda yer almamış ve bu esas savunmalarımıza mahkemece hiçbir gerekçe ileri 

sürülememiştir.  
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 Kim tarafından, nereden ve nasıl temin edildiği bilinmeyen, sahte olarak üretilmesi oldukça 

mümkün olan, sahte bir CD (5 nolu) içinde yer alan ve yine müşteki ve katılanlar ile avukatlarının 

nasıl ve ne şekilde elde ettikleri belirsiz, üretildikleri ve sahte oldukları dilekçemizde detayları ile 

açıklanan,  ıslak imzaları bulunmayan hukuken geçersiz fotokopi ve dijital türetilmiş sözde 

belgeler, Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında üretilerek kişi ve kurumlara monte edilen 

sözde CD’ler içinde yer alan sözde belgeler ile, FETÖ üyesi savcının yasak sorgu usulü ile topladığı 

ve çarpıtıp ilaveler yaparak iddianameye monte ettiği sanık ifadeleri ile dava devam ettirilmiş ve 

bunlara dayanılarak hüküm kurulmuştur. 

 

 Delil olarak ileri sürülen CD 5’de dâhil, dosyada bulunan dijital materyalin (CD/DVD) içindeki 

sözde belgelerin resmi niteliğinin olup olmadığı, sözde belgelere yönelik bilirkişi incelemesi ve 

mahkeme değerlendirmesi yapılmadığı gibi, CD 5 dahil dosyada bulunan hiçbir dijital materyalin 

Adli İmaj kopyası sanıklara verilmemiş, CD 5 hariç hiçbir dijital materyalin bilirkişi incelemesi 

yaptırılmamış ve adli imajı alınmamış, ısrarlı taleplerimiz sonucunda, bir buçuk yıl sonra, sadece 

CD 5’ in adli imaj kopyası olmayan, hukuken geçersiz basit kopyası sanık ve avukatlarına 

verilmiştir. Bilirkişi raporlarına rağmen içindeki sözde belgelerle birlikte sahte olduğu açık olan 

CD 5, gerçek ve geçerli delil sayılarak hükme esas alınmıştır.    

 

 Dava cebir ve şiddetle hükümetin devrilmesi olmasına rağmen, üstelik sanıklar ve TSK ile 

hiçbir ilişkisi bulunmayan, hukuken geçerli idari yargı kararlarına ilişkin şikâyetleri olan birçok kişi, 

katılan ve/veya müşteki olarak kabul edilmiştir. Ancak bu kişilere sanıklar ve avukatları tarafından 

soru sorulmasına da izin verilmemiştir. 

 

 Adil yargılanma ve savunma hakkı defalarca ihlal edilmiştir. 
 
Ağır ceza davasında hüküm tesisi maddi ve geçerli delillere dayanması gerekirken, Mahkeme 

hükmünü gerçek delillere dayandırmadığı gibi,  güvenilmemesi gereken sahte belgeler ve (TSK 

den disipline aykırı faaliyetleri ve çoğunluğu F.Gülen örgütü ve tarikat üyesi oldukları için resen 

ihraç edilenler gibi) bazı tanık ve katılımcı ifadelerine dayandırmıştır. 

 
Buna karşın, 54ncü Hükümetin Adalet, İçişleri ve Savunma Bakanları, partilerinden istifa eden 

Milletvekilleri, 55nci Hükümetin Başbakanı Mesut Yılmaz, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu 

raporu ve bu komisyonda beyanda bulunan Türkiye Cumhuriyetinin 9ncu Cumhurbaşkanı 

Süleyman Demirel’in ifadeleri, Başbakanlığın devri ve erken seçim için anlaşarak 18 Haziran 1997 

tarihinde Hükümetin istifa kararı aldığının 54ncü T.C. Hükümetinin Başbakanı ve Başbakan 

Yardımcısının ilan ettiği  1 Haziran 1997 tarihli  basın açıklaması, yine aynı gün istifa kararının 

C.Başkanı S.Demirel’e bildirilmesi, C.Başkanı S.Demirel’in bu konudaki açıklamaları, bu karar ve 

açıklamaların yansıdığı 2 Haziran 1997 tarihli basın haberleri,  Başbakan dahil 3 siyasi parti Genel 

Başkanının (Necmettin Erbakan, Tansu Çiller, Muhsin Yazıcıoğlu)  TRT televizyonunda yayınlanan 

21 Haziran 1997 tarihli basın toplantısında açıkladığı istifa nedenleri gibi dönemin tüm üst düzey 

devlet adamları ve yöneticilerinin basın açıklamaları, beyan ve ifadeleri hiç dikkate alınmamıştır. 
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Bir başka hukuka aykırılıkta, Ankara 5. ACM kararında “sanık savunmalarının savunma 

kapsamında olduğunu” belirtilmesi, savunmalarımızın dikkate almadığının ve esasen 

savunmalarımızın reddedilmesinin gerekçesini açıklayamadığının, açık ve somut ifadesi ve ikrarı 

olmakla birlikte, bu hukuka aykırı ve anlamsız, gerekçesiz gerekçenin, zaten önceden planlandığı 

anlaşılan kararın tebliği için yazıldığının da anlaşılmış olmasıdır. Bu ifade aslında mahkemenin 

kendisini adalet dağıtmakla yükümlü görmediğinin, her ne olursa olsun bazı sanıkları mutlaka 

cezalandırmakla görevli saymasının bir sonucudur. 

 

Davada toplam 106 celse yapılmıştır. 13ncü ACM 65 celse yürütmüştür. Bu mahkeme tüm 

sanıkları tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktıktan sonra lağvedilerek, dava  Ankara 5nci 

Ağır Ceza Mahkemesine devredilmiştir. 

 
Ankara 5.ACM 66.celseden itibaren yargılamayı sürdürmüş, 86.celsede Mahkeme Başkanı 

Fevzi Şingar aleyhine yoğun medya yayınları sonucu görevden alınmış, yerine 87.celseden 

itibaren Mustafa Yiğitsoy atanmıştır. İddianame savcısı  FETÖ üyesi Bilgili ve duruşma savcısı FETÖ 

üyesi K.Çetin tutuklandıktan sonra duruşma savcılığına getirilen Levent Savaş, davanın Anayasa 

Mahkemesine gönderilmesi ve atılı suç tarihi ile ilgili iki kez mütalaa vermesinden sonra 

mahkeme heyetinden ve savcıdan memnun olmadıklarını açıkça belli eden müşteki/katılanlar ve 

avukatları ile dava ile ilgili mütalaada bulunan siyasilerin etkisi ile davanın sonuna gelinmesine 

rağmen görevden alınmış, yerine M.Hanefi Yıldırım duruşma savcısı olarak atanmıştır. 

Duruşmalara 18 celse katılan M.Hanefi Yıldırım,  FETÖ üyesi savcının iddianamesinin özet bir 

kopyası olan esas hakkında mütalaasını vermiş, yeni Mahkeme Başkanı M.Yiğitsoy ve Mahkeme 

Heyeti ise 19 celseden sonra temyiz ettiğimiz hukuka aykırı gerekçesiz kararını vermiştir.  

 

Temyiz ettiğimiz ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21.Ceza Dairesinin de aynen katıldığı 

hukuka ve kanuna aykırı gerekçesiz karar;  

 

 HUKUKEN GEÇERSİZ ve SAHTE DELİLLERE 

 Hukuka aykırı olarak başlatılan soruşturma ve kovuşturmaya,  

 Bir FETÖ savcısının iddianamesine, 

 Katılımcı olmaya hakkı olmayanların ifadelerine dayanarak, 
Buna mukabil, 

 TSK’nın başta Anayasa olmak üzere, mevzuat, yargı kararları ve TBMM tarafından da kabul 
ve tespit edilen, Anayasa, kanun ve nizamlarda açıkça gösterilen iç ve dış tehditlere karşı 
ayrıca bir başka hukuki düzenlemeye ihtiyaç olmaksızın  Cumhuriyeti  koruma ve  kollama 
vazifesi ve bu vazifesi kapsamında her türlü teşkilatı kurma ve tedbiri  alma  yetki ve 
sorumluluklarını. 

 İç ve dış tehditleri, önceliklerini ve bu tehditlere karşı görevlendirmeleri içeren Bakanlar 
Kurulu kararı olan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi ile Milli Askeri Stratejilerini ve görevlerini 
açıklayan (TÜMAS) belgesini, 

 Süreç içinde devletçe yayımlanmış emir ve direktifleri ile dönemin tüm hukuki külliyatını, 

 Dönemin tüm devlet yöneticilerinin ifade ve beyanlarını, 

 Başta AYM olmak üzere, AİHM, Yüksek yargı ve yargı kararlarını,  



08.07.2020 

Sayfa 4 / 4 
 

 

 Sanıkların başta esas savunmaları olmak üzere tüm savunmalarını görmezden gelip, 
gerekçesiz bırakarak, 

 Cezaların şahsiliği nedeniyle sanıkların tek tek hangi eylemlerinden dolayı 
cezalandırıldıklarını belirtmeden 
 

       HÜKÜM KURMUŞTUR. 
 
Bu hukuka aykırı hükme karşı istinaf başvurumuz ise, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. 

Ceza Dairesi Başkanlığının 22.06.2020 tarih ve 2019/379 esas sayılı hukuka ve Anayasaya 

aykırılıkla ve hiçbir gerekçe belirtmeden verdiği kararla reddedilmiştir.   

 
Yukarıda çok özet olarak belirttiğimiz bütün hususları ve bu kısımda belirtilmeyen binlerce 

hususu en ince ayrıntısına kadar tek tek inceleyen Ek’teki ORTAK SAVUNMA TEMYİZ DİLEKÇEMİZ 

makamınıza ve heyetinize arz edilmiştir. 

 

Makamınızdan ve heyetinizden arz ve talebimiz bu genel savunmamızın ışığında tüm 

beraat kararlarının CMK 223/2-b maddesi gereğince “Yüklenen suçun sanık tarafından 

işlenmediğinin sabit olması” sebebiyle DÜZELTEREK ONANMASINI, tüm mahkûmiyet 

kararlarının bozularak davanın gerçek yargı makamı Anayasa Mahkemesine gönderilmesini arz 

ve talep ederiz.  08.07.2020 

 

EKİ  :   

1. Ortak savunma ve ekleri.  

2. İmzalar ve listesi. 
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YARGITAY 16 ncı CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

Sunulmak üzere 

ANKARA BÖLGE ADLİYE  MAHKEMESİ 21.CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

 

DOSYA ESAS NUMARASI  : 2019/379 

AĞ. CZ. DOSYA NUMARASI  : 2014/144 

KONU     : Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin  13.04.2018 tarih ve 2014/144 esas 

sayılı kararına karşı yapılan istinaf taleplerinin reddine dair, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 21. 

Ceza Dairesi Başkanlığının 22.06.2020 tarih ve 2019/379 esas sayılı kararına karşı genel (ortak) 

savunma ve temyiz dilekçesinin sunulmasıdır (sanıkların sadece kendilerini ilgilendiren konularda 

ayrıca beyanda bulunmuşlar ve bulunulacaktır)  

 

AÇIKLAMALAR   :  

  

Bu  genel (ortak) savunma yargılanan sanıkların (beraat edenler de dahil) haklarında verilen 

kararın (gerekçesiz) gerekçesine karşı verilen bir cevap niteliğindedir. Sanıklar savunmalarında 

kendilerine yüklenen eylemlere karşı açıklamalarda bulunmuşlar ve cevap vermiş olsalar da, 

sanıkların tamamını ilgilendiren ve suçlamaya dayanak alınan delil veya olaylara topluca cevap 

verilmesi bir zorunluluk olmuştur. 

 

Bu ortak savunma mahkemeye bir kısım sanık ve vekilleri tarafından (farklı şehirlerde 

yaşamaları ve devam eden salgın sebebiyle alınan tedbirler nedeniyle) imzalı olarak sunulacak ise 

de, diğer sanık ve/veya vekilleri tarafından da UYAP sistemi üzerinden veya ıslak imzalı olarak 

doğrulanacak, atıf yapılacak ve dayanılacaktır. 

 

Müştekilerin ve katılanların Ankara Bölge Adliye Mahkemesine verdiği istinaf dilekçelerinin 

tarafımıza tebliğinden (CD ile) sonra verdiği dilekçeleri ile temyiz dilekçeleri tarafımıza tebliğ 

edilmediğinden, bu dilekçelere bir cevap verilememiştir. Bu kumpas davasının geniş ve çok 

boyutlu olması, bu süre içinde dosyada yer alan ve halen çalışması devam eden bir kısım sözde 

belgelere, toplanmayan deliller ve dinlenmeyen tanıklar nedeni ile bu deliller ve tanıklarla ilgili 

kapsamlı açıklamalarımıza bu dilekçede yer verme olanağı bulunamamıştır. Müştekilerin ve 

katılanların diğer istinaf ve temyiz dilekçeleri tarafımıza tebliğ edildiğinde, toplanmayan deliller 

toplanıp, dinlenmeyen tanık dinlendiğinde ve üzerinde çalışılan sahte belgelerle ilgili  

açıklamalarımız müteakiben mahkemenize sunulacaktır.   

 
28 Şubat sürecinin siyasi kazanım ve  hesaplaşma amacı ile Silahlı Kuvvetleri ilgilendiren veya 

ilgilendirmeyen, ancak yüklenen suçu oluşturmayan uygulamaları iddia makamını ele geçirmiş iç 

ve dış destekli FETÖ mensuplarınca önce soruşturmaya dönüştürülmüştür. FETÖ savcılarının 

kaleme aldığı bu iddianamenin yazılması öncesinde yıllar önce verilen KYOK’un kaldırılmasındaki 

hukuk tanımazlıkla başlayan süreç, sanıkların baskı altına alınması, tanıkların yönlendirilmesi, 

sanki ıslak imzalı belgeler varmış ve diğerleri bunu ikrar etmişler algısı yaratılarak alınan ifadelerle 

devam eden süreç iddianameye dönüşmüştür. Hukuki olmaktan uzak ve yukarıda belirtilen 

sürecin devamı olarak nitelenebilecek bu siyasi gerekçeli karar, bazı kesimlerin siyasi amaçlarına  
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hizmet etmiştir. 28 Şubat 1997 sürecinin farklı bakış açılarıyla farklı değerlendirmelere tabi 

tutulduğu artık herkes tarafından bilinmektedir.  

 

Siyaseten tartışmalı ve siyasi sonuçları olan bu süreçte, karşı siyasi görüşe sahip olanlar, siyasi 

çözüm yerine intikam duygusu ile tartışmaların içine yargıyı da dahil etmişler ve kullanmışlardır.  

 

Yerel Mahkeme ve istinaf mahkemesi görüleceği üzere, suçun unsurları, lehe kanun 

uygulaması, katılma kuralları, masumiyet ilkesi, mahkeme kararlarının gerekçeli olma 

zorunluluğu ve re’sen araştırma ilkelerini yok sayarak bu siyasi çekişmelerin içinde 

pozisyonunu almıştır. 

 

Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesinin ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi 

Başkanlığının (gerekçesiz) gerekçeli kararının bir cevabı olan bu dilekçede, özellikle gerekçeli 

karardaki numaralama yöntemi ve sıra takip edilmeye çalışılmıştır. Savunma içeriğinde 

tekrarlardan kaçınılmaya çalışılmakla birlikte, gerekçeli karar bir tekrarlar zinciri olduğundan, 

birçok ve önemli konularda tekrar kaçınılmaz olmuştur. 

 

Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin, davayı olabildiğince siyasallaştırarak delilleri yok 

saydığı, temel ceza ve muhakeme kurallarını görmezden geldiği ve hatta kararını hızlandırmak 

adına, bir dönem  duruşmalar arasında aylarca boşluk bırakırken, bir dönemden sonra ise gece 

yarılarına kadar duruşmaları sürdürerek ileri sürülen delilleri dahi toplamadan kararı hızla verdiği 

görülmüştür. Bu aşamada en dikkat çeken konu ise, kararın hemen sonrasında yapılan Yargıtay 

üye seçimleridir.  Nitekim, kararı müteakip üye hakim Turhan Kök hemen, mahkeme başkanı 

Mustafa Yiğitsoy ise 3 ay sonra Yargıtay üyesi olarak seçilmişlerdir. Bu hususun bir tesadüf olup 

olmadığına tarih karar verecektir.  

 

Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi 

Başkanlığının gerekçeli kararında, TSK’nın anayasal düzene ve cumhuriyetin temel ilkelerine 

yönelen irtica tehdidine karşı  aldığı önlemlerin hangi gerekçe ile, laik devlet düzeni ile  var olan 

ve iktidarını bu sistem içinde sürdürmek yükümlülüğünde  olan  bir hükümetin çalışmasını kısmen 

ya da tamamen engellediğini de açıklayamamıştır. Esasen, mahkemelerin bu yönde bir gayreti de 

yoktur. Ancak anlaşılan şudur ki, örgüt amaçları doğrultusunda talimatla kurgulanan iç ve dış 

destekli bu  stratejik kumpas davasında, FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin hazırladığı iddianame ile 

burada sanıklar değil, atılı suç kılıfı altında irtica ile mücadele, Cumhuriyetin devlet düzeni ve TSK 

nın anayasal düzenini koruma gayreti yargılanmaya çalışılmaktadır. Bu kamufleli dava, esasen 

milletin siyasal islama geçit vermeyen,  din esaslarına dayalı şeri devlet düzenine karşı geliştirdiği 

direncin ve iradenin de, sanıklar üzerinden kırılmaya çalışıldığı, bu fikrin normalleştirilip, 

muhtemel kalkışmalara ve rejimin değiştirilmesine yasal ve toplumsal zemin hazırlama gayretinin 

varlığını da açıkça göstermektedir.  

 

Bu temyiz dilekçemizde, Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesinin ve Ankara 21. Bölge Adliye 

Mahkemesinin  (gerekçesiz) gerekçeli kararında yer alan hükmün ne denli anayasaya, kanuna ve 

hukuka aykırı, hükme dayanak alınan delilerin, uydurma ve kumpas ürünü olduğu, davaya 

organize bir sistemle nereden ve nasıl sözde belge ve delil monte edildiği, nasıl bir intikam ve 

toplumu dönüştürme davası olduğu, yargılama sürecinde adil yargılama, savunma, delil sunma 
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temel hakların nasıl ihlal edildiği, savcılık ifadelerinin ve savunmaların  nasıl çarpıtılıp 

değiştirildiği, lehte delillerin nasıl gizlenip yok sayıldığı, esasen 20 yıl önce sinsice başlatılan ve 

taşları döşenen bir kumpasın, yargı sürecine dönüştüğü bütün ayrıntılarıyla açıklanmıştır.  

 

Yargıtay süreci sonrasında adaletin yerine geleceğine, kumpasın ortaya çıkartılacağına ve 

zaten bir suç içinde olmayan tüm sanıkların beraat edeceğine olan inancımız tamdır. 

 

1. DAVA İLE İLGİLİ "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR" (KYOK)  

KALDIRILMADAN, KAMU DAVASININ AÇILMASI HUKUKA AYKIRIDIR (G.K.s. 3474-3475): 

 

Dava konusu suçlama ile ilgili "Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı" kaldırılmadan kanuna 

aykırı olarak soruşturma başlatılmış, sonucunda kanunun açık lafzı ve ruhuna aykırı şekilde dava 

açılmış, usülüne uygun açılmamış dava nedeniyle sanıklar tutuklu kalmış, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 5. Maddesi ile korunan “Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğine İlişkin Hakları” ve 

Sözleşme’nin 6. Maddesi ile korunan “Adil Yargılanma Hakları” ihlal edilmiştir. Uluslararası 

Sözleşmeler ve Usül Hukukumuzda bağlayıcı kurallar ile korunan usüllere aykırı şekilde açılan 

dava yasaya aykırı olduğundan sonrasında yapılan işlemler de usül ve yasaya aykırı olarak 

kalmıştır. Bunun sonucu olarak; sanık ifadelerine dayanılarak hüküm  kurulamaz,   CD-5'inde 

aralarında bulunduğu bütün dokümanlar artık delil olarak değerlendirilemez. Çünkü pardon 

denilerek, iddianamenin kabulünden sonra bir mahkemeden kovuşturmaya yer olmadığına dair 

karar kaldırılmıştır. Dolayısı ile, yetkisiz bir soruşturma yapılmış ve iddianame kabul edilerek 

kovuşturma başlatılmıştır. Bu nedenle, yeniden toplanması mümkün olmayan deliller dışındaki 

tüm deliller artık hükme esas alınamaz. Bu itirazımızı o dönemde BÇG'nin de yasal olduğunu 

tespit eden bir yargı olması nedeniyle tekraren ifade ediyoruz.  

 

YARGITAY UYGUN ŞEKİLDE KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI KALDIRILMADAN 

YENİ DELİL VARLIĞI NEDENİYLE DAVA AÇILMIŞ OLMASINI HUKUKA AYKIRI OLARAK 

DEĞERLENDİRMEKTE VE BÖYLE AÇILMIŞ DAVALARDA VERİLEN KARARLARI BOZMAKTADIR. 

(Yargıtay 6. Ceza D. E: 2011/18820 K: 2012/529 T: 18.01.2012). 

 

Önce bu davada dile getirilen ve KYOK verilmesi ile sonuçlanan olayları hatırlayacak 

olursak: Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı müşteki Hasan Celal GÜZEL tarafından şikâyet ve 

ihbar dilekçesi ile “Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Aydan 

Erol, Genelkurmay Harekât Başkanı Çetin Doğan ve BÇG Grubu adı altında faaliyet gösteren kişiler 

anayasa ile kurulmuş düzeni çiğnemiş, Meclis ve hükümeti görev yapmaktan men etmeye 

teşebbüs etmişlerdir. Bu şahıslar ayrıca askeri komutanlıkları görev ve yetki sınırları dışına çıkarak 

gasp etmişler, askerleri ve asker ailelerini kanunlara karşı itaatsizliğe ve suç işlemeye teşvik 

etmişlerdir” şeklinde ifadelerle (G.K.s.257-261); Anayasa ile kurulan düzeni tebdil, tağyir ve ilgaya, 

Anayasa ile teşekkül etmiş TBMM'yi vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs (TCK Md.146), 

Hükümeti vazife görmekten men etme (TCK Md.147), Askeri komutanlıkların (görev ve yetki 

sınırları dışına çıkılarak başka amaçlarla) gaspı (TCK Md.152), Askeri kanunlara karşı itaatsizliğe 

teşvik (TCK Md.153), Özellikle asker aileleri efradını kanunlara itaatsizliğe (TCK Md.312) ve suç 

işlemeye teşvik (TCK Md.311) iddiaları ile Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına 28.07.1997 

tarihinde şikâyette bulunmuştur. 
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Ankara C. Başsavcılığı 04.08.1997 tarih 1997/285 hazırlık 1997/77 sayılı kararı ile özetle; 

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi sadece ülke sınırlarını yabancı devletlerin ordularına karşı 

korumak değildir. 211 sayılı İç Hizmet Kanunun 35. Maddesinde 'Silahlı Kuvvetlerin vazifesi Türk 

yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş bulunan Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamaktır. 

BÇG'nin illegal faaliyet gösteren bir yapılanma olmadığını, Türk Silahlı Kuvvetleri ve BÇG 

faaliyetlerinin devletin anayasal düzenini yıkmak amacıyla değil, tamamen tersine niteliklerini, 

Anayasa'nın 2'nci maddesinde belirtilen demokratik, laik sosyal hukuk devletini korumak amacıyla 

çalışmalar yaptığını, devlet düzenini korumak amacıyla yapılan çalışmalarda bu suçlarla ilişkin 

kasıt unsurunun olamayacağı sebebiyle Çevik Bir, Aydan Erol, Çetin Doğan ve Genel Kurmay 

Başkanlığı Batı Çalışma Grubu çalışanları hakkında TAKİBAT İCRASINA MAHAL OLMADIĞINA"  

CMUK.163,164 maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

 

İstanbul 4 numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığına müşteki Hasan Celal Güzel 

vekilleri tarafından yapılan itiraz üzerine, "verilen takipsizlik kararının usül ve yasaya uygun 

bulunduğu, kamu davası açılması için yeterli delil bulunmadığından" 2845 sayılı yasanın 17. 

maddesi ve CMUK.nun 167. maddesi gereğince 11.12.1997 tarihinde ve 1997/285 müteferrik 

sayılı kararı ile itirazın reddine karar verilmiştir. Böylece bu konudaki Ankara 2. DGM 

Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı kesinleşmiştir.  

 

FETÖ üyesi eski savcı Mustafa BİLGİLİ, kovuşturmaya yer olmadığı kararına itirazı reddeden ve 

kararı kesinleştiren mahkemeden bu kararı kaldıran ve soruşturmaya kaldığı yerden devamını 

sağlayacak olan bir karar çıkartmadan soruşturmaya başlamış ve yine bir karar çıkarttırmaya 

ihtiyaç duymadan iddianame hazırlamıştır. 

 

14 Haziran 2013’de Ankara 13. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ üyesi eski savcı 

Mustafa BİLGİLİ tarafından sunulan hukuka aykırı iddianameyi kabul etmiş ve kovuşturmayı 

başlatarak tensip kararı çıkarmıştır.  

 

Dava konusu eylem hakkında daha önce takipsizlik kararı verilip itiraz üzerine kesinleştiği ileri 

sürülmekle, mahkeme tarafından Ankara DGM Başsavcılığı'nın 1997/285 hazırlık dosyası getirtilip 

ve mütalâa alındıktan sonra denetimden geçerek kesinleşen takipsizlik kararı üzerine 

Cumhuriyet savcısının yeni delile dayanarak aynı fiilden dolayı iddianame düzenlemesi 5271 

sayılı CMK'nın 172/2. ve 173/6. maddeleri gereğince engellenmiştir. Dava açılabilmesi için 

önceden verilen takipsizlik kararının kaldırılması gerektiğinden Kenan Deniz müdafii Av.Dr. 

Mustafa Bir tarafından 11.07.2013 tarihinde ve bilahare bazı sanık avukatlarının aynı talepli 

dilekçeleri ile itiraz edilmiştir. CMK 223/8’e göre soruşturma ve kovuşturma şartı 

gerçekleşmeden açılan kamu davasının düşmesine karar verilmesi ve tüm tutukluların 

salıverilmesi taleplerinde bulunulmuştur. 

 

Bunun üzerine Ankara Özel Yetkili 13.Ağır Ceza Mahkemesi 18.07.2013 tarihli ara kararı ile 

alelacele UYAP üzerinden sadece sanıkların ilk ifadelerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 

göndererek “kesin hükmün kaldırılması kararı” alınmasını talep etmiştir.  

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 19 Temmuz 2013 tarihinde, İstanbul 12. Ağır Ceza 

Mahkemesi’ne bu talebi iletmiş, mahkeme sözde yeni deliller içeren, taranmamış 54 klasör bilgi 
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ve belgeyi görmeden, incelemeden aynı gün 19.07.2013 tarih 2013/472 D.İş sayılı kararı ile 

İstanbul 4. Nolu DGM tarafından 11.12.1997 tarih ve 1997/285 müteferrik sayılı red kararının 

5271 sayılı CMK'nın 173/6. maddesi gereğince  kaldırılması kararını vermiş ve göndermiştir.  

  

Kararı veren İstanbul 12. Özel Yetkili Mahkeme üyeleri Başkan Hâkim Mehmet HAMZAÇEBİ, 

üye hâkimler; Mehmet ERDOĞAN ve Vedat DALDA 15 Temmuz FETÖ soruşturması sonucu 

meslekten ihraç edilmişlerdir (Bu durum FETÖ mensubu savcı ve hâkimlerin nasıl bir 

organizasyon içinde çalıştıklarına ve belki de halen çalışmaya devam ettiklerine dair bir işarettir) 

Bu FETÖ üyesi yargı üyeleri sadece bir günlük süre içerisinde savcı mütalâasını da alarak kesin 

hükmün kaldırılması kararını vermişlerdir. Başka koşullarda böyle bir kararın alınması mümkün 

değildir. Bu yargı mensuplarının, yargı görevini  FETÖ amaçları doğrultusunda yürüttüğü ve 

anayasayı ihlal iddiası ile hazırlanan ve haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 

iddianame ilgili mahkemece kabul edilmiştir (Bu husus dilekçemizin “İddianamenin bir FETÖ  

üyesi tarafından ve örgüt faaliyeti kapsamında kaleme alınması nedeniyle geçerliliği konusunda 

değerlendirme “ başlıklı “9.“ maddesinde açklanmıştır)  

 

Bu süreç yasaya uygun şekilde sürdürülse idi sanık avukatlarınca ANKARA 13. ACM’ne yapılan 

itiraz üzerine CMK 223/8 e göre soruşturma ve kovuşturma şartı gerçekleşmeden açılan kamu 

davasının düşmesine karar verilmesi ve tüm tutukluların salıverilmesi gerekirdi. Ancak bu 

yapılmamıştır. BU NEDENLE DAHA SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİNDE YAPILAN TÜM İŞLEMLER 

SAKATTIR, YOK HÜKMÜNDEDİR. 

 

Mahkeme, bu hususa gerekçesinde yer verirken bir Ağır Ceza mahkemesinin yapmaması 

gereken hatalı beyanlarda bulunmuştur.  

 

 BİRİNCİ OLARAK,  mahkeme her vesile ile ilgili kanun hükümlerini metin olarak sunarken bu 

konudan özellikle kaçınmıştır. Mahkemenin uygulamaktan burada kaçındığı hususu biz ikmal 

edelim. İlgili hükümleri göz atılacak olursa (Kanunun dava açıldığı tarihteki hükümleri 

kullanılmıştır). 

 

5271 Sayılı CMK 172nci maddesinin ilk iki fıkrası konu ile ilgili olup hükmü şöyledir; 

 

“Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 

Madde 172 – (1) Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için 

yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması 

hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden 

ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii 

gösterilir. 

(2) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra yeni delil meydana çıkmadıkça, aynı 

fiilden dolayı kamu davası açılamaz.”  

 

5271 sayılı CMK 173ncü maddesi Cumhuriyet savcısının kararına itiraz usülünü düzenlerken 

altıncı fıkrası konu ile doğrudan hüküm koymaktadır;  

 

“Cumhuriyet savcısının kararına itiraz (1) 
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Madde 173 – (1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ 

edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde 

görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine itiraz edebilir. …(6) İtirazın 

reddedilmesi halinde; Cumhuriyet savcısının, yeni delil varlığı nedeniyle kamu davasını açabilmesi, 

önceden verilen dilekçe hakkında karar vermiş olan ağır ceza mahkemesinin bu hususta karar 

vermesine bağlıdır.” 

 

Tekrar edersek, “Cumhuriyet savcısının, yeni delil varlığı nedeniyle kamu davasını 

açabilmesi, önceden verilen dilekçe hakkında karar vermiş olan ağır ceza mahkemesinin bu 

hususta karar vermesine bağlıdır.”  

 

Burada son derece kuvvetli bir şekilde bir dava açma şartı vazedilmektedir. BAĞLIDIR 

kelimesi ile konulan şart çok ciddi bir şart olup sonradan giderilemeyecek bir işlem ile kuralı 

bağlamaktadır. Hüküm sonradan ikmal edilebilir bir hususu göstermemektedir. Yapılabilir, 

edilebilir, yapabilir, edebilir şeklinde değil, “BAĞLIDIR” kelimesi ile ihdas edilen hükme karşı 

yargının hiçbir üyesinin aksine ve sulandırıcı bir yorum yapamayacağı kadar kuvvet aşılanmıştır.  

 

Bu şart öyle bir şarttır ki, kralların her istediği zaman her istediği kişiye istediği bahanelerle 

dava açtığı bir dönemi sona erdiren İngiliz Kişi Güvenliği Yasası (Habeas Corpus Act) (1679)'dan bu 

yana İngiliz insanlarına tanınan bir hakkın Ceza Muhakemeleri Kanunumuzdaki lafzen ifadesi olup  

Yerel Mahkeme bu hakkı Türk insanından esirgemektedir. Adil yargılanma hakkı ihlali son derece 

açık şekilde kendisini göstermektedir.   

 

Yerel Mahkemenin aşağıda yer alan kararında ifade edilen hususlar (G.K.s.3475),  yukarıda 

izah ettiğimiz, insana hak ettiği değeri veren veya değerlere atıf yapan nitelikte değildir; 

 

“ …bu usül eksikliğin giderilmediği ve bunun davanın her aşamasında giderilmesinin 

mümkün bulunduğundan 18.07.2013 tarihli ara kararı ile gerekli kararın alınması için yazı 

yazıldığı, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi 19.07.2013 tarih 2013/472 D.İş sayılı kararı ile 

İstanbul 4. Nolu DGM tarafından 11.12.1997 tarih ve 1997/285 müteferrik sayılı red kararının 

5271 sayılı CMK'nın 173/6. maddesi gereğince kaldırılmasına karar vermiştir. (…)  Kovuşturmaya 

yer olmadığına dair karar verildikten sonra aynı fiilden dolayı yeniden kamu davası açılabilmesi 

bakımından, 1412 sayılı CMUK.nun 167. maddesi gereğince verilen ve kesinleşen takipsizlik 

kararının yeni vakıa ve yeni delillerin ortaya çıkması halinde yine 1412 sayılı CMUK.un 167. 

maddesi gereğince anılan kararın kaldırılmış olmasının aranmadığı, 5271 sayılı CMK'nun 173/6. 

maddesi gereğince de sonradan meydana çıkan tanık beyanları, müşteki beyanları, kurumlardan 

gelen belgeler ve dijital belgeler gibi delillerin "yeni delil" niteliğinde bulunduğu, söz konusu 

takipsizlik kararının kapsadığı kısma yönelik soruşturma şartının bu usülî eksikliğin giderilmesi 

nedeniyle davanın durması veya reddi kararı verilmesi yönündeki itirazlara itibar edilmemiş ve 

taleplerin reddine karar verilerek yargılamaya devam olunmuştur” 

  

Bu gerekçe ifadelerinden, “bu usülî eksikliğin giderilmediği ve bunun davanın her 

aşamasında giderilmesinin mümkün bulunduğundan...” ve “5271 sayılı CMK'nun 173/6. 

maddesi gereğince de sonradan meydana çıkan tanık beyanları, müşteki beyanları, kurumlardan 

gelen belgeler ve dijital belgeler gibi delillerin "yeni delil" niteliğinde bulunduğu, söz konusu 
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takipsizlik kararının kapsadığı kısma yönelik soruşturma şartının bu usülî eksikliğin giderilmesi 

nedeniyle davanın durması veya reddi kararı verilmesi yönündeki itirazlara itibar edilmemiş ve 

taleplerin reddine karar verilerek yargılamaya devam olunmuştur”. Cümleleri hukuken sakat ve 

itibar edilmemesi gereken, yalnızca bozma nedeni değil, hukuk ihlali niteliğindeki fahiş 

hatalardır.  

 

Kişiler hakkında hukuka aykırı bir şekilde ikinci kez başlatılan soruşturma insan haklarına ve 

özellikle ANIN ŞARTLARINA GÖRE AÇILMASI YASAL OLMAYAN BİR DAVA NEDENİYLE 

TUTUKLULUK HALİ İÇERİSİNDE OLMALARI NEDENİYLE DE AVRUPA İNSAN HAKLARI 

SÖZLEŞMESİNİN 5. MADDESİNE AYKIRI TEMEL VE AĞIR BİR İHLALDİR.  

 

Yerel Mahkemenin gerekçeli kararında (G.K.s.3475) “DAVANIN HER AŞAMASINDA 

GİDERİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNDUĞU”nun ifade edilmiş olması, atlanacak, geçiştirilecek 

basit bir usül hatası değildir.  

 

Yargıtay 6. Ceza Dairesi, E: 2011/18820 K: 2012/529 Sayılı 18.01.2012 tarihli Kararında;  

 

      “Somut olayda sanık hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığımın 22.04.2007 tarih ve 

2007/240-1235 sayılı kararıyla kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın verildiği, katılan 

Mehmet bu karara karşı 24.05.2007 tarihinde Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunduğu, 

Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nın 29.05.2007 tarih ve 2007/304 D.İş sayılı kararıyla 

katılanın itirazının reddedildiği tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır.  Sanık hakkında yeni delilin 

varlığı nedeniyle Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinden alınacak karardan sonra kamu davasının 

açılması gerektiği halde doğrudan açılan davaya bakılarak 5271 sayılı CMK'nın 173/6. 

maddesine aykırı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması; Bozmayı gerektirmiş, katılan 

Mehmet'in temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri 

incelenmeyen hükmün, tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, 18.01.2012 

tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Şeklindeki içtihadı ile tarafımızca anlatılmak istenen 

hususların ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymaktadır.  

 

BU DAVA ŞARTINDAKİ EKSİKLİK SONRADAN GİDERİLEMEZ. BU ŞEKİLDE DAVA AÇILMIŞ 

OLMASI HUKUK VE USÜLÜMÜZE AYKIRI OLDUĞU GİBİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 6. 

MADDESİ İLE KORUNAN ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİDİR. İHLAL SONRASINDA YAPILAN 

TÜM İŞLEMLER SAKATLANMIŞTIR VE SIRF BU NEDENLE DAHİ YEREL MAHKEME KARARININ 

BOZULMASI GEREKİR. 

 

 İKİNCİ OLARAK, konu hakkındaki ağır hata ve adil yargılanma hakkı ihlali Özel Yetkili Ağır 

Ceza Mahkemesinin kararı ile sürdürülmüş ve ağırlaştırılmıştır.  

 

Yerel Mahkemenin tesis ettiği usül ve hukuka aykırı kararın istinafı ile birlikte safhası itibariyle 

kesinleşmiş olan ancak doğal olarak kanun yolları içerisindeki denetimin kapsamında bulunan 

İstanbul 12. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesinin İstanbul 4. Nolu DGM tarafından 11.12.1997 

tarih ve 1997/285 müteferrik sayılı red kararının 5271 Sayılı CMK'nın 173/6. maddesi gereğince 

kaldırılması hakkındaki 19.07.2013 Tarih 2013/472 D.İş Sayılı Kararı’nın da USÜL VE YASAYA 

UYGUN OLMAMASI NEDENİYLE KALDIRILMASINA KARAR VERİLMELİDİR. 
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Öncelikle, İSTANBUL 12. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesinin tamamı FETÖ’cü olan Başkan 

Hâkim Mehmet HAMZAÇEBİ, üye hâkimler; Mehmet ERDOĞAN ve Vedat DALDA’dan oluşan 

MAHKEME ÜYELERİ AYNI GÜN İÇİNDE BU KARARI ALIRKEN HERHANGİ BİR İNCELEME 

YAPMADIKLARI ANLAŞILMAKTADIR. 

 

BU İNCELEMENİN YAPILMADIĞI;    

 

 DOSYANIN TAMAMININ ANILAN MAHKEMEYE GÖNDERİLMEMİŞ OLMASI VE TALEBİN 

GÖNDERİLMESİ, SAVCILIK GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI VE KARARIN OLUŞTURULMASININ TOPLAM 

OLARAK İCRA EDİLMESİ GEREKEN ZAMAN DİLİMİNDE MADDİ İMKÂNSIZLIK MEVCUT OLMASI 

GİBİ HUSUSLARDAN AÇIKÇA ANLAŞILMAKTADIR.  

 

 Ayrıca, İSTANBUL 12. Özel Yetkili Mahkemesi FETÖCÜ Üyeleri de hem CMK 172/6 

maddesinde belirtilen DAVA AÇILMASININ BAĞLI olacağı kuralı ifade ederken Yerel Mahkemeye 

bunun sonradan yargılamanın her aşamasında giderilebilecek usüle ilişkin bir eksiklik olduğunu da 

hukuka aykırı olarak ifade etmişlerdir. Bu bakımdan da İSTANBUL 12. Özel Yetkili Mahkemesinin 

kararı USÜL VE HUKUKA AYKIRI OLUP KALDIRILMASI GEREKİR. 

 

 Son olarak, İSTANBUL 12. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi, “İSTANBUL 4 Nolu DGM 

tarafından verilen 11/12/1997 tarih ve 1997/285 müt. 1997/285 Hazırlık nolu RED kararını 5271 

sayılı CMK’nun 173/6 maddesi uyarınca” kaldırılmasına ve soruşturmanın yeniden ele alınıp 

kaldığı yerden soruşturmanın devamına karar verirken, “ZATEN ORTADA BİR SORUŞTURMA 

KALMAMIŞTI” şeklindeki itirazımız bir yana, KARARIN GEREKÇESİNİ TEŞKİL EDEN HUSUSUN 

ŞİKÂYETÇİ HASAN CELAL GÜZEL’in, belge sunacağım diyerek dilekçe verdiği halde tanınan 

sürede hiçbir belge sunmamıştır. UYDURMA “MEZHEPÇİ YAPILANMA” BELGESİ hakkında bir 

soruşturma yapılmamıştır. 

 

FETÖ üyesi mahkeme üyelerinin bulduğu, icat ettiği veya kendilerine dosyayı gönderen FETÖCÜ 

görevlilerin verdikleri talimata uygun olarak anılan belgeye, tutunulacak bir nokta olarak sarılmış 

olmalarına rağmen ve bu hususta tespit edilen SÖZDE GEREKÇE içinde (G.K.s.259);  “müşteki 

Hasan Celal GÜZEL’in Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına verdiği 28.07.1997 

havale tarihli dilekçe ekinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde mezhepçi yapılanmaya ilişkin verilerle 

ilgili etkin bir soruşturma yapılmamış olması, bu kapsamda ilgililerin beyanlarının tespit 

edilmesi ve gerekli araştırmanın yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, 

usülüne uygun bir araştırma ve soruşturma yapılmadan takipsizlik kararı verilmiş olması, ismi 

geçen şahısların ve müştekinin dilekçesinde belirttiği mezhepçi yapılanmanın faaliyetleri 

konusunda yeterli inceleme yapılmadığı anlaşıldığından verilen takipsizlik kararının kaldırılması ve 

soruşturmanın devamı bakımından mahkememizin evveliyatını teşkil eden İstanbul 4 Nolu DGM 

tarafından verilen 11/12/1997 tarih ve 1997/285 müt 1997/285 Hazırlık nolu RED kararının 5271 

Sayılı CMK’nun 173/6 maddesi uyarınca kaldırılmasına ve soruşturmanın yeniden ele alınıp kaldığı 

yerden devamına dair aşağıdaki gibi yazılı karar verilmiştir.”  Denilmiştir. 

 

ANCAK SORUŞTURMA YENİDEN ELE ALINMAMIŞ VE MEZHEPÇİ YAPILANMA SÖZDE BELGESİ 

SORUŞTURMADA VEYA KOVUŞTURMADA BIRAKINIZ YETERLİSİNİ HİÇ İNCELENMEMİŞTİR. YANİ 

İSTANBUL 12. ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN FETÖCÜ BAŞKAN VE ÜYELERİNİN 
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KARARI KANUNA KARŞI BİR HİLE/DOLAN İŞLEMİDİR. BU HİLE DOLAN İŞLEMİNE YEREL 

MAHKEME TARAFINDAN DA İŞTİRAK EDİLMİŞTİR. 

 

Hasan Celal GÜZEL tarafından mezhepçi yapılanma içerisinde ismi Alevi olarak sayılan, 

tersine sünni ve muhafazakâr bir aileden gelen bir emekli subay, Hasan Celal GÜZEL’in tanık 

olarak ifade verdiği ancak bu belge üzerinde hiç konuşulmamış olması nedeniyle söz almak 

istediğinde kendisi azarlanarak bilgi ve görgüsüne başvurulmamıştır. En doğru tanımlama ile 

İSTANBUL 12. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi’nin FETÖCÜ Başkan ve üyeleri tarafından verilen 

YASA VE USÜLE AYKIRI KARAR’ın içinde gerekçe olarak kullanılan şeylerin uydurma bahaneler 

olduğunun farkında olunarak yerel mahkeme tarafından “KARAR İHLAL AMAÇLARI İÇİN 

UYGULANMIŞ, KONUSU VE GEREKÇESİ DİKKATE DAHİ ALINMAMIŞTIR.”     

 

ÖZETLE; ESAS OLARAK, Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin E: 2011/18820 K: 2012/529 Sayılı 

18.01.2012 tarihli Kararında isabetle belirtildiği gibi 5271 sayılı CMK'nın 173/6. maddesi uyarınca, 

kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddedilmesi halinde; Cumhuriyet 

Savcısının, yeni delil varlığı nedeniyle kamu davası açabilmesinin, önceden verilen dilekçe 

hakkında karar vermiş olan ağır ceza mahkemesinin bu hususta karar vermesine bağlı 

tutulduğunun gözetilmiş olmasının gerektiği, Dava açılmasından önce yerine getirilmesi gereken 

şartın çok önemli bir temel hakkın korunması için yasada yer aldığı, sonradan telafi edilebilecek 

basit bir usül hatası olmaması nedeniyle kovuşturmanın hukuka aykırı şekilde açıldığından 

sonuçta verilen kararın ne olursa olsun bir hukuki manasının olamayacağı,  

 

ÜÇÜNCÜ OLARAK, İSTANBUL 12. Özel Yetkili Mahkemesi’nin verdiği kararın da hukuka aykırı 

şekilde FETÖ Örgütü tarafından üretildiği, 

 

DÖRDÜNCÜ OLARAK, ilk iki hususa rağmen, FETÖ Örgütü tarafından tutunulacak bir sebep 

olarak üretildiği açık şekilde görülmekte olan İSTANBUL 12. Özel Yetkili Mahkemesi’nin verdiği 

kararın gereğinin yerine getirilmediği SORUŞTURMANIN YENİDEN ELE ALINMADIĞI, MEZHEPÇİ 

YAPILANMA KONUSUNUN İNCELENMEDİĞİ SEBEPLERİ VE HUSUSLARI BAKIMINDAN AYRI AYRI 

BOZMA SEBEBİDİR. HER BİR NEDENLE AYRI AYRI BOZULMALIDIR. 

 

Yukarıdaki açıklamaların dışında, mahkemenin de kabul ettiği konuyu düzenleyen kurallara 

aykırılık  hiç değerlendirilmemektedir. FETÖ üyesi savcının bu konudaki temel dayanağı (28 Şubat 

süreci ile ilgili verilen KYOK ile ilgili soruşturmaya başlayabilmesinin) yeni delilin varlığıdır. Bu 

deliller ise Fetullahçı yapılanma içinde olduğundan  TSK’den ihraç edilen Tamer Tatar isimli kişinin 

iki ayrı kez FETÖ mensuplarına servis ettiği fiziki ve dijital sözde delillerdir.  

 

Sahte olduğu dilkeçemizde açıklanan ve CD 5 olarak tanımlanan CD içindeki sözde belgelerin  

delil olmadığı ayrı bir tartışmanın konusu olarak incelenecektir. Ancak bu CD içinde yeni delil, yani 

sanıklara yüklenmeye çalışılan suçlamalar dışında ilave yeni bir delil de bulunmamaktadır.   

 

Mahkeme, Ankara 2 Nolu DGM Başsavcılığı ve İstanbul 4 Nolu DGM nin, o dönemde dosyaya 

verilen belgelerden bağımsız olarak, TSK’nın irtica ile mücadele görevi ile BÇG nin yasallığını 

açıklayan kararını ve hukuki gerekçesini de gözden kaçırmaya çalışmıştır.  Bu gerekçe yeni delil 

vs. gibi sebeplerle ortadan kaldırması mümkün olmayan yargı tespitidir. KYOK’un kaldırılması 
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Ankara 2.Nolu DGM ve itirazı reddeden İstanbul 4 Nolu DGM nin, sunulan belgelerden bağımsız 

olarak, Yeni deliller (olsa bile) TSK nın irticai ile mücadelede mutlak  yetki ve sorumluluğu  

bulunduğu ve BÇG nin kurulmasının yasal olduğu yönündeki gerekçeli tespitini ortadan 

kaldıramaz.  ANCAK MAHKEME GEREKÇESİNDE SÖZDE YENİ DELİLİ DEĞİL, TSK NIN İRTİCA İLE 

MÜCADELE GÖREVİNİN OLUP OLMADIĞINI YARGILAMAKTADIR.  MAHKEMENİN YARGILADIĞI  

MEVZUAT YENİ BİR DELİL DEĞİLDİR. O DÖNEMDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUATTIR. 

KYOK’un kaldırılması, TSK nın yasal yetki ve sorumluluğunu değiştiremez. Mahkeme esasen, TSK 

nın irtica ile mücadele görevi olmadığını açıklamadan, sözde delillerin suç teşkil ettiğini de 

açıklayamamaktadır. MAHKEMENİN ZORLANDIĞI VE GEREKÇE ÜRETMEYE ÇALIŞTIĞI KONU DA 

BUDUR. (Kesin Hükmün Kaldırılması ile ilgili bir diğer ayrıntılı açıklama dilekçemizin  

“20.GGG.”maddesinde bulunmaktadır.)  

 

2. MAHKEME, BAZI SANIKLAR YÖNÜNDEN GÖREVLİ VE YETKİLİ DEĞİLDİR  (G.K. s. 3471): 

 
A. İddianamede, dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel 

Komutanı da sanıklar arasında bulunmaktadır. İddianamede ayrım yapılmaksızın adı geçenler de 
dahil olmak üzere tüm sanıklar aynı suçla “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren Düşürmeye, 
Devirmeye İştirak Etmek” suçu ile suçlanmaktadır. 

 
B. 2.09.2010 tarih ve 5982 Sayılı Kanunla Anayasanın 145nci maddesinde değişiklik 

yapılmış madde metni;  
 

“MADDE 145 – (Değişik: 12/9/2010-5982/15 md.) 
 

Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu 
mahkemeler; asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya 
askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidir. 
Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde 
adliye mahkemelerinde görülür.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

 
C. Yine 12.09.2010 tarih ve 5982 Sayılı aynı Kanununla Anayasanın 148nci maddesine;  

 
“(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/18 md.) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 

Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da GÖREVLERİYLE İLGİLİ SUÇLARDAN DOLAYI Yüce 
Divanda yargılanırlar. Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet 
Başsavcı vekili yapar.” şeklinde bir fıkra ilavesiyle değişiklik yapılmıştır. 

 
D.  Anayasada yapılan değişiklikler incelendiğinde, iddianamede işlendiği ileri sürülen 

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak etmek” suçunun, dönemin 
Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanına da isnat edilmiş 
olması nedeniyle, adı geçen sanıkların durumları göz önüne alındığında, Ağır Ceza 
Mahkemelerinin bu davada görevli olmadığı, “GÖREVSİZLİK KARARI” vermek suretiyle dosyayı 
“Yüce Divan” sıfatıyla yargılama yapması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına (Anayasa 
Mahkemesi’ne) göndermesi gerektiği açıkça görülecektir. 

 
E. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararı vermesi gereği ile ilgili olarak, yukarıda sözü 

edilen Anayasanın “her iki düzenlemesi” ile “görev suçu” kavramının hukuki tahlilinin yapılması 
ve yapılan tahlil sonucunda bunların birlikte değerlendirilmesi bir zorunluluktur. 
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F. Yapılacak incelemede öncelikle, Anayasadaki bu düzenlemelerin “hukuki niteliklerinin” 
tespiti, daha sonra da “Genel Hukuk İlkeleri” doğrultusunda “bunların uygulamaya nasıl 
yansıyacağı” probleminin çözümüne gidilmelidir. 

 
G. Anayasanın “değişik 145’nci maddesi” ile “148’nci maddesinin 3’ncü fıkrasına ek 

düzenleme”nin hukuki niteliklerine bakılacak olursa;  
 
1) Anayasanın değişik 145nci maddesi ile “ASKERÎ YARGININ GÖREV ALANI” 

düzenlenmektedir.  
 

Anayasanın 5982 sayılı Kanunla değiştirilen 145nci maddesinin gerekçesinde, askeri yargının 
görev alanının yeniden düzenlendiği, mevcut (eski) hükümde askeri yargının görev alanının 
oldukça geniş düzenlenmesi nedeniyle uluslararası belgelerde bu durumun vurgulandığı, askeri 
mahkemelerin görev alanının demokratik hukuk devletinin getirdiği ölçüler çerçevesinde yeniden 
tanımlandığı, getirilen düzenlemeyle askeri mahkemelerin görev alanının askeri suçların 
yargılanmasıyla çağdaş ülkelerde olduğu gibi sınırlandırıldığı ve asker kişilerin “sadece askerlik 
hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri askeri suçlara ait davalarla” sınırlı tutulduğu, 
belirtilmiştir. 

 
Madde gerekçesinden de açıkça anlaşılacağı üzere, “askerî yargının görev alanı”nı düzenleyen 

değişik 145nci madde “genel hüküm” niteliğindedir. Askeri yargı ile adli yargı arasındaki göreve 
ilişkin genel bir düzenlemedir. Askeri göreve ilişkin işlendiği ileri sürülen tüm suçların askeri 
yargının görev alanı içerisinde olduğu belirtilmektedir.  

 
Değişik 145’nci madde ayrıca,  

 
“… Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her 

halde adliye mahkemelerinde görülür.” hükmüyle de bu düzenlemeye bir istisna getirmektedir. 

Başka bir ifadeyle, asker kişilerin, askeri göreve ilişkin olarak, “devletin güvenliğine, anayasal 

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı bir suç işlenmesi halinde” bu suçlara ait davaların askeri 

mahkemeler yerine adli mahkemelerde görüleceği öngörülmektedir.  

 
Yapılan düzenlemenin amacı, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 

karşı suçların “askeri mahkemelerde görülmesini” ortadan kaldırmaktır. 
  

Maddede “suçun niteliğine ilişkin bir istisnai düzenlemeye” yer verilmiş olması, şüphesiz adli 
yargı-askeri yargı görev alanı ayrımını düzenleyen değişik 145nci maddenin “genel hüküm” 
niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.  

 
2) Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini belirleyen Anayasanın 148nci maddesi 

ise “özel hüküm” niteliği taşımaktadır. Madde metnine ve madde gerekçesine bakıldığında, 
maddenin “özel hüküm” niteliğinde olduğu açıkça görülecektir.  

 
Anayasanın 148nci maddesinin 3ncü fıkrasında, Anayasa Mahkemesinin “Yüce Divan” 

sıfatıyla “GÖREVLERİYLE İLGİLİ SUÇLAR” nedeniyle yargılayacağı kişilerin kimler olduğu açık 

olarak sayılmıştır.  

 
5982 Sayılı aynı Kanununla Anayasanın 148nci maddesine;  

 
“(Ek fıkra: 12.9.2010-5982/18 md.) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 

Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da GÖREVLERİYLE İLGİLİ SUÇLARDAN DOLAYI Yüce 
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Divanda yargılanırlar. Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet 

Başsavcıvekili yapar.” fıkrasının ilavesiyle, Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla 

yargılayacağı kişiler arasına Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları 

ile Jandarma Genel Komutanı da eklenmiştir. 

 
Anayasanın 148 nci maddesine yapılan ilave ile değişiklik; 145nci maddedeki asker kişilerin, 

ASKERİ GÖREVE İLİŞKİN OLARAK, “devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 

karşı bir suç işlenmesi halinde” bu suçlara ait davaların askeri mahkemeler yerine adli 

mahkemelerde görülmesini ortadan KALDIRMAMAKTA; buna karşılık özel bir düzenlemeyle, 

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel 

Komutanının ASKERİ GÖREVLERİNE İLİŞKİN OLARAK suç işlemeleri halinde, “YÜCE DİVAN” 

sıfatıyla Anayasa Mahkemesi tarafından yargılanacaklarını hüküm altına almaktadır. 

 
3) Yukarıda açıklanan düzenlemelerin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunu gidermek 

için her iki düzenlemenin “hukuki niteliklerini” de belirlemek gerekmektedir. Başka bir ifadeyle 

“buradaki düzenlemelerden hangisi özel hüküm, hangisi genel hüküm niteliğindedir” sorusuna 

cevap aranmalıdır.  

 

Her hüküm, bir hükme göre özel, diğer bir hükme göre ise genel olabilir. Ancak Hukukun 

Genel İlkeleri çerçevesinde şu iki kriter göz önüne alınmak suretiyle hükümlerin nitelikleri tesp it 

edilebilmektedir.  

 

Bunlardan birincisine göre; uygulama alanı daha geniş olan hüküm “genel hüküm”, daha dar 

olan ise “özel hükümdür”.  

 

İkinci kritere göre ise; söz konusu hüküm (örneğin A hükmü) olmasaydı, o durum veya olaya 

bir başka hüküm (örneğin B hükmü) uygulanabiliyor ise, ikinci hüküm (B hükmü) “genel hüküm”, 

birinci hüküm (A hükmü) “özel hükümdür”. 

 

Her iki kriter birlikte dikkate alınmak suretiyle somut olayımıza bakıldığında, hukuki nitelikleri 

tespit edilmesi gereken Anayasanın söz konusu bu iki düzenlemesinden, Anayasanın değişik 

145nci maddesinin “genel hüküm”, 148nci maddesinin 3ncü fıkrasına ek düzenlemenin ise “özel 

hüküm” olduğu açıkça görülecektir.  

 
4) Anayasanın “genel hüküm” niteliğindeki değişik 145 nci maddesi ile “özel hüküm” 

niteliğindeki 148 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına ek düzenlemeden hangisinin öncelikle 

uygulanacağı / dikkate alınacağı hususunun tespiti de görevsizlik kararının verilmesi açısından 

çözülmesi gereken bir sorundur.  

 

Anayasada yer alan her iki hükümden hangisinin uygulanması gerektiği hususunda, yine 

“Hukukun Genel İlkeleri” doğrultusunda “hükmün niteliği” belirleyici olmaktadır.  

 

Hukuk düzeni içerisinde, aynı konuda iki hükmün birbiri ile çelişmesi/çatışması halinde, “özel 

hüküm” niteliğindeki düzenlemenin “genel hüküm” niteliğindeki düzenlemeye göre ÖNCELİKLİ 

OLARAK UYGULANMASI GEREKTİĞİ “Hukukun Genel İlkelerinden” birisidir. Kaldı ki, bu husus 

Yargıtay’ın 4.6.1958 tarih ve 15/6 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında da,  
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“Umumi hükümle hususi hüküm karşılaştığı zaman, hadiseye ancak hususi hükmün tatbik 

olunabilmesi, hukukun umumi kaidelerindendir” denilmek suretiyle uygulamanın ne şekilde 

yapılması gerektiği belirlenmiştir. 

 

5) Ağır Ceza Mahkemelerinin görevsizlik kararı vermesi gereği ile ilgili olarak, 

belirlenmesi gereken diğer husus “görev suçu” kavramının hukuki tahlilinin yapılmasıdır.  

 

6) Kamu görevlilerinin işledikleri suçları, görevleriyle bağlantısı olup olmaması 

bakımından üç grup içinde toplamak mümkündür. Bunlar, 

 

a. Görev “nedeniyle” işlenen suç 

b. Görev “sırasında” işlenen suç 

c. Kişisel suç 

 

Hemen belirtmek gerekir ki “görev suçlarının” neler olduğuna ilişkin açık bir hüküm yasalarda 

yer alamaz. Bu suçlar sayma yolu ile de belirlenemez. Çünkü hangi suçun “görev suçu” olduğunu 

anlamak için maddi olaya ve olayın şartlarına bakmak gerekir. 

 

 Görev “nedeniyle” işlenen suç;  

  

Görev “nedeniyle” işlenen suç, kamu görevlisinin yasal düzenlemelerle kendisine verilen 

“görevlerinden doğan” ve “bu görevleriyle ilgili olan” suç demektir. Burada işlenen suç ile görev 

arasında bir “nedensellik bağı vardır” ve “suç görevin sonucu olarak ortaya çıkar”. 

 

Anayasa hukuku, idare hukuku ve ceza hukuku doktrinine ve yargı kararlarına bakıldığında bir 

suçun “görev suçu” sayılması için; 

 
a. Fail kamu görevlisi olmalıdır. 
b. Fail söz konusu fiili görevi sırasında işlemelidir. 
c. Bu fiil görevle ilgili bir fiil olmalıdır. 

 
Bu noktada “görevle ilgili fiilin” ne olduğu sorusu akla gelir.  
 
Doktrin ve içtihattaki hâkim görüşe göre, görev ile işlenen suç arasında bir “nedensellik bağı” 

var ise; yani, suç “GÖREV NEDENİ İLE” ve “GÖREVDEN KAYNAKLANAN YETKİLER 

KULLANILARAK” işlenmiş ise, burada söz konusu olan bir “GÖREV SUÇU”dur.  

 

“Görev suçunun” mutlaka görev sırasında işlenmesi şart değildir. Bazen görev yerinde 

olmayan kamu görevlisinin göreviyle ilgili suç işlemesi de mümkündür. Burada önemli olan, 

“görevin, suçun işlenmesine araç olması” ya da “suçun işlenmesini belirgin bir biçimde 

kolaylaştırmasıdır”.   

 

Yargıtay, “görev nedeniyle işlenen suç” kavramının, kamu görevlisinin görevinden doğan, 

görev ile bağlantılı ve görevden yararlanılarak işlenebilen suçlar olduğu, başka bir anlatımla 

sadece kamu görevlisi tarafından işlenebilen, failin kamu görevlisi olmasının suç tipinde “kurucu 

unsur” olarak öngörüldüğü suçları ifade ettiği sonucuna varmaktadır.  
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Anayasa Mahkemesinin geçmişteki “Yüce Divan” sıfatıyla yapmış olduğu yargılamalara 

bakıldığında, yargılananların Anayasanın 148nci maddesinde düzenlenen kişiler oldukları, isnat 

edilen suçların “görev suçu” tanımındaki suçlar olduğu, zira sanıkların bu suçları “görev nedeni 

ile” ve “görevden kaynaklanan yetkiler kullanılarak” işledikleri, bu nedenle yargılanmalarının 

“Yüce Divan” sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yapıldığı açıkça görülecektir.  

 

Bakanların “rüşvet almak” gibi bir görevi OLMAMASINA rağmen, “görevi nedeni ile” ve 

“görevden kaynaklanan yetkilerini kullanarak” işledikleri bu suç bir “görev suçu” olarak kabul 

edilmiş, Anayasanın 148’nci maddesi gereği “Yüce Divan” sıfatıyla Anayasa Mahkemesi’nde 

yargılanmışlardır. Aynı şekilde, “Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 

karşı olmak” gibi bir görevi OLMAMASINA rağmen, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava 

Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanının, “görevi nedeni ile” ve “görevden 

kaynaklanan yetkilerini kullanarak” işledikleri iddia edilen bu suç bir “görev suçu” olarak kabul 

edilmeli ve Anayasanın 148 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına ek hüküm gereği “Yüce Divan” sıfatıyla 

Anayasa Mahkemesi’nde yargılanmalıdırlar. 

 

Kaldı ki mahkeme, atılı suça delil olarak gösterdiği temel belgelerden,  CD 5 içinde yer 

alan(tahrif edilmiş, üretilmiş olan) 4 Nisan 1997 tarihli “Çalışma Grubu Oluşturulması”  ve 10 

Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Gubu” konulu belgeleri Gnkur.MEBS Başkanlığının imha 

tutanağından, 6 Mayıs 1997 tarihli “Batı Harekatı Konsepti” ve 27 Mayıs 1997 tarihli “Batı Eylem 

Planı” konulu belgeleri Gnkur Başkanlığından gönderilen J.Gn.K.lığı ve Hv.K.K.lığı imha 

tutanaklarından gerçekliğini ispat etmeye çalışmış, hatta bir kısım sanıkların görev ve yetkileri ile 

ilgili hususları değerlendirerek, hiyerarşik konumu, rütbesi ve kadro görevi itibari ile “emir verme 

ve  irade beyan edecek durumda olduğu” gerekçesi ile mahkumiyet kararı vermiştir. Mahkeme, 

aynı şekilde BÇG nin yaptığı toplantılar hakkında kararını Gnkur. Başkanlığından gönderilen resmi 

belgeler olduğunu ifade ederek, Gnkur Gensek Tarihçe sayfalarına bakarak  vermiştir. YANİ 

MAHKEME SANIKLARIN GÖREV VE YETKİLERİ İLE HAZIRLADIKLARINI İFADE EDEREK, (SAHTE YA 

DA GERÇEK)  RESMİ BELGELERİ VE  EMİRLERİ DAVAYA KONU ETMİŞTİR. Mahkeme bu belgeleri 

bir sözde örgütün, filanca adresteki örgüt evinden ya da mağara kovuklarındaki yerleşkelerinden 

bulmaya ve teyit etmeye çalışmamıştır. MAHKEME AKSİNE, MAHKUMİYET KARARLARINI TAM 

OLARAK BİR GÖREV SUÇUNA DAYANDIRMIŞTIR. MAHKEME KENDİSİYLE MAKSATLI BİR ÇELİŞKİ 

İÇİNDEDİR 

 

Görev “sırasında” işlenen suç;  

 

Görev “sırasında” işlenen suç” ise, “görevin yapıldığı sırada” işlenen, ancak kamu görevlisinin 

“göreviyle ilgili olmayan” suç demektir, adi nitelikli bir suçtur ve genel hükümlere göre 

yargılanmayı gerektirir. Buna karşılık, bir suç işlendiğinde, görev ile işlenen suç arasında 

“nedensellik bağı” kurulmuşsa; başka bir ifadeyle, suç “görev nedeni ile” ve “görevden 

kaynaklanan yetkiler kullanılarak” işlenmiş ise, burada artık “adi nitelikli bir suç” değil, “görev 

suçu” söz konusu olacaktır.  

 
Kişisel suç; 

 
“Kişisel suçlar” bir kamu görevlisinin “yaptığı görevle hiçbir bağlantısı olmayan” suçlardır. Adi 

niteliklidir ve yargılaması genel hükümlere göre yapılır. 
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İddianamede, dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel 

Komutanının “devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan 

olan” “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren Düşürmeye, Devirmeye İştirak Etmek” suçunu 

işledikleri ileri sürülmüştür.  

 

      “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren Düşürmeye, Devirmeye İştirak Etmek” suçunu 

işledikleri ileri sürülen dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel 

Komutanının, isnat edilen suçu işledikleri kabul edilecek olsa bile, bu suçu ancak “görevleri 

nedeni ile” ve “görevlerinden kaynaklanan yetkiler kullanılarak” işlemeleri mümkündür.  

 

Başka bir ifade ile, adı geçen sanıkların, isnat edilen suç ile görevleri arasında bir “nedensellik 

bağı” bulunmadan bu suçu işlemeleri söz konusu olamaz. Dolayısıyla isnat edilen suçun, 

dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı için bir 

“görev suçu” olduğu açıktır. 

 

Yukarıdaki hukuki değerlendirmeler ışığında somut olaya bakıldığında; isnat edilen suçun 

dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı için bir 

“görev suçu” olduğu; her ne kadar Anayasanın değişik 145nci maddesinde “devletin güvenliğine, 

anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davaların her halde adliye 

mahkemelerinde görüleceği” düzenlenmişse de, bu hükmün “genel hüküm” niteliğinde olduğu; 

buna karşılık Anayasanın 148nci maddesinin 3ncü fıkrasına ek düzenlemesinin “özel hüküm” 

niteliğinde olduğu, genel hüküm-özel hüküm çelişmesi/çatışması halinde özel hükmün 

uygulanması gerektiği, bu nedenle de Anayasanın 148nci maddesinin 3ncü fıkrasına ek 

düzenleme olan “(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/18 md.) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava 

Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da GÖREVLERİYLE İLGİLİ SUÇLARDAN 

DOLAYI Yüce Divanda yargılanırlar.” hükmünün uygulanması gerektiği açıkça görülecektir.  

 

Kaldı ki, Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral M. İlker BAŞBUĞ tarafından yapılan 

bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi verdiği kararında; 

 

 Başvurucuya isnat edilen suçların soruşturma ve kovuşturmayı yürütecek yargı mercilerinin 

tayinine esas alındığı, işlendiği iddia edilen suçlar (cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, silahlı terör 

örgütü kurma ve yönetme) göz önüne alınarak mahkemenin görevine ilişkin itirazların yargılama 

sürecinde reddedildiği ve sonuçta yargılamaya devam edilerek nihai kararın verildiği 

görülmektedir. 

 

“Başvurucunun, eylemlerin nitelendirilmesine ve bu kapsamda yargılama görevinin Yüce 

Divan’a ait olduğuna ilişkin itiraz ve iddialarının yukarıda belirtilen olgular dikkate alındığında 

OBJEKTİF OLARAK DAYANAKTAN YOKSUN OLMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.” demek suretiyle 

yukarıda arz ve izah ettiğimiz hususlardaki haklılığımızı açıkça ortaya koymaktadır. 

 

Yukarıda açıklananların dışında görev konusundaki taleplerin reddi gerekçesi emsal bir dava 

olduğu kabul edilen davada düşme kararının Yargıtay tarafından onaylanıp Yüce Divana 

gönderilmesi gerektiğinden bahisle bozulmamış olmasıdır.  
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Emsal kabul edilen 12 Eylül davasında sanıkların tamamının vefat etmesi ve pratik bir 

fayda sağlamayacak olması nedeniyle Yargıtay tarafından görevsizlik tartışması hiç 

yapılmamıştır. Taraflarda o davada görevsizlik kararı verilmesi talebinde bulunmamışlardır.  

Aşamalarda mahkemenize sunulan emsal kararlar dikkate alındığında ve bu kararlarla bire bir 

örtüşen sanık sıfatları dikkate alındığında mahkemenizin görevli olmadığı açıktır. Bu nedenlerle 

görevsizlik kararı yeniden gözden geçirilmeli ve dosya Yüce Divan sıfatı ile Anayasa Mahkemesine 

gönderilmelidir. 

 

YARGITAY 16.CEZA DAİRESİ 21.04.2016 TARİH VE 2016/2330 K. SAYILI ERGENEKON DAVASI 

TEMYİZ KARARINDA GNKUR BAŞKANI İLKER BAĞBUĞ’UN ANAYASA MAHKEMESİNDE 

YARGILANMASI GEREKTİĞİNİ KARARA BAĞLAMIŞTIR;  

 
“…Bilahare sanık hakkındaki soruşturma tamamlanıp dava açıldıktan sonra 11.02.2014 

tarihinde kabul edilen 6519 sayılı Kanun'un 61. maddesi ile 353 sayılı Kanun'a 15/A maddesi 
eklenerek, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları hakkında soruşturma açılması 
Başbakan'ın iznine tabi tutulmuş, Başbakan tarafından kamu davasının açılmasına gerek 
görülürse, soruşturma dosyasının Yüce Divan Sıfatıyla yargılama yapılmak üzere Anayasa 
Mahkemesi'ne gönderileceği kuralı getirilmiştir. Bu soruşturma yöntemine ilişkin düzenlemenin, 
davanın açılmasından sonra ancak, hükmün kesinleşmesinden önce yürürlüğe girmesi nedeniyle, 
bu düzenlemenin usül hukukuna ilişkin olduğunun kabul edilmesi halinde, usül hükümlerinin 
derhal uygulanması prensibi ve usüle ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihteki mevzuata göre 
varlıklarını koruyacağı ilkesi gözetildiğinde, sanık hakkında uygulanma olanağı bulunmayacaktır. 
Diğer taraftan bu hüküm, “maddi ceza hukuku” müessesesi kabul edilmesi halinde de lehe 
bulunan kanunun geçmişe şamil olması nedeniyle, bu düzenlemenin sanık hakkında uygulanıp, 
yasanın öngördüğü şekilde izin alınması davanın devamı için şart olacaktır. Bu konudaki 
değerlendirmenin asıl davaya bakacak olan yüksek mahkeme “Yüce Divan” tarafından 

yapılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir. Her ne kadar mahkemece, sanığa atılı 
suçların görev kapsamında kalmadığı ve eylemlerin görevi ile ilgili bulunmadığı 
kabul edilerek yargılamaya devamla karar ittihaz olunmuş ise de; sanığa isnat 
olunan suçlara ilişkin iddia edilen eylemlerin (İnternet Andıçları ve Yargıtay 11. Ceza Dairesi 
tarafından yapılan yargılama neticesi beraat kararı ile sonuçlanan dosyada ana belge olarak yer 

verilen İrticayla Mücadele Eylem Planı çalışmalarının sanığın bilgisi dahilinde 
yapıldığı, yürütülmekte olan Ergenekon soruşturmaları ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanı 
olduğu dönemde yaptığı basın açıklamaları, ayrıca sanığın bilgisi haricinde üçüncü kişilerin 
kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmeleri, açıklamalar ve belgelerde sanığın isminin 
geçmesi nedeniyle bu kişilerle örgütsel bağ içerisinde bulunduğu yönündeki ve benzeri kabuller) 

yürütmekte olduğu Genelkurmay Başkanlığı görevinin kendisine sağladığı 
kolaylık ve avantajla gerçekleştirildiği, yine, atılı eylemlerin görevdeki yetkiyi 
kötüye kullanma yönünden tartışılması gerektiği nazara alındığında, atılı suçlara ilişkin 
eylemlerin sanığın doğrudan göreviyle ilgili olduğu anlaşılmıştır. Tüm bu 
düzenlemeler ve açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde, üst norm olan Anayasa'nın 
5922 sayılı Kanun'la kabul edilen ve 12.09.2010 tarihinde yapılan referandumla yürürlüğe giren 
148/7. maddesindeki “Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile 
Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar” 
hükmü ile sanığın yargılama merciinin Yüce Divan olarak değiştirilmiş olmasına, usüle ilişkin bir 
düzenleme olması nedeniyle yürürlüğe girmesinden sonra yapılan tüm yargılama işlemlerine 

uygulanması gerekmesine rağmen, Yüce Divan yerine Ağır Ceza Mahkemesinde dava 
açılması ve yargılamaya bu mahkemede devam edilmesi Anayasa'ya ve yasalara 
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açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Açıklanan nedenlerle, sanık Mehmet İlker 
Başbuğ ile bağlantılı suç işlediği iddia olunan diğer sanıkların durumlarının da 
Yüce Divan tarafından takdir edilmesi uygun görülmüştür.” Demektedir. 

 
DOSYANIN KANUN HÜKMÜ GEREĞİ ANKARA 5.AĞIR CEZA MAHKEMESİNE TEVDİİNDEN 

SONRA DURUŞMA SAVCISI LEVENT SAVAŞ TARAFINDAN “30/11/2016 TARİHLİ 86. CELSEDE 
AŞAĞIDA ALINTILANAN MÜTAALA VERİLMİŞTİR:  

 
“….Bir kısım sanıklar yönünden ceza muhakemesinin kanununun 8 ve 11 . Maddesi dikkate 

alınarak bağlantı ve ayırma hususu düşünülmelidir, dosyamızda Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet 

Komutanlarının iddia edilen eylemlerinin örgütsel bağ iddiası görevin kendisine sağladığı kolaylık 

ve avantaj ile gerçekleştiğinin iddia edilmesi karşısında yüce divan sıfatı ile yargılamasının 

anayasa mahkemesinde yapılması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 158/3 maddesinde 

mahkemelerle Anayasa Mahkemesi arasında görev uyuşmazlığında anayasa mahkemesinin 

kararının esas alınacağı hükme bağlanmıştır, mahkeme Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet 

Komutanları ile ilgili olarak suç tarihindeki iddialara bağlı olarak tefrik kararı verip dosyayı 

Anayasa Mahkemesine gönderebileceği gibi bağlantı iddiası karşısında yukarıda arz edilen 

iddianamenin sonuç bölümündeki düzenleme karşısında tüm sanıklar hakkında da dosyayı 

gönderebilir, düşüncemiz bu yöndedir, diğer yönden iddianamenin içeriği kabul ve geçerliliği 

diğer hususlar, açıklama ve buna yönelik talepler mahkeme takdirindedir, geçerli kabul edilen 

yargılamaya konu edilen iddianame ve buna bağlı görevsizlik kararı arz edilmiştir." DENİLEREK, 

MÜTALAASINDA BİR DİZİ HUKUKSAL KATEGORİYE İŞARET EDİLMİŞTİR. MAHKEME EMSAL 

NİTELİKTE YARGITAY 16. DA. İLKE KARARINI DA GÖRMEZLİKTEN GELEREK İŞİN ESASINA GİRMİŞ 

VE KENDİNİ YARGI KOLU BAKIMINDAN GÖREVLİ KABUL EDEREK ESASTAN HÜKÜM 

KURMUŞTUR.  

 
Bu konuda; sanık avukatlarının söz alıp savcının bu mütalaasını hatırlatması üzerine; 

Mahkeme başkanı Mustafa Yiğitsoy böyle bir mütalaanın tutanakta olmadığını belirtmiş, hâkim 

Turhan Kök’de başkanın ifadesine katılarak onaylamıştır. Bu gelişme, savcı Levent Savaş’ın bu 

mütalaasının yok sayılmasına neden olmuş ve mahkemenin bu konudaki kararını hukuka aykırı 

kılmıştır. Bu mütalaadan sonra savcı Levent Savaş görevden alınmış, 88.celseden itibaren savcı 

M.Hanifi Yıldırım Atanmıştır. 

 
3. SUÇ TARİHİ BELİRSİZDİR :  

 

Kovuşturma aşamasında suç tarihinin belirsizliği ile ilgili birçok itiraz sanık ve vekilleri 

tarafından yapılmıştı. Hatta suç tarihinin belirsizliğinin savunma hakkının kısıtlanmasına yol açtığı 

dile getirilerek suç tarihi konusundaki belirsizliğin Cumhuriyet Savcısı tarafından giderilmesi de 

istenilmişti. Suç tarihindeki belirsizlik ve geniş bir alana yayılması, TSK personeli bir kısım 

sanıkların, tayin ve görev nedeniyle Genelkurmay Karargahında kurulmuş BÇG ve diğer görev 

yerlerinden ayrılmalarına neden olduğundan suçla bağlantılarının kesilmesi tarafımızdan 

değerlendirilememiştir.  

 

Ayrıca katılanların durumlarının da değerlendirilmesi suç tarihi ile bağlantılı olduğu 

açıklanmıştı.  
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 İddianamede, 08.07.1996 tarihi olan 54ncü hükümetin kurulması ve sonrası, 

 İddianamede, 18.06.1997 tarihi olan 54ncü hükümetin istifası, 

 Tensip kararında, 28.02.1997 tarihi,  

 Gerekçeli kararda ise 1997 yılı olarak belirlenmiştir.  

 

       Mahkeme gerekçeli karar sayfa 3739’da  Sanık Hayri Bülent Alpkaya Yönünden Yapılan 

Değerlendirme başlığı altında; “Sanık hakkındaki iddianamedeki Doğruyol Partisi Genel Başkanı 

aleyhine dava açılması için düzenlenen formda imzası olup bu belgenin düzenlenmesi ile ilgili 

görev ve yetkisi yok ise de bu olayın suç tarihinden sonra Eylül 1997 tarihinde olduğundan 

hükme esas alınmamıştır.” Diyerek suç tarihini zımnen 18 Haziran 1997 olarak belirlediği, bu 

tarihten sonrasına ait eylem ve işlemleri hükme esas almadığını açıklamakla birlikte, olay ve 

sanığa göre farklı suç tarihi kriterleri uyguladığı da görülmektedir (Örnek; 2 Temmuz 1997 tarihli 

sözde BÇG Özel Takdimini delil olarak kabul etmesi)  

 

Gerekçeli kararda neden ve nasıl oluyor da, 1997 yılının tamamının seçildiğine dair 

hiçbir gerekçe yoktur. Israrla suç tarihinin ne olduğu, hükümetin istifa ettiği tarihin suç tarihi 

olması gerektiği, yüklenmeye çalışılan suçun ani bir suç olduğuna dair savunmalarımız ile ilgili 

gerekçeli kararda GEREKÇE YOKTUR. Suç tarihi konusunda GEREKÇELİ KARAR GEREKÇESİZDİR. 

 

CMK 170nci maddesinde iddianamede yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman 

diliminin, CMK 232/2- c maddesinde suçun işlendiği yer, tarih ve zaman diliminin yazılacağı 

belirtilmiştir.  Suç tarihindeki belirsizliğin giderilmesi ve savunma hakkımızın açık bir şekilde 

kullanabilmesi için bu tarihin net bir şekilde belirlenmesi gerekmekte idi.  

 

Bu tarihler sanıklarla ilişkilendirilen belgelerin oluşturulduğu tarih mi, müştekilerin eylemden 

zarar gördüğünü belirttiği tarihler mi, yargılananlarla ilişkisi olmayan, Mesut Yılmaz ve Bülent 

Ecevit hükümetleri döneminde devam eden irtica ile mücadele eylemlerinin tarihleri mi 

bilinmemektedir.  

 

Suç tarihi, zamanaşımı ve şikâyet süresi gibi konularda belirleyici ve çok önemlidir. Bizler 

yargılananların  suç tarihlerini bilmek ve buna dair savunma yapmak istiyoruz.  

 

Şu an, suç tarihini bilmeden (bitiş tarihi) ve belirsiz bir tarihe karşı savunma yapmak 

zorunda bırakılmış durumdayız.  

 

Duruşmalar sırasında, sesli kayıt yapılmadığı zamanlarda duruşma hakimi suç tarihi 

konusunda ısrarlı talepler üzerine, CMK’da iddianamenin açıklanması gibi bir usül olmadığını, suç 

tarihinin mütalaada görüleceğini, zaten hükümetin istifa tarihi olarak gördüklerini dile de 

getirmişken, 1997 yılı gibi geniş, hangi eylem nedeniyle bu yılın son gününe kadar uzatılmış bir 

suç tarihi olduğu da bilinmemektedir.  

 

Katılan veya şikâyetçilerin önemli bölümünün 1997 yılı öncesi veya sonrasında suça konu 

eylemlerden zarar gördüklerini iddia etmeleri dikkate alındığında, katılma konusu ile suç tarihinin 

belirlenmesi birbiriyle çelişmektedir.  
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5237 sayılı ceza kanunumuz yürürlüğe girdikten sonra hakkında işlem tesis edilenler 

bulunduğundan, bu açıdan hangi ceza kanunumuzun uygulanacağı konusundaki belirsizliğin 

giderilmesi gerektiği de ortaya çıkmaktadır.  

 

Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi 5. Madde, 2. Fıkrası Kişilerin kendisine yöneltilen 

suçlamalar hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini belirtmektedir.  

 

Murray-Birleşik Krallık davasında (28 Ekim 1994 tarihli karar, Başvuru No. 14310/88, Seri A 

No. 300-A, paragraf 76) AİHM, bir yakalama tedbirinin sadece hangi yasa hükmü çerçevesinde 

gerçekleştirildiğinin belirtilmesinin etkili olmayacağını belirtmiştir. 

 

Fox, Campbell ve Hartley-Birleşik Krallık davasında (30 Ağustos 1990 tarihli karar, Seri A No. 

182, s. 19, paragraf 40) AİHM, yakalanan kişilere verilecek bilginin hem fiilî hem de hukukî 

konularla ilgili olması gerektiği hükmüne varmıştır. 

 

Savcı Levent Savaş 26 Haziran 2014 tarihli celsede,  suçun başlangıç tarihini Refah-Yol 

Hükümetinin kurulduğu 28 Temmuz 1996 ve suçun tamamlanma tarihini Refah-Yol 

Hükümetinin istifa tarihi olan 18 Haziran 1997 olarak tespit eden mütalaasını vermiş, 6.11.2014 

tarihli 71.celsede de bu mütalaasını tekrarlayarak, aşağıda alıntılanan şekilde ifade etmiştir;   

 

“ …27.06.2014 tarihli celsede iddianamenin kapsam ve suç tarihi ile ilgili görüşlerimizi arz ettik. 

Bu görüşlerimizi yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda hukuki gerekçeler ile yeniden 

tekrarlamak istiyorum.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının TMK 10 uncu madde ile görevli 

bölümününce hazırlanan yargılamaya konu teşkil eden iddianamenin başlangıç kısmında 103 

sanığın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren düşürmeye devirmeye iştirak suçundan 765 sayılı 

Türk Ceza Yasasının 64,147,31, 33,40.maddeleri uyarınca cezalandırılmaları isteminde 

bulunulduğu, suç tarihinin başlangıç bölümünde 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 

kurulduğu 8 Temmuz 1996 ve sonrası suç yerinin de Ankara olduğu yer almaktadır. 

İddianamenin 1303’üncü sayfasında başlayan hukuki değerlendirme, 1306’ıncı sayfasında 

başlayan sonuç bölümüne ilişkin görüş dikkate alındığında  (…) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 

baskı, tehdit ve yıldırmalar sonucu 18/06/1997 tarihinde istifa etmek zorunda kaldığı ve bu 

suretle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin istifası cebir ve şiddet yoluyla gerçekleştirildiğinden 

165 sayılı Türk Ceza Kanununun 147’inci maddesinde düzenlenen suçun tamamlandığı 

belirtilmiştir. İddianame tarafımızca hazırlanmıştır. Değerlendirmeye göre tamamlanmış bir 

suçun olduğu ve suçun tarihi 18/06/1997 olarak belirtildiği görülmektedir.  (…) Ankara 13’üncü 

Ağır Ceza Mahkemesinin tensip zaptı, 18/07/2013 tarihli ara kararın İstanbul 12’inci Ağır Ceza 

Mahkemesinin 19/07/2013 gün ve 2013/472 değişik iş sayılı ve kararı ile gerekçesi iddianamede 

belirtilen hukuki değerlendirme ve sonuç bölümünde geçen ibareler yukarıda belirtilen tespit ve 

gerekçeler doğrultusunda 27/06/2014 tarihinde belirttiğimiz üzere yargılamaya konu suçun 

hükümete karşı suç olduğu ve suç tarihinin 18/06/1997 olduğu düşünülmüştür…”   

 

Gerekçeli kararda Cumhuriyet Savcısı Levent Savaşın suç tarihi ile ilgili 27.06.2014 ve 

6.11.2014 tarihli celselerde verdiği mütalaa yok sayılmış, Israrla suç tarihinin ne olduğu, 

hükümetin istifa ettiği tarihin suç tarihi olması gerektiği,  yüklenmeye çalışılan suçun ani bir suç 
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olduğuna dair savunmalarımız ve savcılık mütalaası ile ilgili gerekçeli kararda GEREKÇE 

AÇIKLANMAMIŞTIR.  SUÇ TARİHİ KONUSUNDA BU YÖNÜYLE DE KARAR GEREKÇESİZDİR. 

 

4. UYGULANAN KANUN LEHE DEĞİLDİR (G.K s.3520-3532); 

 

Lehe kanun tespiti konusunda mahkeme 765 sayılı kanunumuzu uygulayarak eski kanunun 

daha lehe olduğuna karar vermiştir. Ancak bu tespit aşamalarda birçok vekil tarafından dile 

getirildiği üzere hukuka ve yasalara aykırıdır, yanlıştır ve yanlıdır. Suçun unsurlarının 

kabulündeki temel hata, lehe kanun tespitinin de hatalı yapılmasına neden olmuştur.  

 

Bu noktada hangi ceza kanunumuzun sanıklar lehine olduğunun tespiti gerekmektedir.  

 

İddia makamı da 28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubu (BÇG) faaliyetlerinin 765 sayılı 

TCK’nın 147, 5237 sayılı TCK’nın 312’nci maddelerinde belirtilen suçu oluşturacağını belirterek, 

765 sayılı kanunun sanıklar lehine olduğundan, 765 sayılı kanunun uygulanmasını talep etmiştir. 

 

Lehe olan kanun nasıl tespit edilir ve uygulanır? Bilindiği üzere, lehe yasa belirlenmesi 

yöntemi; sabit kabul edilen olaya her iki yasanın ilgili tüm hükümlerinin birbirine karıştırılmaksızın 

uygulanmak suretiyle ayrı ayrı sonuçlar belirlenmesini ve bunların karşılaştırılmasını 

gerektirmektedir1.  

 

Eski ve yeni ceza kanunlarımız karşılaştırıldığında, ilk bakışta yazım dilinin 

Türkçeleştirilmesinin yanında iki açıdan değişikliğe gidildiği görülmektedir. Bunlardan ilki yeni 

ceza kanunumuzun bu suçta, teşebbüsü de tamamlanmış eylem gibi cezalandırmasıdır. Bu 

yönüyle eski ceza kanunumuzun (teşebbüs hükümleri sebebiyle) daha az ceza öngördüğü izlenimi 

doğmaktadır. Ancak bakıldığında, yüklenen eylemlere uygulanacak suçların unsurlarının da 

farklı olduğu görülmektedir. 765 sayılı kanunumuzun 147nci maddesinde tanımlanan suçun 

unsurları arasında “CEBİR” bulunmaktadır. 5237 sayılı kanunumuzun 312’nci maddesinde 

tanımlanan suç, eski ceza kanunumuzdan farklı olarak “CEBİR VE ŞİDDET” unsurlarını 

içermektedir2  ve bu noktada da kanunumuzun yüklenen suçta değiştirildiğini görmekteyiz. 

 

Mahkemenin lehe kanun tespiti noktasında Anayasal ilkeleri ihlal ederek 5237 sayılı 

kanunun uygulanmasının gerektiğine dair tespitin gerekçesi ise tamamen farklıdır. Mahkeme, 

5237 sayılı TCK'nın özel bir gerçek içtima kuralı olarak düzenlenen 312/2 maddesi gereğince ise 

amaç suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili 

hükümlere göre cezaya verileceği düzenlenmiş olup bu kapsamda başkaca suçların işlendiğini 

belirterek 765 sayılı kanunun lehe olduğunu belirtmiştir (G.K.s.3523). Öncelikli olarak 

mahkemenin başkaca suçların işlendiği iddiası soyuttur hangi sanık tarafından işlendiği ortaya 

konulmamış iddianamede cezalandırılması gerektiren bir fiil olarak da belirtilmemiştir.  

 

5271 sayılı CMK’nın “Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi” başlıklı 

225 – (1) maddesinde “Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili 

                                                             
1 Yrg.CGK. 04.12.2007, 255-266 
2 İddianame bölüm 6.3.2 Sh. 1222 
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hakkında verilir” kuralından hareketle; sanıklar hakkında belirtilen ve başkaca suçlar 

işlendiğinden bahisle değerlendirme yapılan suçlar iddianamede tarif dahi edilmemiştir. 

 

İddia makamının suç olarak dahi yüklemediği, açıkça tarif de etmediği, 28 Şubat döneminin 

anlatıldığı metin bölümlerinde bahsedilen, müştekilerin iddiaları arasında kalan bu eylemlerin 

işlendiği bile ortaya konulmamışken, bu konuda ek savunma dahi alınmamış iken, İHSASI REY İLE      

“ 5237 sayılı kanun uygulansa idi belirtilen suçlardan da ceza verilecekti ” kabulü hatalı 

olmanın dışında, başkaca konularda olduğu şekilde yanlıdır da.  Amaç; aşağıda değinileceği 

üzere, 5237 sayılı kanunun uygulanmasının önüne geçilmesi amacıyla yapılmış zorlayıcı bir yasa  

dışılıktır (Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 18.02.2014 tarih ve 2013/13-274 Esas, 2014/78 Karar 

sayılı ilamı da bu yöndedir). 

 

Mahkeme cezalandırılmasını düşündüğü suçlarından usülüne uygun olarak açılmış bir ceza 

davası olduğunu kabul ediyor ise, ek savunma alarak ceza uygulaması yapması gerekirdi. Bunu 

yapmadığına göre açılmış bir kamu davası bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemenin var 

olduğunu iddia ettiği suçlardan dolayı bir iddia bulunmadığından, öncelikle mahkemesince 

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması ve sonucuna göre sanıkların hukuki 

durumunun yeniden belirlenmesi gerekirken, iddianamede açıklanan ve suç oluşturduğu ileri 

sürülen fiilin dışına çıkılarak, davaya konu edilmeyen eylemden dolayı yargılama yapılıp, 

hüküm kurulması kanuna aykırıdır (mahkeme bu suçların cezalarını dahi belirlemiş, hüküm 

kurmamasının nedeni lehe kanun uygulamasının varlığına bağlanmaktadır. Eğer yüklenen suç 

sadece 5237 sayılı kanun döneminde işlenmiş olsa idi, belirttiği araç suçlardan da ceza vereceğini 

açıkça ihsas etmekte, hükümde kullanmaktadır). 

 

5. EKSİK SORUŞTURMA VE BOZMA GEREKTİREN USÜL HATALARI İLE İLGİLİ DİĞER 

AÇIKLAMALAR;   

 

AİHS 6’ncı madde uyarınca çelişmeli yargılama şartı, yargılama sırasında karşı yanca sunulan 

görüş ve delilleri bilme ve bunlar hakkındaki değerlendirmelerini sunma imkanına sahip olmayı 

gerektirir. “Çelişmenin” esas olarak anlamı ilgili materyal ve delilin her iki taraf açısından 

ulaşılabilir olmasıdır (Ruiz-Mateos/İspanya). 

 

Davanın sonucu açısından “yaşamsal önemdeki”materyallere erişimin sağlanması zorunludur 

(McMichael/Birleşik Krallık, §§ 78-82). 

 

Ancak, iddia makamının ileri sürdüğü iddia ve deliller hakkında, savunmamızın esas 

değerlendirme ve delillerini oluşturan aşağıda sayılan tanık ve belgeler, tekrarlı taleplerimize 

rağmen dinlenmemiş/toplanmamış, ileri sürülen iddia ve deliller hakkında kapsamlı 

değerlendirme yapma imkanımız kısıtlanmıştır.   

 

AİHM bir kararında; Ulusal güvenlik veya terörle mücadele tedbirlerinin tehlike altında 

olduğu durumlarda, gizli materyallerin kullanılması kaçınılmaz olabilir (Khan, §§ 34- 40). Buna 

karşın materyallerin savunmaya ifşa edilip edilmeyeceğine savcılık tek başına karar veremez. 

6’ıncı maddeye uygun olması için, ifşa edilmeme kararının a)yargılamanın her 

aşamasında/derecesinde ulusal mahkemeler önüne getirilmesi, b) ulusal mahkemeler tarafından 
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kamu yararı ile savunma menfaatleri arasında denge sağlanması yöntemi kullanılarak ve sadece 

zorunlu hallerde alınması gerekmektedir (AİHM Rowe ve Davis kararı) demektedir.  

 

Ancak, savcılık mahkeme kararı olmaksızın, gizli dahi olmayan sıradan sözde belgelerin bir 

kısmını iğneli kağıtla kapatma (Sözde Gnkur.Gensek Tarihçe sayfaları vs.) üzerine post-it 

yapıştırarak fotokopisini çekme, fotokopi imzalı belgeleri asıl belge şeklinde tarif etme gibi 

manipülatif yöntemlerle sansüre tabi tutmuş, yargı sürecinde de bu belgelerin aslına 

ulaşılamamıştır. Ayrıca,  Adli emanete “asıl” kaydı ile verildiği ifade edilen belgelerin de “asıl” 

olmadığı, tahrif edilmiş, sansürlenmiş fotokopilerden ibaret olduğu, asıllarının adli emanette 

bulunmadığı anlaşılmış, bu suretle ileri sürülen iddiaların kaynağı asıl belegelere erişim 

engellenmiştir.  

 

Yanısıra AİHM; Mahkemenin bir davanın sonucu açısından can alıcı ehemmiyet taşıyan 

belgelerin gerçeğe uygun olup olmadığına ilişkin inceleme talebini reddetmesini 

(Nichifor/Moldova davası) silahların eşitliğini İhlal eden durum olarak görmüştür. Bu kapsamda, 

sahte CD 5’in  ve  FETÖ savcılarına teslim edildiği iddia edilen diğer belgelerin kaynağı ve 

gerçekliğine ilişkin yapılmasını istediğimiz kriminal/teknik fiziki incelemelerin tamamı 

reddedilmiş, CD 5 de dahil asıl olduğu ileri sürülen belgeler, sanıklara açık yargılamada aleni 

olarak gösterilmemiş, üzerlerinde şüphe bırakılmış, bu suretle ne olduğu bilinmeyen şüpheli 

sözde belgeler hem karara dayanak alınmış hem de bu delillere karşı kapsamlı açıklama yapma 

imkanı engellenmiştir.  

 

Bu açıklamalarımız kapsamında; celselerde sanıkların yazılı ve sözlü savunmalarında açıkça 

yer alan aşağıda sayılan tanıklar dinlenmemiş, deliller toplanmamıştır;  

 

A. DİNLENMEYEN TANIKLAR; 
 

Mahkeme talep edilmesine rağmen ya da resen birçok tanığı dinlememiştir. Bu tanıklar 

arasında Hüsamettin Cindoruk, Rıfat Serdaroğlu, Yaşar Topçu. AYM de açılan Refah Partisi 

kapatma davasının iddianamesini hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş ve 

kapatma kararını veren Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri. Tansu Çiller’in beyanlarında 

geçen ve kendisine baskı yapıldığı için DYP’den istifa ettiğini söylediği milletvekilleri. TSK 

tarafından kullanıldığı iddia edilen Müslüm Gündüz, Fadime Şahin, Ali Kalkancı, Serhan Soylu 

(sisi lakaplı), Karargah evleri soruşturmasında ikametinde elegeçen 8 Numaralı CD içinde sözde 

BÇG belgeleri  bulunan Hanefi Avcı, Mahkemenin atılı suça dayanak aldığı o dönemde basın 

açıklaması yapan TÜRK-İŞ, TESK, DİSK, TOBB ve TİSK yetkilileri. Gazeteci Yasemin Çongar (Balans 

Ayarı ifadesinin söylenmediğine tanık olan).  MGK Genel Sekreterliğinde yaklaşık otuz yıl Birinci 

Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Mustafa Ağaoğlu. 26 Şubat 2007 tarihinde Aksiyon 

Dergisinde yayımlanan röportajında, söz konusu 406 sayılı Kararın “Batı Çalışma Grubu” 

tarafından hazırlandığını ifade eden ( Bu ifadeler gerekçeli kararda “MGK toplantı tutanağı 

başlığında yer almaktadır.) gerek tehdit, gerek takdir kampanyalarında kullanılacak temaların 

verildiği ve  Gnkur Başkanlığına yakın olduğu iddia edilen gazeteciler Fatih Çekirge, Emin Çölaşan, 

Sabahattin Önkibar, Ertuğrul  Özkök, Mustafa Balbay. Mahkeme heyetinin davanın şerikleri 

olarak ilan ettiği, tarafımızdan bilinmeyen ancak mahkemenin bildiği basın mensupları, 

Gerekçeli kararda doktora tezinden alıntı yapılan akademisyen Erkan Yüksel. Dönemin İçişleri 
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Bakanlığı Müsteşarı Teoman Ünüsan. Savcı Ethem Kuriş’e özel mektupla belge gönderen MGK 

Genel sekreteri Vali Muammer Türker. FETÖ ile işbirliği yapan Gnkur Başkanlığı eski Adli Müşaviri 

Muharrem Köse. CD 5 in Gnkur Karargahından çıkartılması ile ilgili teslim tutanaklarında ismi 

geçen Hüseyin Alaçam ve Mahmut Kıskacı ile bu şahısların amiri olan ve Gnkur savcılığına  

25.09.2013 tarihli yazı ile  bilgi veren Gnkur. Kh.Des.Kt.Grp.Komutanı ile CD 5 i Mahmut 

Kıskacı’dan teslim alabileceği değerlendirilen (E) P.Alb.Nazif Akdağ, E.Per.Alb.Önder Gülşen, 

P.Alb.Mustafa Girgin, Per.Yzb.Ramazan Güney ve P.Alb.Kerim TATAR. CD 5 in karargahtan 

muhtemel çıkartılma tarihi olan 2007 de Gnkur. Kh.Des.Kt.Grp.Komutanı olan Alb.Mahir İşler ve 

Alb.Kemal Korkmaz. Mahkemenin gerekçeli kararında alıntı yaptığı ve müşteki avukatlarının da 

kitabından sıkça alıntılar yaparak iddialarda bulundukları Yazar Taner Baytok,  21 Eylül 2001 

tarihli  MGK  Genel Sekreterliğinden YÖK Başkanlığına BTAD Başkanı ve Gensek. Yardımcısı V. 

ünvanı ile evrak gönderen (Dz.Kur.Kd.Alb.) Abdullah Armağan. YÖK Yürütme Kurulu kararlarını 

alan YÖK Yönetim Kurulu üyeleri. 10-11 Haziran 1997 tarihli Gnkur Başkanlığında verilen 

brifinge katılan yargı ve basın mensupları. J.Gn.K.lığına ait faks mesajlarını hazırlayanlar 

(Süleymen Canpolat, İzzet Ocak ve üzerinde elyazısı notları bulunanlar),  Mahmut Sancak 

(8.Mkz.Tugay K.lığı /Tekirdağ’nın çıkardığı evrakta imzası olan Kurmay Başkanı).  Sözleri cebir-

Şiddet unsuruna dayanak alınan Tümg. Osman Özbek. 7 Nisan 1997 tarihi sözde toplantı tutanağı 

dolabında bulunan FETÖ üyesi Gnkur Gensek.İcra Subayı (Yb) Deniz Ay,  1997 yılında Gensek İcra 

Subayı görevini yürüten P.Kur.Yb.Fahri Erenel. 7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağının 

Deniz Ay’ın dolabında bulunduğu tarih olan 2012 yılında Gnkur Başkanlığının tüm çalışma 

odalarının anahtarlarından ve  güvenlik kameralarından sorumlu, 15 Temmuz kalkışmasında halka 

ateş açan Gnkur Emniyet Subayı FETÖ üyesi (Yb) Gökhan Eski,  FETÖ üyesi savcıya gönderilen 

evrakları denetleyen ve 25 Temmuz 2003 tarihli  “Ahmet Dağcı’nın görevlendirme” yazısında “ 

“Aslının fotokopisidir” imza onayı bulunan  2012 yılında Gnkur.İKK daire Başkanına bağlı olan Bilgi 

Güvenliği Şb.Md.Vekili görevini yürüten FETÖ üyesi (Bnb) Bülent Sevindik. Bahse konu Ahmet 

Dağcı” evrakını kendisine verilen emirle  1.Kademe arşlivinden bularak fotokopisini yine kendisine 

verilen emir gereği  İKK Daire Başkanlığı yoluyla Adli Müşavirliği gönderen 2.ADŞ.Md. Topçu 

Kurmay Albay İrfan Karan. Savcılığa gönderilen belgeleri denetleyen 15 Temmuz kalkışmasında 

Korg.rütbesi ile Gnkur İstihbarat Başkanı görevini yürüten, 2012 yılında Gnkur İKK Daire Başkanı 

ve Bülent Sevindik’in amiri olan  FETÖ üyesi (Tugg.) Mustafa Özsoy. Görevi ile ilişkisi olmadığı 

halde savcılığa gönderilen belgeleri denetleyen ve hazırlayan FETÖ nün Yurt Sulh Konseyi üyesi 

Gnkur Personel Başkanlığı General-Amiral Şube Müdürü (Kur.Alb.) M.Serdar Sevgili. J.Gn. 

K.lığından gönderilen belgelerle ilgili görüş bildiren ve sanıklara “esenlikler”dileyen 15 Temmuz 

kalkışmasında halka ateş açmak ve diğer örgüt faaliyetlerinden 141 kez ağırlaştırılmış müebbet 

hapis cezası verilen FETÖ nün Yurtta Sulh Konseyi üyesi J.Gn.K.lığı Genel Sekreteri (J.Kur.Alb) 

Murat Koçyiğit. Gnkur Genel Sekreterliği sözde tarihçesi ile ilgili görüş bildiren Hv.K.K. Kurmay 

Başkanı (Korg.) Hasan Hüseyin Demiraslan. Gnkur Genel Sekreterliği sözde tarihçesi ile ilgili görüş 

bildiren Almanya’ya sığınırken Dubai havaalanında yakalanan FETÖ üyesi (Tuğg.) Şener Topuç. 

Mayıs 1997 “Batı Harekatı Konsepti” ve 27 Mayıs 1997 “Batı Eylem Planı” nın 26.03.2010 

tarihinde imha edildiğini gösterir Hv.K.K.lığının sözde imha tutanağını hazırlayan, FETÖ cü 

olmayan TSK mensuplarına şantaj /kumpas ve iftirayla TSK’dan atılmalarını/ayrılmalarını 

sağlayan,  Bayan Ütgm Nazlıgül Daştanoğlu’nun TSK’dan atılarak intihar etmesine sebep olan 

Hv.K.K.lığı İstihbarat Başkanlığında görevli FETÖ üyesi (Alb) Emin Mert. FETÖ üyesi Gnkur Adli 

Müşaviri M.Köse ile birlikte Gnkur Başkanlığı adına savcılığa uydurma bilgi ve belgeler gönderen 

Gnkur Adli Müş Ceza İşleri Ş.Md. FETÖ üyesi (Alb) M.Oğuz Akkuş, Gnkur Genel Sekreterliği sözde 
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tarihçesi ile ilgili Dz.K.K.lığı adına görüş bildiren, FETÖ üyeliğinden firari ve TSK dan ihraç edilmiş 

iken NATO toplantısına katılan halen firarda olan (Tuğa.) Mustafa Zeki UĞURLU. Araştırma –

Karşılaştırma tutanaklarını düzenleyen, YÖK Başkanlığından geldiğini iddia ederek dosyaya belge 

monte eden Ankara TEM Şb.Müdürleri FETÖ üyeleri Ayhan Koç ve  Hamza Bayındır. FETÖ üyesi 

savcı Bilgili’nin 32. Klasörde unuttuğu isim listesinde yer alan  Kozmik Oda, Selam-Tevhit, 

Ergenekon soruşturmasında İP’ye belge yerleştirmek, Yasa dışı dinleme davaları sanıklarından 

Adli Kolluk Mensupları İlyas Varlı, Hüseyin Taşyapar, Sinan Yıldız, Harun Ağa, Ömer Köse, Ersin 

Şenver, Nizamettin Tuncer. 7 Nisan 1997 tarihli sözde Gnkur Gensek Tarihçe sayfasını 

sansürleyerek Adli Müşavirliğe gönderen Gensek İdari Şube Müdürü Albay Y.Emin Sancaktar. 

Savcılığa gönderilmek üzere Gnkur.Adli Müşaviri FETÖ üyesi M.Köse’ye belge gönderen ve 

Alb.Y.Emin Sancaktar’ın amiri olan Gnkur Genel Sekreteri (E) Tuğg. Metin Özbek. ATASE 

D.Başkanlığının onayı bulunmayan sözde Gnkur Genel Sekreterlik tarihçe sayfalarında “aslı 

gibidir” kaşesi üzerinde imzası bulunan Gnkur  Personel Bşk.lığı Merkez D.Bşk. Arşiv Şb.Md. V. 

Topçu Alb. Ahmet İbiş, GATA İstanbul eski Komutanı (E) Tuğg. Çetin Harmankaya (müşteki N. 

Kaşif Tarhan ve bir kısım müştekiler hakkında tanıklık edecek kişidir) YAŞ Kararlarında imzası 

bulunan ancak sanık ya da tanık olarak dinlenmeyen kişiler ve bu tanıkların ifadeleri ile ortaya 

çıkacak diğer tanıklar.  
 

B. DEĞERLENDİRİLMEYEN, TOPLANMAYAN DELİLLER;  
 

İDDİANAMEDE VE/VEYA İDDİANAMEDEKİ DELİLLER KLASÖRLERİ İÇERİSİNDE YER 

ALMASINA RAĞMEN GEREK ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAADA GEREKSE GEREKÇELİ KARARDA 

AŞAĞIDAKİ DELİLLERE YER VERİLMEMİŞ, BİR KISMI ESAS DELİL OLARAK TALEP EDİLMESİNE 

RAĞMEN TOPLANMAMIŞ, DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR;  

 

 Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi (1992-2004 yıllarında yürürlükte bulunan) (Dosyada 

yoktur) 

 Türkiye’nin Milli Askeri Strateji Dokümanı (TÜMAS) (Dosyada yoktur) 

 TSK İç Tehdit Dokümanı (1992-2004)  

 Genelkurmay Başkanlığı “Komutanlık Tarihçesi” (Dosyada yoktur ATASE Başkanlığı 

Arşivinde muhafaza edilmektedir) 

 1992, 1995 ve 1999 Tarihli MGK. Genel Sekreterliği YAVUZ Psikolojik Harekât Planı 

(1992 ve 1995 yıllarına ait planlar dosyada yoktur, 1999 yılına ait planın ise başbakan imzası 

olmayan doğrulupu şüpheli imzasız kopyası dosyaya konulmuştur) 

 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan MGK kararları ile 2010 yılına kadar 406 sayılı MGK 

kararları, 

 1 Haziran 1997 tarihinde Başbakan N.Erbakan ve Başbakan Yardımcısı T.Çillerin,  

hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifasını öngören yeni Hükümet Protokolünü ve 

Başbakanlığın T.Çiller’e devri konusunda anlaştıklarını beyan eden basın açıklamasına ait görüntü 

kaydı ve tam metni (TRT ve Anadolu Ajansı arşivinden ve 2 Haziran 1997 tarihli Hürriyet, Sabah ve 

diğer gazetelerin arşiv kayıtlarından)) 

 1996-1999 TBMM Meclis Tutanakları 

 Anayasa Mahkemesinin 22 Şubat 1998 tarihli resmi gazetede yayımlanan, 16 OCAK 1998 

1997/1 (Siyasi Parti Kapatma) esas, 1998/1 sayılı kararı (RP Kapatma gerekçeli kararı) 
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 Yargılandığı davada  itirafçı olan ve aralarında mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy’un da 

bulunduğu yargı üyelerinin isimlerini sayarak ek ifade veren eski yargı üyesi (savcı) Hasan 

Kaya’nın 11 Nisan 2017 tarihli ek dilekçesi, ifadesi, mahkeme tutanakları ve gerekçeli kararı. 

 FETÖ üyesi KÖSE’nin yazı ekinde gönderdiği (resmi kaydı bulunmayan) sözde 

Gnkur.Gensek Tarihçesinin mahkeme kararı olmaksızın FETÖ üyesi Bilgili tarafından hukuka aykırı 

olarak sansürlenmiş /kapatılımış kısmları.   

 Gnkur Başkanlığının ATASE D.Başkanlığında bulunan onaylı resmi Komutanlık Tarihçesi. 
 TSK Tarihçe Yönergesi  MY 86-2 /(A) ve (B)  

 TSK  Arşiv Yönergesi MY 71-1 (A) ve (B) 

 Gnkur  MY 90-13  

 MY 412-1 (A) / (B)  TSK MEBS Güvenliği Yönergesi. 

 Genelkurmay Kışla ve Karargâh Emniyet Yönergesi  MT:119/1-A (1996 basımlı) 
 TSK Rapor Sistemi Yönergesi (SİLKUVRAP; MY 227-1) 
 TSK İstihbarat Yönergesi 
 Psikolojik Harekât Grup Komutanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönergesi  MY 31-2  
 TSK Adres Kısaltmaları, Milli Yol Göstergeleri, ve Mesaj Tanıtma İşaretleri” Yönergesi 
 Genelkurmay Karargâhı İmza Yetkileri Yönergesi (GKY 75-1 (D)) (FETÖ üyesi Adli Müşavir 

M.Köse’nin görev yaptığı dönemde yürürlükte olan) 

 Genel Kurmay 2.Başkanı Org.Hulusi Akar imzalı Gnkur. Başkanlığının 19 Nisan 2012 tarih 

ve ADMÜŞ:1010-359-12 sayılı daimi emri 

 13 Nisan 1990 Tarih ve 20491 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve 

Arşiv Araştırması Yönetmeliği  

 14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık direktifi (imzalı aslı) 

 28 Mart 1997 tarihli İç İşleri Bakanlığı genelgesi (imzalı aslı) 

 11 Nisan 1997 tarihli Adalet Bakanlığı genelgesi (imzalı aslı) 

 13 Haziran 1997 tarihli ve 01704 sayılı 406 sayılı MGK kararlarının gereğinin yerine 

getirilmemesi nedeniyle yazılmış olan tekid ve gereğinin ivedilikle yapılması konusundaki 

Başbakanlık genelgesine, (ek-2: 13 1Haziran 1997 tarihli Başbakanlık genelgesi)  

 18 Haziran 1997 tarihli 54 üncü hükümetin istifa dilekçesi,  

 15 Ağustos 1997, 09 Eylül 1997, 01 Ocak 1998, tarihli BÇG hakkında ki TBMM soru 

önergelerine ve bu önergelere verilen cevaplar,  

 28 Kasım 1997 tarihli Başbakanlık genelgesi,  

 04 Şubat 1998 tarihli “Kamu Personelinin Kılık ve Kıyafeti” konulu Başbakanlık genelgesi,  

 04 Şubat 1998 tarihli ilçe merkezli denetim hakkındaki Başbakanlık genelgesine,  

 11 Şubat 1998 BÇG hakkında ki TBMM soru önergesine ve bu önergeye verilen cevap,  

 15 Şubat 1998 tarihli MGK kararı,  

 17 Şubat 1998 tarihli İç İşleri Bakanlığı genelgesi,  

 07 Ocak 1999 tarihli MGK kararı,  

 02 Şubat 1999 tarihli Başbakanlık genelgesi,  

 19 Temmuz 1999 tarihli Başbakanlık genelgesi,  

 11 Kasım 1999 tarihli Başbakanlık genelgesi,  

 18 Mayıs 2000 tarihli Başbakanlık İrticayla Mücadele Strateji Belgesi,  

 1997 yılında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi ile 4. No.lu İstanbul Devlet Güvenlik 

Mahkemelerinin vermiş olduğu kesinleşmiş yargı kararları,  
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 14 Aralık 2010 tarihine kadar yürürlükte olan:  

 

Başbakanlık Müsteşarlık İzleme Grup Başkanlığının 16 Temmuz 1998 tarihli ilk raporu ile 18 

Haziran 2007 tarihine kadar devam eden 17 adet rapor,  Müsteşar Yardımcısı imzası ile yazılmış 

ve yayımlanmış olan; Emniyet Genel Müdürlüğünün 01 Şubat 2011 ve 11 Şubat 2011 tarihli 

yazıları ile yürürlükten kaldırılan 8 adet karar olmak üzere toplam 60 adet Başbakanlık direktifi, 

Başbakanlık ve Bakanlık genelgeleri ve talimatları ile bu kararlar, genelgeler ve talimatlar 

çerçevesinde Bakanlıklar ve Genel Müdürlüklerince yerine getirilmiş binlerce icrai kararlar ve 

uygulamalar,  

 

 5 numaralı DVD, 317 inci klasörde yer alan; 177-359 uncu sayfalar arasında ki İçişleri 

Bakanlığı İzleme Grubu Başkanlığının dönem raporları ile bu raporlarda belirtilen icrai ve hukuki 

işlemlere esas olan Valilikler Ve Emniyet Müdürlüklerinin 605 sayfalık yazışmaları,  

 

 22 Şubat 2001 tarihli Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Bakan A. Kenan Tanrıkulu imzalı 

irticai siyasal İslam faaliyetlere karşı yürütülecek mücadele stratejisi kapsamında bakanlık 

bünyesinde oluşturulan İzleme Grubu konulu genelge, (bakınız 22 Şubat 2001 tarihli Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı irticai faaliyetlere karşı yürütülecek mücadele stratejisi kapsamında kurulan 

Bakanlık İzleme Grubu konulu genelge)  

 

 Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının 21 Kasım 2002, 04 Ocak 2002 ve 13 

Şubat 2002 tarihli Ekim 1999 ayı MGK gündemine esas olmak üzere tespit edilen bilgi ihtiyaçları 

konulu müsteşar yardımcısı Cevat Öneş imzalı cevabi yazıları, (burada açıklanması gereken bir 

husus bulunmaktadır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 27 Nisan 2012 tarihli MİT 

Müsteşarlığından konu ile ilgili bilgi ve belgelerin gönderilmesine ilişkin talimata cevap 

verilmemesi üzerine tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 08 Ekim 2012 tarihli tekid yazısı 

üzerine MİT Müsteşarlığınca 04 Ocak 2002 tarihinde, nedense sadece 2002 tarihine kadar olan 

belgelerin gönderilmesi hususudur.) (Başbakanlık MİT Müsteşarlığının 21 Aralık 2002 tarihli Cevat 

Öneş imzalı ek-5: 04 Ocak 2002 tarihli Mehmet Temel ve ek-6: 13 Şubat 2002 tarihli Cevat Öneş 

imzalı yazısı) 

 

Gibi önemli ve dava konusu suçlamaların merkezindeki BÇG faaliyetlerini açıklayan 
delillere hiç atıf yapılmamıştır. Ayrıca:  

 

 11 Nisan 2002 tarihli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı H. Yurdakul Yiğitgüden 

imzalı irticai faaliyetler nedeni ile görev yeri değiştirilen personel ve bakanlığa intikal eden 52 bilgi 

notuna yapılan işleme ait rapor, (11 Nisan 2002 tarihli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı irticai 

faaliyetler nedeni ile görev yeri değiştirilen personele ait talimat)  

 

 11 Kasım 2003 tarihli Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının irticai faaliyetlerin izlenmesi, tespiti, 

ve önlenmesi konulu ve İzleme Grubu Başkanı Müsteşar Adem Şahin imzalı yazısı ek-8: Sanayi Ve 

Ticaret Bakanlığının 11 Kasım 2003 tarih ve 44 sayılı irticai faaliyetler konulu Adem Şahin imzalı 

yazısı, 
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 3 Nisan 2004 tarihli Adalet Bakanlığının Uygulamayı Takip Ve Koordinasyon Kuruluna 

hitaben yazmış olduğu Müsteşar Fatih Kasırga imzalı yazısı, Adalet Bakanlığının 03 Nisan 2004 

tarih ve 486 sayılı Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına hitaben Fatih Kasırga 

imzalı irticai faaliyetler yazısı, 

 

 Başbakanlık Güvenlik İşleri Başkanlığının 28 Ekim 2004 ve 17 Mart 2005 tarihli ek olarak 

eylem planı konulu Ömer Dinçer imzalı yazıları, (bu genelgeler, 27 Haziran 2000 tarihli 

Başbakanlıkça yayımlanmış olan irticai faaliyetlere karşı yürütülecek mücadele stratejisine ek 

olarak Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu tarafından ayrıca hazırlanan eylem 

planının uygulanmasına yöneliktir.)  

 

 Başbakanlık Güvenlik İşleri Başkanlığının 28 Ekim 2004 tarih ve 02579 sayılı irticai 

faaliyetlere karşı yürütülecek mücadele stratejisine ek eylem planı konulu Ömer Dinçer imzalı 

yazısı, ek-11: Başbakanlık Güvenlik İşleri Başkanlığının 17 Mart 2005 tarih ve 00724 sayılı irticai 

faaliyetlere karşı yürütülecek mücadele stratejisine ek eylem planı konulu Ömer Dinçer imzalı 

yazısı,  

 

 25 Ağustos 2004 tarihli 481 sayılı MGK kararı ve bu karar çerçevesinde irticai faaliyetlere 

karşı yürütülecek mücadele stratejisine ek olarak eylem planı hazırlanması, 25 Ağustos 2004 

tarihli 481 sayılı MGK kararı, 

 

 25 Nisan 2005 tarihli Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Necdet Ünüvar imzalı yazı, (25 

Nisan 2005 tarihli Sağlık Bakanlığı imzalı yazı), 

 

 Haziran 2005 tarihli Maliye Bakanlığının irticai faaliyetlere yönelik yürütülecek mücadele 

kapsamında vergi mükelleflerine yönelik yapılmış olan 0603 sayılı denetleme bilgi sonuç raporu, 

ek-14: Maliye Bakanlığının Haziran 2005 tarih ve 0603 sayılı bilgi raporu konulu Osman Arıkoğlu 

imzalı yazısı, 

 

 Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünün 07 Nisan 2005 tarihli 5989 sayılı, irticai 

faaliyetlere yönelik yürütülecek mücadele stratejisi kapsamında hazırlanan Mehmet Ali Şahin 

imzalı denetleme sonuç raporu ek-15: Adalet Bakanlığının 07 Nisan 2005 tarih ve 5989 sayılı bilgi 

notu konulu Mehmet Ali Şahin imzalı yazısı, 

 

 Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığının 04 Temmuz 2005 tarihli irticai faaliyetlere yönelik 

yürütülecek mücadele stratejisi kapsamında hazırlanmış olan Mehmet Aydın imzalı aylık 20 

sayfalık sonuç raporu, ek-16: Başbakanlık diyanet işleri başkanlığının 04 Temmuz 2005 tarih ve 

161 sayılı aylık faaliyet raporu Mehmet Aydın imzalı yazısı, 

 

  01 Ocak 2006 tarihli Adalet Bakanı Cemil Çiçek imzalı devlet düzeninin korunması ile ilgili 

suç teşkil eden olayların bildirilmesi konulu 5 no.lu genelge, (bakınız adalet bakanlığının 01 Ocak 

2006 tarihli devlet düzeninin korunması ile ilgili suç teşkil eden olayların bildirilmesi konulu Cem il 

Çiçek imzalı 5 no.lu genelge), 
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 30 Ocak 2007 tarihli Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fatih Kasırga imzalı, 406 sayılı MGK 

kararları kapsamında uygulanan tedbirler konulu Başbakanlık Müsteşarlığına yazılmış olan dönem 

raporu, ek-18: Adalet Bakanlığının 30 Ocak 2007 tarihli faaliyet raporu konulu Fatih Kasırga imzalı 

yazısı, 

 

 02 Mart 2007 tarihli Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener imzalı irticai 

(siyasal İslam) faaliyetlerine karşı yürütülecek strateji genelgesince bakanlıkça alınacak Tedbirleri 

içeren talimat,(02 Mart 2007 tarihli devlet bakanı ve başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener imzalı 

irticai (siyasal İslam) faaliyetlerine karşı yürütülecek strateji genelgesince bakanlıkça alınacak 

tedbirleri içeren talimat), 

 

 13 Mart 2009 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül imzalı irticai 

faaliyetlere karşı yürütülecek mücadele stratejisi kapsamında tedbir uygulamaları raporu, ( 13 

Mart 2009 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı irticai faaliyetlere karşı yürütülecek mücadele stratejisi 

kapsamında tedbir uygulamaları raporu),  

 

 14 Eylül 2009 tarihli İç İşleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş İmzalı irticai faaliyetlere 

karşı yürütülecek mücadele stratejisi talimatı, (14 Eylül 2009 tarihli İç İşleri Bakanlığı irticai 

faaliyetlere karşı yürütülecek mücadele stratejisi talimatı), 

 

  İç İşleri Bakanlığının 10-31 Ağustos 2009 tarihli 406 sayılı MGK kararları doğrultusunda 

yapılan tedbirler çalışmaları ile ilgili kapsamlı raporu, (İç İşleri Bakanlığının 10-31 Ağustos 2009 

tarihli 406 sayılı MGK kararları doğrultusunda yapılan tedbirler raporu), 

 

 Ankara Valiliğinin 1.04.1998 tarih ve 326 sayılı “Yılıcı Bölücü,İrticai Faaliyetlerin izlenmesi 

ve Kıyafete İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması”konulu emri. 

 

 Tamer Tatar’ın teslim ettiği iddia edilen CD5, basılı belgeler kargo poşeti,  dosya poşetleri 

üzerinde parmak izi araştırması, CD5 üzerindeki basılı logoların ve diğer görünen unsurların 

kriminal incelemesi ve  CD5 üzerindeki“A3278” el yazının kime ait olduğunun tespiti (bu husus 

defalarca sanıklar ve avukatları tarafından talep edilmiştir)  

 

 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı 14 Aralık 2010 tarih ve 13136 numaralı genelgede 

yürürlükten kaldırıldığı bildirilen  ve yukarıda sayılmayan tüm belgeler. Genelgeden alıntı 

aşağıdadır (genelge 170.Klasörde bulunmaktadır);  
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C. SANIKLAR LEHİNE OLAN BU DELİLLERE HİÇBİR ŞEKİLDE ATIF YAPILMAMIŞ DÖNEMİN BİR 
DEVLET POLİTİKASI OLAN BU KÜLLİYAT YOK SAYILMIŞTIR.  

 
Mahkemece deliller bir bütün olarak hukuka ve kanuna uygun bir şekilde objektif olarak 

değerlendirilecek ise yukarıda özet olarak sıralanan ve öncelikle 1968 yılından itibaren devletin iç 

güvenlikle ilgili uygulamalarına esas teşkil eden 30 Kasım 1968 tarih ve 169327 sayılı yazı olmak 

üzere Başbakanlığın 14 Aralık 2010 tarih ve 27 no.lu genelgesi ile yürürlükten kaldırılan devlete 

ait bütün bu belgelerin mahkemeniz tarafından temin edilerek birlikte mütalaa edilmesi 

kaçınılmazdır. Aksi takdirde sanıkların lehine olan bütün deliller bilerek ve kasten inceleme dışına 

çıkarılmış olacaktır ki bu husus da ciddi ölçüde davanın esasına yönelik olarak adil yargılanma 

hakkını ortadan kaldırmaktadır. 

 
D. MAHKEME, DÖNEMİN MİLLİ GÜVENLİK SİYASETİ BELGESİNİ MGK GENEL 

SEKRETERLİĞİNDEN İSTENMESİ TALEBİNİ REDDETMİŞTİR.  
 

Mahkeme, iddianamede yer almasına, ısrarlı ve tekrarlanan taleplere rağmen davanın esas 

delili (suç tarihi öncesi ve sonrasını kapsayan)  Bakanlar Kurulu Kararı olan Milli Güvenlik Siyaset 

Belgesini celp edip dosyaya koymamıştır.  

 

Milli Güvenlik Siyaset Belgesinin hem iddianamede yer alması, hem de davanın esas delili 

olması nedeniyle 1995-2004 dönemini kapsayan Milli Güvenlik Siyaset Belgelerinin MGK Genel 

Sekreterliğinden istenmesi sanık avukatları Ümit Kara ve Atilla Bingöl tarafından en son 

15.02.2016 tarihli dilekçeleri ile talep edilmiş ve mahkemenin 08.02.2016 tarihli talep yazısına, 

MGK Genel Sekreterliğinin (Hukuk müşaviri imzalı) belgenin CMK 125. Maddesi kapsamında 

olduğunu bildirmesi üzerine Mahkeme 86.Celsede aldığı 30.11.2017 tarihli kararı ile;  “belgelerin 

CMK 125. Maddesi kapsamında incelenmek üzere istenilmesine, geldiğinde üye hâkim Turhan 

Kök (40993) naip hâkim olarak atanarak tutanak tanzimi konusunda yetki verilmesine” karar 

vermiştir (G.K.s.3298).  

 
Ancak MGK Genel Sekreterliği Hukuk Müşavirliği 18.05.2017 tarih ve 61075737-622.03-271 

sayılı yazısı ile bu kez (G.K.s.3298); Mahkemece talep edilen (dönemin) ve Bakanlar Kurulu Kararı 

olan MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGESİ yerine, taleple hiçbir ilişkisi bulunmayan MİLLİ 

GÜVENLİK KURULU KARARLARI ile ilişkili bir yorumda bulunarak talebi saptırmış, bu konuda 

sanki talep edilen belge Milli Güvenlik Kurulu Kararlarıymış gibi MGK kararlarına ilişkin bir 

takım idari yargı kararlarına atıf yaparak ve belgenin “yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek 

nitelikte somut bilgileri içermemekte, soyut ve kişilik dışı niteliği haiz genel çerçeveyi 

çizmektedir”  şeklinde “  CMK 125 ve 332nci maddelerine aykırılıkla yetkisini aşarak, üstelik 

Anayasanın 117, 118 ve 4954 sayılı kanunun Milli Güvenlik Siyaseti ve belgesine ilişkin açık 

hüküm ve tariflerine rağmen mahkemeye direktif veren gerçek dışı beyanıyla mahkemeye 

göndermemiş ve davanın esas delilini gizleyerek adil yargılamayı  ve davanın seyrini alenen 

etkilemiştir.   
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MGK  Genel Sekreterliğinin gerçek dışı beyanının aksine, sayılan tarihlere ait  MİLLİ 

GÜVENLİK SİYASET BELGELERİ DAVANIN ESAS DELİLİDİR.  Başta TSK olmak üzere devlet 

kurumlarının GÖREV-KADRO-TEŞKİLAT-MALZEME VE BÜTÇESİNİ BELİRLEYEN, İÇ VE DIŞ TEHDİDİ 

SOMUT OLARAK TESPİT EDEN VE MÜCADELE GÖREVİ VEREN,  ATILI SUÇU ÇÜRÜTEN, BAKANLAR 

KURULU KARARI OLAN,  EN TEMEL, EN SOMUT, EN ÜST DÜZEY DEVLET BELGESİDİR.  ANCAK BU 

BELGELER  MGK GENEL SEKRETERLİĞİNİN  ADİL YARGILAMAYI ALENEN ETKİLEYEN HUKUKA AYKIRI  

VE TUTARSIZ CEVABI İLE MAHKEMEYE GÖNDERİLMEMİŞ, DELİL GİZLENMİŞTİR.  MAHKEMENİN 

KARARINA RAĞMEN BELGEYİ GÖNDERMEYENLER HAKKINDA YAPILAN SUÇ DUYURUSU 

MAHKEMECE REDDEDİLMİŞ, MAHKEME KENDİ KARARINI ÇİĞNEYEREK VE İDAREYE BOYUN 

EĞEREK, CELP KARARINI UYGULAMAMIŞTIR. BU BELGE DEĞERLENDİRİLMEDEN VERİLECEK HER 

KARAR HUKUKA AYKIRIDIR, HAK İHLALİDİR VE ADİL YARGILAMAYI TEMSİL EDEMEZ.  

 

MGK Genel Sekreterliği bu tutarsız, gerçek ve hukuk dışı cevabı ile;  

 

 Milli Güvenlik Siyaset Belgelerinin Bakanlar Kurulu Kararı olduğunu gizleyip, salt MGK 

kararları olduğunu belirterek yalan söylemiştir, 

 Yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte somut bilgileri içermediğini,  soyut ve 

kişilik dışı niteliği haiz genel çerçeveyi çizdiğini aksi mevzuata rağmen beyan ederek yalan 

söylemiştir,   

 Anayasadan kaynaklanmayan bir yetki kullanıp kendisini yargı yerine koyarak delil takdiri 

yapmış, mahkemeye direktif vermiştir.  

 CMK ve Yargı kararına uymayarak TCK’nun 257, 277, 204 ve 288 kapsamında suç 

işlemiştir. 

 Delil gizleyerek savunma hakkını engellemiştir.  

 Hukuk ve gerçek dışı işlem ve eylemi ile bilerek ve isteyerek adil yargılamayı etkilemiştir, 

 Anayasanın hukuk devleti ilkesini ihlal etmiştir. 

 Davanın siyasetin etki ve direktifi ile yürütüldüğünün en somut delilini ortaya koymuştur.   

 

Kaldı ki, MGSB  anlamsız tespitte olduğu gibi genel çerçeveyi çizen, ne olduğu belli olmayan,  

soyut kavramlarla öylesine yazılmış devlet belgesi değildir. Dava ile ilişkili İrtica tehdidini ve 

görev verilen icra makamlarını kesin ve somut olarak açıklayan belgedir. Bakanlar Kurulu Kararı 

olan talep edilen bu belgeler ile; İrticanın süregelen bir iç tehdit olduğu ve İrtica ile mücadelede  

TSK ya açık,  kesin ve somut görev verildiğinin ortaya çıkartılması  kesin olarak mümkün iken, 

bu delil hukuka aykırı olarak gizlenmiştir.  

 

Kaldı ki Hukuk Müşavirliğinin devletin “Çok Gizli” gizliliğe sahip Bakanlar kurulu kararı olan 

ancak üst düzey icracı makamların nüfuz edebildiği Milli Güvenlik Siyaset Belgesine nasıl vakıf 

olduğu, savunma ve strateji konuları kendi görev alanı dışında bulunduğu halde hukuksal 

değerlendirmenin çok dışındaki içeriği hakkında nasıl yorum yapabildiği de tartışmalıdır. Ancak 

mahkeme bu hukuka aykırı suç teşkil eden ve idarenin açık biçimde yargıya müdahale eden 

cevabına uyarak söz konusu belgeyi tekrar talep etmemiş, bu cevabı 88.celsede aldığı 

23.05.2017 tarihli karar metnine de aynen geçirerek müdafi avukatının yeni taleplerini ise 

reddetmiştir.  
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MGK Genel Sekreterliğinin Milli Güvenlik Siyaset Belgesine ilişkin yüklenen suçu açıklığa 

kavuşturabilecek nitelikte olmadığı yönünde delil takdiri yapan gerçek dışı beyanına boyun eğen 

ve delilin dava ile ilgisini kuramayan  mahkeme;   gerekçeli kararında  MGSB de sıralanan irtica 

tehdidinin  ikinci sıradan birinci sıraya yükseltildiğinden söz ederek ve  aynı delile dayanarak 

gerekçeler üretmiş ve sanıklar hakkında hüküm vermiştir! MAHKEME BİLİNÇLİ BİR ÇELİŞKİ 

İÇİNDEDİR.  

 
Bir delilin dava ile ilgisi olup olmadığının tespiti şüphesiz ki mahkemenin vereceği karara 

bağlıdır. Kaldı ki bu karara dahi itiraz mümkün olup, bu konuda mahkeme heyetinin dışında hiçbir 

kurum ya da kişinin, delilin dava ile ilgisi olup olmadığına karar verme, delili mahkeme kararına 

rağmen göndermeme, karartma/gizleme, mahkemeyi ve adil yargılamayı etkileme ya da 

yönlendirme görev ve yetkisi yoktur. MGK Genel Sekreterliğinin mahkemenin talep ettiği bir 

belgeyi kendince gerekçeler sunarak, delil takdiri yaparak, kanunlara aykırı üstelik gerçek dışı ve 

saptırılmış gerekçelerle mahkemeye göndermemesi, gizlemesi ya da karartması CMK uyarınca 

söz konusu değildir ve ayrıca TCK’nın 257, 277, 204 ve 288 kapsamında suçtur.   

 
Ancak mahkeme de bu hukuka ve kanuna açıkça aykırı cevaba uyarak ve kendi kararından 

da dönerek siyasi irade emrindeki idareye boyun eğmiş ve davanın esas delili ve Bakanlar 

Kurulu Kararı olan tarihleri sayılan Milli Güvenlik Siyaset Belgelerini dosyaya koymamış ve 

delillerin değerlendirilmesi aşamasında tartışılmasını sağlamamış, ısrarlı talepleri reddetmiş bu 

suretle savunma, delil sunma ve adil yargılanma hakkını esastan ve mutlak surette hukuk 

tanımaz şekilde önlemiştir.   

 
Davanın esas delili olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi iddianamede açıklaması yapılarak 

konu edilmiş olmasına rağmen; mahkeme gerekçeli kararda bu temel belgeye ilişkin 

savunmalara hiç bir şekilde atıf yapmadan, salt 406 sayılı MGK kararının tavsiye niteliğinde 

olduğu ve MGK kararından sonra yayınlanan Başbakanlık direktifinin TSK’ya “gereği” olarak 

dağıtımının yapılmadığından bahisle kararına gerekçe oluşturmaya çalışmıştır. İddianamede Milli 

Güvenlik Siyaset Belgesine aşağıdaki şekilde yer verilmiştir;  

 
İddianame syf 1291; “Türkiye’de yasal olarak ulusal güvenliği belirleme ve uygulama yetkileri 

sivil hükümet değil MGK’ya verilmiştir. Bu hususta hem Anayasanın 118. Maddesinde, hem de 

2945 sayılı Kanunda şöyle belirtilmiştir; “Ulusal güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere 

ulaşılması amacı ile MGK’nın belirlediği görüşler dâhilinde bakanlar kurulu tarafından tespit 

edilen iç, dış savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti ifade eder. Bu 

strateji, 1992’den beri Milli Güvenlik Siyaset Belgesi adıyla anılan bir resmi belgenin muhtevası 

olarak kamuoyuna açıklanmaktadır.” 

 
“Devletin milli güvenlik siyaseti; milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması 

amacı ile Milli Güvenlik Kurulu’nun belirlediği görüşler dâhilinde Bakanlar Kurulu tarafından 

tespit edilen iç, dış savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti ifade etmektedir. 

(Resmi Gazete, 11/11/1983 tarih s. 18218) 

 
 Bizce mahkeme Milli Güvenlik Siyaset Belgesini bilinçli olarak dosyaya kazandırmamıştır. MGK 

Genel Sekreterliği Hukuk Müşavirliği de mahkeme gibi siyaseten hareket etmiş ve dosyaya bu 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 35 / 1709 
 

 

delil girmemiştir. Bu belgede açık bir şekilde Silahlı Kuvvetler ve diğer devlet kurumlarına irtica 

ile mücadele görev olarak verilmektedir. 

 

 Bu delil dosyaya kazandırıldığında, mahkeme kabulünün aksine Silahlı Kuvvetlerin iç tehditle 

mücadele etme ve istihbarat görevinin olduğu ortaya çıkacaktır.  

 

 Bu delil dosyaya kazandırıldığında, mahkeme gerekçesinin aksine, Bakanlar Kurulu Kararı 

olmadığı, MGK kararı gönderilmediği halde Silahlı Kuvvetlerin BÇG yi kurarak irtica ile mücadele 

edemeyeceği savının doğru olmadığı ortaya çıkacaktır.  

  
E. MAHKEME GNKUR BŞK.LIĞINCA HAZIRLANAN İRTİCA İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 

BELGELERDEKİ İSTİHBARİ BİLGİLERİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE MİT 

MÜSTEŞARLIĞINDAN GETİRTİLMESİ TALEPLERİNİ ASKIDA BIRAKMIŞTIR. (G.K.3299) 

 
 Bu konuda ısrarlı talepleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatına ileten 

mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen evrakları hiç irdelememiştir. Bu belgelerden 

aylık istihbarat bültenlerinden gönderilenler, o dönemde irtica ile mücadele kapsamında hangi 

boyutta istihbarat toplandığı ve Genelkurmay Başkanlığına gönderildiğini açıkça ortaya 

koymaktadır. 

  

 MİT ise bu yazıya olumlu cevap vermemiştir. Belge veya bilgi olmadığını söylemiştir. Aslında 

MİT doğruyu söylememektedir. Kanundan kaynaklandığı şekilde o dönemde birçok belge ve bilgi 

MİT tarafından gönderilmesine rağmen, mahkeme MİT tarafından bir belge bulunamamıştır 

gerçek dışı beyanına itibar etmiştir.  

    

F. MAHKEME KATILANLAR VE MÜŞTEKİLERE SORU SORULMASINA DAİR TALEPLERİ GERİ 
ÇEVİRMİŞTİR:  
 

Mahkeme katılanların kimlik tespitlerinin yapıldığı duruşmalarda katılanlara soru 

sorulmasının da önüne geçmiştir. Esas hakkındaki mütalaa öncesinde onlarca katılma talebinde 

bulunan şikâyetçinin dinlendiği duruşmalarda, soru sorulması talepleri, delillerin 

değerlendirilmesi aşaması bittiğinden bahisle reddedilmiş olup CMK hükümleri ihlal edilmiştir.  

 

İlgili duruşma tutanakları incelendiğinde, katılanlara sanık veya diğer katılan veya 

avukatlarının soru sormadığı görülecektir. Duruşma hâkiminin ısrarlı talepleri reddetmesi, soru 

sorma taleplerinin tutanağa geçmesi yönündeki talepleri de “neyi tutanağa geçeceğimi ben 

bilirim” diyerek tutanağa  da geçmemesi, soru sorulması yönündeki talebin reddedilmesi 

konusunda tereddüt olduğundan, Cumhuriyet Savcısının görüşünün alınarak heyetçe karar 

verilmesi talebini de reddederek, tutanağa dahi geçirmemesinin yanlı olduğu, sonuç karar 

konusunda birleşildiği ve bir an önce belirlenen bu kararın verilmesi amacıyla bu tür ileride 

bozma gerektirecek usülü eksikliklerin tutanağa dahi geçirilmediği maddi bir vakıadır.  
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G. MAHKEME YASADIŞI DELİLLERLE İLGİLİ CMK 206'NCI MADDESİ GEREĞİNCE KARAR 

VERMEMİŞTİR (G.K.s.3540-3541):  

 

Ceza Muhakemeleri Kanunumuzun 206. maddesi hükümlerince, soruşturma aşamasında 

toplanan ve iddianamede yer alan delillerin duruşma aşamasında, hüküm öncesinde ortaya 

konulması ve değerlendirilmesi gerekmekte ve akabinde kanuna aykırı olarak elde edilen 

delillerin mahkeme tarafından reddedilmesi gerekmektedir. Delilin reddedilmesi demek hukuka 

aykırı delilin dosyadan çıkarılması, bu yolla delilin olumsuz etkisinin önlenmesi demektir. Yasa 

koyucu tarafından gerekli düzenleme yapılmış ve yasanın çeşitli yerlerinde yasaya aykırı olarak 

elde edilen bulguların kesin bir şekilde delil olmayacağı ve reddedilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

 

Bu kanunun amir hükmüdür. Zorlayıcı görüşlerle aşılabilecek ve delillerin irdelenmesi 

aşamasının, özellikle yargılananlar açısından karşılıklı tartışma ile önlerinden kaçırılabilecek 

(hükümle birlikte değerlendirilecektir denilerek) bir aşama değildir. Mahkeme; 5271 sayılı 

CMK'nın 206. maddesinden itibaren, delillerin ortaya konulması ve tartışılmasına ilişkin 

hükümlerin düzenlendiğini, bu hükümlerde, delillerin ortaya konulmasına ilişkin olarak muhakkak 

surette uyulması gerekli ve şekle bağlı belli bir aşama öngörülmediğini belirtmektedir.  Yani 

mahkeme bu kararı ile delillerin tartışılması aşamasını gerçekleştirmediğini açıkça söylemekte, 

ikrar etmektedir. 

  

Mahkeme delillerin fiili olarak tartışıldığını belirtirken sanıkların savunmalarında delilleri 

tartışarak savunma yaptıkları, hükme esas alınan delillerin değerlendirilmesine ilişkin olarak 

uzman mütalaası ve bilirkişi raporlarının dosyaya sunulduğu, sanıkların delillerin tartışılmasını ve 

irdelemelerini Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasından sonra esas hakkındaki 

savunmalarda da devam ettirdiklerinden bahisle söylemektedir. 

 

Ancak mahkemenin CMK hükümlerine uymadığının bir göstergesi olarak “delillerin 

tartışılması” aşaması, tek tek hükme esas alınacak delilerin sayılması, tarafların görüşlerine 

sunulması ve mahkemenin de bu konuda bir karar vermesi ile gerçekleşir. Yani hükümden evvel 

sanık ve avukatları hangi delillerin hükme esas alınacağını veya reddedildiğini, esas hakkındaki 

savunmaları öncesinde bilmek durumundadır. Buna uymamaları savunma hakkının kısıtlanması 

anlamına gelmektedir. Sanık ve avukatlarının yasa dışı olduğunu iddia ettiği delillerin neden yasa 

dışı olmadığını da bu kapsamda bilerek son savunmalarını yapma hakları vardır. ANCAK 

MAHKEME BU HAKKI KULLANDIRMAMIŞTIR.  

 

Mahkeme, hukuka aykırı şekilde CMK 206 maddesindeki hükmün zorunlu olarak uyulması 

gereken bir madde olmadığını, şekle bağlı bir aşama olarak öngörülmediğini belirterek 

kendisini kanun koyucunun yerine koymaktadır.  Bir kanun hükmünün zorunu olarak uyulması 

gereken kural olduğunun ortaya konulması için kanunun başka bir maddesinde “zorunlu olarak 

uyulması gerekir” şeklinde bir maddeye ihtiyaç da yoktur.  

 

Bu yaklaşım bir nevi kadı sistemi olup sonuç odaklı ve tek taraflı düşünce yapısının eseridir. 

CMK’da sanıklar dinlenirken hâkimlerin tamamının da duruşmada olmaları gerektiğine dair bir 

hüküm de yoktur. Heyetle ilgili kuralların da kesin uyulması gerektiğine dair başka bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Cezalandırma mantığından hareket eden mahkeme işine geldiği gibi usül 
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hükümlerini eğip bükmektedir. Mahkemenin bu mantığı kabul edildiğinde, mahkemeler savcısız, 

hakimsiz toplanabilir, verilmesi gereken süreler sonradan verilebilir veya hiç delil gösterilmez, 

“dosyadaki delillere göre Yargıtay karar versin” de denilebilir. 

 

Mahkemenin CMK 206 hükümlerini uygulamaması ile uygulaması arasındaki fark siyah ile 

beyaz arasındaki fark kadar nettir. Bu usül hükmüne uyulmaması ile sanıklar ve avukatları, hangi 

delillere itibar edildiğini esas hakkındaki savunmaları öncesinde öğrenememişler, hükümle 

öğrenebilmişlerdir. SAVUNMA HAKKINI KISITLAYAN BU DURUM KESİN BOZMA NEDENİDİR.  

 

Mahkemenin gerekçesindeki delillerin ortaya konulması ve tartışılması uzun süren çok 

sayıdaki oturumlar sürecine zorunlu olarak yayılabileceği ve bu davada oturumlarda delillerin 

tartışıldığı bir kandırmacadır. DELİLLERİN TARTIŞILMASI AŞAMASI (CMK 206) DAVADA 

GERÇEKLEŞMEMİŞTİR.  

 

Mahkemenin bahsettiği, sanıkların delillerin gerçek dışı olduğuna dair savunmaları CMK 

206 kapsamındaki delillerin tartışılması aşaması asla değildir. CMK 206’ncı maddesi delillerin 

tartışılması sonrasında bir karar verilmesi gerektiğini öngörmektedir (G.K.s.3480). 

 

Mahkemenin CMK 206’ncı maddesinde belirtilen delillerin tartışılması aşamasını 

gerçekleştirmemesinin nedeni; FETÖ üyesi savcının kişileri aldatarak, yönlendirerek ve belgelerin 

gerçek olduğu yönünde algı yaratarak ifade alması nedeniyle topladığı delillerin hukuka aykırı 

olduğunun da tartışılacak ve ortaya çıkacak olmasıdır. FETÖ savcısının bu suçunun ortaya çıkması 

da engellenerek CMK 206’ncı maddesi amir hükmünü uygulamamıştır.  

 

Bu aşamayı geçmesinin başka bir nedeni de,  sahte isimli veya kimlikleri yeterince 

araştırılmayan kişiler ya da organize şebeke tarafından gönderilen belgelerin ve F.Gülen tarikatı 

iltisaklısı Tamer Tatar isimli kişinin getirdiği delil denilen uydurmaların hukuka aykırı olduğu 

tartışılmasının önüne geçmek olduğu anlaşılmaktadır.  

 

6. MAHKEMENİN HUKUK DIŞI YAKLAŞIMLARI VE EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI GEREKÇE VE 

KABULLERİ,  

 

Aşamalardaki tüm savunmalarda iddia makamı yerini işgal eden FETÖ mensubunun siyasi 

tahlillerle davada sonuca vardığını ve peşin hükümlü olduğu birçok sanık ve müdafi tarafından 

ifade edilmiştir.  

  

Gerekçeli karar sayfa 3484’de bir yargı kararına alıntı yapan mahkeme (ki bu karar 12 Eylül 

davasının kararıdır) bu karardaki; “Suç tarihi itibariyle, ülkemizde çok partili hayata geçişinden 

sonra, köklü temelleri olmayan demokrasi serüveninde, henüz demokrasi kültürünün oluşmasına 

fırsat vermeden darbe yapma alışkanlığını sıradanlaştıranların, ünvan ve statüleri ne olursa 

olsun, ihlal edilen hukuk düzeninin tesisi, toplumun demokratik geleceğinden emin olması ve 

mukadderatını tayin hakkının korunması bakımından, her suçlu gibi cezai bir yaptırıma tabi 

tutulması hukuk devleti olmanın gereğidir” bölümünü gerekçesine alabilmiştir. Bunu 

iddianamesine yazan şahıs, demokrasiye ve anayasal düzene karşı kalkışmanın bir elemanı 

olarak hüküm giymiştir.   
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FETÖ kumpası davalarının bir devamı olan (Ergenekon, Poyrazköy, Generallere suikast, 

Balyoz, İstanbul Casusluk, İzmir Casusluk gibi) bu davanın, hükümetin Cebir ve Şiddet ile devrildiği 

konusunda şüphe bulunmayan 12 Eylül davası ile özdeşleştirmesinin dışında, bu kararda 

belirtilen, “darbe yapma alışkanlığını sıradanlaştıranlar” denilerek işaret edilenin “darbe 

yapanlar” olduğu açıktır. 12 Eylül davasında sanıklar kanundan kaynaklanan yetkilerini kullanarak 

idareye el koydukları savunmasını yapmışlar, Yargıtay da bu savunmaya karşılık yukarıda 

mahkemenin alıntı yaptığı cevabı vermiştir.  

 

Ancak 12 Eylül yargılamasında sanıklar zaten darbe yaptıklarını,  bu yetkiyi Anayasa ve 

kanunlardan aldıklarını savunmuştur.  Konu darbe yapıp yapmadıkları değildir.  Bunun anayasa 

ve kanunlara uyup uymadığıdır. Bu davada ise yönetime el koyma veya hükümetin cebir, şiddet 

veya her ne şekilde olursa olsun devrilmesi ve savunulması söz konusu olmadığından, o yargı 

kararının bu dava ile benzerliği bulunmamaktadır.  

 

Bir an için emsal olarak gösterilen kararın bu yargılamada uygulanması gerektiği kabul 

edildiğinde, gene mahkemenin çelişki içinde olduğu görülmektedir. Bilindiği üzere 12 Eylül davası 

olarak adlandırılan davada sadece yönetime el koyan Milli Güvenlik Konseyi üyeleri 

yargılanmaktadır. Bu davada ise (ilgililerin suç işlediği anlamına gelmemek üzere), emir komuta 

zinciri içinde yer alan yüzlerce kişi bulunmaktadır. 

 

Mahkemenin eşitlik ilkesine aykırı ve gerekçesinin tutarsız olduğu konuların başında, aynı 

eylemle suçlanan, aynı statüye sahip sanıklar arasında uygulamada bizce bilinçli yapılan farklı 

uygulamalardır.  

 

Mahkemenin suç unsuru olarak önemli bir anlam yüklediği 7 Nisan 1997 toplantısına 

katılanlardan önemli bir bölümü cezalandırılmamıştır. 

 

Silahlı Kuvvetler içinde, sivil toplum örgütlerine, yargı mensuplarına ve basına verilen 

brifingler konusunda da farklı uygulaması vardır. Sanıklardan bir bölümü hakkında doğrudan 

beraat kararı tesis edilirken, bir bölümünün bu brifing faaliyetleri “Suç İçin Gizlice Anlaşma” 

suçuna vücut verdiğinden bahisle uygulama yapılmış, başkaca sanıklar hakkında Cebir ve Şiddet 

ile Hükümetin Devrilmesi suçundan uygulama yapılmıştır. Aynı brifingleri diğer  birliklerde birlik 

personeline veren birlik komutanları veya kurum amirleri araştırılmamış, tanık olarak 

dinlenmemiş, şüpheli bile yapılmamışlardır. 

 

Mahkemenin bu yaklaşımının tek bir amacı vardır. O da bu davada siyaseten cezalandırma 

isteyen kesimleri tatmin etmektir. Bunun da yolu, basında ve kamuoyunda ön plana çıkmış TSK 

mensupları sıfatları ve fiilleri ne olursa olsun, bir kesimin rahatlaması amacıyla cezalandırılmıştır. 

  

Duruşmada net bir şekilde iddia makamı tarafından baskıya maruz kaldığını söyleyen 

tanıklar konusunda (Recep Durlanık, Ömer Özkan ve diğerleri) mahkeme hiçbir işlem yapmamış,  

bu tanıklarla ilgili ifadeleri yasa dışı delil olarak bile kabul etmemiştir.   Bu konuda bir karar 

alması halinde FETÖ mensubu savcıların yasa dışı eylemlerini tescilleyeceğini düşünen mahkeme 

bilinçli bir eylemsizlik içine girmiştir.  
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7. ASKERLERİN EMİR KOMUTA İLİŞKİSİNDE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN FARKLARI (G.K. 

s.3532-3537): 

 

Bütün ülkelerde disiplin askeri veya sivil bir kurumun olmazsa olmazıdır. Disiplin yoksa ortada 

bir kurum ve de başarı da yoktur, sadece işe yaramayan bir kalabalık mevcuttur.  Disiplin için 

temel şart yetkili amirlerin hizmete ilişkin olarak verdiği emirlere mutlak itaattir. Mutlak itaat 

demek, astın amirin emirlerini tam, doğru ve zamanında yapması, emri değiştirmemesi ve emrin 

sınırını aşmamasıdır. Emir ve komuta ilişkisi Silahlı Kuvvetlerde ve diğer kamu kurumlarında farklı 

olarak düzenlenmiştir. Bu bölümde askerlerin diğer kamu kurumlarından farkları açıklanacaktır. 

 

Anayasanın "Kanunsuz Emir" başlıklı 137. Maddesine göre: 

 

Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, amirinden aldığı 

emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu 

aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, 

emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.  

 

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse 

sorumluluktan kurtulamaz.  

 

Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması 

için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. 

 

Bu maddede iki ayrı kavramdan bahsedilmektir: 1. Kanuna aykırı emir, 2. Konusu açıkça 

suç teşkil eden emir. 

 

Kanuna aykırı emir, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı düşen bir emirdir. Bu durumda, 

sivil bürokraside ast emri yerine getirmez, amir yazılı emir verirse emri yerine getirir ve 

sorumluluk emri verende olur, yazılı emir verilmezse emir asla yerine getirilmez. Bu kuralı bu 

şekilde askeri bürokraside de uygulamak mümkün müdür? Anayasanın bahsettiği askeri istisnalar 

nelerdir? 

 

İç Hizmet Yönetmeliği Madde 33 ve Türk Ceza Kanunu Madde 24 esaslarına göre, askeri 

bürokrasideAskeri hiyerarşide  verilen kanuna aykırı emirleri de ast yapmak zorundadır ve yazılı 

emir isteyemez. Önce yapar sonra şartlar müsait olduğunda bir üst amire şikayet eder. Bu emrin 

yapılmasından, emrin hudutları aşılmadığı veya konusu açıkça suç teşkil etmediği takdirde sadece 

emir veren sorumlu olur. 

 

 Konusu açıkça suç teşkil eden emir, yürürlükteki ceza kanunlarının biri tarafından açıkça suç 

olarak düzenlenmiş talepler olup gerek askeri gerekse sivil bürokraside bu tür talepler kesinlikle 

yerine getirilmez. Bu tür emirler yazılı emir verilse dahi yerine getirilmez. Yerine getirenler de 

emri verenler kadar sorumlu olurlar. 

  

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu 13. maddesine göre:  Askerliğin temeli 

disiplindir. 
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Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna 

riayet demektir. 

211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu 14. Maddesine göre: 

 

Ast; amirlerine mutlak surette itaate mecburdur. Ast muayyen olan vazifeleri, aldığı emri 

vaktinde yapar ve değiştiremez, haddini aşamaz. İcradan doğacak mesuliyetler emri verene aittir. 

 

İç Hizmet Kanunu 20 ve 22. Maddelerindeki istisnai haller dışında, emre mutlak itaat 

etmeyen, yani emri zamanında ve tam yapmayan askeri personel suç işlemiş sayılırlar ve askeri 

mahkemede yargılanırlar. 

 

İç Hizmet Yönetmeliği 33. Maddesine göre:  

 

Askerî Ceza Kanununun 41'inci maddesinin b fıkrası şümulüne giren haller haricinde ast, 

aldığı emri kanun ve nizama uygun bulmasa bile emri yapar ve ondan sonra şikâyet eder. 

 

Amirin verdiği emir Askerî Ceza Kanununun 41 inci maddesinin b fıkrası şümulüne giren 

hallere müteallik ise emir ifa olunmaz ve fakat gecikmeksizin en kısa yoldan bir derece yukarı 

âmire malûmat verilir. Bu takdirde emrin yapılmasından doğacak bütün mesuliyet asta aittir. 

 

Askeri Ceza Kanununun Emre İtaatin İstisnaları başlığını taşıyan 41. Maddesine göre: 

1 -    …….. 

2 - Hizmete müteallik hususlarda verilen emir bir suç teşkil ederse bu suçun işlenmesinden 

emir veren mesuldür.  

3 - Aşağıdaki hallerde maduna da faili müşterek cezası verilir:  

 A: Kendisine verilen emrin hudutlarını aşmış ise,  

 B: Amirin emrinin adli ve askeri bir suç maksadını ihtiva eden bir fiile müteallik olduğu 

kendisince malum ise. 

 

Yani, amirinden aldığı bir emri yerine getiren bir asta sadece iki durumda ceza verilebilir: 

 

A. Ast verilen emrin hudutlarını aşmış ise,  B. Emrin konusunun bir suç teşkil ettiği emri 

yapan ast tarafından biliniyorsa.  

 

Bu iki hal dışında sorumluluk emri verene aittir, astın bir sorumluluğu yoktur. Anayasanın 

137. maddesindeki askeri istisnalardan kastedilen budur. Bu iki istisna dışında bir ast amirinden 

aldığı emri kayıtsız ve şartsız yapar. Bilir ki bütün sorumluluk o emri verene aittir. 

 

Bir ordu için disiplin, disiplin için de emre mutlak itaat o kadar önemlidir ki Türk Ceza 

Kanununda da bu konuya yer verilmiştir.  

TCK/m.24 ;  “Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri 

uygulayan sorumlu olmaz. 

Emrin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hallerde yerine 

getirilmesinden emri veren sorumlu olur.” 
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Askeri Ceza Kanunu’nun Emre İtaatsizlikte Israr Edenlerin Cezası başlıklı 87. Maddesine 

göre: 

Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler bir aydan bir seneye kadar, emrin yerine 

getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar edildiği halde emri yerine 

getirmeyenler, üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.  

 

Görüldüğü gibi, emre itaatsizlikte ısrar suçu askerlikteki en ağır suçlardandır. Hiç bir subay bu 

suçu işlemeyi aklından bile geçiremez. 

 

Bir asker bu suçu işleyip de ceza alınca iş bununla kalır mı? Tabii ki hayır!  Askerlikte bir suç 

işleyene iki ceza verilir. 1. Asli ceza, yani kanunda yazılı olan ceza. 2. Fer’i ceza, yani Askeri Ceza 

Kanunu 30. maddesinde yazılı olan ceza. 

 

Askeri Ceza Kanununun 30. Maddesine göre: Kanunda yazılı hallerde subay, astsubay, 

uzman jandarmalar ve özel kanunlarında bu cezanın uygulanacağı belirtilen asker kişiler 

hakkında, askeri mahkemeler veya adliye mahkemelerince asıl ceza ile birlikte, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilir.  Özet olarak;  

 

Emre itaati sağlamak askerlikte o kadar önemlidir ki, amir zorunlu hallerde emre itaati 

sağlamak için (1) emre itaat etmeyen astlar üzerinde müessir fiil uygulayabilir veya (2) silah 

kullanabilir. 

 

Disiplin, emirlere mutlak bir itaat demektir. Mutlak itaat ise, her şartta, emirleri canı 

pahasına da olsa zamanında, tam olarak, değiştirmeden, sınırını aşmadan yapmaktır. Mutlak 

itaatin İç Hizmet Kanununda iki ve Askeri Ceza Kanununda bir istisnası vardır. Bunların dışında 

mutlak itaat esastır. Mensuplarına gerektiğinde ölmeyi emreden az sayıda meslek vardır. 

 

Emre itaatsizlikte ısrar suçu emirleri hiç yapmamaktır. Bu suçu işleyenler iki yıla kadar hapis 

cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca, o kişinin TSK'nden ilişiği de kesilir. Amirin hizmetle ilgili talepleri 

derhal yerine getirilir. 

 

 Kişinin açıkça suç teşkil eden bir emri yaptığından dolayı cezalandırılabilmesi için, o fiili 

işlerken o emrin açıkça bir suç teşkil ettiğinin farkında (bilincinde) olması gerekir. 

  

Emrin açıkça suç teşkil ettiği her durumda kolayca anlaşılabilir mi? Bazı suçlarda adam 

öldürme, hırsızlık gibi suçlarda evet anlaşılabilir. Ama her durumda (darbe girişiminde olduğu 

gibi) kolayca anlaşılamaz ve astlar bu emirleri de yapmak zorundadırlar. Aksi halde Silahlı 

Kuvvetler de disiplin kalmaz. 

 

Bir emrin açıkça suç teşkil ettiğini, yani darbe amaçlı olduğunu en üstteki bazı komutanların 

dışında kalan ast rütbeli personel nasıl bilebilirler? Onlar sadece aldıkları emre itaat etmişlerdir. 

İtaat etmeseler hem hapis cezası alacaklar ve hem de TSK'nden ilişikleri kesilecektir. 
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 SONUÇ OLARAK:  

 

Sivil bürokraside işler çok daha kolay olup, kanuna aykırı emirler yazılı olarak verilmedikçe 

yerine getirilmez, konusu açıkça suç teşkil eden emirler ise yazılı emir verilse bile yapılmaz. 

 

Askeri bürokraside ise, ast aldığı emri kanuna aykırı bulsa bile yapmak zorunda olup, konusu 

açıkça suç teşkil eden emri ise hiçbir şekilde yerine getiremez. 

 

Bir astın, emri icra ederken, amirinin verdiği emrin açıkça suç teşkil eden bir emir olduğunun 

açıkça farkında olduğu kesin delilerle ortaya konmalıdır. Bu ortaya konamıyorsa, şüpheden sanık 

yararlanır ilkesi gereği asta ceza verilemez.   

 

Mahkemelerin karar verirken tüm bunları değerlendirmeleri gerekir. Mahkemenin gerekçesi  

aşağıdadır;  

 

Sanıklardan amirlerinin emri üzerine Batı Çalışma Grubunda çalışanlardan veya batı çalışma 

grubu faaliyetlerine katılanlardan, suç tarihindeki rütbesi ve ifa ettiği görevin amaç suça etkisi ve 

niteliği de gözetilerek BÇG'de kendisinin talebi ve iradesi olmaksızın amirlerinin görevlendirmesi 

üzerine çalışmaya başlayanlardan ayrıca irade beyan edebilecek konumda olmayanların ve irade 

beyan edebilecek konumda bulunup içeriğini kendisinin belirlediği ve imzası ile tevsik ettiği belge 

bulunmayanların kendilerine verilmiş görevi yerine getirmesi görev ve faaliyetlerinin amaç suç 

kapsamında olduğunu bildiklerine dair somut delil bulunmayanların kendi bölümlerinde de 

açıklandığı üzere beraatlerine karar vermek gerekmiştir. 

 

 Peki, cezalandırılanlar ile diğerleri arasında fark nedir?. Emrin uygulanması açısından bir 

korgeneral ve amiri orgeneral arasındaki ilişki ile orgeneral ve rütbesiz er arasındaki ilişki arasında 

hiçbir fark yoktur.  

 

8. MAHKEMENİN KARARINA DAYANAK ALDIĞI “İRADE BEYAN EDECEK VE KARAR ALACAK 

KONUMDA OLMAK”  VE  “SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMALARA İTİBAR 

EDİLMEDİĞİ” ŞABLON GEREKÇELERİ, KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK, GEREKÇELİ KARAR HAKKI VE 

ADİL YARGILANMA HAKKINININ İHLALİDİR: 

 

A. “İrade Beyan Edecek ve Karar Alacak Konumda Olmak” soyut gerekçesi ile ilgili olarak 
(G.K. s. 3507, 3679-3804);  
 

Mahkeme bir kısım sanıkların “irade beyan edecek durumda olduklarını” kalıp cümle 

şeklinde kullanıp öne sürerek mahkûmiyetlerine karar vermiştir. Ancak ne savcılık ne de 

mahkeme, sanıkların görev tanımlarını, hiyerarşik teşkilat, kuruluş ve bağlantı şemasını dosyaya 

resen koymamıştır. TSK da “İrade beyan etmek” kavramının TSK mevzuatı ile atılı suç 

kapsamında açıklamamış, açıklamadığı, gerekçesini, ölçüsünü ve hukuki kabulünü belirlemediği, 

mevzuatla ve sanıkların görev tanımlarıyla ilişkilendirmediği bir soyut kavrama dayanarak 

subjektif değerlendirme ile sahte delillerle de olsa,  “irade beyan edecek durumda olduğu”  

kabulü ile mahkûmiyetine karar vermiştir. “İrade beyan edecek durumda olmak” genel soyut 

kavramı karara bir gerekçe teşkil edemez, zira bu tespitin de, sanıklar özelinde somut olarak 

açıklanması ve gerekçelendirilmesi gerekir. Bu mahkumiyet kararı, en azından, ölçüsü ve 
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hukuki şartları açıkça ortaya koyulmamış bir genel-geçer soyut kavrama dayandığından, kanun 

önünde eşitlik, gerekçeli karar hakkı ve adil yargılanma hakkını ihlal eden bir karardır.   

 

TDK’ya göre “irade”; “Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü” olarak tanımlanmıştır. 

Bu irade tanımında yer alan “BİR ŞEY” kavramı , TSK da; Amir, emir, görev ve yetki, ile mutlak 

itaat kavramları ve mevzuattaki tanımları ile doğrudan ilişkilidir. Bu tanımların sadece askerin 

taşıdığı rütbe ile doğrudan bir ilişkisi de yoktur.  Rütbelinin irade sahibi olmasına yetki verilen 

hususlar Genelkurmay Başkanlığında,  Gnkur Bşk.lığı Görev ve Sorumluluklar Yönergesi (GKY 202-

5),As.C.K.nu ile 211 sayılı İç Hizmet Kanunda yer alan ve biraz önce sıraladığımız “amir”, “emir”, 

“görev”,”yetki”,“sorumluluk” ve “mutlak itaat” tanımları ile belirlenmiştir. Yetkili olmadığı bir 

konuda irade beyan etme eylemi ise As.C.K.hükümleri ile ağır cezaya tabidir. Ayrıca, TSK 

mevzuatında irade beyan edecekler ve edemeyecekler, karar alacak ve alamayacaklar şeklinde 

hukuki bir tanım ya da sınıflandırma da bulunmamaktadır.  

 

Örnek olarak;  Mahkemeniz, dava ile ilgili karar verme yönünde irade beyan edecek ve karar 

alacak durumda olduğu halde,  savcılığın esas hakkında mütalaasının içeriğinin belirlenmesi 

konusunda irade beyan edecek durumda değildir.  Mahkemeniz heyetinin salt hukukçu ve yargı 

görevi yapan olarak mevzuat tanımından ve savcıyla aynı davayı ve binayı paylaştığından yola 

çıkarak, bu kabule göre, mahkeme başkanlığı sıfatı da bulunan heyetinizin esas hakkında mütalaa 

vermesi konusunda da irade beyan edecek durumda olduğunu ve hatta heyetiniz tarafından 

mütalaanın okunduğundan ve anlaşıldığından da söz edilerek, savcının mütalaasından sorumlu 

olduğunuzu öne sürmek gerekecektir. Hatta mahkeme kaleminin, heyet evraklarını tanziminden 

yola çıkarak kararda sorumluluğu olduğunu dahi ileri sürmek mümkündür. Bu sadece hukuka 

değil akla da aykırıdır. İrade beyan etmenin ölçüsü, bu örnekte olduğu gibi, hukukçu kimliği, 

silahların eşitliği ve statü ile ilgili değil, tanımlanan görev, yetki ve sorumlulukla ilgilidir. Ancak bu 

davada mahkeme hiçbir sanığın, resmi yetki görev ve sorumluk tanımını resen dosyaya dâhil 

etmemiş, genel hükümleri somut olayla ilişkilendirmemiş, soyut kavram ve genel mevzuatla 

birlikte şablon ifadesini gerekçe olarak kullanarak hükme gitmiştir.  

 

Örnekte olduğu gibi Genelkurmay Başkanlığı karargâhında irade beyan edecek durumda 

olmanın sınırları,  Gnkur Bşk.lığı Görev ve Sorumluluklar Yönergesi (GKY 202-5) ile 

belirlenmiştir. Bu mevzuata göre; Harekat Başkanı korgeneral olmasına rağmen, kendi görev 

alanı dışında örneğin Lojistik Başkanı korgeneralin görev alanıyla ilgili, hatta bu J Başkanlığına 

bağlı rütbesi Albay olan bir Şube Müdürünün görev ve sorumluluğu konusunda dahi irade beyan 

edecek durumda değildir.  

 

 Ayrıca, belge üzerinde yetkili amir imzası kime ait ise, belgeyle ilgili hukuki sorumluk ve 

irade beyanı sadece, yetkili imza sahibi amire aittir ki, mahkemenin gerekçeli kararda ki hukuki 

kabulü de budur (G.K.s.3537).  Kaldı ki, Gnkur  Başkanlığı karargahının, yani tüm J Başkanları ve 

Genel Sekreterin amiri olan Gnkur 2. Başkanının kendi görev ve sorumluluğu kapsamında 

imzalayıp yayınladığı emir ve belgelerden, diğer rütbelilerin sorumlu olması ve irade beyan 

etmesi /karar alması söz konusu bile değildir. Bu nedenledir ki, irade beyan edebilecek durumda 

olmak salt rütbeyle ilişkili değil, aynı zamanda, mevzuatın tanıdığı ve çizdiği sınırlarla da ilgilidir. 

Gerekçeli kararda ve sanık savunmalarında Askeri mevzuatın mutlak itaat kavramı ve kanunsuz 

emirlerin uygulanması ve TSK mevzuatının bu kapsamdaki istisnaları detaylarıyla açıklanmış ve 
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emirlerin mutlak itaatle uygulanması konusunda, sanıkların haklı olduğu gerekçeli kararda da yer 

almıştır.  

 

Ayrıca atılı suç tarihinde BÇG kapsamında yürütülen savcılık soruşturmaları, KYOK kararları, 

soru önergelerine Milli Savunma Bakanının verdiği cevaplar (dileçemizin “20.GG”.maddesinde) ve 

meclis araştırmaları, bu çalışmaların yasallığını da açıkça ortaya koymaktadır  

 
Kaldı ki;  belgelerin içeriğinden, verilen emirlerden,  belgelerin dağıtımı ve icrasından, bütün 

işleyişin Gnkur Başkanlığı ve TSK nın hiyerarşik yapısı, görev sorumluluk yönergesi ilişkisi, emir–

komuta bağlantılarına uygun işlediği görülmektedir. Bu nedenle, irade beyanının yukarıda 

açıklandığı gibi mevzuata uygun işlemesi gerektiği de açıktır. Mahkeme gerekçeli kararında, suça 

ilişkin başkaca bir hiyerarşik yapı, emir komuta ilişkisi, emir-amir bağlantısı, yönetim şeması ve 

irade hiyerarşisi ortaya koyamadığından, mevzuat hükümlerinin uygulandığının, irade beyan 

etme gücünün bu hiyerarşik yapı içinde değerlendirilmesinin gerektiği de açıktır.   

 

Mahkemenin bu konudaki çelişkilerinden birisi de herkesin bildiği ve yargılaması sonlanmış 

olan bir darbe davasının (12 Eylül) mahkeme tarafından bu noktada hiç dikkate alınmadığıdır. 

Mahkeme işine geldiğince kullanma ve yorumlamadaki maharetini burada da göstermiştir.  

 

Bu davada Genelkumay Başkanı, Kuvvet komutanları ve I.Gn.Komutanının Yüce Divan sıfatı 

ile Anayasa Mahkemesinde yargılanmamasında Yargıtay tarafından verilen onama kararını emsal 

karar olarak kullanan mahkeme; 12 Eylül Askeri Müdahalesi ile ilgili davada, hayattaki Milli 

Güvenlik Konseyi üyeleri dışındakilerin sanık olmamasını görmezden gelmiştir.  

 

O davada açık bir şekilde emir komuta zinciri içinde gerçekleşen bir müdahale vardır. 

Davanın sanıkları da bunu kabul etmişl*er, hatta “bu gün olsa gene yapardım” şeklinde beyanda 

bile bulunmuşlardır. 12 Eylül 1980 sürecindeki Genelkurmay Daire Başkanları, Sıkıyönetim 

Komutanları, Ordu Komutanları bu davanın sanıkları arasında değildir.  

 

Yukarıda saydığımız görevleri yapanlar ve daha ast rütbeliler, hükümete bir müdahale 

yapıldığını bilmeden, bunun mevcut hükümet ve meclisi ortadan kaldırdığını bilmeden, şuursuzca 

hareket etmediklerine göre, davanın sanığı olmamalarının sebebi bir tanedir.  

 

Bu planlı ve emir komuta zinciri içindeki 12 Eylül müdahalesinde, süreç içinde çeşitli 

görevlerde bulunanlar darbe yapılacağını ve yapıldığını bilmelerine rağmen sanık olmamalarının 

sebebi askeri hiyerarşi içinde hareket etmeleri, emir altında olmalarıdır. Ancak bu davada 

mahkeme 12 Eylül davasının Yargıtay kararına atıf yaparken bu bölümünü görmemektedir.  

 

Silahlı Kuvvetlerdeki hiyerarşik yapının başı Genelkurmay Başkanı ve daha sonra Kuvvet 

Komutanlarıdır. Bunların hem bilgisi dahilinde, hem hiyerarşik yapı dışında bir oluşumun 

bulunması büyük bir çelişkidir.  

 

İddia makamı bu soruşturmada, eylemler emir komuta ilişkisi içinde olmadı diyebilmek adına 

dilbilgisi ve mantık kurallarını zorlayacak şekilde, bizlerce anlaşılamayan “Dönemin Genelkurmay 

Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanının bilgisi dahilinde, Genelkurmay 
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II.Bşk. Çevik BİR ile Genelkurmay Karargahı ve Bağlı birliklerinde görevli general ve amirallerin 

fikir ve eylem birliği içinde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ancak hiyerarşik yapı dışında” diyerek 

eylemin emir komuta ilişkisi dışında olduğunu söylemektedir (iddianame s.1309).  

 

Mahkeme ise emir komuta ilişkisi dışında olmuştur veya olmamıştır demeden cezalandırdığı 

sanıklar için,  “irade beyan edebilecek durumda olduğu/olmadığı” şeklinde, mevzuatta olmayan 

yeni bir kavram türetmiştir. Mahkemenin bu söyleminden anlaşılan, emir komuta ilişkisi içinde 

olduğu ancak bir kısım sanıkların bu emir komuta ilişkisi içinde, emirlere karşı gelebilecek 

konumda olduğunun kabul edildiğidir. 

 
Bütün bu nedenlerle, mahkemenin gerekçesinde kullandığı, bu ön kabullü soyut şablon 

kavramı, sanıkların özel durumu ile ilgili olarak ilişkilendirip gerekçelendirmeden kararına 

dayanak alması, kanun önünde eşitlik, gerekçeli karar hakkı ve adil yargılanma hakkını ihlal 

eden bir hükümdür.   

 
B. Mahkemenin, “Suçtan Kurtulmaya Yönelik Savunmalara İtibar Edilmediği” şablon 

gerekçesi ile ilgili olarak;  
 

Mahkeme, gerekçeli kararında, yukarıda açıklanan soyut gerekçeyi mahkûmiyet 

kararlarında şablon olarak kullandığı gibi, bu gerekçeyi de,  gerekçesiz olarak şablon olarak 

kullanmıştır. Sanık savunmalarında atılı suçun aksini açıklayan somut delillere, dönemin Bakanları 

ve Milletvekillerinin sanıklar lehine verdiği ifadelere, gerekçesiyle açıklanan mevzuata, sahteliği 

delillerle ve bilirkişi raporlarıyla ortaya konulan uydurulmuş belgelere rağmen ve hatta, dosyaya 

konulması istenen delil ve belgeleri dosyaya dahil etmeden ve incelemeden, dinlenmesi istenen 

tanıkları dinlemeden,  anayasal kurumların meşru belgelerini, Bakanlar Kurulu Kararlarını ve 

Başbakan imzalı belgeleri dahi göz ardı edip gizleyerek, FETÖ üyesi Muharrem Köse’nin 

gönderdiği birbirini tutmayan yazı ve imha tutanaklarından çıkarımlar yaparak,  F.GÜLEN 

iltisaklısı bir şahsın (Tamer Tatar) FETÖ üyesi savcıya elden getirdiği ve sahteliği ispat edilmiş, 

mantıksal tutarsızlıklarla dolu sözde belgeleri gerçekmiş gibi kabul ederek, sanık 

savunmalarında ortaya konulan somut belgeler ve gerekçelere karşı hiçbir tutarlı, yasal ve 

mantıksal gerekçe ortaya koyamadığı halde,  aynı kalıp cümleyi her bir mahkumiyet kararında 

şablon olarak kullanarak, gerekçesiz gerekçe yaratma yoluna gitmiştir.  

 

AYRICA MAHKEME, SANIKLARIN SON SAVUNMALARINI DİKKATE ALMADAN VE  HİÇBİR 

ALINTI YAPMADAN, dava sürecinde sanıklarca talep edilerek dosyaya dahil edilen ve atılı suçun 

aksini ispatlayan sayısız belgeye ilişkin  hiçbir gerekçe ileri sürmeden, önceden karar verildiği ve 

yazıldığı anlaşılan gerekçeli kararda, sadece sanıkların ilk savunmalarından özetleyip 

bağlamından kopardığı ve  yasak sorgu usülü ile belgeler gizlenerek, yönlendirilerek alınmış ve 

çarpıtılmış savcılık ifadelerinden alıntılar yaparak, SANKİ DAVA 5 YIL BOYUNCA HİÇ DEVAM 

ETMEMİŞ GİBİ, karar düzenleyerek bu şablon ifadeyi de gerekçesiz gerekçe göstererek kararına 

dayanak almıştır.  

 
Mahkemenin bu şablon ifadesinin anlamı, sanıkların suçtan kurtulmak için yalan 

söylediğinin ifadesidir. Bunu ifade eden mahkeme, madem bu karara varmıştır, bunun 

gerekçesini ve sanıkların ileri sürdüğü her belge ve delil açısından atılı suç bağlamında açıklayarak 

gerekçesini belirtmek durumundadır.  Şablon ifadesinin gerekçesini, her bir sanık ve gösterdiği 
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delil için  açıklayamayan mahkemenin, öncelikle bu delillerle ilgili sanık son savunmalarını 

gerekçeli karara almayıp gizleyerek, sanıkların savunma hakkını ihlal etmiş, sonrasında 

sanıkların ilk savunmalarından hatta yasak sorgu ile alınmış çarpıtılmış savcılık ifadelerinden 

alıntılar yaparak, bu şablon cümleyle hukuk dışı kararına soyut dayanak oluşturmuştur.  Bu 

kararda, sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmediğinin ifade 

edilmesinden ziyade, mahkemenin, önceden hazırladığı kanaati oluşan kararına dayanak 

yaratmak ve gerekçeden kurtulmak üzere bu şablon ifadeyi gerekçesiz gerekçeli kararında,  

gerekçe olarak gösterdiğini söylemek,  gerçekliğe, hukuka ve akla daha uygundur.  Bu nedenle, 

şablon ifadelerin kullanıldığı bu hukuk dışı kararın, kanun önünde eşitlik, gerekçeli karar hakkı 

ve adil yargılanma hakkını ihlal eden bir karar olduğu açıktır.  

 

9. İDDİANAMENİN BİR FETÖ ÜYESİ TARAFINDAN VE ÖRGÜT FAALİYETİ KAPSAMINDA KALEME 

ALINMASI NEDENİYLE GEÇERLİLİĞİ KONUSUNDA DEĞERLENDİRME (G.K.3538-3541): 

 

Mahkeme gerekçeli karardaki bu değerlendirmesini, her ne kadar sadece FETÖ üyesi 

iddianame savcısı M.Bilgili ile sınırlı tutmuş olsa da, savunmalarımızda, BU KUMPAS DAVASININ 

SADECE FETÖ ÜYESİ İDDİANAME SAVCISI İLE SINIRLI OLMADIĞI, FETÖ mensubu diğer savcı ve 

hakimlerle birlikte yargı üyelerinin, kamu görevlilerinin, TSK da yuvalanmış FETÖ üyeleri ve sivil 

işbirlikçilerinden oluşan geniş bir örgüt organizisyonuna sahip bir oluşumla kotarılan bir 

kumpas davası olduğu açıklanmıştır.  

 

Bu nedenle bu kısımda;  bu kumpasın FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin  örgüt faaliyeti 

kapsamında oluşturduğu iddianamesi ve diğer FETÖ üyesi yargı mensuplarının örgüt amaçları 

doğrultusundaki faaliyetleri ile somut olarak ortaya çıktığına yönelik genel değerlendirmeye  

yer verilmiştir. Davanın; hakim ve savcılar, kamu görevlileri, TSK da yuvalanmış FETÖ üyeleri 

tarafından kotarılmış organize bir kumpas davası olduğu diğer başlıklarda belgesi, detayları ve 

yargı kararlarıyla ortaya konmuştur.  

 

Sanık vekillerinin talepleri doğrultusunda dava dosyasına 28 Şubat döneminde Emniyet 

Genel Müdürlüğü tarafından gönderilmiş Aylık İstihbarat Bültenleri ve Genelkurmay Başkanlığı ile 

EGM arasında yapılan yazışmaların örnekleri dosyaya ithal edilmiştir. 

  

Bu ve aşamalarda dosyaya giren belgeler göstermektedir ki, BÇG ile ilişkilendirilmeye 

çalışılan evrakların önemli bölümü EGM tarafından gönderilmiştir. Esas kaynağını MİT 

yazışmaları oluştursa da EGM tarafından gönderilen belgeler BÇG ile ilişkilendirilen evrakların 

devletin diğer istihbarat birimleri tarafından gönderilmiş ve irticanın geldiği boyut ve ülke 

açısından oluşturduğu tehlikeyi ortaya koymaktadır.  

 

MİT Müsteşarlığı tarafından (bir gizli genelge ile mahkemeler ve diğer araştırma 

faaliyetlerinden gizlemek amacıyla yok edildiği için) gönderilmeyen evraklar, EGM tarafından 

gönderilen ve diğer yazışmalardan ortaya çıktığı şekilde, BÇG ve dolayısı ile Genelkurmay 

Başkanlığına yüklenmeye çalışılan sözde fişleme, istihbarat ve benzeri faaliyetlerinin bu devlet 

kuruluşları tarafından yerine getirildiğini ortaya koymaktadır.  
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Genel değerlendirmelerin yapıldığı bu savunmanın ilgili bölümlerinde değinildiği şekilde 28 

Şubat döneminde diğer irticai gruplar ve özellikle Fetullah Gülen grubu ile mücadele edilmiştir. 

Belgeler ve İstatistiki bilgiler de bunu göstermektedir.  

 

Varlığı çok uzun yıllar önce TSK tarafından tespit edilen, EGM ve MİT vasıtası ile toplanan 

FETÖ ve TSK içindeki elemanlarına ait bilgiler değerlendirilmiş, birçok TSK mensubu hakkında 

yasal işlemler yapılmıştır. 

 

TSK dışındaki Devlet kuruluşlarının bu örgüte karşı yeterli tedbir almaması, siyasi tabanını 

kullanmak isteyen partilerin varlığı bu yapıyı milli egemenliğimize silahlı bir kalkışmada bulunacak 

kadar güçlenmesine neden olmuştur.  

 

Bu davada yargılananların önemli bölümü yıllar önce bu gün FETÖ olarak karşımıza çıkan 

dönemin F.GÜLEN tarikat mensuplarına karşı ilk tedbirleri almaya çalışanlardır. Bunun 

göstergesi iddianamede yazdığı kadarıyla katılanların birçoğunun F.GÜLEN iltisaklısı 

olmalarından anlaşılmaktadır. 15 Temmuz kalkışması sonrasında, davaya katılanlar veya 

müştekiler iddianamede Fetullahçı olarak yer almalarını şiddetle reddetmektedirler. 

Müştekilerin/ Katılanların bu itirazları yargılanma korkusu ve savunma refleksi nedeniyle 

normal karşılanmaktadır.  

 

Onların F.Gülen iltisaklısı olduğu, zamanında haklarında düzenlenen MİT veya EGM 

evraklarından anlaşılabilir. Bilindiği üzere bugün de onbinlerce kamu görevlisi FETÖ üyesi 

olduklarından bahisle o dönemde olduğu şekilde MİT ve EGM istihbarat raporlarına dayanılarak 

işlerinden el çektirilmekte, atılmakta, bir bölümü tutuklanmaktadır. Çok güçlü ihtimal bu kişiler 

de Fetullahçı olmadıklarını iddia etmektedirler.  

 

Bir dönemin erişilmez, ulaşılmaz, lafı sözü dinlenir, vaazları dizi filmler gibi çoğaltılan , birçok 

siyasi ve bürokratın büyük itibar gösterdiği kişi,  bu gün bir terör örgütünün başı olmuştur. Bir 

dönem onun yanında, yakınında veya aynı fotoğraf karesinde olmak özel bir imtiyaz iken,  şimdi 

en tehlikeli terörist olarak tescil edilmiştir.   

 

Bu davada yargılanan sanıklar, öncesinde, 28 Şubat 1997 ve sonrasında, bahsedilen terör 

örgütü ve elebaşısı hakkında ne demişlerse bu gün de aynısını söylemektedirler. “Fetullah Gülen 

ve cemaati, diğer irticai örgütler gibi milli egemenliğe ve cumhuriyete tehlike oluşturur” 

demektedirler. Sanıkların arasında Fetullah ve cemaatine yakın, ona biat etmiş, elini eteğini 

öpmüş, o ne istediyse veren, sonra da aziz milletinden ve vatandaşlarından af dileyen hiç kimse 

yoktur. O gün dediklerini bu gün de tekrarlamaktadırlar. Yarın da tekrarlayacaklardır.  

 

Birçok başkaca belgede olduğu şekilde, hatta bu gün bile o dönemde olduğu gibi, Nur 

tarikatının bir kolu olan Fetullah Gülen cemaati, o dönemde de Milli Güvenliğe tehdit 

oluşturmakta ve MGSB de yer almaktaydı.  

 

15.07.2016 tarihinde demokrasi tarihimize kara leke olarak geçen darbe kalkışması 

sonrasında FETÖ üyesi olduğu için hakkında yakalama kararı olan, bir gaybubet evinde sahte 
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kimlikle ve kılık değiştirmiş olarak yakalanan ve FETÖ üyeliğinden hüküm giyen Mustafa 

Bilgili’nin hazırladığı iddianamenin geçerliliği bu davada özellikle bu açıdan önem kazanmıştır 

 

Bu konuda katılanlar vekilleri tarafından Devlette devamlılık esasından hareketle 

iddianamenin halen geçerli olduğu beyan edilmektedir. Mahkeme de benzer bir yaklaşım 

sergilemiş, CMK hükümlerinde, iddianamenin geçersizliği konusunda bir düzenleme olmadığını 

belirtmiştir. 

 

Eğer bu iddianame olarak adlandırılan şey, sanıklara kumpas kuran bir suç örgütünün  talimatı 

ve amaçları doğrultusunda tanzim edilmemiş, bu belgeyi tanzim eden kişi de bu örgütün üyesi 

olmamış olsa idi, belki geçerli sayılabilirdi. 

 

Hatta iddia makamını o dönem işgal eden şahıslar, uyuşturucu kaçakçılığı yapmış veya PKK 

örgütünün üyesi olduklarından bahisle görevden el çektirilmiş ve tutuklanmış olsa idi bu şeye 

iddianame dememiz devletin devamlılığı ilkesinden hareketle söz konusu olabilirdi. Çünkü bu 

davada PKK taraf değildir. PKK adına değil FETÖ adına hareket eden bir savcı vardır.  

 

Bu davanın delillerini, BALYOZ davasında da olduğu gibi Baransu yöntemiyle savcılığa 

ulaştıran Tamer TATAR’ın belgelerine ilk işlem yapan İstanbul Özel Yetkili Savcısı, bu delillere 

hukuka uygun mütalaası veren TÜBİTAK bilirkişileri, soruşturmayı yapan savcı ve yardımcısı, 

tutuklamayı yapan hâkimler, yıllar önce verilen KYOK ile ilgili, olmadığı halde yeni delil vardır 

diyen Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri, tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti 

üyelerinin neredeyse tamamı FETÖ üyesi olduklarından bahisle hükümlü, tutuklu, meslekten 

atılmış veya firaridir. (Bakınız dilekçemiz madde 26)   

 

Bu davada, iddianame olarak nitelenen şey FETÖ talimatı ile başkaca ve yine bu örgüt 

tarafından devşirilen davalarda yaratılarak kullanılan belgelerle, bir başka FETÖ üyesi olduğunu 

değerlendirdiğimiz kişi (Tamer TATAR) tarafından servis edilen sahte belgeler kullanılarak 

yazılmış, bu sözde iddianamenin altına imza atan TSK’ya kurulan kumpas davalarının bir devamı 

olarak bu dava açılmıştır. 

 

Başörtüsü mağduriyetini ve halen ve o dönemde iktidar olanların 28 Şubat döneminde 

gördüklerini söyledikleri (ancak hükümetin istifasından değil) zararı istismar ederek TSK içinde 

tasfiyeyi tamamlamak esas amacıyla bu iddianameyi hazırlamışlardır. Davaya katılan veya 

katılma başvurusu yapanların hükümetin istifası ile ilgileri de yoktur. Görünen şikâyetleri 

okullarından veya işlerinden atılmaları, türban nedeniyle gördüklerini iddia ettikleri baskılardır.  

 

Sonuç olarak bu sözde iddianame FETÖ’nün  talimatı doğrultusunda hazırlandığı açıktır. 

Devlette devamlılık esastır diyerek bir terör örgütü üyesinin, o örgüt talimatı çerçevesinde 

yazdığı şeyi iddianame olarak nitelendirmek en başta Türk Adaletine hakarettir. Bu davanın bir 

kumpas davası olduğuna dair açıklamalar dilekçemizin 25.maddesinde bulunmaktadır. 

 

Hükümetin istifası Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bunun dışında hükümet üyelerinin canlı 

yayınla, gazete ve televizyon muhabirleri önünde yaptıkları basın açıklaması varken, mahkemenin 

“istifa istifa anlamında değildir” şeklindeki akıl sınırlarını zorlayan bir ifade  ile bu suç örgütü 
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eseri iddianame haline gelemez. FETÖ üyesi savcının amacı, davadaki bu mağdur olduklarını 

belirtenlerin beyanlarını da kullanarak kalkışmaya zemin hazırlamak, TSK’ya kumpas kurup 

kadro devşirmek, intikam almak ve tasfiyeyi gerçekleştirmektir.  

 

Birçok defa açıklandığı şekilde, bu gün itibarıyla, siyasi bir amaçla ve suç örgütü talimatıyla 

hareket etmeyecek herhangi bir Cumhuriyet Savcısı iddianame olarak adlandırılan bu şeyin altına 

imza atmaz. KYOK verilmiş, itiraz üzerine ilgili Ağır Ceza Mahkemesinin kesin hükmüyle itirazı 

reddedilmişken bu KYOK kaldırılmadan davayı açmaz.  

 

Devlette devamlılık gerekçesiyle, bir suç örgütü üyesinin örgüt amacı doğrultusunda 

hazırladığı  yazıya iddianame denilemez. Nasıl, ölmüş bir kişinin devlet memuru yapılması 

hukuken geçerli sayılamaz ise, yok hükmünde olan bu yazı, bu sözde iddianameye de, 

iddianamedir denilemez. Yok hükmünde olan bu iddianamenin yeri mahkemenin esas sayılarında 

veya raflarında değil, siyasi tarihin kumpas sayfalarındadır.  

 

Bu gün devlette devamlılık esastır. Bu nedenle “iddianamenin kabulüne kararı verildi” 

diyerek bu suç örgütünün yazdığı şeye iddianame denilirse, azılı bir suçlu, medeni hakları 

kullanma ehliyeti bulunmayan bir şahsın yazdığı bir iddianameye de aynı esastan hareketle 

iddianame dememiz gerekir. 

 

Bu yargılamada halen bir FETÖ hükümlüsünün, bu örgütün amaçları doğrultusunda yazdığı 

şeye iddianame vasfı verilmeye devam edilmektedir. Eğer bu iddianame gerçek bir Cumhuriyet 

Savcısı tarafından yazılmış olsa idi, ceza hukuku sınırları içinde haklı savunmalar yapılabilirdi. 

Ancak yargılananlar, zamanında kamu görevleri sırasında mücadele ettikleri, paralel bir yapı 

oluşturarak din esasına dayalı teokratik şeri bir devlet düzeni kurmaya çalışan, halkının üzerine 

ateş açmış eli kanlı bir çetenin üyesinin elinden, örgüt amaçları doğrultusunda çıkmış sözde 

iddianameye dayanarak savunma yapmak zorunda kalmışlardır. 

 

Bu davada Türk Silahlı Kuvvetlerinin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet ve Ordu Komutanları ile 

diğer değerli mensuplarını silahlı bir terör örgütü üyesinin yazdığı sözde iddianame ile 

yargılanmaktadır. 

 

Bu savunmanın başkaca başlıkları altında davanın kumpas olduğuna dair somut deliller 

ayrıca değerlendirilecektir. Ancak bu başlıkta iddianamenin yok hükmünde olduğuna dair 

açıklamalarda bulunulmaktadır. 

 

Mahkeme (G.K.s.3540), davanın açılması ve yürütülmesinde görev alan hâkim ve savcıları 

hakkında FETÖ üyeliği ile ilgili haklarında davalar bulunduğu ancak bu kişilerin kamu görevinde 

bulundukları sırada görevleri kapsamında ve görev sınırları içerisinde dava dosyasına çalıştıkları 

kurumlarından gönderdikleri belgelerden sanıklar aleyhine ve lehine belgeler bulunduğunu 

belirtmektedir. 

 

Mahkeme, sanıklar lehine de olsa bazı belgelerin gönderilmesini, bu kişilerin sanıklar 

aleyhine davada manipülasyon yapmadıklarının göstergesi olduğunu söylemeye çalışmaktadır. 

Doğal olarak FETÖ üyesi bir şahsın bir kamu kurumunda sanıklar aleyhine tüm bilgileri 
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değiştirebileceği düşünülemez. Ancak, bir ya da birkaç belgede yapılan müdahale tüm davanın 

seyrini değiştirebilecektir. Genelkurmay Genelsekreterliği dolaplarından birinde 15 yıl sonra  

çıktığı uydurulan  “7 Nisan Toplantısına dair belge” bunun en somut örneğidir.  

 

Dilekçemizin “20.P” maddesinde açıklanmış olan bu belgenin, Genel Sekreterlikteki  hakkında 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen FETÖ cü İcra Subayı (Kur.Yb.) Deniz Ay’n sözde  

dolabında, ancak dosyaya takılmadan, üzerinden yıllar geçmesine rağmen bulunmuş olması tek 

başına bu davada önemlidir. Bu FETÖ üyesinin dolabında bulduğunu iddia ettiği 7 Nisan 1997 

tarihli sözde toplantı tutanağı delil olarak sayılmıştır.    

 

Davanın savcısı ve bu kumpas davasının Genelkurmay ayağında bulunan  FETÖ üyesi Adli 

Müşavir KÖSE’nin bu belgenin gerçek bir belge olduğunu kanıtlamak için gösterdikleri çaba, 

mahkemeyi yönlendirmeleri ve gerçeğe aykırı bir şekilde sanki belgenin gerçek, ıslak imzalı 

(orijinal) bir belge olduğuna dair kaleme aldıkları yazılar da kumpasın göstergelerinden bir 

başkasıdır. 

 

Ayrı başlıklar altında inceleneceği şekilde, FETÖ üyelerinin yargılandığı davada, FETÖ 

üyelerinden ele geçen belgeler arasında bu davanın sanıklarının isimlerinin ve dava ile ilgili 

bilgilerin yer alması, davanın delillerinin Tamer Tatar isimli F.GÜLEN iltisakı nedeniyle TSK’den 

atılmış bir tabip subaya, birden fazla kez ve farklı adreslerde olmasına rağmen gönderilmesi, 

onun bu belgeleri normal olarak en yakın askeri birliğe veya bulunduğu ildeki cumhuriyet 

savcılığına vermesi beklenirken, İstanbul iline kadar gidip, kumpas davalarının baş mimarlarından 

bir savcıya teslim etmesi, davanın dijital delillerinin FETÖ tarafından üretildiğine dair, aralarında 

Genelkurmay Başkanlığı veya herhangi bir askeri birlik yazışmalarında olamayacak kayıtların 

olması, savcı denilen FETÖ üyesinin delil karartma çabaları, tanıkları baskı altına alması, 

şüphelileri  tuzağa düşürmesi, kandırması gibi konular dikkate alındığında artık kumpas yoktur 

denilemeyecektir. En azından bu konular bağımsız bir soruşturmanın konusu olmak zorundadır.  

 

Ancak mahkeme tüm bu anlatılanları ve kumpas iddialarını göz ardı etmiştir. Mahkeme 

gerekçesinde (G.K.s.3540-3542) bu konuda yazılan “haklarında FETÖ terör örgütü üyeliği 

nedeniyle dava açılan kişilerin çalıştıkları dönemde yapmış oldukları işlemlerin tamamının 

geçersiz olduğu yönünde herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır” tespiti bizim 

tarafımızdan da bilinmektedir. Ancak, FETÖ üyesi yargı mensuplarının, yargı görevinin dışında, 

tamamen örgütün yargı gücünü oluşturması ve bu gücün FETÖ tarafından bir silah olarak 

kullanıldığı kumpas davalarındaki kesinleşen  yargı kararı ile tespit edildiğinden,  bu yargı 

üyelerinin yaptığı işlemlerin geçerli olduğu söylenemez.  Mahkemenizin, vereceği kararda bu 

gerçeği gözönünde tutacağından şüphemiz yoktur.  

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/10142 Esas Numaralı FETÖ üyeliğinden açılmış 

İddianamede örgüt faaliyetleri kapsamında yargı ve kolluk mensuplarının rolü ve görevi de 

açıkça anlatılmış ve  SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN "CEBİR VE ŞİDDET" UNSURU OLARAK YARGI 

VE EMNİYET GÜCÜNÜN KULLANILDIĞI BELİRTİLMİŞTİR. Bu iddianame ile 28 Şubat kumpas 

davasını kotaran yargı mensupları FETÖ üyeliğinden hüküm giymiştir. Bu nedenle de öncelikle 

iddianame savcısı BİLGİLİ’nin  silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket eden, 

örgütün cebir şiddet unsuru olarak yargı gücünü kullanan bir üyesi olduğu mahkeme kararı ile 
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tespit edilmiştir. Bu nedenle; mahkemenin bu tespitinin yargı hükmü ve hukuk karşısında bir 

değeri yoktur.  Bu husus ve davanın açık bir FETÖ kumpası olduğu dilekçemizin “28 Şubat Davası 

Stratejik Bir Plan Doğrultusunda Kurgulanmış Yargı Kararlarıyla Kanıtlanmış Bir FETÖ 

Kumpasıdır.” başlıklı 25. Maddesinde detayları ile  açıklanmıştır.   

 

Aşamalardaki beyanlarımızda davanın siyasi olduğunu ve günümüzün üst düzey 

siyasetçilerinin basın tarafından da desteklenen çabaları ile davada mahkumiyet kararı verilmesi 

gerektiğine dair çok sayıda beyanat bulunduğu açıklanmıştır. 

 

Davada delilleri yaratan ve sanıklar aleyhine manipüle eden kişiler hakkında yapılan suç 

duyuruları adli makamlar tarafından bekletilmekte, HSK tarafından soruşturma emri 

verilmemektedir. Bunun suçlusu sanıklar olmadığı gibi, soruşturma izni verilmemesi davanın 

delillerinin FETÖ üyeleri tarafından yaratıldığı ve siyasi yorumlamalarla karar verildiği açık 

gerçeğini de değiştirmemektedir. Suç duyurularına rağmen ilgili kamu görevlileri hakkında, bu 

davada suç işlememişlerdir, delilleri manipüle etmemişlerdir, tanık ve şüphelileri baskı altına 

almamışlardır şeklinde de bir karar yoktur. Bunun nedeni, böyle bir karar verildiğinde ilgili adli 

merciler nezdinde itirazlara konu olacak olmasıdır.  

 

Dolayısı ile mahkemenin emsal olarak sunduğu Yargıtay 10.Ceza Dairesi'nin 26.12.2016 

tarih, 2016/2658 esas 2016/4291 karar sayılı içtihadı iddianamenin yok hükmünde 

sayılmamasına gerekçe yapılamaz.  

 

Bu içtihatta net bir şekilde "Hükme katılmış olan hâkimlerden birinin, hükümlünün neden 

olduğu kusur dışında, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini 

gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmesi", …dava arasında bir bağlantının 

bulunması gerekmektedir…” şeklindeki bölüm mahkemece görmezden gelinmiştir.  

 

Ancak savcı Bilgili  yukarıda ifade ettiğimiz gibi FETÖ üyeliği ve devletin gizli kalması 

gereken bilgileri elde etmek suçundan 17 yıl hüküm giymiştir. 

 

FETÖ savcılarınca ve başkaca kumpas davalarındaki yöntemler ve deliller kullanılarak 

gerçekleştirilen bu kumpas davasındaki bağlantılar yok sayılmıştır. 

 

Ankara 13. Özel Yekili Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında;  

 

Bu bölümün giriş kısmında da belirttiğimiz gibi, bu davanın FETÖ iltisaklı bir kumpas davası 

olduğuna işaret eden deliller, salt yargı ayağında FETÖ amaçları doğrultusunda çalışan FETÖ üyesi 

iddianame savcısı Mustafa Bilgili ve duruşma savcısı Kemal Çetin’den ibaret olmadığı,  davayı 

kabul eden  Ankara 13. Özel Yekili Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Hakan Oruç’unda FETÖ üyeliğinden 

8 yıl dokuz ay hapse mahkum edildiği ve meslekten atıldığı bilinmektedir.  Ayrıca  Özel Yetkili  

Ankara 13.  Ağır Ceza Mah. Üye Hakim Kadriye Çatal’da, 15 Temmuz kalkışması sonrasında FETÖ 

iltisakı nedeniyle 23 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 667 sayılı KHK ile 

meslekten çıkartılmış, AİHM’e yaptığı başvuru ise, AİHM tarafından reddedilmiştir. Özel Yetkili  

Ankara 13. Ağır Ceza Mah. Üyesi Hakim Kadriye Çatal hakkında basında çıkan haber aşağıdadır;  
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(https://m.bianet.org/bianet/hukuk/184376-aihm-kadin-hakimin-basvurusunu-reddetti) 

 

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Mustafa Yiğitsoy hakkında; 

 

Dilekçemizin 26. maddesinde atmışı aşkın sayıda FETÖ iltisaklı hakim, savcı, emniyet 

mensubu, bilirkişi ve kamu görevlisinin bu dava ile, soruşturma, kovuşturma,tutuklama, itiraz, 

belge tanzim etme vs. aşamalarında ilişkisi ve kararlarının bulunduğu açıklanmıştır.  

 

İstinafa konu kararı veren  Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Mustafa Yiğitsoy 

hakkında, eski yargı mensubu Hasan Kaya’nın itirafçı sıfatıyla mahkemeye verdiği  FETÖ iltisakı 

iddiası ve hakkında çıkan haberler;   

 

https://m.bianet.org/bianet/hukuk/184376-aihm-kadin-hakimin-basvurusunu-reddetti
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Yargıya, mahkeme heyetine ve verilen karara olan güveni yok eden, adil yargılanma  

yapılmadığına yönelik  güçlü kanaat oluşturan  esas  unsurlardan  en önemlisi,  kararı veren 

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Mustafa Yiğitsoy hakkında FETÖ ile iltisaklı 

olduğuna dair Gazeteci Barış Terkoğlu’nun haberi ve eski Başsavcı FETÖ itirafçısı Hasan Kaya’nın  

mahkemeye verdiği ifadesindeki itirafının ortaya çıkmış olmasıdır.  

 

      Oda TV yazarı gazeteci  Barış Terkoğlu tarafından,  Hakim Mustafa Yiğitsoy hakkında  “SAF 

DEĞİŞTİREN O HAKİM BİLİNDİĞİ GİBİ DEĞİLMİ” haber başlığı ile FETÖ ile ilişkili olduğu yönünde 

haber yayınlanmış, haber Mustafa Yiğitsoy tarafından  yargı yoluyla yayından kaldırtılmıştır.  

    

        FETÖ den tutuklu eski yargı mensubu (savcı) Hasan Kaya;  yargılandığı davada itirafçı olmuş 

ve verdiği ek ifade ile bir kısım yargı mensuplarının ismini vererek FETÖ ile ilişkileri ve “Bylock” 

kullandıkları  hakkında itiraflarda bulunmuştur. Bu isimler arasında,  Ankara 5. Ağır Ceza 

Mahkemesi Başkanı Hakim Mustafa Yiğitsoy’da bulunmaktadır.  

 

       Mustafa Yiğitsoy bu iddiayı ODA TV’ye gönderdiği yazı ile yalanlamıştır.  Mustafa Yiğitsoy’un 

cevap hakkını basın yoluyla kullanarak iddiayı cevaplamış olması, Ceza Hukuku bakımından hiçbir 

önem taşımamaktadır. FETÖ itirafçısı eski yargı mensubu Hasan Kaya’nın, itirafçı sıfatıyla 

mahkemeye verdiği ifadeye karşı Mustafa Yiğitsoy’un  iddiayı yalanlaması, iddianın varlığını 

ortadan kaldırmadığı gibi, itirafçı sıfatıyla ileri sürülen bu iddia karşısında, Mustafa Yiğitsoy 

hakkında ceza soruşturması açılması ve yargılanarak gerçeğin ortaya çıkartılması gereklidir.  Bu 

iddia,  davada verilen kararı hukuken sakatlamıştır. Bu olay, bu mahkeme heyetinin adil 

yargılama yapmadığı konusunda sanıkların bir kanaata ulaşmasına neden olmuştur. Kaldı ki  

hakkında FETÖ ile iltisaklı olduğu yönünde itiraf bulunan bir mahkeme başkanının, her türlü dış 

etki ve siyasi yönlendirmelere açık olduğu ve yargılanma korkusu / baskısı ile  karar 

değiştirmeye zorlanabileceği, öznel tarafsızlığını koruyamayacağı ihtimalinin de bulunduğu çok 

açıktır. Mahkemeye güveni sarsan somut ve temel olayların, adil yargılama hakkını ihlal ettiği, 

kararın meşru ve yasal olmadığı açıktır.   

 

     Kararı veren Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Mustafa Yiğitsoy hakkında;  ODA 

TV yazarı Barış Terkoğlu’na ait  kaldırılan habere ilişkin haber başlığı ve Mustafa Yiğitsoy’un ODA 

TV’de yayınlanan  sanıkları tatmin etmeyen iddiaya verdiği cevabının yer aldığı haberden yapılan 

alıntı ve interaktif haber linki aşağıdadır;  

 

                           ( https://twitter.com/odatv/status/989948180669313025) 

https://twitter.com/odatv/status/989948180669313025
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TCK'nın, 221. maddesinin 4. fıkrası, "örgüte üye olan kişinin, gönüllü olarak teslim olup, 

örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde örgüte üye 

olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi 

halinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim 

yapılır." hükmünü içermekte, aynı maddenin 5. fıkrası ise "Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler 

hakkında bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur.Denetimli serbestlik tedbirinin 

süresi üç yıla kadar uzatılabilir." düzenlemesini öngörmektedir. 

 
Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, ODATV.com haber sitesinde yayınlanan bu haberle 

ilişkili olarak, aynı haber sitesine bir açıklama yaparak;   
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“Bu Hasan Kaya ByLock'çu, FETÖ'cü olduğu kesinleşmiş bir şahıstır. Yargıda Birliğin 

temsilcisi değildir. Tokat'ta görev yapan, FETÖ'cü olmayan tüm hakim ve savcılar benim dönemin 

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi üyesi Teoman Gökçe'yi gezdirmediğimi bilir. Ayrıca tüm 

camia benim kişiliğimi de bilir. İddialarının tamamı gerçek dışıdır.” Şeklinde devam eden 

açıklaması ile, Hasan Kaya’nın iddialarının yalan olduğunu açıklamış olmakla birlikte, Hasan Kaya 

isimli şahsın (eski savcı)  yargılandığı davada, TCK md.221 hükümlerinden yararlanmak üzere ek 

ifade vererek itirafçı olduğu haberinin gerçek olduğu ve ek ifadesinde Mahkeme Başkanı 

M.Yiğitsoy hakkında itirafta bulunduğu, bizzat Mahkeme Başkanı M.Yiğitsoy tarafından 

doğrulanmıştır. 29.04.2018 tarihli haberden alıntı aşağıdadır;  

 

(https://odatv.com/28-subat-davasinin-mahkeme-baskanindan-odatvye-aciklama-29041838.html) 

 

  
 

          
 

Kimin kime iftira attığı, iddiaların gerçek olup olmadığı, FETÖ cüleri kimin nereden ve nasıl 

çok iyi tanıdığı, yargının ortaya koyacağı bir konu olmakla birlikte, sanıkları ilgilendiren temel 

husus; iddianame ve gerekçeli kararda, F.GÜLEN ve tarikatı hakkında hazırlanmış, MGK da 

sunulan F.GÜLEN raporu, İç tehdit dokümanında yer alan iç tehdit unsuru F.Gülen hakkında 

incelemede dahil, sahte ya da gerçek sayısız belgenin  atılı suça delil gösterilerek sanıklara suç 

isnat edilmesi, sanıkların bu konuda savunmaya zorlanması, hatta TSK nın o dönemde FETÖ ile 

https://odatv.com/28-subat-davasinin-mahkeme-baskanindan-odatvye-aciklama-29041838.html
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mücadele edip etmediği konusunda ilgisiz değerlendirmesini gerekçesine dahil eden, ve hüküm 

veren mahkemenin Başkanı olan Mustafa Yiğitsoy’un, dilekçemizde saydığımız adil yargılamayı 

etkileyen işlem ve eylemlerine ilave olarak ve esasen, böyle bir somut vaka ve şüphe 

karşısında, tarafsız ve adil bir yargılama yaptığı konusunda sanıklara HİÇ BİR BİÇİMDE GÜVEN 

VERMEDİĞİDİR. Mustafa Yiğitsoy’un haber sitesine verdiği açıklama ise, şüpheyi daha da 

artırmıştır.  

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdiği kararlarda demokratik bir toplumda mahkemelerin 

topluma güven vermesinin temel bir öneme sahip olduğunu vurgular. Bu kapsamda adil 

yargılanma hakkı mahkemelerin tarafsızlığını gerektirmektedir. Tarafsızlık ise önyargı ve etki 

altında olmamak anlamına gelir ( AİHM Toziczka v. Polonya”, Başvuru No. 29995/08, Karar Tarihi 

24 Temmuz 2012) 

 

AİHM’ne göre, “demokratik bir toplumun mahkemelerinin ceza davalarında sanıklardan 

başlayarak, davanın taraflarına güven verme zorunluluğu vardır. Kesin bir rol oynaması 

gerekmese bile, bir mahkemede bağımsızlık ve tarafsızlığın bulunmadığı konusunda haklı bir 

nedenin varlığını ifade etmek için, sanığın görüşü dikkate alınır. Belirleyici unsur, ilgili kişinin 

değerlendirmelerinin objektif olarak haklı sayılabilir olmasıdır”(İncal/Türkiye, 9.6.1998, paragraf: 

71; Tezcan-Erdem-Sancakdar, 2002, s.264) 

 

AİHM tarafsızlığı, objektif ve subjektif olarak iki farklı açıdan ele almaktadır. Objektif 

tarafsızlık, kurum olarak Mahkemenin kişide bıraktığı izlenimi, yani hak arayanlara güven 

vermede tarafsız bir görünümde olup olmadığını; subjektif tarafsızlık ise, mahkemede görevli 

yargıcın birey olarak, kişisel tarafsızlığını ifade etmektedir Tarafsızlığı sağlamak için alınan 

önlemlerin, ister objektif ister subjektif açıdan olsun, mahkemenin tarafsızlığı konusunda 

makul ve her türlü kuşkuyu ortadan kaldıracak biçimde olması gerekir (Piersack/Belçika, De 

Cubbar/Belçika, 26.10.1984, A.86 ve GözübüyükGölcüklü, s.282’deki içtihatlar.) 
 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre, hakim veya mahkeme üyelerinin subjektif 

tarafsızlığının mevcut olduğu karinesi vardır ve bu karinenin aksi ispat edilene kadar hakimin 

tarafsız olduğu kabul edilmektedir. Ancak hakim üzerinde, hakimin bireysel, ahlaki, felsefi ve 

ideolojik yönelimlerinin ve çevresel etmenlerin karar verme sürecinde etkide bulunduğuna dair 

makul ve ciddi bir şüphe varsa hakimin taraflı karar verdiğine hükmedilmektedir. 

 

Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmede, “Herkesin yasayla kurulmuş, yetkili, 

bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil ve açık olarak yargılanmaya hakkı vardır” 

(m.14/1). Bu temel hak tekziplerle geçiştirilebilecek bir hak değildir.  

 

AİHM’E GÖRE, OBJEKTİF TARAFSIZLIK KONUSUNDA, ADALETİN YERİNE GETİRİLMESİ 

YETMEZ, YERİNE GETİRİLDİĞİNİN GÖRÜLMESİ DE GEREKLİDİR 
 

Prf.Dr.Ersan Şen; (http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1646868-hakim-tarafsizligi-
ve-durust-yargilanma-hakki); 

http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1646868-hakim-tarafsizligi-ve-durust-yargilanma-hakki
http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1646868-hakim-tarafsizligi-ve-durust-yargilanma-hakki
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“Hakim, bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Tarafsızlık, taraf tutmama ve yansız kalma anlamını 

taşır. Hakimin tarafsızlığı; “tarafsız karar vermesi” kadar, “tarafsız görünmesi” ile de ilgilidir. 

Hakim; kendi iç dünyasında tarafsız yargılama yaptığına inanabilir, yargılama sonucunda verdiği 

karar dürüst karar da olabilir. Önemli bir diğer husus; yargılanan kişinin, tarafsız ve bağımsız 

mahkemede yargılandığını hissetmesi, dürüst yargılandığına ilişkin tereddüde düşmemesidir. 

Hakimin tarafsızlığını; bu mesleği icra edenin hak ve hürriyetleri yönünden ele almak yerine, 

yargılayan önünde yargılananın dürüst yargılanma hakkı kapsamında düşünmek gerekir.” 

6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. 

maddesi ile Anayasanın 9. maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” 

ibaresi eklenmiştir. 16 Nisan 2017’de yapılan halk oylaması neticesinde yeterli oy alınmış ve 

Anayasa’nın 9. maddesi “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce 

kullanılır” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Hakimlerin meslek ahlakı standartlarını oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Bangalor 

Yargı Etiği İlkeleri  kabul edilmiştir. Bangolar İlkeleri,  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Komisyonu‘nun 23 Nisan 2003 tarihli oturumunda kabul edilmiş, 27.06.2006 tarihinde Hakimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulu 315 sayılı kararı ile benimsenmiş ve Adalet Bakanlığı Personel Genel 

Müdürlüğü’nün 14.11.2006 gün ve 100289 sayılı yazısı ile tüm hakim ve savcılara duyurulmuştur. 

(konu ile ilgili değerlendirmemiz dilekçemizin 36.maddesinde irdelenmiştir) 

 

Yargıtay da, Bangalor Yargı Etiği İlkelerinin hakimleri bağlayıcı nitelikte olduğu hususunu 

kararlarında açıkça belirtmektedir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu;  “…hakimler ve savcılar Anayasa 

ve yasalarla kendilerine verilen görev ve yetkileri, yazılı olan veya olmayan ancak evrensel 

anlamda hakim ve savcıları bağladığında da kuşku bulunmayan etik kurallara tabi olarak 

yerine getirmelidirler. Aksine davranışın ortaya çıkaracağı sonuçların 5237sayılı TCY’nin 257. 

maddesinde açıklanan suç öğelerini içermesi durumunda da yetki ve görevin ihmalinden ya da 

kötüye kullanılmasından söz edilmesinin olanaklı bulunduğu açıktır.” demektedir.  

 

Bangalor yargı etiği ilkeleri 2.5; “Hakim, tarafsız olarak karar veremeyeceği veya makul bir 

gözlemcide tarafsız olarak karar veremeyeceği izlenimi doğurabileceği durumlarda 

yargılamanın herhangi bir aşamasına katılmaktan kaçınmalıdır”. demektedir.  

 

Mahkeme Başkanı yukarıda belirtilen yargı etiği ilkesi gereği, yargılandığı davada etkin 

pişmanlıktan faydalanmak üzere 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE  ek dilekçe vererek itirafçı olan eski 

yargı üyesi Hasan Kaya’nın, tarafsız olarak karar veremeyeceği izlenimi doğurabileceği açık olan 

kendisinin de bildiği bu itirafı karşısında, yargı aşamalarından çekilmesi gerekirdi.  Ancak, 

Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy yargı aşamalarından çekilmemiş, aksine, delillerin 

toplanmadığını ısrarla tekrar etmemize rağmen talepleri reddetmiş, anlaşılmayan bir hızla gece 

yarılarına kadar duruşmaya ara vermemiş,  duruşmalarda ileri sürülen konularla ilgili hazırlık ve 

cevap fırsatı dahi vermeden hükme katılmış ve takip eden günlerde haber sitesine açıklamada 

bulunmuştur. Bu konuda daha fazla açıklama ihtiyacı duymaksızın, Mahkeme Başkanı M.Yiğitsoy  

tarafsız ve adil bir yargılama yaptığı konusunda sanıklara HİÇ BİR BİÇİMDE GÜVEN 

VERMEMİŞTİR.  

 

http://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/4a92e0cc-e94b-4912-aaf9-5dfc5b885e98.pdf
http://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/4a92e0cc-e94b-4912-aaf9-5dfc5b885e98.pdf
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İstanbul 4 Nolu DGM’nin 11.12.1997 tarihli KYOK’a itirazın reddi kararını kaldıran 

İst.12.Özel Yetkili Mahkeme Başkan ve üyeleri;  

 

İstanbul 4. Nolu DGM tarafından verilen 11.12.1997 tarih ve 1997/285 müteferrik sayılı red 

kararını (KYOK’a itirazın reddi) 19.07.2013 tarih 2013/472 D.İş sayılı kararı ile kaldıran  İstanbul 

12. Özel Yetkili Mahkeme Başkanı Hâkim Mehmet HAMZAÇEBİ, üye hâkimler; Mehmet 

ERDOĞAN ve Vedat DALDA 15 Temmuz FETÖ soruşturması sonucu meslekten ihraç edilmiştir. 

Bu şahıslarında içinde bulunduğu Balyoz kumpas soruşturmasında  hazırlanan ve Özel yetkili 

mahkemelerin örgütün elinde tüm toplumu dizayn edecek bir silah haline dönüştürüldüğünün altı 

çizilerek terör örgütünün amaç ve yapısının  açıklandığı, bu kişilerinde içinde bulunduğı  

sorgulama ve yargılama aşamalarına bakan hakim ve savcılar hakkında hazırlanan iddianamede 

özet olarak;  

 

 Maddi gerçeği ortaya çıkartmak için gerekli her türlü araştırma ve incelemeyi resen 

yapmadıkları, bu yöndeki taleplere duyarsız kaldıkları ileri sürülen komplonun ortaya 

çıkartılmamasına sebep oldukları, 

 Sanık savunmalarını ve delilleri dikkate almadıkları, tanık dinleme dahil sanık ve 

avukatların taleplerini reddettikleri, 

 Sanıkların lehine olan delilleri toplamadıkları gibi, sanıkların lehine olan  delilleri dikkate 

aldıklarını yazdıkları, 

 İddia makamının talebine uyarak toplu tutuklama yaptıkları, 

 Savunma haklarını etkileyecek CD imajlarını sanıklara vermedikleri, 

 CD ler içinde oluşturulma tarihinden sonraya ait verilerin neden bulunduğunu, akla ve 

bilime uygun olmayan beyanlarla açıklamaya çalıştıkları, 

 Delillerin bir kısmının savunmalardan sonra, bir kısmının ise daha sonraki aşamalarda 

sanıklara verildiği dikkate alınmadan, gerekçeli kararda tüm delillerin sanıklara ve 

avukatlarına verildiğini belirttikleri, 

 Gerekçeli kararda gerçeğe aykırı hususlara ve VARSAYIMLARA yer verdikleri, 

 Soruşturma ve kovuşturma aşamasında kararların gerekçeli olması gerektiği halde, 

Anayasa ve AİHM kriterlerine aykırılıkla yasa maddesini gerekçe olarak yazarak, sanıklar 

hakkında somut hukuki ve fiili bir olgu ortaya koymadan soyut ve basmakalıp ifedelerle, 

toptancı bir anlayışla kararlar verildiği, 

 FETÖ/PYD terör örgütüne mensup kolluk kuvvetleri ve kişiler ile fikir ve eylem birliği 

içinde, planlı ve sistematik şekilde yürütülen bir planın parçası olarak mesleğin şeref 

onurunu, memuriyet nufuz ve itibarını bozacak eylemler de bulundukları ve pek çok 

hukuk ihlali yaptıkları, 

 Hakim, Savcı ve Bilirkişiler hakkında davalar, basın haberleri, HSYK ve Anayasa 

mahkemesi kararları ile Bangalor yargı etiği ilkelerini dikkate almadan yargı görevini tam 

ve eksiksiz olarak yerine getirmedikleri, 

 FETULLAHÇI SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AMACINA UYGUN ŞEKİLDE PLANLI VE 

SİSTEMATİK ŞEKİLDE YÜRÜTÜLEN BİR ORGANİZASYONUN PARÇASI OLARAK HAREKET 

ETTİKLERİ, 

 

İleri sürülerek, şüpheliler hakkında, görevi kötüye kullanma, silahlı terör örgütüne  üye olma, 

Anayasayı ihlal etme ve diğer şuçlarla ilgili çeşitli cezalar ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
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talep edilmiştir. Yukarıdaki ihlaller 28 Şubat davasının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında 

da görülmüştür.  

 

 Sözcü Gazetesinin internet sayfasında yayınlanan haber metninden alıntı aşağıdadır;  

 

(https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/balyoz-davasinin-fetocu-hakim-ve-savcilarina-iddianame-

savci-agirlastirilmis-muebbet-istedi-5188469/) 

 

     

   

https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/balyoz-davasinin-fetocu-hakim-ve-savcilarina-iddianame-savci-agirlastirilmis-muebbet-istedi-5188469/
https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/balyoz-davasinin-fetocu-hakim-ve-savcilarina-iddianame-savci-agirlastirilmis-muebbet-istedi-5188469/
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Bugün gelinen (ancak sürekli değişen) siyasi atmosfer nedeni ile basın, duyulması istenen 

haberleri yayınlasa da, 28 Şubat’ın davasının bir kumpas olduğu ve F.Gülen çetesi ile nasıl 

mücadele edildiği bilinmektedir. Bu konuda Cumhuriyet Gazetesinde 30 Mayıs 2020 tarihinde 

yayınlanan köşe yazısından alıntı ve haber linki  aşağıdadır;  

 

(https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mehmet-ali-guller/27-mayis-ve-28-subat-1741967) 

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mehmet-ali-guller/27-mayis-ve-28-subat-1741967
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10.  MÜŞTEKİLER VE KATILANLAR :  

 

A. KATILMA KARARLARI USÜLE AYKIRI, ÇELİŞKİLİ VE HATALIDIR  (G.K.s.3476-3480) : 
 

Soruşturmanın başından, kovuşturmanın tamamlandığı güne kadar katılma konusunda iddia 

makamı ve mahkemenin yaklaşımlarının, sözde müşteki ve mağdurları özel bir gayretle 

korumaları, soru sorulmalarını engelleme çabaları, mahkemede dinlenilmesinin önüne geçilmesi 

gibi uygulamalarla kendini göstermiştir. Bu yaklaşım yargılamada silahların eşitliği ilkesini 

ortadan kaldırmış, savunma hakkını kısıtlamıştır. “Katılanlara soru sorulmasının engellenmesi”  

konusu  dilekçemizin 5.F maddesinde ayrıca değerlendirilmiştir.  
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Mahkemenin siyasi yaklaşımları ile, dava hukuki bir dava olmaktan çıkartılarak atılı şuçla 

ilişkisi bulunmayan türban ve başörtüsü davası haline getirilmiştir. Bu yolla, kamuyuna siyasi 

mesaj verilmeye çalışılmıştır.  

 

CMK kamu davasına katılma başlığındaki 237’nci maddesi “Mağdur, suçtan zarar gören 

gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanların” kamu davasına katılmasını hükme 

bağlamıştır. 

Suçtan zarar görme kavramının açıklanması ile konu açıklığa kavuşacaktır; 

Davada 1148 müşteki bulunmaktadır. Öncelikle bu müştekilerin beyanlarının ve şikâyet 

ettikleri konunun 28 Şubat MGK kararları sonrasında kurulan Batı Çalışma Grubu ve faaliyetleri 

değil, bir şekilde Silahlı Kuvvetlerden veya diğer kamu kurumlarından uzaklaştırılmaları ile 

çalıştıkları kurumlarda karşılaştıkları idari işlemler olduğu net bir şekilde görülmektedir. Veya 

Silahlı Kuvvetlerden çıkarılmalarını fiili olarak BÇG ile ilişkilendirememekte, soyut beyanlarla 

sanıkları suçlamaktadır. 

Müştekiler; sanıkları sadece ismen veya bu davada ismini duyduklarından tanımaktadırlar. 

Birlikte çalışmamışlar, aralarında astlık üstlük münasebeti neredeyse hiç olmamıştır. Bunun 

dışında ve en önemlisi sanıkların bu davada müşteki olan kişilerin Silahlı Kuvvetlerden veya ilgili 

kurumlarından ilişiklerinin kesildiğine dair işlemlere de bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Bu işlemler asker kişiler açısından, sıralı amirleri tarafından düzenlenen belgelere göre; ilgili 

personel başkanlıkları, oluşturulan kuvvet disiplin komisyonu ve Kuvvet Komutanı tarafından 

değerlendirilmekte ve Gnkur Başkanının oluru ile Yüksek Askeri Şura tarafından 

sonuçlandırılmaktadır. Bunun yanı sıra, Askeri yargı kararı ile  Kuvvet Komutanı ve  Milli Savunma 

Bakanı onayı ile ilgili mevzuat kapsamında (Personel Kanunu,sicil yönetmelikleri) ayırma işlemi 

yapılmakta, bu işlemler ise yargı denetimine açık bulunmaktadır. Bu yolla ihraç edilenler, AİHM 

dahil yargı yollarına başvurmuş ve ihraç işlemleri yargı tarafından da onanmıştır. Kaldı ki, 

sanıkların neredeyse tamamı iddia edilen suç tarihlerinde YAŞ üyesi olmadıkları gibi, Askeri Yargı 

kararları ve disiplin komisyonlarında ihraç edilenlere ilgili hiçbirinin imzası bulunmadığı da bir 

gerçektir. 

Silahlı Kuvvetlerde o dönemde bir kısım personelin YAŞ kararlarıyla ilişiklerinin kesildiği doğru 

olmakla birlikte bu işlem 28 Şubat sürecinden çok önce ve sonra da gerçekleştirilmiştir. Yakın 

tarihe kadar (Anayasa Değişikliği) YAŞ kararlarının yargı denetimi dışında bulunması anayasa 

hükmüydü.  

Müştekilerden hakkındaki idari işlemin tarihi 1980, 1990 ve 2000’li yıllar olanlar 

bulunmaktadır. Amirinin kendisine eşinin başı bağlı diye baskı yaptığı için şikâyet edenler (bir idari 

işlem olduğunu belirtmeden), yakınının cenazesine gidemediği ve hatta istediği yere tayin 

olamadığı için şikâyet edenler, ana muhalefet partisi Genel Başkanı olan kişiden şikâyeti olanlar 

dahi bulunmaktadır.  

Müştekilerden, idari işlemlerden kişisel olarak zarar görmediğini, ancak vatandaş olarak 

demokrasinin zarar gördüğünden bahisle şikâyetçi olanlar da bulunmaktadır.   
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Suç, 765 sayılı TCK 147’nci maddesinde belirtilen “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri 

Heyetini cebren ıskat” suçudur.  Türkçesi hükümetini devirmek olan bu suçun mağduru, tereddüt 

olmayacak şekilde yüklenen suçun yöneldiği bakanlar kurulu üyeleridir. 

Müştekiler/katılanlar, “ben hükümetin demokratik olmayan yollarla düşürülmesinden zarar 

gördüm” şeklinde beyanda bulunmamaktadır. Yüklenmeye çalışılan bu suçta, Devletin varlığı ve 

fonksiyonlarının icra edilmesindeki menfaatler, tek tek fertlerin de menfaatini kapsamaktadır. 

Hâkimiyetin  millette olduğu ve siyasi iktidarın Anayasanın kabul ettiği esaslara uygun olarak bu 

yetkiyi millet adına kullandığından bahisle, her vatandaşın bu suçtan zarar gördüğünü ileri 

sürmek mümkün hale gelebilecektir.  

Ancak, ceza davalarına katılma, suçtan doğrudan zarar görülmesi halinde olanaklıdır. 

Dolaylı olarak suçtan zarar görmek davaya katılma sonucunu doğuramaz. Yukarıda açıklandığı 

üzere, esasen her suçun mağdurunun toplum olduğu ve her suçun toplumsal düzende 

oluşturduğu zarar dikkate alındığında, tüm suçlara ülke vatandaşlarının katılması kabul edilecektir 

ki, bu hukuken ve pratik olarak mümkün değildir. 

Ayrıca, mahkeme heyetinin (değişenler dahil) tüm üyeleri 28 Şubat sürecini 

yaşayanlardandır. Dolayısı ile bu mantıktan hareket edildiğinde, yargılama makamında olanlar 

da doğal olarak atılı suçun mağduru olacaktır. Bu nedenle, bu heyetin sanıkları yargılaması da 

hukuken mümkün değildir. Bu kabulün hukuki yanlışlığı bu örnekle de ortaya çıkmaktadır. 

Dolayısı ile suçtan DOĞRUDAN zarar görmeyen müştekilerin bu davaya katılmaları hukuken 

mümkün değildir. 

Konuyla ilgili  referans alınan görüş ve yargı kararları aşağıdadır;  

 “Suçtan zarar görme kavramını çok geniş anlamamak gerekir. Suçtan doğrudan doğruya 

zarar görülmelidir. Aksi halde birçok suçta failin veya mağdurun mensup olduğu kurumun, 

ailenin, köyün ve hazinenin zarar gördüğünü kabul etmek gerekecektir.” (Sedat Bakıcı, Kamu 

Davasına Katılma, Ankara Barosu Dergisi, Sh. 910, 1991/6). Bu tespitler Ceza Muhakemesine 

dair kitapları tüm ceza hukukçuları tarafından referans kabul edilen değerli Yargıtay üyesi Sedat 

Bakıcı’nındır. 

 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, davaya katılan olarak kabul edilebilmesi için kişinin suçtan 

doğrudan zarar görmesi gerektiğini ve bunun yerleşmiş içtihat olduğunu içtihat etmiştir (T.C. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 1.10.1990 tarih ve 182/210 sayılı kararı). 

 Bir kararında Yargıtay Ceza Genel Kurulu “kamu davasına katılabilmek için suçtan doğrudan 

doğruya zarar görülmesi gerekir. Dolaylı zararlar nedeniyle kamu davasına katılmak olanaksızdır. 

Suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen bir kimsenin, kamu davasına katılmasına karar 

verilemeyeceği gibi, yasaya aykırı olarak verilen ve hukuken geçerli olmayan böyle bir katılma 

kararı da hükme karşı yasal yollara başvurma hakkı vermez” şeklinde içtihat etmiştir (T.C. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 01.02.2000 tarih ve Esas: 1999/6-320 Karar: 2000/000006 sayılı 

kararı). 
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 Yargıtay kaçakçılık eylemlerinde suçtan doğrudan zarar görmediğini belirterek Gümrük 

İdaresinin davaya katılmasının mümkün olmadığını içtihat etmiştir (T.C. Yargıtay Yedinci Ceza 

Dairesi Esas No: 2010/08259, Karar No: 2012/02432, Tarih: 15.02.2012). 

 Bir başka kararında Yargıtay, Köy merasına tecavüz suçundan açılan davada suçun 

mağdurunun sadece köy tüzel kişiliği olup, suçtan doğrudan zarar görmeyen Hazine davaya 

katılamayacağını içtihat etmiştir (T.C. Yargıtay Sekizinci Ceza Dairesi, Esas No: 2012/09403, 

Karar No: 2012/19363, Tarih: 06.06.2012). 

 Bir başka kararında Yargıtay, köy muhtarının zimmet suçunu işlemesinde, o köyde oturan 

kişilerin dolaylı zarar görmeleri sebebiyle davaya katılamayacakları 5nci Ceza Dairesinin 

müteaddit kararlarında içtihat edilmiştir (Sedat Bakıcı, Kamu Davasına Katılma, Ankara Barosu 

Dergisi, Sh. 911). 

 Bir başka kararında Yargıtay,  ceza kanunumuzun “topluma karşı suçlar” başlıklı üçüncü kısmı 

suçlarında bile, "kamunun sağlığına karşı suçlar" başlığını taşıyan üçüncü bölümünde düzenlenmiş 

suçlarda kişilerin, CMK.nun 237. maddesi uyarınca mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla bu 

suçlarla ilgili davalara katılmalarına olanak bulunmadığını içtihat etmiştir  (T.C. Yargıtay Onuncu 

Ceza Dairesi, Esas No: 2006/08169, Karar No: 2008/03249, Tarih: 26.02.2008). 

 Bir başka kararında Yargıtay, kamuya karşı işlenebilen suçlardan olan, “görevli memura yalan 

beyanda bulunma” suçlarına katılmanın mümkün olmadığını içtihat etmiştir (T.C. Yargıtay 

Onbirinci Ceza Dairesi, Esas No: 2006/02853, Karar No: 2006/05840, Tarih: 22.06.2006). 

Yukarıda açıklanan ve yerleşmiş Yargıtay kararları, katılma konusunda suçtan doğrudan zarar 

görme unsurunun olması gerektiğine işaret etmektedir. 

Mahkeme müştekilerin bu davaya katılmalarını kabul etmekle, katılanların birçoğu 

açısından yargı kararlarını yasaya aykırı şekilde kaldırmış olacaktır. Bilindiği üzere müştekilerin 

bir bölümü 28 Şubat dönemindeki uygulamalar sebebiyle gördüğü zararlar için idari yargıya 

başvurduğunu, başvurusunun idare mahkemeleri veya Danıştay tarafından, BÇG’nun yargıya olan 

etkisi sebebiyle reddedildiğini belirtmektedir. 

İddianameye ve gerekçeli karara göre madem idare mahkemeleri, Danıştay ve Askeri Yüksek 

İdare Mahkemelerinde görevli, müştekilerin açtıkları davalarda, bu dava sanıklarının 

yönlendirmeleri sonucunda veya baskı ile bilerek hukuka aykırı karar vererek kişilerin hak ve 

özgürlüklerini hiçe sayan hâkimler vardır! Bir hukuk devleti olan ülkemizde idari bir yargı kararının 

kaldırılmasının yolu tektir. O da; İdari Yargılama Usül Kanununun yargılamanın yenilenmesi 

hükümleri uyarınca hukuka aykırı verilmiş bu hükümler aleyhine olağanüstü kanun yoluna 

başvurularak varsa haksızlığın giderilmesidir. 

Müştekiler ve iddia makamı bu yola başvurduklarında bu yargı yerlerince taleplerinin 

reddedileceğini bildiklerinden, hukuku dolanmakta ve bir ceza yargılamasında, kesinleşmiş idari 

davalarının sonuçlarını değiştirmeye  çalışmaktadırlar. 

Katılma konusunda başka bir usül hatası da katılma kararının tüm sanıklar açısından bir blok 
halinde verilmesidir. 
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Sanıkların bir örgüt halinde hareket ettikleri gerekçeli kararda veya iddianamede ortaya 
konulmadığına, sanıkların görevleri birbirlerinden farklılık gösterdiğine, rütbelerinin farklı 
olduğuna göre her biri açısından ayrı bir katılma kararı verilmesi gerekirken, hiçbir değerlendirme 
yapılmadan toplu bir katılma kararı verilmesi de ayrı bir hatadır. Bu da bozmayı 
gerektirmektedir.  

Mahkemenin katılma konusundaki temel hatasının başka bir yönü de bir takım suçlara dair 
emsal olarak sunduğu Yargıtay kararındadır. 

İncelenen bu kararda, Anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç yargılamaya konu edilmiştir. 

Eğer suç Anayasal düzene karşı işlenmiş ve bu suçtan zarar görenlerin bir şekilde o anayasal 

düzene mensup kişiler olabileceği kabul edilebilir ise de, yargılamaya konu bu davada 

yüklenmeye çalışılan suç hükümete karşı bir suçtur. Bu suçun mağduru da kanunun lafzından 

anlaşılacağı üzere hükümet yani bakanlar kuruludur. 

Anayasal düzene karşı bir suçta ise “anayasal düzen” olarak sıfatlandırılabilecek bir gerçek 

veya tüzel kişi olmadığından kişilerin suçtan zarar gören sıfatını almaları da mümkün değildir.  

Yukarıda irdelenen Yargıtay kararları dışında, ülkemizde gerçekleşen 15 Temmuz hain 

kalkışması sonrasında verilen ve en yeni kararlarda da bu fikrimiz desteklenmektedir.  

 

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin  21.04.2016 tarih ve 2015/4672 Esas, 2016/2330 Karar sayılı 

ilamında  kişilerin Anayasayı ihlal suçuna katılmalarının olanaklı olmadığına hükmedilmiştir. 

 

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin  12.06.2019 tarih ve 2018/6182 Esas, 2019/4132 Karar sayılı 

ilamında  “Sanığa müsnet Anayasayı ihlal suçunun niteliği itibariyle suçtan doğrudan doğruya 

zarar görmeyen ve bu nedenle de davaya katılma hakkı bulunmayan T.C. Milli Savunma 

Bakanlığının davaya katılmasına ilişkin verilen karar hukuki değerden yoksun olup hükmü temyiz 

yetkisi vermeyeceğinden temyiz isteminin CMK 296/1. maddesi gereğince REDDİNE” şeklinde 

hüküm kurularak davaya bir bakanlığın katılma olanağı olmadığı belirtilmiştir.  

 

Sanıklara yüklenmeye çalışılan suçun Anayasayı ihlal değil, daha da somut bir şekilde 

hükümete karşı suç olduğu dikkate alındığında, hükümet üyelerinin dışındaki kişi ve kurumların 

davaya katılmaları olanağı bulunmamaktadır. 

 

B. MÜŞTEKİ / KATILANLAR HAKKINDA GENEL HUSUSLAR : 

İddianamede başlangıçta 453 mağdur/müştekiye yer verilmiştir. Bunların büyük bölümüne 

bakıldığında 365 müştekinin sivil veya askeri kamu görevlisiyken haksız ve gerekçesiz şekilde 

görevinden uzaklaştırıldığını, disiplin yaptırımlarına maruz bırakıldıklarını ifade edenlerdir. 106 

celse boyunca hemen her duruşmada yeni katılma talepleri gelmiş bazılarının basmakalıp , 

bazılarının sistemli şablon olarak hazırlanmış olduğu görülmüştür. Gerekçeli kararda (s.2152-

2618) ise bu sayının 387’i asker, 761’i sivil olmak üzere 1148’e ulaştığı görülmüştür. 3833 sayfalık 

gerekçeli kararın 466 sayfası müşteki/katılanlara ayrılmıştır.  Mahkeme 1148 müştekinin 384’ü 

gerçek kişi,  4’ü tüzel kişi olmak üzere toplam 388 kişiyi “KATILAN” kabul etmiştir. Katılanlar 

G.K.s.85-132, müştekiler liste olarak G.K.s.1-85, şikayet ifadeleri ise G.K.s 2152-2618 de yer 

almaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızları Sümeyye Erdoğan (Bayraktar)  ve 
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Esra Erdoğan (Albayrak)’da dahil  62 müşteki 28 Şubat 1997 tarihi itibariyle ONALTI (16) YAŞ VE 

ALTINDADIR. 

Sivil müştekilerin büyük bir bölümü idari işlem veya yargı kararlarıyla meslekten ihraç edilen 

öğretmen ve kamu görevlileridir. Bunların büyük çoğunluğu Danıştaya / Yargıtaya kadar başvurup 

hak aramalarına rağmen mesleklerine geri döndürülmedikleri için  sanıklardan şikayetçi oldukları 

gerekçeli kararda yer almaktadır.  Mahkeme ise, bu şahısların bir kısmına katılan sıfatı da vererek, 

Cumhuriyet mahkemelerinin kararlarını ilga etmeye çalışmaktadır.  

 

Davanın mağdur ve müştekileri üç gruba ayrılmaktadır;  

 

Birinci Grupta; “başörtüsü yasağı” nedeniyle üniversitelerde okuyamadığını ileri süren kız 

öğrenciler yer almaktadır. Bu konuda Batı Çalışma Grubundan veya Genelkurmay Başkanlığından, 

Üniversitelere ya da Millî Eğitim Bakanlığına, herhangi bir eğitim kuruluşuna emir, talimat veya 

direktif yayınlandığına veya şifahi telkinlerde bulunulduğuna ilişkin hiçbir kanıt dosyada 

bulunmamaktadır. Aksine, 1970’li yıllarda üniversiteye ve kamusal alana başörtüsü ile 

girilemeyeceği yönünde idarece konan yasağın kaldırılması yönünde Anayasa Mahkemesine 

(AYM), Danıştay ve hatta AİHM’ne yapılan bireysel itirazlar reddedilmiş, ANAP Hükümetinin 

1989 yılında yasağın kaldırılması yönünde çıkardığı yasa, dini kuralları öne sürerek kamusal 

düzenleme yapılmasının anayasanın laiklik ilkesine ayrılık oluşturduğu gerekçesiyle,  AYM 

tarafından iptal edilmiştir. 

 

Mağdur olarak dava dosyasında adı geçenlerin bir bölümünün 1997 yılı itibariyle çocuk 

yaşta olduklarından okula dahi gitmedikleri belirlenmiştir. Mahkemenin siyasi otoritenin 

etkisinde karar aldığının somut delili olarak, Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan’ın her iki kızının sadece 

müşteki değil, mahkeme tarafından davaya ‘Katılan’ olarak kabul edilmiş olmaları gösterilebilir. 

Basına da yansıyan Esra Albayrak (Erdoğan) ve Sümeyye Erdoğan (Bayraktar) Mahkemeye 

sundukları dilekçelerde “müşteki/mağdur” olmalarının nedeni olarak “yurt dışında okumak 

zorunda kaldıkları” ifade edilmiştir. Oysa katılan Esra Albayrak (Erdoğan) 1983 ( on dört yaş) ,  

Sümeyye Bayraktar (Erdoğan)  ise 1985 (on iki yaş) doğumludur. Her ikisi de 1997 tarihi itibari 

ile Kadıköy İmam Hatip lisesinde öğrencidir. Esra Albayrak (Erdoğan) ilk defa üniversite giriş 

sınavına 1999 senesinde katılmıştır. Atılı suçun işlendiğini iddia edildiği tarihlerde 12 ve 16 

yaşlarında olan adı geçenlere davaya ‘katılan’ sıfatı ile müdahil olma hakkının verilmesinin 

hukukla hiçbir ilişkisi yoktur. Kaldı ki, ilerleyen yıllarda hangi gerekçe ile, yurt dışına gitmiş olursa 

olsun, bu konu TSK’nın  ilgi ve etki alanı dışında olup,  muhatabı o günkü yasal mevzuattır. Kaldı 

ki,  adı geçen müşteki / katılanların yurt dışında eğitime gitmelerinin gerekçesinin iddia edilenin 

aksine, basında çıkan ve tekzip edilmeyen haberlere göre çok daha farklı  olduğu anlaşılmaktadır. 

Konuyla ilgili ODA TV de yayınlanan 28.09.2015 tarihli haberde;  
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Katılan Esra Albayrak (Erdoğan) ve Sümeyye Bayraktar (Erdoğan) tarafından isinaf 

mahkemesine 181 sayfalı şikayet dilekçesi verdikleri öğrenilmiştir. Ayrıca diğer katılan ve 

avukatları tarafından verilen itiraz/şikayet dilekçelerinin bir kısmı tarafımıza tebliğ edilmemiştir. 

Bir kısım sanık avukatları bu dilekçelerin verilmesini mahkemeden talep etmiştir. Ancak bu 

talepler karşılanmamıştır.   

İkinci Grupta; 28 Şubat sürecinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar yer 

almaktadır. Mağduriyetlerinin nedeni, görev yerlerinin değiştirilmesi, istifaya zorlamak için 

‘sürgüne gönderilmeleri’ veya işlerine son verilmesidir.  Girişte de söz ettiğimiz gibi, bu müşteki 

/katılanlar hakkında kesinlenmiş yargı kararları mevcuttur. Bu grubun mağduriyetlerinin 

sanıkların eylemlerinden kaynaklandığını gösteren tek bir maddi kanıt bulunmamaktadır. 

Üçüncü Grupta ;  Gerekçeli kararda Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) Kararlarıyla “TSK’nden irticai 

faaliyetleri nedeniyle  ilişiği kesilenler ve  emekliliğe zorlananlar” şeklinde tanımlanmış olmasına 

rağmen, esasen bu da doğru değildir.  Bu grupta;  YAŞ kararları ile ihraç edilenler,  Sicil 

Yönetmeliği hükümlerine göre hakkında idari işlem uygulanan ve Milli Savunma Bakanı onayı ile 

ihraç edilenler, kendi isteği ile emekli olanlar, yaş hizmet sınırına gelmeleri nedeniyle emekli 

olanlar, sözleşmeli uzman çavuş olup 2 yıllık sözleşmesi yenilenmediği için TSK dan ayrılanlar,  

Harp Okulu öğrencisi iken okulun yüksek disiplin kurulu kararı ile ilişiği kesilenlerdir. Bunlardan 
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YAŞ kararı ile ihraç edilenler hariç diğerlerine yargı yolu açıktır. Kaldı ki, bu haklarını da  yargı 

yoluyla kullananların  kesin yargı kararları ile talepleri reddedilmiş, ihraç işlemleri onanmıştır.   

Yüksek Askerî Şûra 26 Temmuz 1972 tarih ve 1612 sayılı kanunla kurulmuştur. 1980 Sonrası 

kanunda yapılan değişiklikle YAŞ kararlarına yargı yolu kapatılmıştır. TSK dan ilişiği kesilen (YAŞ 

yoluyla 1972’den beri)  personelin ihraç işlemleri,  diğer başlıklarda detaylarıyla açıklandığı gibi, 

sıralı sicil amirleri, Kuvvet Komutanları kararı, YAŞ kararları, Milli Savunma Bakanı, Başbakan ve 

Cumhurbaşkanı onayı ile ile yapılmaktadır.  1970’li yıllardan beri devam eden TSK’dan ilişiği 

kesilme işlemleri zincirinin hiçbir halkasında Batı Çalışma Grubu yer almamıştır.  TSK DAN 

İHRAÇ KARARLARININ BÇG İLE HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR.  

Bu güne gelindiğinde, gerekçeyi yazanlar, davayı manipüle edip tanık ve sanıkları 

yönlendirenler “FETÖ mensubudur” savunmaları yapıldığında, “haklarında kesinleşmiş bir 

mahkumiyet kararı olmadığı” şeklinde beyanda bulunabilirlerken, o dönemde yargıya başvurarak 

iş veya okullarından çıkarılanlar hakkında verilen yargı kararlarının tamamının yanlı veya 

sanıkların zorlaması ile olduğunu söylemektedirler. 

C. SİVİL MÜŞTEKİLER / KATILANLAR :  

 

Sivil müştekilerin yukarıda açıklandığı gibi, büyük  bölümü idari işlem veya yargı kararlarıyla 

meslekten ihraç edilmiş, kılık kıyafet mevzuatına uymadığı için çalıştığı / bulunduğu kurum ya da 

üniversiteye alınmamış, Danıştaya/Yargıtaya kadar başvurup hak aramalarına rağmen başvuruları 

reddedilmiş ancak buna rağmen sanıklardan şikayetçi oldukları gerekçeli kararda yer almaktadır.  

Mahkeme ise, zaten,  kamu davasına katılma hakları bulunmayan bu şahıslara katılan olarak 

kabul ederek, Cumhuriyet mahkemelerinin haklarında verdikleri kararlarını ilga etmeye 

çalışmaktadır. Kaldı ki, bu şahısların, sanıklarla hiçbir ilişkisi bulunmadığı gibi, katılma /müşteki 

gerekçeleri dahi tutarlı ve hukuki değildir. Gerekçeli kararında, bu  şahısların  tutarsız  

şikayetlerini kabul eden mahkeme bununla da kalmamış, sanıklar lehine tanık olan ve ifade 

veren bir şahsı  (Bülent Gürkut) bile  davanın mağduru olarak müşteki şeklinde yer vermiştir.  

Gerekçeli  kararda adı sayılan müşteki/katılanlardan bazı örnekler aşağıdadır. Dava dosyası bu 

örneklerle doludur;  

 

 Müşteki Bülent Gürkut (G.K.s.2217): Bu şahıs gerekçeli kararda “ Ülkede irticanın 

yerleşmemesi için çalışan bir fert olarak  davaya katılmak istediğini bildirmiştir (Kls.482)”  

demektedir.  Davayı takip eden bu şahıs, davanın Cumhuriyet kazanımlarına karşı açılmış bir 

dava olduğunu,  bu nedenle  sanıkların lehine mahkemeye dilekçe veren, dava açan FETÖ 

savcıları ve işbirlikçilerinden şikayetçi olduğunu belirten bir şahıstır. Ancak mahkeme, gerekçeli 

kararında, bu hususu karartarak, üstelik sanıkların aleyhine MÜŞTEKİ olarak davaya dahil etmiştir.  

 

 Müşteki Bekir YILDIZ (G.K.s.2203 Kls. 108,133):   İran lideri Hümeyni tarafından “Kudüs 

Günü” olarak ilan edilen bir tarih olan 31 Ocak 1997 gecesi  “Her Yıl Düzenlenen Bir Etkinlik” 

nedeniyle tutuklandığını ileri sürdüğü 1997 yılında Sincan Belediye Başkanı olan müşteki;    sözde 

etkinlikte Hizbullah Terör örgütü liderinin posterini astırmış, laik Cumhuriyet aleyhine İranlı 

diplomata konuşma yaptırmış,  siyasi iradenin emriyle görevinden alınmış, kamuoyunda infial 

uyandıran  bu olay nedeniyle Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesinde hakkında  “Hizbullah 

Terör Örgütü Üyeliği” iddiası ile açılan davada, “Hizbullah Terör Örgütü’nün propagandasını 
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yapmak suretiyle yardım ettiği” gerekçesiyle TCK'nın 169'uncu maddesinden 3 yıl 9 ay ağır 

hapis, TCK'nın 312/2 maddesindeki, “Halkı sınıf, din ve bölge farklılığı gözeterek, kin ve 

düşmanlığa tahrikten” de 10 ay olmak üzere toplam 4 yıl 7 ay hapse mahkûm edilmiştir. 

 Müşteki Bekir Yıldız ayrıca 3 yıl süreyle kamu hizmetlerinden yasaklanmış ve 716 bin 666 lira ağır 

para cezası almış, cezası Yargıtayca onanmıştır.   

 

Anayasa Mahkemesi Refah Partisinin kapatılması davasının gerekçesinde (s.106) bu olayla 

ilgili olarak; “ Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın Sincan 

Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ı Cezaevinde Ziyareti İddianamede, Refah Partisi Sincan Belediye 

Başkanı Bekir Yıldız'ın terör örgütü liderlerinin büyük boy posterlerini salona astırarak 

düzenlediği Kudüs Gecesinde aydınlara zorla 'şeriat enjekte edeceğini' söylediği için Ankara 

Devlet Güvenlik Mahkemesince tutuklanmasından sonra, Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı 

ve Adalet Bakanı Şevket Kazan tarafından cezaevinde ziyaret edildiği belirtilmiştir…”,” Kaldı ki, 

aynı zamanda Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı da olan Adalet Bakanı tarafından tutuk 

evinde ziyaret edilen Sincan Belediye Başkanı, belediye başkanlığı görevi ile hiçbir ilgisi olmayan 

lâiklik karşı bir takım siyasî gösteriler sergilemiş ve Anayasa'nın lâik Cumhuriyet ilkesine ve 

yasalara açıkça meydan okumuş ve toplumda büyük tepkilere neden olmuştur. Adalet Bakanı 

Şevket Kazan'ın tutuklu Sincan Belediye Başkanı cezaevinde ziyareti, Sincan'da, Belediye 

Başkanınca başlatılan ve yürütülen lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı siyasî gösterilerin Refah 

Partisi'nce de benimsendiğini ve desteklendiğini gösteren ve bu yolla kamuoyuna verilmiş bir 

mesaj niteliğindedir. Bu nedenlerle, Şevket Kazan'ın eylemi lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı 

görülmüştür.” Demiştir.  

 

      Mahkeme;  “TİYATRO OYUNU” olarak tanımladığı olayla ilgili,  hangi nedenle mağdur olduğunu 

gerekçelendiremediği Bekir Yıldız’ın, davanın  mağduru! olduğunu kabul etmiştir.  Mahkeme bu 

kararı ile;  kendisini de bağlayan Anayasa Mahkemesi  ve diğer mahkeme kararlarını 

tanımadığını ilan etmekte ve yargı kararı ile mahkum olan bu şahsın eylemini hukuka aykırı 

olarak suç olmaktan çıkartarak, zımnen Hizbullah Terör örgütünü ve siyasal islamı (irtica)  

anayasal düzene aykırı olarak meşru kabul etmektedir. Mahkemenin bu eylemi, bir şahsa 

müşteki olarak dosyaya dahil etmesinden ziyade, anayasal düzene karşı siyasi bir karardır. Hukuk 

dışıdır ve hiçbir biçimde kabul edilemez.  Müşteki Bekir Yıldız ile ilgili diğer açıklamalar 

dilekçemizin “17.A.” maddesinde bulunmaktadır.  

 

Aşağıda bazı örneklerini sunduğumuz müşteki/katılan beyan ve mahkeme kabulleri 1148 

müşteki/katılan için benzer örneklerle doludur.   

 

 Katılan Bülent ORAKOĞLU (G.K.s  102, 2206, 2215):  3,5 ay EGM İsth. D.Bşk.Vekilliği 

yapan ve İçişleri Bakanı tarafından görevinden alınan bu şahıs, çöken FETÖ Kumpas davalarında 

yaptığı tanıklıklar, “Sarmusak davası” olarak bilinen Dz.K.K.lığından belge sızdırma 

yargılamasından, FETÖ savcısı Bilgili’ye üretilmiş sahte belgelerin fotokopilerini dosya içinde 

teslim etmesinden, TBMM araştırma Komisyonu raporlarında yer alan Emniyet Mensubu 

Sarmusak’ın hakkındaki usülsüz telefon dinleme beyanlarından  ve 15 Temmuz kalkışmasında TSK 

nın mülki amirlerle koordineli müdahalesini imkan sağlaması beklenen EMASYA Planlarının etkisiz 

hale getirilmesindeki yıllara sari çabasından ve mahkemedeki gerçek dışı beyanlarından 

tanınmaktadır.  Şahıs ile ilgili  detaylı açıklama dilekçemizin “20.Q” “Tanık Beyanlarının 
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değerlendirilmesi”,  “20.XX” “Emasya Planları ve Emasya Protokolü“,  “19. ve 20“ B.Orakoğlunun 

savcılığa teslim ettiği belgeler” başlıkları ile ilgili diğer maddelerinde detayları ile açıklanmaktadır.  

 

 Şemdin SAKIK ( G.K.s. 3763 Kls. 31 s. 233) :   PKK üyesi  “ŞEMO” kod adlı  terörist 

Şemdin Sakık’ın yakalanmasından sonra bir takım gazetecilerin PKK’ya müzahir olduğu ile ilgili 

ifadesine dayanarak 7.Kolordu Komutanlığınca hazırlanan bilgi notunun geliştirilip komuta katına 

arz edilmek üzere Gen. Kur. II.Başkanlığınca 3 sayfalık not şekilde takdim edilen Andıç,  Güçlü 

Eylem Planı ile karıştırılmak suretiyle sahte olan bir eylem planına (Güçlü Eylem Planı-1998-

imzasız) mal edilerek davaya sözde delil olarak sunulabilmiştir. Burada da diğer kumpas 

davalarında olduğu gibi, aynı yöntem ve teknik kullanılarak, PKK, TSK, 28 Şubat kumpas davası 

dahil diğer kumpas davaları ile ilişki kurulması yönünde çaba harcandığı, bu ifadeye dayanılarak 

tutuklamaların yapıldığı, tutukluluk hallerinin devamına karar verildiği, bu suretle kamuoyu 

oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. BU EYLEM FETÖ KUMPASININ VE İŞBİRLİKÇİLERİNİN 

AYAK İZİDİR. Bu teröristin mağdur olduğunu ileri sürerek davaya müdahil olma talebi 

mahkemece kabul edilmemekle birlikte, iddianamede, ek klasörlerde ve  gerekçeli kararda (G.K. 

s. 781, 946, 950- 979, 1170, 1182, 1208, 1261, 1273, 1538, 1560, 1691, 1693, 1696, 1713, 1848, 

1881, 1971, 2477, 2564, 2566, 2655,3206, 3207, 3763 ) FETÖ üyesi yargı mensuplarınca, diğer 

kumpas davaları ile aynı yöntem ve teknikle davaya dahil edilen terörist Şemdin Sakık’ın 

Diyarbakır E tipi Cezaevi müdürlüğüne verdiği dilekçesi aşağıdadır;  
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Şemdin Sakık’ın Diyarbakır E tipi Cezaevinde verdiği dilekçesini işleme koyan  Cumhuriyet 

Savcısı Hüseyin BAKLACI Temmuz 2016 da FETÖ üyeliğinden HSYK 2.Dairesi tarafından açığa 

alınmış ve  gözaltı kararı verilmiştir.   

 

 Katılan Reşat PETEK (G.K.s. 96,2492) Müşteki vekillerince Reşat Petek'in mesleği 

bırakmak zorunda bırakıldığını belirtilmiştir. Reşat Petek bir Cumhuriyet savcısı iken, o dönem 

mevzuatta bulunmasına ve yasak olmasına rağmen, üniversiteye kabul edilmeyen öğrenciler 

konusunda yetkilerini aşarak soruşturma açtığı için kendi bağlı olduğu bakanlık tarafından 

soruşturulmuş ve hakkında işlem yapılmıştır. Hakkındaki kararlarda bu davanın sanıklarının 

katkısı yoktur. Reşat Petek bir Cumhuriyet Savcısı iken siyasi hamlesini yapmış ve geldiğimiz bu 

noktada bunun meyvelerini de toplamıştır. Bir dönem F.GÜLEN taraftarı iken şimdi başka bir 

siyasi kanattadır.  

Geçmişte,  terör örgütü lideri ve örgütünün faaliyetleri ile halen iktidarda bulunan siyasi parti 

arasındaki ilişkileri düzeltme çabaları yakın siyasi tarihimize ışık tutan gazete ve internet 
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sayfalarındadır. O dönem, örgüt liderine  olan sevgi ve saygısı ile bağlılığını öğrenmek için basit bir 

internet araması yapmak yeterlidir.  Örnekleri aşağıdadır;  

https://odatv.com/iste-mecliste-cemaati-arastiracak-resat-petek-gercegi--2108161200.html            

(21.08.2016 ODATV) ; 

 

 

 

 

https://odatv.com/iste-mecliste-cemaati-arastiracak-resat-petek-gercegi--2108161200.html
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https://www.siyasetcafe.com/resat-petek-feto-odullusu-cikti-21454h.htm   

        (23.11.2016 KAYNAK: ODATV) ;  

https://www.siyasetcafe.com/resat-petek-feto-odullusu-cikti-21454h.htm
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https://odatv.com/chpden-15-temmuz-karari-1407171200.html (14.07.2107 - ODATV) ;  

 

 

 Katılan Huban Şahin HANCER : (G.K.s.112, 2305, Kls 98 s.35,) : Bu müştekinin İfadesini 

alan Ergenekon soruşturmasında da görevlendirilmiş İstanbul eski Cumhuriyet Savcısı DURMUŞ 

YİĞİT’in “BYLOCK” kullandığı tespit edilmiş, FETÖ üyesi olarak aranmaktadır. Halen firaridir.  

 

 Müşteki Cüneyt ALPHAN (G.K.s.2228): Diyarbakır’da yerel kanal CAN TV de program 

yapan şahıs hakkında  1996 yılında “Terör Örgütü (PKK) Propagandası Yapmak” suçundan kamu 

davası açılmış, dava sonucu beraat etmiş, bu nedenle fişlendiğini ileri sürerek sanıklardan 

şikayetçi olmuştur.   13.Ağır Ceza Mah. Başkanı Tayyar Köksal döneminde müşteki başvurusu 

yapan şahsın bu talebini mahkeme reddetmiştir. Ancak, gerekçeli kararının 2228. sayfasında 

müşteki olarak yer almaktadır.  

 

 Müşteki Bahaa JOUGHELL  (G.K s.2199 Kls..482):  Yabancı uyruklu bu şahıs, 1999 yılında 

MİT mensubu olduklarını söyleyen kişilerce kaçırıldığını, işkence gördüğünü,  ESAT muhalifi 

olduğundan Suriye’ye gidemediğini,  Türk vatandaşı olmasının engellendiğini, İsrail 

Büyükelçiliğine saldırıda bulunması vaadiyle Türk vatandaşlığı verileceğinin söylendiğini, kabul 

etmediğini, daha sonra İran ve Pakistan’a gittiğini, Pakistan’ın bu kişiyi Suriye’ye teslim ettiğini, 7 

yıl işkence gördüğünü, Türkiye’ye geldiğinde 2012 yılında örgüt kurmak suçundan 

tutuklandığını, BUNLARIN SANIKLAR TARAFINDAN ORGANİZE EDİLDİĞİNİ İFADE EDEREK 

https://odatv.com/chpden-15-temmuz-karari-1407171200.html
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ŞİKAYETÇİ OLMUŞ, MAHKEMEDE BU ŞAHSI ÇOK HAKLI BULARAK MÜŞTEKİ OLARAK DAVAYA 

DAHİL ETMİŞTİR. Bu konuyla ilgili yorum yapmak mümkün değildir. Davanın nasıl 

kurgulandığını gösteren sözün bittiği yerdir. Bu vesile ile, bu şahsın halen Edirne cezaevinde 

tutuklu bulunduğunu da mahkeme heyetine iletmek isteriz.  

 

 Müşteki Ömer OLGAÇ (G.K. s.2468, Kls 98 s. 481);  1996 yılında Sosyal Hizmetler Çocuk 

Esirgeme Kurumunda işe başlayan sivil müşteki, 8 ay sonra sınavda usülsüzlük yapıldığı iddiası 

ile (aynı sınavla giriş yapanlarla birlikte) işten çıkartıldığını, Diyarbakır İdare Mahkemesinde açtığı 

idari davayı “verilen hak geri alınmaz” gerekçesiyle kazandığını, dönemin Sosyal Hizmetler 

Bakanı (DSP Milletvekili) HASAN GEMİCİ’NİN Yargıtaya itirazı sonucu, davayı kaybederek 

işinden tekrar alındığı ifade ederek, bu olayları 28 Şubat dönemine bağlayıp müşteki olarak 

dosyaya dahil edilmiştir.  Siyasi irade, yargı ve müşteki arasında  gelişen ve  yargıda kararı verilen 

bir idari meselenin, BÇG ile nasıl bir ilişkisinin bulunduğunu mahkeme gerekçeli kararında izah 

edememiştir. Ancak, müştekinin menfaat elde etme çabasını anlamakla birlikte, kumpas çetesinin 

müşteki manipülasyonlarıyla kotarmaya çalıştığı kumpas davasının, ne derece hukuktan uzak ve 

siyasi olduğunu anlamak mümkündür.  

 

 ALPER TEKBAŞ (Kls.98):   Alper Tekbaş ( Doğum T. 1984) isimli bir şahıs adına 08.06.2011 

tarihinde “darbe girişiminde bulunmak” iddiası ile dilekçesine nüfus cüzdanı fotokopisi de 

eklenerek suç duyurusunda bulunulmuş  ve savcılık tarafından işleme konularak iddianamenin ek 

klasörüne ilave edilmiştir.  Ankara Cumhuriyet Savcısı FETÖ üyesi Mustafa Bilgili  İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığından 07.09.2012 tarihli yazı ile “müşteki/mağdurların dilekçeleri”  

tanımlamasıyla şikayet ve delillerin tespitini istemiştir. Bu durumdan haberdar olan annesi 

Ayşegül Tekbaş Ankara Cumhuriyet Savcılığına 19.10.2012 tarihli  bir dilekçe yazarak şunları 

belirtmiştir;       

 

Ek Klasör 98 s.279 ;  “ Oğlum Alper Tekbaş mevzubahis olayların geçtiği dönemde 13 yaşında 

olup ve döneme ilişkin ne bir tecrübesi nede şahit olabileceği herhangi bir olayın vuku bulacağı 

bir ortamda bulunmuştur. Zaten kendim devlet memuru olup aile ortamımız ne bir siyasi olayın 

bir parçasıdır nede bu konuda kanaat sahibi olacak bilgi ve görgü sahibi değildir.  Oğlum Alper 

Tekbaş günlük yaşantıda temyiz kudretine sahip olmayıp psikolojik sorunları nedeniyle 

hastanenin psikiyatri servisinde tedavi görmüş ve bizzat kendim bu tedavide refakatçi olarak 

bulundum. Bu duruma ilişkin ve oğlumun tedavi gördüğüne ilişkin belgelerin birer suretini dilekçe 

ekinde sunmaktayım.  Zannımca oğlum tarafından verilen dilekçe medya organlarında çıkan 

haberlerden etkilenme şeklinde zuhur ettiği kanaatindeyim.  Zaten konuyla ilgili oğluma 

sorduğum sorularda cevaben bu konuyu hatırlamadığı şeklinde beyanlar vermektedir…yapılan/ 

yapılacak soruşturma işlemlerinde oğlum tarafından verilecek ifadenin sağlıklı bilgiler 

içermeyeceği gibi bu konuda ifadesine başvurulmasının mevcut tedavisini çok olumsuz yönde 

etkileyeceğini belirtmek istiyorum.  Bir anne olarak dilekçesinin iptalini, dikkate alınmamasını ve 

sizden oğlumun tedavisini geriye götürecek ifade alma işleminin yapılmamasını saygılarımla arz 

ediyorum” demektedir.  Alper Tekbaş’a ait dilekçenin sonuç ve talep kısmında ise;    

 “Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden dolayı şüpheliler hakkında gerekli 

KOVUŞTURMANIN yapılarak ilgili yasa hükümleri gereğince TECZİYELERİNE karar verilmesini 

yüce makamlarınızdan arz ve talep ederim 08.06.2011”  demektedir.     
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Bu cümlenin bir hukukçu elinden çıktığı anlaşılmaktadır. Günlük yaşantıda temyiz kudretine 

sahip olmayan ve psikiyatrik tedavi gören, 1984 doğumlu yani  1997 tarihinde 13  yaşında bir 

kişinin bu cümleleri yazmış olması, hatta bir çok avukatın dahi “Ğ” ile yanlış yazdığı  

“KOVUŞTURMA” cümlesinin doğru yazıldığı  ve  “TECZİYE” gibi günlük yaşamda kullanılmayan  

teknik ve Arapça kökenli bir cümlenin dilekçede doğru kullanıldığı düşünüldüğünde,  bu kişinin 

isminin  kullanıldığı, adına gönderilmiş dilekçenin FETÖ kumpası olduğu  anlaşılmaktadır.  

 Müşteki Abdullah SALTIK  (  G.K.s.2156 Kls.138 s.54-55) Osmancık ilçesinde Meteoroloji 

İstasyonunun kurucu müdürü olarak görev yaptığını, Risale-i Nur okunmasının hiçbir şekilde 

suç sayılmadığı halde hakkında dava açılarak görevinden uzaklaştırıldığını, ailesi, çocukları ve 

kendi üzerinde psikolojik sıkıntıları çektiğini, kendisini fişleyen dönemin Çorum Valisi, Osmancık 

Kaymakamı, Emniyet Müdürü ve Başsavcısı ile 28 Şubat darbesinin sivil ve askeri ayağı olan 

sanıklardan şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. (Klasör 100,138).  Şikayetçi olduğu kamu görevlileri 

hakkında savcılık bir işlem yapmamış,  BÇG ile sözde ilişkilerini delillendirmemiş, ancak 

sanıklarla ilişkisi bulunmayan şahsın bu şikayetini dikkate alarak davaya müşteki olarak dahil 

etmiştir.  

 

 Müşteki Mustafa ÇALAN (G.K.s.2428,  Kls.138 s.54-55):   28 Şubat döneminde 1995 

yılından beri Osmancık ilçesinde 5-6 öğrenci ile beraber kaldığını,kaldığı evde polis tarafından 

usüle aykırı arama işlemleri yapıldığını, 28 Şubat darbesinin sanıklardan şikâyetçi olup davaya 

katılmak istediğini belirtmiştir. (138. klasör, sayfa 54-55). Mahkeme bu şahsın hangi gerekçe ile 

doğrudan zarar gördüğünü açıklayamamıştır. Ancak ÇORUM- Osmancık ilçesinden yoğun müşteki 

talebi olması dikkat çekicidir. Şikayetçi olduğu kamu görevlileri hakkında savcılık bir işlem 

yapmamış, BÇG ile sözde ilişkilerini delillendirmemiş, ancak sanıklarla ilişkisi bulunmayan 

şahsın bu şikayetini dikkate alarak davaya müşteki olarak dahil etmiştir.  

 

 Müşteki Mustafa ŞEKERCİ (G.K.s.2429 Kls. 63, 67, 138): 2000 yılında Osmancık ilçesinde 

imam olarak görevli olduğunu, hakkında dini toplantılara katılmak ve memurun tarafsızlığını 

ihlal suçlamaları ile idari soruşturma başlatıldığını, cezalar verildiğini, bu cezalar nedeniyle 

Çorum'un Kargı ilçesine kendi isteği ile tayin olduğunu, 4 yıl çalıştıktan sonra tekrar Osmancık 

ilçesine tayin olduğunu, hakkındaki soruşturmaların 28 Şubat sürecini yönetenler tarafından 

haksız olarak baskı ile yaptırıldığını DÜŞÜNDÜĞÜNÜ, mağdur olduğunu, dönemin Osmancık 

Kaymakamı, İl Müftüsü, Çorum Valisi, Diyanet İşleri Personel Daire Başkanı, Osmancık İlçe 

Müftüsü ile tüm sorumlu olan kamu görevlilerinden şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini 

belirtmiştir. (63,67,138. klasör, sayfa 119) Bu şahıs, Mustafa Çalan ve Abdullah Saltuk gibi 

Osmancık İlçesinde ikamet etmektedir. Bu ilçeden müşteki yaratmanın bir organizasyonla 

teşvik edildiği anlaşılmakta birlikte, zaten hukuk dışı olan bu davadaki müştekiliğin ötesinde, 

şahsın sanıklar arasında bulunmayan,  atılı suçla ilişkileri  somut olarak ortaya konulmamış bir 

takım kamu görevlileri hakkında 2000 yılı ve sonrasına ait şahsın düşüncesinden ibaret  

şikayetini,  hangi gerekçeyle kabul ettiğini mahkeme açıklayamamıştır.  

 
D. SİVİL MÜŞTEKİ / KATILANLARIN  KURGULANMIŞ ŞABLON ŞİKAYET DİLEKÇELERİ ;  

 

ASDER (Adaleti Savunanlar Derneği) tarafından kurgulanmış Asker müştekilerin şablon 

dilekçelerinde olduğu gibi (diğer bölümde bulunmaktadır) ve bu dilekçelerle benzerlik gösteren 

sivil müştekilerin sözde şikayet dilekçelerinin de çoğunluğu bir organizasyon tarafından, kişilerin 
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kendi iradelerini yansıtmayan kurgulanmış şablon dilekçelerden oluştuğu açıkça görülmektedir.  

Şablon dilekçelerin TSK’yı tasfiye eden “Balyoz” “Ergenekon” kumpas davaları süreçlerinde 

hazırlanmış olması, kurgulama tekniği,  diğer kumpas davaları ile ilişki kurulma çabası, bu  

eylemin siyasi bir plan doğrultusunda kurgulanmış organize bir faaliyet olduğunu hiçbir şüpheye 

yer vermeyecek şekilde açıklamaktadır. Sivil müştekilerin şikayet dilekçelerinde genellikle aynen 

kullanılan  şablon dilekçenin ilk sayfası aşağıdadır;  

                               

Müştekilerin şablon şikayet dilekçelerinde yer alan “talep”, “Genel Nedenler ve 

Açıklamalar” kısımlarında ileri sürdükleri hususlar ile, devamında açıkladıkları “Özel 

Nedenler”ine ilişkin gerekçelerinin birbirleri ile uyumsuz ve ilişkisiz olduğu, genel nedenler ile 

illiyet bağının bulunmadığı  görülmektedir. Dilekçelerde yer alan şablon genel nedenlerin davaya 

ve FETÖ savcısına, sözde delil üretmek, dayanak oluşturmak için şablon olarak dikte ettirildiği 

anlaşılmaktadır. Kaldı ki, mağdur olduğunu ileri sürerek müşteki dilekçesi veren şahısların, 

dilekçelerinde yer alan özel nedenlerine bakıldığında, Yüksek Askeri Şura, Millli Güvenlik Kurulu, 

Batı Çalışma Grubu, Bakanlar Kurulu ve dilekçesinde geçen diğer kavramlar ve fonksiyonları 

hakkında bilgi ve fikir sahibi olmadıkları, yaşamlarının hiçbir döneminde doğrudan bir ilişkilerin de 

olmadığı görülmektedir. Bu durum dahi, dilekçelerin şablon olarak, bir organizasyon dahilinde 

dikte ettirildiğini göstermekle birlikte, şahısların ifadelerini alan FETÖ üyesi savcılarca şikayet 

dilekçelerinin geliştirilip somut sanık isimleri de ilave edilmek suretiyle imzalattırıldığı ve bir 

planın parçası olarak kurgulandığı anlaşılmaktadır.      

 

E.  ASKER MÜŞTEKİ / KATILANLAR : 

 

1) GENEL : 

 

ÖNCELİKLE TSK DAN İHRAÇ EDİLEN PERSONELİN BATI ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ İLE 

HİÇBİR İLİŞKİSİ YOKTUR. BÇG NİN BU YÖNDE HİÇ BİR ÇALIŞMASI OLMAMIŞ BU DURUM BÇG İLE 
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İLGİLİ GERÇEK BELGE VE İMHA TUTANAKLARINDAN DA ANLAŞILMAKTADIR. TSK personelinin 

ihracı, yürürlükte bulunan başta TSK Personel Kanunu, Sicil Yönetmelikleri, MY 114-1A yönergesi, 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ve diğer disiplin mevzuatı kapsamında,  

tamamen personelin 1nci, 2nci ve 3üncü sicil amirleri ile bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının 

kararı ile yürütülen idari faaliyetlerdir. BÇG nin görev kapsamı  TSK Personelinin tamamen 

dışında Türkiye genelinde irticai resmin ortaya çıkartılması ile ilgilidir ve bu görev 10 Nisan 1997 

tarihli Batı Çalışma Grubu emrinde belirtilmiştir. Bu temel hususa değindikten sonra iddianamede 

ve gerekçeli kararda yer alan TSK dan ihraç edilen personelin BÇG ile ilişkilendirme gayretlerini ve 

TSK dan ihraç gerekçeleri ile ilgili  gerçek dışı tespitleri açıklama ihtiyacı duyulmuştur.  

 

İddianamede 199 olan asker müşteki sayısı, gerekçeli kararda 387 olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu müştekilerin bir kısmının istekle emekli olduğu, bir kısmının YAŞ hizmet sınırına gelmeleri (YAŞ 

HADDİ), bir kısmının sözleşmenin yenilenmemesi (Uzman Erbaşlar), bir kısmının  sicil yoluyla 

Kuvvet Komutanı ve Milli Savunma Bakanı onayı ile, bir kısmının ise YAŞ kararları ile TSK dan ihraç 

edildiği görülmektedir. Asker müştekilerden bir bölümünün   atılı suç  tarihinden çok önce ya da 

çok sonra TSK’dan ayrıldığı / ihraç edildiği  dava ek klasörlerinden anlaşılmaktadır.  Savcılık ve 

mahkemenin gerekçeli kararda suç tarihini belirsiz bırakarak mağdur sayısını arttırma 

gayretinde olduğu görülmektedir.  

 

   Ağustos 1996 - Kasım 1999 yılları arasında TSK’dan tarikat iltisakı / disiplinsizlik 

nedeniyle ihraç edilen toplam personel sayısı 753’dür.  Ancak dava klasörlerinde 7 kişinin 

dosyasına ulaşılamadığı için dilekçemizin diğer bölümlerinde bu sayı 746 olarak geçmektedir. 

Personel isim listesi  (753 kişi) ve ihraç nedenleri  Ek-1 dedir. 

 

   İhraç edilen 753 kişiden  F.GÜLEN tarikatı iltisakı nedeniyle ihraç edilen personel sayısı  

ise 243 dür.  Bu sayı, genel toplamın % 33 ünü ifade etmektedir. Listesi dilekçemizin 

“10.D.3).”maddesinde yer alan “Mahkemenin Gerekçeli Kararda F.GÜLEN iltisaklı Asker 

Müştekileri Gizleme / Karartma Çabası” başlıklı bölümdedir. 

 

   Davaya müşteki / katılan olarak dahil olan 387 kişiden, 1996 yılı öncesi ve 1999 yılı 

sonrasında TSK’dan istekle emekli / sicil yoluyla ayırma / YAŞ kararı ile ihraç edilen  personel 

toplam sayısı ise 106 kişi olup, listesi  aşağıdadır;   
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2) ASKER MÜŞTEKİLERİN SAVCILIK İFADELERİNDEKİ KURGULANMIŞ ŞABLON ŞİKÂYET 

CÜMLELERİ, ŞABLON DİLEKÇELER VE E-POSTALAR 

 

 Savcılığın iddianamede yer alan asker müştekilerle ilgili ileri sürdüğü  iddialar;   büyük 

çoğunluğu Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER)’nin hazırladığı şablon dilekçelerle yönlendirilmiş 

sözde mağdurların, kurgulanmış belgesiz  soyut ve subjektif  şikayetleri  ile  kumpas çetesi 

tarafından hazırlanarak sahte imzalarla  savcılıklara gönderilen ŞABLON İHBAR DİLEKÇELERİ VE  

ÇOĞU İSİMSİZ E-POSTALARA  DAYANMAKTADIR.   

Şablon ifadelere örnekler;  

 “BÇG’ ye katılmadığım için ihraç edildim” 

  “BÇG örgütünün organize ettiği….” 

 “Hiç bir adli ve disiplin suçu olmadığı halde…” 

 “Darbe karşıtı unsurları bastırmak amacıyla….” 

 “BÇG örgütünün çalışmalarında kendisini muhalif görmeleri üzerine….” 

 “BÇG tarafından psikolojik baskı altına alındığını….” 

 “BÇG örgütü mensuplarınca disiplinsiz olarak suçlandığını” 

 “BÇG örgütünün kendisi ve ailesi üzerinde kurduğu cebir ve baskılar sonucu…” 

 “Bu örgütün yasa dışı faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek BÇG örgütü tarafından 

disiplinsiz olmakla suçlandığını” 

 2000 yıllardan sonra ihraç edilen ya da emekli olan müştekilerde rastlanan ifade; 

“BÇG yapısının kışlalara ve TSK’nın değişik kademelerine yerleşmiş ya da yerleştirilmiş bazı 

personelce devamlılığının ortaya çıktığını” şeklindedir.  

Müştekilerin ifadelerinde yer alan yukarıdaki cümlelerin,  ASDER ve FETÖ üyesi savcılar 

tarafından şablon olarak yazdırıldığı, hiçbir belge ve somut bilgiye dayanmadığı, iddianame ve 

eklerinde bunu açıklayan somut hiçbir delilin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu konuda 

müştekilere mahkeme heyetince soru sorma imkânının da tanınmadığı dikkate alındığında,  bu 

şablon ifadelerin gerçek dışılığının ortaya çıkartılmasının önüne geçilmek istendiği de 

anlaşılmaktadır.  Şablon ifadeler incelendiğinde;  

Müştekilerin, görev yaptığı birlik ve kurumlarında;  müştekiye sözde BÇG örgütüne kim 

tarafından katılma teklifinin yapıldığı,  kimlerin bu sözde örgüte üye olduğu somut ve 

belgesiyle  açıklanmamış, TSK’nın kurumsal güç ve imkânlarının tamamen BÇG örgütünün 

tasarrufuna sunulduğu iddiasından somut olarak ne kast edildiği, delil ve belgesiyle ortaya 

konulmamış, müştekilerin  kendi birliklerinde BÇG üyesi olarak isimlerini saydığı özellikle sicil 

amirleri başta olmak üzere bu kişiler hakkında soruşturma yapılmamış ve iddia savcılık tarafından 

ispat edilememiştir. Savcılığın bu iddiası, büyük çoğunluğu  Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) 

tarafından şablon dilekçelerle yönlendirilmiş sözde mağdurların,  kurgulanmış belgesiz  soyut ve 

subjektif  ifadeleri  ile  organize şekilde  hazırlanarak sahte imzalarla  savcılıklara gönderilen 

ŞABLON İHBAR DİLEKÇELERİ ve çoğu isimsiz e-postalara dayanmaktadır. Bu iddiayı 

destekleyecek ve ortaya koyacak somut hiçbir belge iddianamede ve dosyada yoktur, iddianın 

tamamı varsayımdır.  
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Asker müştekilere göre;  aldıkları her cezayı, her uyarıyı, yapılan her idari işlemi birliğindeki 

BGG örgütü üyesinin yaptığı, kendisinin dini inançlara, milli ve manevi değerlere bağlı, üstün 

hizmet anlayışına sahip personel olduğu, kendisinin dışında amirlerinin milli ve manevi değerleri 

eksik, BÇG örgütü mensubu, dini inançlara düşman, dini hassasiyetleri bulunmayan kişiler olarak 

tanımlamaktadır. Hiç kimsenin, özellikle yargı makamındaki savcı ve hakimlerin bir grubu 

ayırarak, diğerlerini dini inançları üzerinden yargılamaya, milli ve manevi değerleri düşük 

olarak zımnen yaftalamaya ne ahlaken ne de hukuken hak ve yetkisi yoktur.  

 

Savcılık, şablon dilekçelerde geçen sözde somut olay ve ast birliklerde görevli,  ismi verilerek 

şikayet edilenler hakkında CMK uyarınca soruşturma açmamış ve bir karar vermemiştir. Ancak, 

bir karar vermediği  ve ispat edilmemiş şikayet dilekçelerindeki her olaydan, davada yargılanan 

olayla ilgisiz sanıkları sorumlu tutmuştur. FETÖ üyesi Bilgili’nin bu eylemi dahi, açık bir suç üretme 

kumpasıdır. 

 Ancak mahkeme gerekçeli kararında, bu iddialara aynen atıf yaparak belgesiz ve 

gerekçesiz hüküm kurmuştur. Mahkeme, gerekçeli kararda, yargılanan sanıklar dışında, en 

azından bu 387 asker müştekinin ifadelerinde iddia edilen,  müştekilere disiplin cezası veren, 

uyaran, idari işlem yapan, kanaat raporu düzenleyen, tayin ettiren, baskı kuran, düşük sicil veren, 

psikolojik baskı ile emekliliğe zorlayan, nihayetinde ihracını teklif eden, gerekçeli kararda BÇG 

örgüt üyesi olarak tanımlayan, müşteki şikayet dilekçelerinde isimleri sayılan ve çoğunluğu 

müştekilerin sıralı sicil amirleri olan bu askeri şahısların,  BÇG ile organik bağını, teşkilat 

şemasını, isim ve görev bazında somut olarak belgeleyememiş, bu şahıslar hakkında 

soruşturma ve kovuşturma yapmamış, ancak soyut yuvarlak ifadelerle yargılanan ve bu 

iddialarla hiçbir ilişkileri bulunmayan sanıklara suç isnat etmiştir.  

    Örnek olarak İddianame sayfa 1020, G.K.s. 2201;  

“180 – Müşteki Bekir KOCABAY 28/05/2012 tarihli şikâyet dilekçesinde özetle; 

TSK'nın darbe yapmada kullanabilmesi için kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesinin 

zorunlu olduğunu, BÇG örgütünün TSK’nın kurumsal hiyerarşisi dışında oluşturulmuş ve TSK'nın 

kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesi ve daha sonrada TSK’nın kurumsal güveninin ve 

etkinliğinin darbe eyleminde kullanılması amacı ile kurulmuş yasa dışı bir örgüt olduğunu , 

TSK'nın kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesinde, TSK’nın kurumsal hiyerarşisinde yer alan 

darbe karşıtı unsurları bastırmak ve pasifize etmek için 2000'e yakın TSK personelinin örgüt 

tarafından tasfiye edildiğini, uygulanan psikolojik harp taktiklerinin, cebir, şiddet ve baskı 

yöntemleri ile binlerce TSK personelinin de istifa ve emeklilik yolu ile ordudan ayrılmasının 

sağlandığı, böylece TSK’nın kurumsal hiyerarşisi üzerinde BÇG örgütünün iradesini hakim 

kıldıklarını, TSK rütbe ve kıdem hiyerarşisinin ortadan kalktığını, kurumsal hiyerarşinin yok 

olduğunu, BÇG mensubu olmak kriterinin esas alındığı örgütsel hiyerarşinin tesis edildiğini, 

TSK’nın kurumsal güç ve imkânlarının tamamen BÇG örgütünün tasarrufuna sunulduğunu, 

böylece 28 Şubat sürecinin ilk aşaması olan orduya karşı darbe gerçekleştirildiğini, BÇG örgütünün 

bütün suç konusu icraatlarının ordu tasarrufu gibi gösterilerek diğer devlet kurumları üzerinde 

de baskı oluşturulduğunu, sadece ordu değil MGK, YAŞ, TBMM, Yargı, Hükümet, Mahali İdareler, 

Eğitim Kurumları ve Üniversitelerin topyekün BÇG' nin kontrolü altına alındığını,”   
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“….BÇG örgütüne katılmadığı, kurumsal vazifeler dışında hiçbir vazife kabul etmediği, tutum 

ve davranışları ile bu örgütün yasa dışı faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek BÇG örgütü 

tarafından disiplinsiz olmakla suçlandığını, BÇG örgütünün kendisi ve ailesi üzerinde kurduğu 

tahammül edilmez cebir ve baskılar sonucunda iradesi dışı olarak Ağustos 1996 tarihinde emeklilik 

dilekçesini imzalamak zorunda kaldığını,…” Şeklindedir. 

ASDER tarafından hazırlanmış ve asker müştekiler tarafından doldurulmuş şablon dilekçe 

(1.ve 2.sayfaları);  

                        

Müştekilerin şablon şikayet  dilekçelerinde yer alan “Talep”, “Genel Nedenler ve 

Açıklamalar” kısımlarında ileri sürdükleri hususlar ile, devamında açıkladıkları “Özel 

Nedenler”ine ilişkin gerekçelerinin birbirleri ile uyumsuz ve ilişkisiz olduğu, genel nedenler ile 

illiyet bağının bulunmadığı açıkça görülmektedir. Dilekçelerde yer alan şablon genel nedenlerin 

davaya ve FETÖ savcısına, sözde delil üretmek, dayanak oluşturmak için şablon olarak dikte 

ettirildiği anlaşılmaktadır. Kaldı ki, mağdur olduğunu ileri sürerek müşteki dilekçesi veren 

şahısların, dilekçelerinde yer alan özel nedenlerine bakıldığında, Yüksek Askeri Şura, Millli 

Güvenlik Kurulu, Batı Çalışma Grubu, Bakanlar Kurulu ve dilekçesinde geçen diğer  kavramlar  ve 

fonksiyonları hakkında bilgi ve fikir sahibi olmadıkları, yaşamlarının hiçbir döneminde doğrudan 

bir ilişkilerin de bulunmadığı görülmektedir. Bu durum dahi, dilekçelerin şablon olarak, bir 

organizasyon dahilinde dikte ettirildiğini göstermekle birlikte, şahısların ifadelerini alan FETÖ 

üyesi savcılarca şikayet dilekçelerinin geliştirilip somut sanık isimleri de ilave edilmek suretiyle 

imzalattırıldığı ve bir planın parçası olarak kurgulandığı anlaşılmaktadır.      
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      Bu şablon dilekçelerde sıkça tekrarlanan iddialardan,  bu sistemli şablon organizasyonunun 

amacının, Ergenekon kumpas davasında sanal bir Ergenekon örgütü yaratıldığı gibi,   hiyerarşi dışı 

sanal bir BÇG suç örgütü yaratmak ve bu algıyı siyasi amaçlar için kullanmak olduğu 

anlaşılmaktadır.  Toplam 387 asker müştekiden 128 kişinin, şikayetleri ile uyumsuz  ASDER şablon 

dilekçesini verdiği görülmektedir. Mahkeme bu 128 müştekiden, 35 müştekiye KATILAN sıfatı 

vermiştir.  

                               

        Şablon dilekçelerin ASDER tarafından kurgulandığını gösteren tipik örnek olan, Müşteki 

DAVUT KURTULUŞ’un Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca 26.09.2012 tarih ve Talimat No:  

2012/592 ile alınan ifadesinden yapılan alıntı aşağıdadır ( Kls. ; 210,211);  
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 FETÖ savcılarınca işleme konulan, dayanak alınarak tutuklama ve davaya sanık yerleştirme 

işlemi yapılan kumpas e-posta organizasyonu (Kls.31); 

 
İddianamede, gerekçeli kararda ve ek klasörlerde;  aynı tarihte  ardışık zamanlı gönderilmiş,  

müştekilerin / katılanların  kendi görev kapasitelerinin çok dışında sözde bilgiler içeren,  tek  

elden hazırlandığı  ve FETÖ izi taşıdığı açık olan,  kurgulanmış sahte ihbar ve şikayetleri içeren E-

POSTALAR  davaya dayanak olarak alınmıştır.  Bu e-postalardan birkaç örnek aşağıdadır;   

 
  cavitkulak@yahoo.com  tarih:  13 Şubat 2012,  saat 06:52 ;   Mayın tarama gemisinde 

baş çarkçı olarak görev yaparken TSK dan Ütğm olarak ilişiği kesilen, ancak 4 üncü üst kademe 

komutanlık olan Donanma K.lığı, 5 inci üst kademe komutanlığı olan Dz.K.K.lığında görev yapan 

personel hakkında, kendi kapasitesi ve rütbesinin çok üzerinde bilgiler ile donatıldığı anlaşılan bu 

şahsın gönderdiği e-posta.   

 

  yas_kararları@mynet.com  tarih:  13 Şubat 2012,  saat 10:59   Hangi kuvvette görev 

yaptığı anlaşılamayan, isimsiz ancak Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri K.lığında neler olduğunu ne 

gibi faaliyetlerin yürütüldüğü hakkında şikayet içeren  e-posta 

 

  hukukmucadelem@yahoo.com  tarih: 13 Şubat 2012  saat 11:40  Hava Kuvvetleri 

K.lığının değişik birimlerinde çalışan general ve albaylar dahil bir çok subay hakkında,  Hava 

Kuvvetleri  mensubu olduğu izlenimi yaratan kimliği belirsiz bir şahıs tarafından  gönderilen e-

posta.  

 

 tarihihatalar@gmail.com   tarih:  13 Şubat 2012  saat 11:52   Nerde görev yaptığını 

belirtmeyen  isimsiz, ancak  Hava Kuvvetleri K.lığının muhtelif birliklerinde görev yapan üst rütbeli 

subayları sanki evinde ağırlamış gibi her türlü faaliyeti hakkında yakın bilgisi olduğu izlenimi 

yaratan bir şahıs tarafından gönderilen e-posta. 

 

 bcg_ekibi@mynet.com   tarih:  13 Şubat 2012   saat:  12:09  İzmir-Çiğli de görev yaptığını 

söylediği halde,   Hv.K.K.lığı Ankara daki İstihbarat başkanlığında ve karargahında görev yapan üst 

rütbeli subayların ne yaptığını  sözde çok yakından bilen!  Bir şahsın gönderdiği  isimsiz e-posta. 

E-POSTALARIN ORTAK ÖZELLİĞİ ;      

 13 Şubat 2012 tarihinde  ve  ilki  saat 06: 52 olmak üzere ardışık olarak ve saat 11:40-

12:09 arasında Ankara Başsavcılığına gönderilmiş  olması,  

 e-posta adreslerinin sadece bu maksat için açılmış sıfat ve  alt çizgi bağlaçlı isimlerden 

oluşması,  şu an e-posta  adreslerinin kapatılmış olması,   

 Kuvvet K.lıklarının değişik kademelerindeki üst düzey askeri personelin ismen sayılması 

ve bu isimlerin FETÖ savcıları tarafından  gözaltına alınmasıdır.    

Bu e-postaları gönderen şahıslar gerçek kabul edildiğinde bu yoğunluktaki üst düzey bilgilere 

ulaşma imkânlarının bulunmadığı ve  davaya sanık üretmek ve dayanak oluşturmak üzere 

kurgulandığı da açıktır. Ayrıca bu e-postalar birkaç gün önce gönderilmiş diğer e-postalar ve 

isimsiz imzasız ya da sahte imzalı ihbar mektuplarıyla da desteklenmiş ve Savcı Mustafa Bilgili 

tarafından BÜYÜK BİR TESADÜFLE (!) yine 13 SUBAT 2012 de İŞLEME ALINMIŞTIR. 

mailto:cavitkulak@yahoo.com
mailto:yas_kararları@mynet.com
mailto:hukukmucadelem@yahoo.com
mailto:tarihihatalar@gmail.com
mailto:bcg_ekibi@mynet.com
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Cavit Kulak adına gönderilen ve 13 Şubat 2012 de işleme alınan;  sahte imzalı ihbar 

mektubu.  (Bu sahte imzalı ihbar mektubu ve aynı kapsamdaki e-postası ile, Deniz Kuvvetleri 

Komutanının damadı E.Dz.Kur.Alb. Ardan Kıratlı  başkaca hiçbir belgede ismi geçmediği halde 

gözaltına alınmış tutuklanması için mahkemeye sevk edilmiş ve kamuoyunda algı yaratılmaya 

çalışılmıştır)  

 Yusuf Kale  adına  02.02.2012 tarihinde gönderilen ve 13 Şubat 2012 de işleme alınan;  

sahte imzalı ihbar mektubu İle 12.02.2012 saat 15:53 de   Kale_yusuf@yahoo.co.uk   adresinden 

gönderilen İngiltere alan adlı e-posta.  

Tarık Yılmaz adına  13 Şubat 2012 de işleme alınan;  sahte imzalı ihbar mektubu İle 

11.02.2012 saat 13:09 da   yilmaz_tarik@yahoo.com  adresinden gönderilen adlı e-posta.  

 Dava dosyasında bulunan ve dayanak alınan bütün bu kurgulanmış  isimsiz sözde ihbar         

e-postaları “Balyoz”, “Ergenekon” ve diğer kumpas davalarını başlatan FETÖ kumpası ile aynı 

karakterdedir. Bu faaliyetlerin FETÖ organizasyonu olduğu açık olmakla birlikte, davaya halen 

dayanak alınması, bu yönüyle dikkat çekicidir. Bu kısımda saydığımız hususlar sadece küçük bir 

kesit ve örnektir.  Bu kapsamda sayısız kumpas belgesi mevcuttur. 

Şablon ifadelerle şikayetçi olan müştekilerin, ifadelerini alan savcıların şu anki FETÖ 

iltisakları, kumpasları, sahte imzalı ifade tutanakları  ve bağlı olaylar aşağıdaki maddelerde 

açıklanmıştır. 

 

3) MAHKEMENİN GEREKÇELİ KARARDA F.GÜLEN İLTİSAKLI ASKER KATILAN 

/MÜŞTEKİLERİ GİZLEMESİ /KARARTMASI; 

 

Mahkeme, iddianame ve ek klasörlerde yer alan F.GÜLEN iltisakı/irtibatı gerekçesiyle ihraç 

edilen müşteki 72 kişiden (Abdullah Kaplan, Aziz Hacıbektaşoğlu, Baki Kullap, Engin Yılmaz, Halil 

Ceylan, Halil Bağdatlı, Hasan Ali Yıldız, Hikmet Karalı, Kadi Okur, Mehmet Doğan, Ö.Faruk İlhan, 

Uğur Atar hariç) 60 kişinin   YAŞ belgesinde  yer alan  “FETULLAH GÜLEN NURCU”  grubu ihraç 

gerekçesini karartarak gizlemiştir. Bazılarını “NURCU” ibaresi ile aktarmış bazılarının ise 

gerekçesini tamamen karartmıştır.  Buna karşın, diğer tarikatlara iltisakı nedeniyle TSK dan ihraç 

edilen personelin tarikat bilgilerine gerekçeli kararda yer vermiştir.  

 

İddianamede neredeyse müştekilerin tamamına yakınının F.GÜLEN cemaati ile ilişkileri, 

birlik dışı sosyal faaliyet ve özel hayat tercihleri şeklinde görülüp, sanıklara bu nedenle suç 

isnat edilirken, 17-25 Aralık olayları ve 15 Temmuz kalkışması sonrasında hazırlanan gerekçeli 

kararda bu sözde müştekilerin  F.GÜLEN iltisakı birden gizlenmiş, dini inanç ifadeleri ve başörtü  

ile geçiştirilip gözden kaçırılmaya çalışılmıştır. Sadece bu neden dahi, bu davanın bir FETÖ 

kumpası olduğu kanaatini oldukça güçlü kılmaktadır.  

 

F.GÜLEN tarikatı iltisakı / iştiraki nedeniyle 1996-1999 yılları arasında TSK dan ihraç edilen 

243 kişiden DAVADA MÜŞTEKİ /KATILAN OLARAK YER ALAN  72 KİŞİNİN  LİSTESİ  aşağıdadır; 

   

S.NO 
ANA  
LİSTE 

RÜTBESİ ADI SOYADI SİCİLİ İHRAÇ NEDENİ 
İHRAÇ 
TARİHİ 

* ** *** **** 

1 377 Top.Yzb. Abbas AKBULUT 1984-90 F.GÜLEN Nurcu G. 10.Ara.97 324 1210   2152 

mailto:Kale_yusuf@yahoo.co.uk
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2 695 J.Üçvş. Abdullah KAPLAN 1992-242 F.GÜLEN Nurcu G. 02.Ağu.99 195 1252   2155 

3 240 Tbp.Alb. Ahmet ALPER 1970-4 F.GÜLEN Nurcu G. 31.Tem.97     25 2177 

4 237 Öğ.Ütğm. Ahmet ÇALIN 1991-Mot-2 F.GÜLEN Nurcu G. 31.Tem.97       2171 

5 106 Hv.Uçb.Bçvş. Ahmet ÇAPAR 1982-76 F.GÜLEN Nurcu G. 26.May.97 66 1209   2169 

6 71 Bad.Bçvş. 
Ahmet Rasim 
ERENLER 1981-9 F.GÜLEN Nurcu G. 26.May.97 372 1112   2178 

7 450 J.Mu.Yzb. Ali AKKAYA 1987-1 F.GÜLEN Nurcu G. 16.Haz.98       2181 

8 700 Top.Yzb. Alpaslan YEŞİLKAYA 1987-64 F.GÜLEN Nurcu G. 02.Ağu.99       2186 

9 462 Mu.Tek.Üçvş. Aytekin KALAY 1987-48 F.GÜLEN Nurcu G. 16.Haz.98 297 1277   2194 

10 436 Tbp.Alb. 
Aziz  
HACIBEKTAŞOĞLU 1973-9 F.GÜLEN Nurcu G. 16.Haz.98 342 1205   2196 

11 308 Tnk.Bnb. Baki KULLAP 1981-38 F.GÜLEN Nurcu G. 10.Ara.97 121 1219   2199 

12 294 Dz.Mot.Astsb.Üçvş. Bülent YAVAŞ 1988-21127 F.GÜLEN Nurcu G. 10.Ara.97 271 1247   2206 

13 350 Dz.Astsb.Bçvş. C.Rıfat TÜZEN 1981-2116 F.GÜLEN Nurcu G. 10.Ara.97 37 1237   2225 

14 630 Tnk.Bçvş. Coşkun YÜKSEL 1982-33 F.GÜLEN Nurcu G. 01.Ara.98       2227 

15 449 J.Ütğm. Çetin ZAMANTIOĞLU 1981-Astsb-114 F.GÜLEN Nurcu G. 16.Haz.98 379 1106   2228 

16 610 Hv.İs.Bçvş. Dursun ÖZEN 1984-66 F.GÜLEN Nurcu G. 01.Ara.98     147 2233 

17 567 J.Ütğm. Ekrem ÇORAKLIK 1994-18 F.GÜLEN Nurcu G. 31.Tem.98 45 1124 153 2234 

18 75 Dz.Çrk.Üçvş. Ekrem KARAKAŞ 1989-2091 F.GÜLEN Nurcu G. 26.May.97 189 1143   2235 

19 94 Dz.Tor.Astsb.Çvş Engin YILMAZ 1994-2027 F.GÜLEN Nurcu G. 26.May.97 385 1245   2241 

20 239 P.Yzb. Erol GÜNDÜZ 1983-27 F.GÜLEN Nurcu G. 31.Tem.97 347 1178   2245 

21 628 Pd.Kd.Üçvş. Eyyüp BOLEL 1989-45 F.GÜLEN Nurcu G. 01.Ara.98       2250 

22 223 Hv.Mu.Bçvş. Fatih YILDIRIM 1983-57 F.GÜLEN Nurcu G. 31.Tem.97 41 1286   2252 

23 219 Hv.Fz.Kd.Bçvş. Ferruh ULUCA 1976-38/47 F.GÜLEN Nurcu G. 31.Tem.97     213 2261 

24 701 U/H.Tek.Bçvş. Fikri MERİÇ 1983-489 F.GÜLEN Nurcu G. 02.Ağu.99       2262 

25 463 Ord.Kd.Üçvş. Hakan ŞİMŞEK 1987-40 F.GÜLEN Nurcu G. 16.Haz.98 245 1298   2272 

26 311 Top.Üçvş. Halil CEYLAN 1987-62 F.GÜLEN Nurcu G. 10.Ara.97 97 1189   2275 

27 231 Ord.Teks.Kd.Üçvş. Halil YILMAZ 1985-39 F.GÜLEN Nurcu G. 31.Tem.97       2278 

28 443 J.Astsb.Kd.Bçvş. Halit BAĞDATLI 1971-2 F.GÜLEN Nurcu G. 16.Haz.98 165 1168   2278 

29 626 P.Kd.Üçvş. Hasan Ali YILDIZ 1988-121 F.GÜLEN Nurcu G. 01.Ara.98 391 1195   2295 

30 696 Ord.Tek.Bçvş. Hikmet KARALI 1985-62 F.GÜLEN Nurcu G. 02.Ağu.99 185 1202   2302 

31 233 Ord.Teks.Kd.Üçvş. Hüseyin KARAÇÖL 1987-47 F.GÜLEN Nurcu G. 31.Tem.97 192 1298   2307 

32 98 Hv.Kd.Üçvş. İbrahim GÜNGÖR 1987-9 F.GÜLEN Nurcu G. 26.May.97 343 1307   2312 

33 123 Ord.Teks.Kd.Üçvş. İsmail ÇAKIR 1985-41 F.GÜLEN Nurcu G. 26.May.97 71 1149   2321 

34 230 Hv.Ulş.Bçvş. Kadir OKUR 1981-47 F.GÜLEN Nurcu G. 31.Tem.97       2327 

35 304 Öğ.Yzb. Kenan ALTUNTAŞ 1984-Mat-3 F.GÜLEN Nurcu G. 10.Ara.97 210 1129 355 2340 

36 86 Dz.Mot.Bçvş. M.Rasim ÖZLÜ 1980-21112 F.GÜLEN Nurcu G. 26.May.97       2437 

37 76 Dz.DSA.Bçvş. Mehmet ATMACA 1984-20611 F.GÜLEN Nurcu G. 26.May.97     377 2354 

38 566 J.Ütğm. Mehmet ÇETİN 1992-3 F.GÜLEN Nurcu G. 31.Tem.98 54 1236   2353 

39 100 Hv.Slh.Bçvş. Mehmet DOĞAN 1983-67 F.GÜLEN Nurcu G. 26.May.97 410 1170   2352 

40 569 P.Bçvş. Mehmet ERDEM 1980-193 F.GÜLEN Nurcu G. 31.Tem.98 394 1188   2351 

41 245 Top.Yzb. Mehmet GÜÇ 1985-119 F.GÜLEN Nurcu G. 31.Tem.97     388 2358 

42 620 Mu.Tek.Bçvş. Mehmet GÜLEN 1982-170 F.GÜLEN Nurcu G. 01.Ara.98 351 1178   2350 

43 725 Tbp.Bnb. Mesut BAŞAK 1966-89 F.GÜLEN Nurcu G. 25.Kas.99       2398 

44 359 Hv.Uçb.Bçvş. Mesut DURMUŞ 1981-157 F.GÜLEN Nurcu G. 10.Ara.97     434 2398 

45 82 Dz.Eln.Kd.Çvş Mesut KAYA 1993-21418 F.GÜLEN Nurcu G. 26.May.97 181 1202 438 2398 

46 74 Dz.Çrk.Bçvş. Musa SARAÇ 1985-2092 F.GÜLEN Nurcu G. 26.May.97     460 2410 

47 221 Hv.Lv.Bçvş. Mustafa KÖKEN 1983-4 F.GÜLEN Nurcu G. 31.Tem.97     464 2428 

48 225 Hv.Mu.Kd.Üçvş. Mustafa YILDIRIM 1986-45 F.GÜLEN Nurcu G. 31.Tem.97       2433 

49 218 Hak.Yzb. N.Kemal URHAN 1986-Yd-6 F.GÜLEN Nurcu G. 31.Tem.97       2444 
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50 220 Hv.İs.Bçvş. Necip KOÇ 1980-23 F.GÜLEN Nurcu G. 31.Tem.97       2446 

51 461 Mu.Tek.Bçvş. Nihat ASLAN 1985-112 F.GÜLEN Nurcu G. 16.Haz.98       2454 

52 364 Mu.Yzb. Niyazi BUDAK 1988-17 F.GÜLEN Nurcu G. 10.Ara.97 136 1147   2454 

53 456 Dz.Yük.Müh.Bnb. Nuri ONAY 1983-27 F.GÜLEN Nurcu G. 16.Haz.98 87 1196     

54 309 Tnk.Ütğm Ö.Faruk İLHAN 1992-16 F.GÜLEN Nurcu G. 10.Ara.97 309 1242   2469 

55 235 Ord.Teks.Üçvş. Ömer OĞAN 1991-171 F.GÜLEN Nurcu G. 31.Tem.97     544   

56 122 Ord.Teks.Kd.Çvş. Önder YILDIRIM 1987-149 F.GÜLEN Nurcu G. 26.May.97 161 1119 550 2473 

57 623 Ord.Tek.Bçvş. Ramazan CENGİZ 1984-374 F.GÜLEN Nurcu G. 01.Ara.98     567 2483 

58 297 Hv.İsth.Kd.Üçvş. Recai KOÇAK 1986-6 F.GÜLEN Nurcu G. 10.Ara.97       2483 

59 130 Öğ.Yzb. Recep Can ŞEN 1985-Sos-1 F.GÜLEN Nurcu G. 26.May.97       2488 

60 691 Dz.Eln.Bçvş. Salih ÖZARSLAN 1982-21430 F.GÜLEN Nurcu G. 02.Ağu.99 82 1131   2498 

61 376 Top.Ütğm. Selahattin BABÜR 1990-Astsb-16 F.GÜLEN Nurcu G. 10.Ara.97       2502 

62 84 Dz.İk.Bnb. Ş.Nuri ERTEMEL 1980-4944 F.GÜLEN Nurcu G. 26.May.97 367 1182     

63 83 Dz.Eln.Üçvş. Şaban CİHAN 1985-2146 F.GÜLEN Nurcu G. 26.May.97     649 2524 

64 372 Tbp.Yzb. Tamer TATAR 1988-12 F.GÜLEN Nurcu G. 10.Ara.97 240 1208 664 2555 

65 453 Dz.Kd.Ütğm. Tansel Cavit KULAK 1990-6567 F.GÜLEN Nurcu G. 16.Haz.98       2557 

66 93 Dz.Top.Astsb.Çvş. Uğur ATAR 1996-20121 F.GÜLEN Nurcu G. 26.May.97 198 1148 680 2592 

67 295 Dz.Yzb. Vehbi KARA 1986-5904 F.GÜLEN Nurcu G. 10.Ara.97 194 1277   2598 

68 90 Dz.Ord.Kd.Üçvş. Veysi BUVET 1985-2061 F.GÜLEN Nurcu G. 26.May.97 106 1200     

69 352 Hv.İkm.Bçvş. Yaşar DAMA 1982-2 F.GÜLEN Nurcu G. 10.Ara.97       2605 

70 367 Ord.Tekns.Üçvş. Yılmaz AKBUDAK 1990-61 F.GÜLEN Nurcu G. 10.Ara.97       2607 

71 457 Hv.Per.Bçvş. Zeki BERBER 1982-9 F.GÜLEN Nurcu G. 16.Haz.98       2613 

72 363 Mu.Yzb. Zeynel İNLİ 1984-42 F.GÜLEN Nurcu G. 10.Ara.97 306 1234   2614 

* İddianamedeki başlangıç bölümünde sıra no 

** İddianamede ifadelerinin bulunduğu sayfa no 

***  Gerekçeli karar başlangıcında sıra no 

**** Gerekçeli kararda  beyanları sayfa numaraları 

 

(Not  :.  1996, 1997, 1998 ve 1999 yılları Yüksek Askeri Şura ile atılanların atılma gerekçeleri ve bilgileri iddianame ek 94, 

95, 96  ve 97 nci klasörlerde mevcuttur) 

 

Mahkeme 15 Temmuz sonrası hazırladığı gerekçeli kararında,  müştekilerin YAŞ kararları / 

disiplin kararı ile ihraç gerekçesi olarak açıkça yer alan “FETULLAH GÜLEN NURCU GRUBU 

MENSUBU” ibaresini müştekileri tek tek tanımlarken yazamamış ve TSK dan atılma 

gerekçelerinden “FETULLAH GÜLEN” ibaresini silip  ya  “NURCU GRUBU MENSUBU”  ifadesini 

kullanmış ya da F.GÜLEN iltisakını tamamen karartmıştır. Mahkemenin bu kasıtlı delil karartma 

eyleminin, ne denli siyasi ve maksatlı olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Mahkemenin bu eylemi, TSK 

içinde faaliyeti tespit edilen tarikat üyelerini TSK’dan ihraç etme idari işlemini suç sayan,  yapılan 

mücadeleyi karartan ve  F.GÜLEN TARİKATINI VE MENSUPLARINI KORUYAN İDDİANAMEYİ, BU 

YÖNÜYLE GİZLEME ÇABASIDIR.   

 

4) MÜŞTEKİLERİN  DİĞER GERÇEK DIŞI İHBAR VE İFADELERİ, KUMPAS ÖRGÜTLENMESİ; 

   

      İddia olunan suçun niteliği nedeni ile zaten katılma talepleri reddedilmesi gereken 

müştekilerin, atılı suç ve sanıklarla doğrudan ilişkisi bulunmayan üstelik çelişkiler ve gerçek dışı 

ifadelerle dolu beyanlarından  bir kısım örnekler aşağıda sunulmuştur;  
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 Müşteki Tamer TATAR (Tb.Yzb.)(G.K.s.2555); Sahte CD 5 ve diğer sözde belgeleri FETÖ 

üyesi savcılara teslim eden (!) müşteki;   Şikayet ve beyanında Aralık 1997 YAŞ kararı ile TSK dan 

ihraç edildiğini ifade etmektedir. Bu şahıs 17 Aralık 1997 tarihli YAŞ kararı ile F.GÜLEN CEMAATİ 

İLE İLTİSAKI” nedeni ile TSK dan atılmıştır. 18 Haziran 1997 tarihinden sonra TSK dan atıldığına 

göre, İddianame savcısı FETÖ üyesinin iddiasına göre  muhtemel bir darbeye karşı çıkacağından 

korkulan bir TSK personeli değildir ve atılı suç tarihi ile bir ilişkisi yoktur. Şahıs, YAŞ kararı ile TSK 

dan ihraç edildiğini beyan etmekle birlikte gerekçesini açıklamamıştır.  

 

 Müşteki Bülent  DEMİR (J.Yzb) (G.K.s.2215); mahkemedeki beyanında (66.celse tutanağı 

s.45);  “TSK da 17 yıl üniforma giydim jandarma kıdemli yüzbaşı rütbesinde iken irticai 

faaliyetlerde bulunduğum gerekçesi ile üçlü kararname ile resen emekli edildim” demekte ve 

Kasım 2002 yılında resen emekli edildiğini ifade etmektedir.  Yani yargı yolu açıktır ve üçlü 

kararnamenin imzaları kendi ifadesine göre; Ahmet Necdet Sezer, Bülent Ecevit ve Hüseyin 

Kıvrıkoğlu’dur. Müşteki Askeri Yüksek İdare Mahkemesine başvurmuş ve talebi reddedilmiştir. 

Müştekinin ifadesindeki çelişki, sanık avukatı tarafından ortaya konulmuştur. Bu kişi aynı 

zamanda bir kısım müştekinin de avukatıdır.  

Duruşma tutanağında (66.celse s.47); “arkadaşının akrabası ile evlendim eşim imam hatip 

lisesi mezunu Kuranı Kerim öğretmeni başörtülü bir hanım idi evlenmeyi istemiyordum çünkü 

kurmay subay olma hayalim vardı”,“..eşim lojmana girmeyelim diye şey yaptı oysa ki tabur 

komutanı idim şahsına ait tahsisli konut olmasına rağmen konuta girmedik dışarıda ev tutalım ne 

komutanlarımızı üzelim ne biz üzülelim düşüncesi ile…”, “İsmail paşam şu cümleyi kullandı eşi 

başörtülü komutanım dedi aradan bir hafta geçti İsmail paşa beni çağırdı evladım seni çok 

seviyorum çok mümtaz bir subaysın fakat silahlı kuvvetlerden ilişkim kesildi”,  demektedir.  

(66.celse s.57);  “Bir kısım sanılar müdafi Av. Müştaba Aydın: “Sadece şunu soruyorum bir 

hafta önce takdirname verildi diyorsunuz bir hafta sonrada ilişiğim kesildi demediniz mi lütfen 

senin dediğin tarihteki jandarma genel komutanı Aytaç Yalman. Aytaç Yalman da 2002 

tarihinde kuvvet komutanı oluyor dolayısıyla sizin ilişiğinizin kesildiği tarih kesinlikle öyle bir hafta 

falan değil Aytaç Yalman 30 Ağustos 2002 tarihinde kuvvet komutanı oldu kasım ayında sizin 

oraya geldi denetleme yaptı bir hafta sonra sizin ilişiğinizin kesilmesi doğru değil çelişkiler ile 

doludur.” 

Müşteki bir başka beyanında 1996 yılında eşinin başörtüsü nedeni ile sakıncalı katagorisine 

alındığını beyan ediyor. Ancak durumun böyle olmadığı yine mahkeme başkanı, müşteki avukatı 

ve kendi ifadesi ile ortaya çıkıyor;  

Duruşma tutanağında (66.celse s.46) ;  Mahkeme Başkanı: “Kaç yılında meslekten atıldığınızı 

“ Müşteki Bülent Demir:  “2002. 1996 dan itibaren sakıncalı subay statüsüne alındım” 

Duruşma tutanağında (66.celse s.51) ;  Müşteki Bülent Demir: “..1996 yılında sakıncalı 

personel statüsüne alınıyor isem buna ilişkinde sadece eşimin başörtüsü ve benim alkol 

kullanmayışım namaz kılışım demiyorum o zaman aklım bir karış havada idi o zaman onu 

yapmıyordum sadece alkol kullanmayışım ve eşimin başörtülü oluşundan dolayı sakıncalı 

personel statüsüne alınmama sebep olan Batı Çalışma Gurubu terör örgütüdür.” Diyen Bülent 

Demir. 1996 yılında sakıncalı personel katagorisine alınmasını eşinin başörtü takmasına bağlıyor.  

Peki durum öyle midir ?  
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Duruşma tutanağında (66.celse s.59) ; “ Sanık Cengiz Koşal:   “Burada gerek sakıncalı şüpheli 

personel ile gerekse milli güvenlik kararları ile ilgili bilgiler verilerken tam bilinmediği için siz sayın 

heyetinizin yanıltıcı bilgilere ulaşma ihtimaliniz çok büyük örneğin sayın avukat Bülent Bey 1996 

2002 yılları arasında sakıncalı olarak alındığını söylüyor şimdi benim her yıl sakıncalı personel 

hakkında 6 ayda bir kanaat raporu oluşturulur birinci ve ikinci sicil amirleri tarafından bunlar 

daha üste gider yani bu durumda sayın avukat hakkında 12 adet kanaat raporu oluşturulmuştur 

o güne kadar yani bir hafta içinde dosyası derlenip atılması mümkün değildir ayrıca bir kişi 

doğrudan sakıncalı şeye çok kesin deliller ve belgeler yok ise alınmaz şüpheli kategorisinde uzun 

zaman tutulur bildiğim kadarıyla bilahare yeni bilgi ve belgeler edilince yani 96 yılından önce 

büyük bir ihtimal ile şüpheli kategorisindedir örneğin kendisine arzunuz ile sorum var  evlenme 

tarihini tam olarak söyleye bilir mi?”  

Müşteki Bülent Demir: “Temmuz 97”  

Sanık Cengiz Koşal:  “96 yılında sakıncalı personel kategorisini alınmış yanı eşi ile bir alakası 

yok 96 yılında sakıncalı personel kategorisine girdiğinde eşi ile hiç alakası yok. 

Müştekinin iddianamede bile olmayan içsel dünyasındaki psişik savunma mekanizmasının 

ürettiği “terör örgütü” suç yaftasına karşı sanık avukatı Av. Şemsettin Tolga: “ 

“..Şimdi efendim bu ülkede mağdur olmaya hakkı olan bazı insanlar var 20 yıldan beri bu 

insanların mağduriyetleri bitmedi hala daha devam ediyor fakat bizim müvekkillerimizin hiç 

mağdur olmaya hakları yok burada 103 kişi bir buçuk sene haksız cezaevinde yattılar ondan sonra 

oradan bir müşteki çıkacak diyecek ki onların içerisinde de suçsuz insanlar vardır yazık olmuştur 

diyecek bir laf bir özür ondan sonra birde samimiyetsizliğin ölçüsü de şu ve buna rağmen 

herkesten birden şikayetçi olacaklar bir kere ben bu samimiyetsizliği burada herkesin 

gözlemlediğini düşünüyorum ikincisi yani içerde insan öldü tutukluyken bir insan öldü sadece siz 

mağdur olmuyorsunuz bu ülkede sizin dışınızda da insanlar var başkaları da mağdur olabilir Batı 

Çalışma Gurubu hakkında burada terör örgütü ifadesi kullanıldı sayın başkanım rica ediyorum 

Batı Çalışma Gurubu bir terör örgütü değildir sizin istemediğimiz herkes terörist değildir sizin 

sevmediğiniz herkes terörist değildir üzerinde her asker üniforması gördüğünüz insan terörist 

değildir artık bu alışkanlıklarımızdan vazgeçelim ve lütfen müvekkillerimize karşı bu terörist 

suçlamasına karşı bir tepki gösterilsin Batı Çalışma Gurubu hakkında iddianamede bile terör 

örgütü ifadesi kullanılmadı”  

Müştekinin kendi üzerinden verdiği beyanla namaz kılmayanları “aklı bir karış havada” 

şeklinde tepki çeken  ifadesi  müştekiye sanık avukatından gelen öğretici tepki aşağıdadır;  

(66.celse s.56) ; Sanık Osman Bülbül vekili Av. Erhan Budak: “…biraz önce söylerken ben dedi 

eşim başörtülü olduğu için ordudan atıldım namaz kıldığım için değil hayret ettim hiç kimse bir 

şey söylemedi o zamanlar aklım bir karış havadaydı o yüzdendi yani efendim ben namaz 

kılmıyorum kimseye de bunu ifade etmek zorunda değilim de yani şimdi TSK da namaz kılmayan 

bir insana aklı bir karış havada diyen bir subayın liyakatinden bu TSK ne kadar emin olacaksa 

bende o kadar emin olabilirim en fazla yani bu kadar yarın oruç tutmuyorsunuz yani efendim bu 

bir şımarıklıktır insanlara namaz kılmıyorsunuz aklın bir karış havada diyemezsiniz. Bende şöyle 

mi yapayım Yunus abi bende şöyle mi yapayım bir zamanlar namaz kılıyordum aklım bir karış 

havadaydı desem alınmaz mısın çok bir şeydir bunu söylemek lütfen insanların şahsiyetine 

insanların şerefine karşı çok açık saldırılar oluyor…”  
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Müşteki Bülent Demir’in 2002 yılına ait ne sanıklarla ne atılı suçla ilişkisi olmayan kendince 

şikayeti davanın konusu değildir. Ayrıca müştekinin, kendi inançlarına göre TSK yı şekillendirme 

niyeti taşıyan ifadesi de aşağıdadır. Müştekinin içsel şikayetinin bu niyetini gerçekleştirmede 

ortaya çıkan sıkıntıların oluşturduğu da anlaşılmaktadır;   

 

(66.celse s.54) ; Müşteki Bülent Demir; “..şeriat dediğiniz şeriat kelimesini açalım bizi 

yaratan kudreti şehadet mefkuresini vermediğiniz bir ordu ölmeye hazır değildir bunun temeli 

dinden gelen güzelliktir.” Demektedir.  Bu ifadesi de yine sanık avukatlarınca  anayasal düzen ve 

hukuk çerçevesinde gerekli cevap verilmiştir;  

 

(66.celse s.54) “Sanık Cengiz Koşal: “96 yılında sakıncalı personel kategorisini alınmış yanı eşi 

bir alakası yok 96 yılında sakıncalı personel kategorisine gerdiğinde eşi ile hiç alakası yok. İkincisi 

daha önceki avukat beyin ifadelerinde bu milli güvenlik kararları kimseyi bağlanmaz diyor TSK, 

MGK kararları bir ara milli güvenlik siyaset belgesi ki bakanlar kurulu kararıdır artık hükümetin 

belgesidir bu silahlı kuvvetleri sonuna kadar bağlar silahlı kuvvetler buna bağlı olarak stratejik 

harekât planlarını oluşturur onlara paralel olarak taktik harekât planını oluşturur buna yakın 

kuvvet yapıları oluşturulur buna yakın 10 yıllık ve 20 yıllık temi programları oluşturulur bunlar öyle 

bir bağlar ki silahlı kuvvetleri bunlar ile ilgili tedbir almadığı vakit vatanın iç veya dış savunmasını 

yapamaz duruma düşer onun için milli güvenlik kararları milli güvenlik siyaset belgesi aynen 

kanunlar gibi TSK yı sonuna kadar bağlar bir diğer husus çok arıma gitti Allah diyen subayları 

nerden bulacaksınız dediler ben teğmen iken uçak ile çakıldım ölümden döndüm ve yine inat ile 

uçtum öğretmen pilotu oldum yani Türkiye cumhuriyetinde bu ülkeyi seven namaz kılsın 

kılmasın oruç tutsun tutmasın sonuna kadar ölecek insanlar her zaman vardır.” 

 

Şablon dilekçelerinin yaratıcısı Adaleti Savunanlar Derneğinde dernek avukatlığı da yaptığını 

beyan eden bu müşteki, ASDER Genel Başkan Yardımcısı ve SADAT danışmanıdır.  TSK dan ihraç 

dosyasına, dava klasörleri içinde rastlanmamıştır. Mahkeme belgeleri değil müşteki 

beyanını esas almıştır. Bu müşteki ile ilgili ayırma belgeleri dosyaya dahil edildiğinde ayrıca 

detaylı açıklama yapılacaktır.  

 

 Katılan Vehbi KARA (Dz.Bnb)(G.K.s. 128, 2958, Kls 247, 341): F.GÜLEN MENSUBU 

OLDUĞU ve yayınlarını takip ettiği,  Fatihte Said-i Nursi kitaplarının okunduğu bir toplantıya 

katıldığı,  mesai saatlerinde  görevini aksatacak şekilde namaz vakitlerinde camiye gittiği 

gerekçesiyle Aralık 1996 YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edildiği karar evrakında belirtilmektedir. 

Bunun dışında, disiplinsizliği nedeni ile 1989 yılında Gayret Komutanı tarafından 3 gün oda hapsi,  

1993 tarihinde “uyarı” cezası,  1993 tarihinde “şiddetli tevbih” cezası aldığı anlaşılmaktadır.  

 

Müşteki Vehbi Kara, diğer müştekilerinde aynen kullandığı ASDER şablon dilekçesinde 

yazdığı gibi;  1996 yılında var olmayan  BÇG örgütüne katılmadığı ve vazife kabul etmediği için 

ihraç edildiğinden şikayetçidir.  Müştekinin bu tespitine göre 18 Haziran 1997 tarihi itibari  ile 

1996-1997 yıllarında TSK dan ihraç edilen 260 personel haricinde 90 Bin rütbeli TSK personeli 

BÇG sözde örgütüne katılmış ve görev kabul etmiştir.  Ancak müştekinin kendisine görev teklifi 

yapan BÇG örgüt mensubunu (!) halen gizlediği ve mahkemeye beyan etmediği de  ek 

klasörlerdeki ifadesinden anlaşılmaktadır. Ayrıca müşteki BÇG mensuplarınca disiplinsiz 

olduğunun, olumsuz sicil ve kanaatlerle ihracının yasal kılıfının oluşturulduğundan da  
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şikayetçidir. Ancak müştekinin esasen F:GÜLEN MENSUBU OLMASI VE BU  ÖRGÜTÜN 

FAALİYETLERİNE İŞTİRAKİNİN TESPİT EDİLMESİ (TSK, Emniyet ve MİT tarafından) gerekçesi ile 

ihraç edildiği YAŞ kararında yer almaktadır. Bu müşteki, SADAT danışmanlığını da yürütmektedir.  

 

 Müşteki Hasan Basri IŞIK  (Dz.Astsb)(G.K.s.2295, Kls 377):  Gerekçeli kararda;  “Müşteki 

HASAN BASRİ IŞIK şikayet ve beyanında; TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak 

oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde 

fişlenerek gerçek dışı bilgi ve belgelerle 26.05.1997 tarihli YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmekle 

suçtan zarar gördüğünü,sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir. (Klasör 

377)” Denmektedir.  BÇG’nin kurulduğu Gnkur Başkanlığında görev yapmamış olan bu şahsı, 

kimin BÇG sözde örgütüne katılmaya davet ettiğini belirtmemiş olup, iddianamede de yer 

almamaktadır.  Bu şahıs Gölcük Donanma K.lığında görevde iken  cami önlerinde  TSK mevzuatına 

aykırı olarak cübbe ve sarıkla vaaz veren, Nakşibendi tarikatına mürit toplama ve dini 

propaganda faaliyetleri ile anayasal düzene aykırı eylemleri MİT tarafından tespit edilerek takibe 

alınan ve TSK ‘ya bildirilen bir şahıstır. Bu yönde bilgiler, şahıs hakkında tutulan  YAŞ klasöründe 

mevcuttur.   

 

Ayrıca, bu şahıs;  Tarikat üyesi olduğu gerekçesiyle (5’i Nakşibendi, 3’ü Fetulahçı, 1’i Işıkçı, 4’ü 

diğer tarikat üyesi) 1995-1997 yılları arasında TSK’dan ihraç edilen  13 Askeri personel (Kara ve 

Dz.Kuvvetlerinden 2 Albay, 2 Binbaşı, 4 Yüzbaşı, 1 Teğmen,ve 4 Astsb.) ile birlikte AİHS nin İnanç 

Özgürlüğünü düzenleyen maddesinin ihlal edildiğini ileri sürerek AİHM’e başvurmuş, AİHM 

başvuruyu 2002 yılında verdiği kararla  reddetmiştir. AİHM’si gerekçesinde;  

 
“Türkiye’de subay ve astsubaylar askeri görev ve yükümlülükleri çerçevesinde dini 

vecibelerini yerine getirebilirler. Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de silahlı kuvvetler belli bir 

disiplin çerçevesinde faaliyet gösterir. Silahlı Kuvvetlere giren herkes bu disipline uymakla 

yükümlüdür.” Demiş, devamında; 

 

       YAŞ kararlarının hukuk dışı olduğu yönündeki iddiaya ise;  AİHM, cezaların TSK disiplin 

Yönetmeliğine göre verildiğine dikkat çekerek “Bu kararlar sadece belli bir gruba üye (TSK) kişileri 

ilgilendirir.  Dolayısı ile YAŞ KARARLARI CEZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE İNCELENEMEZ VE 

AİHS’NİN ADİL YARGILAMAYLA İLGİLİ MADDESİNE AYKIRI DEĞİLDİR”  gerekçesi ile başvuruyu 

reddetmiştir.  

 

Ayrıca, bu başvuruda AİHM, AİHS’nin cezaların yasallığı ile ilgili 7. Maddesinin ve etkili 
başvuruya ilişkin 13. Maddesinin Ankara tarafından ihlal edildiği iddiasını da REDDETMİŞTİR.  
 

Ancak mahkeme, bu şahsı AİHM kararı,  Anayasa ve TSK mevzuatını da yok sayarak mağdur 

olduğu iddiası ile gerekçesiz olarak müşteki olarak davaya dahil etmiştir. Mahkemenin bu kararı 

da, diğer kararları gibi,  siyasi ve hukuk dışıdır. Anayasa ilkelerine  karşı bir karardır.  

 

 Müşteki  Nevzat Kaşif TARHAN (Tbp Alb) (G.K.s.2335); Savcılık ifadesi bulunmamaktadır. 

Mahkemede ifadesi de alınmamış, öne sürdüğü mağduriyet iddialarına ilişkin  soru 

sorulamamıştır. Gerekçeli kararda sadece vekili avukatın verdiği dilekçe ve içeriğinden söz 

edilmektedir.   
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Müşteki, Başbakan Erbakan’ın  “Kararları (MGK) imzalamamakta kısa bir süre direnen 

Başbakan Erbakan askeri müdahale yapılması durumunda ülke ve toplumun daha fazla zarar 

göreceği kanaatiyle kurul kararlarını imzalamıştır.”  şeklinde bizzat yaşamış ve bu kanaatine 

şahit olmuş gibi İddiada bulunmuştur. Ancak, müştekinin bu iddiasının  kişisel mağduriyeti ile 

doğrudan bir ilişkisi olmasa da dilekçesinin ekine Başbakanın bu yönde bir kanaati olduğunun açık 

bir belgesini de  iliştirmemiştir. Kaldı ki;  Başbakan N.Erbakan’ın  AKP hükümetini eleştirdiği 11 

Temmuz 2007 Çarşamba günü “ESAM Türkiye Konferansları 3” isimli“ konferansta “AKP nasıl oldu 

da din tahribatçısı oldu? Maneviyat tahribatçısı oldu. Şimdi size bunu resimlerle anlatacam” 

sözleri ile başladığı ve görüntüsü ile TV 5 tv kanalında yayınlanan konferansta istifa gerekçesinin 

28 Şubat’la ilgisi olmadığını, demokratik bakımdan yeniden seçime gidip daha güçlü gelmek için 

istifa ettiklerini açıklamıştır (Bkz.EK-10). Erbakan’ın kamuoyunda serbest iradesi ile yaptığı bu 

beyanı ortada iken, Hükümet temsilcisi ya da MGK üyesi olmayan, siyasi faaliyetlerde de  

bulunmaması gereken bir TSK mensubunun, kendi şahsi mağduriyetini açıklamakla da ilgisi 

bulunmayan  Erbakan’ın  KANAATLERİ HAKKINDA SOYUT FİKİR BEYAN ETMESİ ABESLE İŞTİGALDİR.   

ASDER kurucu başkanı ve üyesi olan müşteki, kendi derneğinin hazırladığı ve diğer 

müştekilere dağıttığı şablon dilekçede olduğu gibi; “TSK'nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasadışı 

olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı, TSK'nın normal kurumsal hiyerarşisi içinde yer 

aldığı ve kurumsal vazifeler dışında hiçbir vazife kabul etmediği, tutum ve davranışları ile bu 

örgütün yasadışı faaliyetlerine engel olacağı”  değerlendirildiğinden  Çorlu’ya tayin edildiği, 

AYİM’de dava açtığı, TAYİN GEREKÇESİNİN DOSYADA BULUNAN İMZASIZ MEKTUPLAR VE BATI 

ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI OLDUĞU BELİRLENEREK DAVANIN KABULUNE VE YÜRÜTMENİN 

DURDURULMASINA KARAR VERİLDİĞİ BEYAN EDİLMEKTEDİR. (Dilekçenin gerçeklikten ve mantık 

kurallarından da uzak olduğu içeriğinden de anlaşılmaktadır. O dönem katılanların ve 

mahkemenin beyanlarına göre yargıya ve basına hakim olan bir BÇG var idi ise;, sonuç olarak bir 

askeri mahkeme olan AYİM’de bu şahsın açtığı davanın kabulüne karar verilmesi olanağı yoktur). 

 

Yukarıda ASDER toplantısında çekilen fotoğrafta görülen (işaretli) MÜŞTEKİ YALAN 

SÖYLEMEKTEDİR. 1996 AYIM DAVA DOSYASINDA VE KARARINDA BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN 

RAPORLARINA İLİŞKİN NE BİR BELGE NE DE BİR GEREKÇE YOKTUR (Kls. 414,417) 
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Ayrıca müştekinin, BÇG örgütüne katılmadığı ve vazife kabul etmediği, bu nedenle Çorlu 5. 

Kolordu Veteriner şubeye tayin edildiği beyan edilmektedir. Yani müştekiye  tayin olmadan 

önce böyle bir sözde teklif yapılmış, kendisi de vazifeyi reddetmiştir.  Bu nedenle de Çorlu’ya 

tayin edilmiştir. Ancak, müştekiye, hangi sanık ya da kim  tarafından ne zaman ve hangi vazifenin 

verilmek istendiği belirtilmemiş ve belgelenmemiş olmakla birlikte, zaten beyanda müştekinin 

Çorlu’ya tayin olduktan sonra AYİM de açtığı dava ile sözde BÇG raporlarından ve esasen  GATA 

Haydarpaşa Komutanı Ç.Harmankaya’dan tayin gerekçesini  sorduğunda öğrendiğini beyan 

ettiğine göre,  böyle bir teklifin (!) gerçek olmadığı ve fiili imkansızlığı bulunan  kurgulanmış bir 

iftira şablonundan  ibaret olduğu da açıkça anlaşılmaktadır.  

Müşteki (avukat) beyanında; “tayin sebebinin GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 

Komutanı Tabip Tuğgeneral Çetin Harmankaya'ya sorması üzerine kendisine "Nevzat, TSK'da 

emir komuta zinciri dışında bir odak var, sizi istemiyorlar, yaşam tarzınızı beğenmiyorlar." 

dediği, ifade edilmektedir.  Bu ifadenin geçtiği tarih 1996 yılı olduğuna göre ve henüz 

kurulmamış olan hatta müştekinin gerekçeli kararda yer alan kendi şikayetinde dahi  BÇG nin 10 

Nisan 1997 tarihinde kurulduğundan söz edip bir kısım iddialarda bulunarak şikayetine devam 

ettiği anlaşıldığından,  söz konusu konuşmanın HİÇ BİR ZAMAN YAPILMADIĞI MÜŞTEKİNİN YALAN 

SÖYLEDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. Ayrıca, müşteki gibi Kara Kuvvetleri K.lığı bağlısı bir subayın 

tayininin Gnkur Başkanlığı ya da Gnkur Karagahı bağlısı herhangi bir birimle hiç ilişkisi  yoktur.  

Atamaya yetkili amir Kara Kuvvetleri Komutanıdır. Diğer bir husus ise, TSK daki hiyerarşi dışı 

oluşumdan söz eden müştekinin, yapıldığını  iddia ettiği bu görüşme ve bu ifade biçiminin bizzat 

kendisi hiyerarşi dışıdır. Müştekinin hiyerarşi dışı oluşumu başkaca bir yerde aramasına gerek 

yoktur.  

 

Gerekçeli kararda müşteki avukatının beyanında geçen diğer iddiaların müştekinin özel 

durumu ve mağduriyeti ile ilişkisi olmadığı, bu iddiaların detayları ile dilekçemizde açıklandığı ve 

müştekinin Çorlu tayini ile ilgili olarak AYİM de açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verildiği, 

bu yönde bir karar verilmemesi halinde dahi  atılı suçla ve BÇG ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığı, 

bu ilişkinin “GATA Haydarpaşa Komutanı Harmankaya dedi ki” montesi ile sağlanamayacağı da 

açıktır. Harmankaya bu iddiayı mahkemeye çağrılıp belgesi ile ortaya da koymamıştır. Kaldı ki, 

Tuğg. Çetin Harmankaya’ya da, atamaya yetkili amir olan Kara Kuvvetleri Komutanının tasarrufu 

konusunda iddia edildiği gibi anlamsız sözde bir bilginin ulaşması da  mümkün değildir. 

Müştekinin ne mağduriyetinin ne de iddialarının ciddiye alınacak, tutarlı ve atılı suçtan doğrudan 

etkilenme ile ilişkili hiç bir yönü yoktur. TSK dan kendi isteği ile ayrılan bu şahıs, ASDER’in 

kurucu başkanı ve SADAT Danışmanıdır.   

 

 Müşteki Ahmet UÇAR (Astsb)(G.K.s.2172);  Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı olduğu, 

fikirlerinden vazgeçmesinin mümkün olmadığı, fikirlerini yaymaya çalıştığı (propoganda), irticai 

faaliyetler içerisindeki kişilerle görüştüğü, astlarını etkilemeye çalıştıği tespitleri ile 1995 yılında 

TSK dan YAŞ kararı ile ihraç  edilen bu şahıs, 10 Nisan 1997 tarihinde kurulan BÇG üyelerinden 

şikayet etmektedir.  FETÖ üyesi hükümlü eski savcı M.Bilgili’nin ise, bu tespitlerin suç 

oluşturmadığını, kanaat hürriyeti kapsamındaki düşünce ve anlayışı nedeniyle TSK’dan ihraç 

edildiğini ileri sürmesi, anayasal düzene kalkışma düzenleyen FETÖ örgüt üyesi sıfatıyla, bu 

kanaatinin, kendi eylemine son derece uygun olduğu anlaşılmaktadır.  Bütün bu tespitlerin ceza 

hukuku bakımından suç olması gerekmediğini kavrayamadığı ya da kasıtla saptırdığı anlaşılan 

FETÖ’cü savcı Bilgili’nin kendi dünya görüşüne göre TSK idari mevzuatını şekillendirip, idareye 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 99 / 1709 
 

 

nasıl bir takdir kullanması gerektiğini dayatması açısından, bu müşteki hakkındaki kanaati 

örnektir.  Bunun dışında;  gerekçeli kararda yer almayan ancak sahsın YAŞ dosyasında bulunan ve 

aşağıda sıralanan disiplin cezalarını da özenle gözden kaçırmaya çalıştığı anlaşılmaktadır;  

 

Kls. 217 de yer alan dosyasında; Nöbet talimatına aykırılık ( göz hapsi-1982), disiplinsiz 

davranış (2 gün oda hapsi-1984), görev yerini terk etmek (2 gün oda hapsi-1995), denetlemede 

uygunsuz kıyafet (şiddetli tevbih-1995), emirlere itiraz (sicil kanaati), disiplinsiz davranış (2 gün 

göz hapsi-1981), Garnizonu izinsiz terk etmek (7 gün oda hapsi-1980) disiplin suçları nedeniyle 

ceza aldığı görülmektedir.  

 

 Müşteki Ali YALÇINKAYA (Astsb) (G.K.s.2181) (Klasör 123,399,461);  Eylül 2003 yılında  

Kara Kuvvetleri Komutanı oluru ve üçlü kararname ile TSK dan ihraç edilmiştir. Yargı yolu açıktır.  

YAŞ kararları ile bir ilişkisi yoktur.  Müşteki gibi, kendisi de müşteki eski asker  olan vekili 

AV.BÜLENT DEMİR; hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı halde, TSK.nın kurumsal 

hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için ve eşi başörtülü 

denip fişlenerek 2003 yılında üçlü kararname ile TSK' dan ihraç edildiğini belirtmiştir. Kendisinin 

de BÇG ye kimin davet ettiğini duruşmada açıklayamayan, müşteki adına dilekçe veren avukatı 

Bület Demir  müştekinin kim tarafından BÇG örgütüne, hangi usülle davet edildiğini, katılma 

talebinde de açıklayamamıştır.  Müşteki avukatlığını yapan, kendiside eski asker olan  Bülent 

Demir’in TSK’dan ihraç gerekçelerinin suç teşkil etmesi gerekmediğinin farkında olmadığı (!) da 

anlaşılmaktadır. Kaldı ki; 2003 yılı atılı suç tarihinden sonradır ve 3 lü  kararname dönemin 

bakanı tarafından imzalanmıştır.  

 

 Katılan Ahmet BALCI (Astsb.Üçvş) (G.K.s.98, 2169);  Gerekçeli kararda,  “Batı Çalışma 

Grubunun faaliyetlerine aykırı davrandığı düşüncesi ile komutanları tarafından suç isnat 

edildiğini, eşinin pardesü ve eşarp kullandığını,…”  ifade edilerek devamında “irticai faaliyetler 

iddiası ile görevine son verildiğini, bu nedenle o tarihde görevde bulunan Yüksek Askeri Şura 

üyeleri ve Milli Güvenlik Kurulu üyeleri hakkında şikâyetçi olduğu..”   belirtilmektedir (Klasör 

63,126,397). Oysa ki bu şahıs Yüksek Askeri Şura Kararı ile değil,  üçlü kararname ile (Personel 

Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Milli Savunma Bakanı)  Personel Kanununun Sb-Astsb.ların 

Yükümlülüğü başlıklı 112. Maddesi (Yabancı uyruklu kadınla evlenmek, TC vatandaşlığını 

kaybetmek vs.) uyarınca 2000 yılında TSK’dan ihraç edilmiştir.  YAŞ KARARLARI İLE HİÇ BİR 

İLİŞKİSİ YOKTUR. YARGI YOLU AÇIKTIR. Ancak YAŞ üyelerinden şikayetçidir.  Mahkemenin, 

müştekilerin durumlarından ve hangi gerekçe ile ihraç edildiklerinden, belgesi dava dosyasında 

bulunmasına rağmen (Kls. 63)  farkında olmadığı anlaşılmaktadır. Bu müştekinin de diğer asker 

müştekiler gibi ASDER kaynaklı şablon dilekçesi dosyada mevcuttur.  

 

 Müşteki Davut KURTULUŞ (UZMAN ÇAVUŞ) (G.K.2229, Kls. 210 s223-227);  müşteki 

dilekçesinde; YAŞ kararlarını alan komutanlardan  şikâyetçi olduğu görülmektedir.  Oysaki bu 

şahıs, uzman çavuş olup YAŞ KARARI İLE İLİŞİĞİ KESİLMEMİŞTİR. Uzman Çavuşlar sözleşmeli 

askerlerdir ve birlik komutanı tarafından sözleşmesi yenilenmediği takdirde bu şahısların TSK’dan 

ilişiği doğal olarak kesilmektedir. YAŞ kararlarıyla bir ilişkisi yoktur. Şablon dilekçeyi doldurduğu 

için, kendi gerçeğiyle uyumlu olmayan uydurma şikayet dilekçesi düzenlediği anlaşılmaktadır.  
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 Müşteki Yusuf KALE  (ASTSB) (G.K.2611, Kls. 108, 232);  Ankara Cumhuriyet Savcılığına 

02 Şubat 2012 tarihinde postaya verilen imzalı mektubu ile içlerinde 1 Oramiral 1 Koramiral 1 

Tuğamiral ve Albaylar ile bazıları Astsubay olmak üzere 17 askeri personel hakkında şikâyette 

bulunmuştur. Daha sonra aynı şikâyetini 12.02.2012 tarihli  Kale_yusuf@yahoo.co.uk adresinden 

gönderdiği e-postası ile tekrar etmiştir. Şahsın Mektup zarfı  üzerinde yazılı olan ‘’GMK Bulvarı 

NO;87/5 Kızılay ANKARA’’ adresi sahte ve e-postasına ait alan adı Birleşik Krallık yani İngiltere 

den alınmıştır. Şahsın dilekçesi Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından 13 Şubat 

2012 tarihinde işleme sokularak konunun araştırılması Ankara Emniyet Müdürlüğünden 

istenmiştir. Ancak, ihbarcı Yusuf Kale’nin ne savcılıkta ne de emniyetçt alınmış ifadesi 

iddianame eklerinde bulunmamaktadır.  

 

İhbarcı (!) müştekinin, mahkemede dinlenmesine yönelik talebimiz, 5.Ağır Ceza 

mahkemesince bizi oldukça tatmin eden (!) “adresinin bulunamaması nedeniyle dinlenmesinden 

vazgeçildiği” kararı ile gerçekleşememiştir. Yani ortada, çalışma hayatı boyunca birlikte 

çalışmadığı bir kısmı sanık olmuş 17 kişiyi ihbar etmiş bir ihbarcı müştekinin e-postası ve sahte 

imza ile savcılığa gönderilen mektubu bulunmakta, ANCAK MERNİSTE KAYITLI OLAN  GİZEMLİ 

İHBARCI ORTADA YOKTUR VE SAVCILIK İFADESİ DE BULUNMAMAKTADIR! Buna rağmen 

iddianamenin Müşteki/Mağdurlar bölümünün 478. sırasının altında herhangi bir açıklama 

olmadan sadece adı ve soyadı belirtilerek yer verilmiş,  gerekçeli kararın 2611. sayfasında bu kez, 

ihbar ettiği 17 kişinin ismi çıkartılarak, hiç tanımadığı ve hiçbir yerde birlikte çalışmadığı 2 sanık 

ismi belirtilerek yer almıştır.  

 

Bu gizemli kişi, TSK’daki bir grubun özellikle başarılı ve önü açık personeli fişleyerek YAŞ 

kararları ile ordudan attıklakları iddiası ile YAŞ kararlarını alan komutanlar hakkında suç 

duyurusunda bulunmaktadır. Ayrıca, YAŞ kararlarını alan hangi komutanın YAŞ  haddinden 

ayrılan ve önünün açık olduğunu (!) ifade eden Astsubay Y.Kale’den çekindiğinin açıklanması 

gereklidir. Sözde şikayetinde, bu hukuk ve hatta insanlık dışı davranışların yargılanması hakkında 

suç duyurusunda bulunmaktadır. Bu derece önemli bir suç duyurusunda bulunan ihbarcının 

adresinin bulunamadığı gerekçe gösterilerek mahkemede  dinlenilmesinden kaçınılması calib-i 

dikkat bir husus olarak görülmektedir 

 

Bu şahıs kara görevine çıktığı 06 Ağustos 1989’dan emekli olduğu 01 Eylül 2008 tarihine 

kadar Dz.K.K.lığı Karargahı(Bakanlıklar/ANKARA)’nda hiç görev yapmamıştır. Sadece,  2 Mayıs 

1999-19 Temmuz 2002 tarihlerinde Elmadağ/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Dz.K.K.lığı 

bağlısı birlikte görev ifa etmiştir. Dolayısıyla ihbarcı şahsın; Karamürsel/YALOVA’da görevli 

bulunduğu yıllarda şikayetine konu ettiği personeli tanıması ve faaliyetlerini bilmesi mümkün 

görülmemektedir. Nitekim; sözde ihbar ettiği 17 personelden (birinin TSK’dan ilişiğinin kesilme 

tarihi 29 Ağustos 1980’dir.) 4’ü kovuşturmaya dahil edilmiştir. 

 

Bu şahsın, ek klasörde bulunan şahsi dosyasından TSK’DAN YAŞ KARARLARI İLE ATILMADIĞI, 

2008 YILINDA YAŞ SINIRINA GELDİĞİ İÇİN YAŞ HADDİNDEN EMEKLİYE AYRILDIĞI 

ANLAŞILMAKTADIR.  Bu vazgeçilmez müstesna kişinin TSK da sonsuza kadar çalışmasını isterdik 

ama maalesef  devlet  memuriyet görevlerini bir yaş ile sınırlamıştır. Bu müstesna müştekinin, 

savcılığa verdiği ifadesindeki imzası ile, TSK’daki evraklarında bulunan imzası da farklıdır;  

 

mailto:Kale_yusuf@yahoo.co.uk
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Yusuf Kale’nin sicil dosyasındaki mal beyanında, şahsi dosyasındaki belgelerde ve  Görevde 

bulunduğu süre içinde aşağıdaki imzayı kullanmıştır;   

 
 
 

Yusuf Kale’nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında gönderdiği ve Cumhuriyet Savcısı Mustafa 

Bilgili’nin 13.02.2012 tarihinde işleme koyduğu şikayet dilekçesindeki imzası;  

 

 

 Katılan Mehmet KOÇULU (UZMAN ÇAVUŞ) (G.K.s.115, 2355, Kls.31); 24.11.2011 

tarihinde  28 şubat döneminde mağdur olduğunu ileri sürerek Ankara Cumhuriyet Savcılığına 

iletilmek üzere Afşin Cumhuriyet savcılığına dilekçe vermiştir. Daha sonra  03.05.2012  tarihinde 

ASDER tarafından hazırlanan şablona uygun olarak hazırlanmış yeni bir şikayet dilekçesi 

hazırlayarak tekrar Afşin Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiştir. 26.09.2012 tarihinde ise Afşin 

Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınmış,  evrakının Cumhuriyet Savcısı Ayşenur Arıcan, Zabıt 

katibi Cuma Olcayto Kapılı ve şikayetçi Mehmet Koçulu tarafından imzalandığı şeklen 

görülmektedir.  Ancak Mehmet Koçulu isimli şahsın, 24.11.2011 tarihli şikayet dilekçesi,  

03.05.2012  tarihli şikayet dilekçesi ve  26.09.2013 tarihinde alınan ifadesindeki imzalarının 

uzman incelemesine gerek duyulmayacak kadar farklı olduğu, hatta bu şahsın bu üç imzasının 

bile,  şahsi dosyasındaki belgelerde bulunan imzasıyla da aynı olmadığı açıkça görülmektedir.  

Bu belgelerden anlaşılan;  Afşin Cumhuriyet savcığında  bu şahsın  ifadesinin alınmadığı, sahte 

evrak düzenlendiği, kişi adına sahte şikayet dilekçesi tanzim edildiğidir.   

 

Mehmet Koçulu’nun (Kls. 31) müşteki ifadesini alan Afşin Cumhuriyet Savcısı Ayşenur Arıcan 

667 Sayılı KHK kapsamında FETÖ bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilmiştir.   

 

 

  

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 102 / 1709 
 

 

 Mehmet Koçulu’nun Afşin Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade tutanağında bulunan imzası; 

 

 

Mehmet Koçulu’nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Sunulmak üzere Afşin Cumhuriyet 

Başsavacılığına verdiği  24.11.2012 tarihli şikayet dilekçesindeki imzası ; 

 
 

Mehmet  Koçulu ’nun 03.05.2012 tarihinde Afşin Cumhuriyet Savcılığına verdiği şikayet ve 

katılma talebi. 

 

 
 

 YAŞ kararlarını alan komutanlardan şikayetçi olan Uzman Çavuş  Mehmet Koçulu YAŞ 

kararları ile değil disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilmiştir. Müştekinin Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesine “Disiplinsizlik nedeniyle ayırma işleminin iptali istemi” ile açtığı idari davada; 

AYİM 1999/1303 Karar No ile ( Kls 31.s.555) davacının istemini reddetmiştir.  Bu karar  

Cumhuriyet Mahkemeleri için laik Cumhuriyet ilkesini ve TSK idari mevzuatını  açıklayan tarihi bir 

belge niteliğindedir.  Karar dilekçemizin aşağıdaki “11.B.2).”maddesinde yer almaktadır.  

 

 Müşteki Tansel Cavit KULAK (DZ. KD. ÜTĞM) (G.K.s.2557, Kls.113 ve 231);  YAŞ kararları 

ile F.GÜLEN tarikatı iltisakı nedeniyle TSK dan ilişiği kesilen, ASDER’İN KOCAELİ ŞUBE 

BAŞKANLIĞINI DA YAPAN bu şahıs adına, Ankara Cumhuriyet savcılığına verilen  ve 13.02.2012  

tarihinde işleme konulan dilekçesinde bulunan imza, şahsın iddianame eklerinde bulunan şahsi 

dosyasındaki onlarca imzasına hiçbir şekilde benzemediği gibi, polis karakolunda verdiği 

25.09.2012 tarihli ifadesinde bulunan gerçek imzası ile de aynı değildir. İmzaların uzman 

incelemesini gerektirmeyecek şekilde çok farklı olduğu rahatlıkla anlaşılmaktadır. Bu şahsın polis 

karakolunda verdiği ifadeyle,   Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği şikayet dilekçesinin içeriği de 

çok farklıdır. O dönemde  gemi baş çarkçısı  olarak görev yapan,  kendisinin sıralı dört  üst 

komutanlık makamı olan Donanma Komutanlığı binasına küçük rütbesi ve hiyerarşik bağlantısı 

nedeniyle girebilmesi dahi mümkün olmayan bu şahsın adıyla verilen, üzerinde tarih 

bulunmayan ancak 13.02.2012 tarihinde  Cumhuriyet Başsavcı vekili Hüseyin Görüşen tarafından 

işleme sokulan sahte imzalı savcılık dilekçesinde, kendisinden 10-15 yıl kıdemli 14 subayın 
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ismini sayarak,  subayların üst karargahlarda neler yaptığını sanki yakından gözlemiş ve bizzat 

şahit olmuş gibi  akıl ve gerçek dışı iftiralarda bulunmuştur.  Bu şahıs hakkında suç duyurunda 

bulunulmuş, mahkeme suç duyurusunu kabul ederek dosyayı savcılığa göndermiştir. Bu şahsın, 

mahkemeye çağrılması ve ifade vermesi talep edilesine rağmen, mahkeme bu şahsın ifadesine 

başvurmamıştır.  

 

     CAVİT KULAK’IN 25.09.2012 TARİHİNDE … POLİS KARAKOLUNDA  VERDİĞİ İFADESİNDE 

BULUNAN İMZASI 

 

 

CAVİT KULAK’IN  ŞAHSİ DOSYASINDA BULUNAN TEBELLÜĞ TUTANAĞINDAKİ GERÇEK İMZASI 

 

    CAVİT KULAK’IN ANKARA CUMHURİYET SAVCILIĞI, CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ HÜSEYİN 
GÖRÜŞEN VE 13.02.2012 TARİH KAYITLI İHBAR DİLEKÇESİNDE BULUNAN İMZASI  

 
 

Savcı Hüseyin Görüşen tarafından işleme konulan Müşteki Tansel Cavit KULAK’ın  ifadesi 

de yukarıdaki imzası da sahtedir. Üstelik “Tansel Cavit Kulak” olan ismini “Cavit Kulak” olarak 

yazdırarak, sözde imzalamıştır! FETÖ organizasyonu olduğu açıktır. Bu şahsın sözde şikayetini 

işleme koyan ya da hazırlayan savcı Hüseyin GÖRÜŞEN: FETÖ/PDY davasında 7 yıl 6 ay hüküm 

giymiştir.   

 

    Bu şahıs  21.09.2012 tarihli el yazmalı dilekçesinde   “emniyete gittiğinde kendisinin çağrılma 

sebebinin  “balyoz”  davasında  verdiği mağduriyet dilekçesiyle ilgili olduğunu anladığını” beyan 
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etmektedir. Bu dilekçeden, şahsın 28 Şubat davasında da şikayetçi olmak üzere, bir organizasyon 

dahilinde  çağrıldığı anlaşılmaktadır.  Bu şahıs,  şikayet dilekçesinin hangi dava kapsamında 

olduğunun dahi farkında değildir.  Fetullah Tarikatı mensubu olduğu gerekçesiyle TSK dan YAŞ 

kararlarıyla ihraç edilen bu şahıs, FETÖ kumpası BALYOZ  davasının bir  mağduru olarak şikayet 

dilekçesi  verdiği  anlaşılmaktadır.  

 Tarık Yılmaz (Tnk.Uz.Çvş) (Kls.31):  11.02.2012 saat 13:09 da   yilmaz_tarik@yahoo.com  

adresinden bir e-posta gönderilmiş daha sonra  Ankara Cumhuriyet savcılığına  şikayet dilekçesi 

vermiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen tarafından  13.02.2012  

tarihinde işleme konulmuştur. Ancak, şikayet dilekçesinde bulunan imzası ile şahsi dosyasındaki 

evraklarda bulunan imzası aynı değildir;   

 

TARIK YILMAZ’ın 22.02.2008 tarihinde TSK da verdiği dilekçedeki imzası; 

  
 

TARIK YILMAZ’ın Savcı Hüseyin Görüşen tarafından 13.02.2012 tarihinde işleme konulan 

şikayet dilekçesindeki imzası ;  

 

 
     Bu şahsın sözde şikayetini işleme koyan savcı  Hüseyin GÖRÜŞEN; FETÖ/PDY davasında örgüt 

üyeliğinden 7 yıl 6 ay hüküm giymiştir.  

 

 Katılan Galip ALURAL (Astsb. Bçvş) (G.K. s.108, 2264,2265, Kls. 265 s.433);  Nakşibendi 

Tarikatı iltisakı nedeniyle, gerekçeli kararda 1999 yılında YAŞ kararı ile TSK dan ilişiği kesildiği 

ifade edilmektedir. Ancak bu şahıs, YAŞ kararıyla değil, Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin’in 

16.06.1998 tarihli  onayı ile  Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 53.(e) maddesi ve 54. (b) maddesi 

uyarınca sicil yoluyla TSK dan ilişiği kesilmiştir. Yargı yolu açıktır. Mahkeme katılan sıfatı verdiği 

bir şahsın ne yolla TSK dan atıldığının farkında değildir. Şahsın, savcılıkta verdiği ifadesindeki 

imzası ile TSK belgelerinde bulunan imzası farklıdır.  
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Şablon şikayet dilekçesindeki imzası;  

 
 

       TSK’ da bulunan şahsi dosyasındaki imzası; 

 

 

 Müşteki Memet ALDEMİR (Tabip Yzb) (G.K.s. 2369, Kls 98 s.1,.25, Kls 56);  İfadesini alan  

İstanbul Cumhuriyet Savcısı ÜMİT ZAFER ÇOLAK FETÖ/PDY, "Selam Tevhid" soruşturmasında 

kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve binlerce kişi hakkında 

usülsüz dinleme kararı alan savcılardan olduğu gerekçesiyle tutuklanmış, yargı süreci devam 

etmektedir. 5.08.2002 TARİHLİ YAŞ KARARI İLE TSKDAN İHRAÇ EDİLEN (YAŞ Kararı Dosyada yok) 

Müşteki Memet Aldemir’in şikayet dilekçesindeki imzası ile savcılıkta verdiği ifadesindeki 

imzası aynı değildir;  

 

MEMET ALDEMİR’in  İstanbul C.Savcılığındaki  imzası;  

 

MEMET ALDEMİR’in  Ankara C.Başsavcılığına gönderdiği  şablon dilekçesindeki imzası;  
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    MEMET ALDEMİR’İN Ankara C.Başsavcılığına gönderdiği şablon şikayet dilekçesindeki (Kls. 98 

s.25) imzanın diğer sahte imzalarla aynı (kırık-sert) karakterde ve müştekinin ifadesindeki imzası 

ile hiçbir ilişkisinin olmadığı görülmektedir. Bu şahıs, BÇG nin faaliyetlerine engel olacağından 

korkulduğu için  atıldığını ifade etmektedir. 2002 yılında YAŞ kararı ile TSK dan atılan bir subayın, 

1997 tarihde yapıldığı iddia edilen sözde darbeyi ve BÇG nin faaliyetlerini engelleyeceğinden 

nasıl korkulduğunu mahkeme gerekçeli kararında izah edememiştir.  

     Aşağıdaki ifade sahsın ismiyle postayla gönderilmiş gözüken sahte imzalı şablon  şikayet 

dilekçesinde yer almaktadır. Şahsın savcılıkta verdiği ifadesinde “BÇG Örgütüne katılmadığım, 

tutum ve davranışlarım ile bu örgütün faaliyetlerine engel olacağım değerlendirilerek”  ifadesi 

bulunmaktadır.  FETÖ üyesi savcı ÜMİT ZAFER ÇOLAK’ın aldığı ve gerçek imzasının bulunduğu 

ifadesinde, bu cümleler yer almamaktadır. Sahte imzalı savcılık ifadesinde “03.05.2012 tarihli 

dilekçe bana aittir ve içeriği doğrudur”  ifadesi yazılarak imzalattırılmıştır. Buradan, müştekilerin 

önceki dilekçelerinin FETÖ savcıları tarafından değiştirilip, iddianameye monte edilmeye çalışıldığı  

anlaşılmaktadır.  

Müştekinin savcılıkta verdiği ifadesi aşağıdadır (Gerekçeli karar s. 2369): 

 

 Müşteki Ömer  Faruk CANTENAR (ALBAY)  (G.K.s.2470); 28 Şubat davası başladığında 

muvazzaf Albay olarak görevde olduğu sırada müşteki talebi ile mahkemeye başvurmuş, 15 

Temmuz kalkışmasından sonra Tuğgeneralliğe terfi ettirilmiş,  daha sonra 701 NOLU 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE FETÖ İLTİSAKI NEDENİYLE TSK’DAN İHRAÇ EDİLMİŞTİR.  

Şahıs gerekçeli kararda MÜŞTEKİ olarak yer almaktadır. FETÖ iltisakı sabit olan bu şahsın 

müştekiler arasında yer almasının, davanın bütünü, kurgusu ve kumpası açısından önemli ve 

tipik bir örnek olduğu açıktır. 

 

 Müşteki Halef DAĞDELEN (G.K.s.2274,Kls.98 s.465); KaraHarp Okulu 4.Sınıf Öğrencisi,  

28 Şubat döneminde (1984 Doğumlu) 12 yaşında olan bu müşteki, sözde darbeden 2 yıl sonra 

1999 yılında Askeri Liseye girip  29.05.2007 tarihinde Kara Harp Okulu Disiplin Kurulu kararı ile 

disiplinsizlik nedeniyle Kara Harp okulundan ilişiği kesilmiş olduğu ifade edilmektedir.  

Mahkeme, eşi olmadığından türban argümanı bulunmayan, şikayetinde “dini inançlarım için 

atıldım” ifadesi de olmayan, sözde darbeye karşı çıkacak vasıf ve zamanda da bulunmayan bu 

öğrencinin, Kara Harp Okulundan disiplinsizlik nedeni ile atılmasını, akıl almaz bir şekilde 10 yıl 

öceki 28 Şubat 1997 sözde darbesine bağlayarak, bu şahsa müşteki sıfatı verip davaya dahil 

etmiştir.  Bu örnek, davanın hangi ölçüde manipüle edildiğini, mahkemenin dava dosyasını ne 

kadar incelediğini ve ne derece siyasi  karar verildiğinin ölçüsü olması bakımından önemlidir.   

 

 Müşteki Aytekin MADEN (Astsb) (G.K.2195 Kls.201); 1995 yılında YAŞ kararıyla TSK’dan 

ihraç edilen müşteki hakkında gerekçeli karar s. 2189’da “Batı Çalışma Grubunun 28 Şubat 

kararları kapsamında (1997) yaptığı fişleme ve TSK'dan tasfiye işlemlerine maruz kaldığının 
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anlaşıldığı” ifade edilmektedir. 1995 yılında ihraç edilen müşteki ASDER’in hazırladığı şablon 

dilekçesinde; 10 Nisan 1997 tarihinde kurulan BÇG den şikayet ederek mağdur olduğunu ileri 

sürmektedir.  Müştekinin, gerekçeli karardaki hikayesi ile gerçekler farklıdır;  Müşteki, 6 aylık 

tank bakımında tank başında bulunmamak suçundan 2 gün oda hapsi,  sorumlu olduğu tank ve 

bölüğünde eksiklik tespit edilmesi suçundan 3 gün oda hapsi, toplu verilen emre rağmen 

denetlemede K. K.K.lığı Devamlı Yönergesi esaslarına uymamak suçundan şiddetli tevbih, rütbe 

terfi töreninde “yırtık, ütüsüz, kirli, buruşuk üniforma ile katılmayın” emri ve kişiye özel uyarı,  

yapılan heyet sayımında zimmetinde bulunan bölüğe ait malzemelerin (35 kalem ordudonatım, 

25 kalem levazım, 16 kalem istihkam (mühümmat, harita,muhabere) eksik olduğunun tespit 

edilmesi nedeniyle ordu malını kayba uğratmak ve memuriyet görevini ihmal suçundan 

hakkında açılan davada, 1.Ordu K.lığı Askeri Mahkemesince  134.269.000 TL hazine zararının 

ödenmesine karar verilmiştir. YAŞ kararıyla ihraç edilen müşteki, 1996 yılında İstanbul 

Büyükşehir Belediyesinde işe alınmış, mahkeme kararı ile hükmedilen hazine zararının bir kısmını 

ödemediği 1998 yılında  Belediye yetkililerince ikaz edilerek yasal işlem yapılacağı yazılı olarak 

bildirilmiş, Bakanlık makamının onayı ile 16.01.2002 tarihinde işten çıkartılmıştır. Müşteki 

Emekli Sandığı Kanunu hükümlerini ileri sürerek açtığı davada, İdari Mahkemesinin bozma karını, 

Yargıtay da bozarak idari işlemi onamıştır. Müştekinin TSK daki, TSK mevzuatına aykırı işlemleri, 

yargı kararları açıktır. Ancak mahkeme, yargı kararlarını, TSK ve kamu kurumları disiplin 

mevzuatına uygun açık idari işlemleri, hukuka aykırılıkla redderek,  idare üzerinde yerindelik 

denetimi, yargı üzerinde de karar ilgası eylemini sürdürmektedir. Bu yolla, hukuksuzlukları 

aklamakta ve atılı suça hukuk dışı dayanak oluşturmaya çalışmaktadır.  

   

 Müşteki Ali ERYILMAZ (Astsb) (G.K.2182 Kls.241);  Jandarma Astsb.olan bu müşteki 2009 

yılında İçişleri Bakanı  Beşir Atalay imzalı üçlü kararname ile, yargı yolu açık olacak şekilde 

disiplinsizlik ve ahlaki sebeplerden TSK’dan ihraç edilmiştir. Bu sahsın müşteki olarak davaya 

kabul edilmesi, adil yargılanma hakkını ihlal edecek şekilde davaya müşteki pompalaması 

yapıldığının, mahkemenin hangi gerekçelerle kişileri müşteki olarak kabul ettiğinin ibret verici 

örneğidir. Bu şahıs, 2006 yılında Çorlu Asker Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde yatılı tedavi görmüş,  

2008 yılında Tatvan Jandarma Asker Hastanesinde psikiyatri uzman doktorun gördüğü lüzum 

üzerine heyet raporu verilmesi gerektiği yönünde rapor düzenlenmiştir. Oldukça yüksek sayıda 

disiplin cezası mevcuttur.  İhraç edildikten sonra 2011 yılında 6191 sayılı kanundan yaralanmak ve 

kamu görevi almak için başvurmuş, “TSK’dan yargı yolu açık olarak ihraç edildiğinden başvurusu 

reddedilmiştir. Ergenekon kumpas davası hakimi FETÖ üyesi Durmuş YİĞİT tarafından 

20.11.2102 tarihinde alınan ifadesinde,  Batı Çalışma Grubunda görev almak istemediği için (İç 

işleri Bakanı Beşir Atalay) ihraç edildiğini, 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olduğunu 

davaya katılmak istediğini belirtmiştir (241.kls s.233-241).  Burası sözün bittiği yerdir.  Şahıs 

durumu ile ilgisiz ASDER  kaynaklı şablon şikayet  dilekçesini vermeyi de ihmal etmemiştir. 

FETÖ kumpascısı Durmuş YİĞİT ise şahsa;  “İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın ihracını onayladığı 

2009 yılında size kim BÇG de görev teklif etti” sorusunu sormamıştır!  BU ŞAHIS HALEN 1997 

YILINDA YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN SÖZDE DARBE MAĞDURU OLARAK DAVADA MÜŞTEKİDİR.  

 

 Müşteki Aykut ÖZER  (Yb) (G.K.2189  Kls.222 ); 2008 yılında kendi isteği ile TSK’dan 

emekli olan bu şahıs,   Mesai saatleri içinde, görev yerinden ayrılıp birlik dışına çıkarak namaz 

kıldığı, (FETÖ kumpası Balyoz davasının (beraat) kararında  2007 yılında kumpas belge olarak 

FETÖ tarafından oluşturulduğu tespit edilen) “Balyoz Planına Göre İlişiği Kesilecek Personel 
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Listesi”inde adının geçtiğini, fişlendiğini ileri sürmüş ise de,  sözde Balyoz Planı belgesine göre 

ilişiğinin kesilmediği ve 2008 yılında Yarbay rütbesinde iken kendi isteği ile emekli olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

Müştekinin; Eylül 1990 yılında hudut yangını ile ilgili verilen emri uygulamamak suçundan 

Tabur Komutanı (4.P.Tb.K.-Uzunköprü) tarafından “7 gün göz hapsi”, Şubat 1991 yılında Bölük 

Komutanı ( 2.P.Blk.K.-Meriç)  tarafından “şiddetli Tevbih”, Kasım 1991 yılında; sırt telsizini 2 gün 

sahipsiz araç içinde bırakmak, sabah içtimasına çıkmamak, araç birinci kademe bakımlarını bizzat 

yaptırmadan istirahata çekilmek, astlarını gözetim görevini ihmal etmek, üç kez ikaz edilmesine 

rağmen ıslah olmamak suçlarından Tabur Komutanı tarafından 7 gün oda hapsi,  Mart 1992 

yılında 2.Hudut (Uzunköprü) Tabur Komutanı tarafından “2 gün oda hapsi”,  Eylül 1998 yılında  

Tugay Komutanı tarafından “Kişiye Özel” uyarı yazısı,  Şubat 1999 yılında Tabur Komutanı 

tarafından Kişiye Özel uyarı yazısı, Mart 1999 yılında Tugay Komutanı (Ardahan) tarafından,  

namaz vakitlerinde hudut birliğini terk ederek köylerde, arazide  namaz kıldığı, erlere kendi dini 

görüşlerine göre telkinlerde bulunduğu (dini propaganda yaptığı), kesin emre karşı görüş 

bildirdiği,  Başbakanlık genelgesini uygulamada tereddüt gösterdiği,  eleştirdiği  ve  “ehil bir 

kurumdan (dini) kontrol formu istediği,  ikazlara rağmen olumlu gelişme göstermediği  

gerekçeleri ile   kritik hudut birliğinden bir başka birliğe tayin edilmesi teklifi,  Nisan 1999 

yılında Sınır Bölüğündeki kendi personelinin askeri disipline aykırı fiilini üst makama 

bildirmemekten Tabur komutanı tarafından “Şiddetli tevbih”, Temmuz 1999 yılında “Toplu 

görüşe çıkmamak ve mesaiye geç başlamak” suçlarından As.C.K. 165/A-2, 168, 170,172 maddeleri 

uyarınca 1/8 maaş katı cezası,  Eylül 2000 yılında emredilmesine rağmen gece eğitimine 

hazırlıksız çıkmak ve  davranışını düzeltmesi için  Alay Komutanı (5.Komando Alay K.-Gökçeada) 

tarafından ikaz,  Aralık 2000 yılında (1.Komando Taburu-Gökçeada) gece eğitimlerine hazırlıksız 

çıkmak, birliğin atış, eğitim, spor seviyesini istenilen düzeye getirememesi nedeni ile Tabur 

Komutanı tarafından “Kişiye Özel yazı ile İkaz edildiği  dosyadaki belgelerden anlaşılmaktadır.  

 

Müşteki, 14 Nisan 1999 tarihinde K.K.K.lığınca süpheli kategorisine alınmış olup (Kls.222), 

atılı suça konu 54.hükümetin istifa tarihi olan 18 Haziran 1997 ile bir ilişkisi yoktur.  Sözde BÇG 

faaliyetlerine engel olacağından korkurkulduğu (!) için kategoriye alınmadığı anlaşılmakla birlikte, 

yukarıda sayılan disiplin cezası uygulamalarında adı geçen komutanlar davada sanık olarak 

yargılanmadıkları gibi, disiplin ceza kararlarında BÇG ile irtibatını gösteren bir delil de yoktur.   

 

Müşteki, 3.10.2012 tarihinde Kayseri C.Başsavcığında verdiği ifadesinde aynen tekrar ettiğini 

belirttiği 25.5.2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği (şablon) şikayet 

dilekçesinde;  30.08.1988-15.10.2008 tarihleri arasında göreve devam ederken, kanunlarda suç 

veya disiplin suçu olarak tanımlanmış herhangi bir eylem sebebi ile hakkında soruşturma 

açılmadığını, kanunlarda öngörülmüş bir usülle hakkında hiçbir ceza verilmediğini, mesleki 

disiplin ve başarı sicilinin yüksek ve yeterli düzeyde olduğunu,  BÇG örgütüne katılmadığını, 

kurumsal vazife dışında bir görev kabul etmediğini (kimin ne teklif ettiğini de belirtmemiştir ), 

tutum ve davranışları ile (!) bu örgütün yasadışı faaliyetlerine engel olacağı düşünüldüğünden 

(kim düşünmüş bunu da belirtmemiş) bu nedenle BÇG örgütünce suçlandığını (!), ASDER Şablon 

dilekçesine bağlı kaldığı için YAŞ ASKER ÜYELERİ İLE MGK ASKER ÜYELERİNDEN ŞİKAYETÇİ 

OLDUĞUNU sahte belge ve tutanaklarla ihracının kılıfının hazırlandığını (!) beyan etsede,  

dilekçesinin devamında 2008 yılında  TSK dan emekli olduğunu beyan etmiştir.  Yani 18 Haziran 
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1997 tarihinde yapılan sözde darbeye karşı çıkacağından korkulduğu için  11 yıl sonra 2008 yılında 

baskı (!) ile emekli olmak zorunda kaldığını beyan etmektedir!. Bu son derece inandırıcı hikayesi 

ile bu şahıs davada müştekidir! 

 

Müşteki, savcılığa verdiği dilekçesinde, Posof Hudut Bölük Komutanı iken (18 Eylül 1998 

tarihinde) verdiği dilekçeye atıf yaparak;  

 

 

 

 Diyerek, Eylül 1998 tarihinde (55. T.C.Hükümeti döneminde) Posof Ardahan’da birlik 

içindeki bir mescidin açılmasını istediği, üst komutanlığın yayınladığı emirde irtica kapsamının 

tanımlanmaması nedeni ile bazı taleplerde bulunduğunu bunun üzerine olumsuz sicil 

düzenlendiğini ve fişleme (!) yapıldığını iddia etmektedir. O dönemde müştekinin bu dilekçesine 

cevaben 23.Mkz.P. Tuğay K.lığının (Ardahan) 23 Eylül 1998 tarihli yazısında;  
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Cevabı verilmiş, yazıda birliklerdeki açık mescitler belirtilerek ilgili emirler hatırlatılmıştır.  

 

Müştekinin “üst komutanlık emirleri” dediği emir, Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanmış        

2 Şubat 1999 tarihli Bülent Ecevit imzalı Devlet Aleyhtarı Yıkıcı Bölücü ve irticai Faaliyetlerin 

önlenmesine yönelik alınması Gereken Tedbirleri içeren Başbakanlık Genelgesidir (G.K.547, 

Kls.222 s.272).  Bkz. dilekçemiz Madde.14) Müşteki, Başbakanlık  genelgesi ile ilgili olarak; “Bir 

kontrol formu istenerek inanç sahibi vatandaşlarımızın ve özellikle kutsal askerlik görevini 

yapan askerlerimizin bilgilendirilmesi, ibadet ölçüleri ve geçerli olan din kaynaklarının neler 

olduğu, ibadet, ibadet yerleri ve zamanları,kılık kıyafet ve diğer uygulamaların neler olduğu” 

nu yazı ile bağlı olduğu Tabur Komutanlığına sormuştur.  

            

  
 

Ancak şeri devlet düzeninde sorulması normal karşılanabilecek bu soruya, bağlı olduğu tabur 

komutanlığınca 27 Şubat 1999 tarihli aşağıdaki cevap verilmiştir (Kls.222 s.272);  
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Müşteki, bu tarihten itibaren 10 yıl daha TSK da görev yaparak 2008 yılında kendi isteği ile 

emekli olmuştur.  

 

Müştekinin, dosyasından ve şikayetinden de anlaşılacağı gibi, TSK yı kendi inandığı doğruları 

üzerinden fiilen şekillendirmeye, emri altında bulunan TSK personelini kendi inançları 

doğrultusunda din eğitimi vermeye,  kendi inaçlarını  başka gruplar ve kişiler üzerinde egemen 

kılmaya çalıştığı, kritik hudut bölgesinde görev yerini izinsiz terk etmek de dahil olmak üzere,  

hudut güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde TSK mevzuatı ve diğer temel kanunlara aykırı 

davrandığı, dilekçesinde belirttiği gibi  30.08.1988-15.10.2008 tarihleri arasında göreve devam 

ederken, kanunlarda suç veya disiplin suçu olarak tanımlanmış herhangi bir eylem sebebi ile 

hakkında soruşturma açılmadığının, kanunlarda öngörülmüş bir usülle hakkında hiçbir ceza 

verilmediğinin doğru olmadığı anlaşılmaktadır.  

 

  2008 yılında kendi isteği ile emekli olan müştekinin şikayetin ne BÇG ile, ne atılı suçla, ne 

sanıklarla, ne eşi ile ne de hukuk ve gerçekle ilgisi olmadığı, katılma talebinin reddedilmesi 

gerektiği açıktır. Bu müşteki ile ilgili anayasa ilkeleri doğrultusunda ibret veren hususlar, hem 

mahkemenizin hem de kamuoyunun bilgilenmesi açısından özellikle detayları ile sunulmuştur.   

 

 Katılan VEYSİ BUVET (Astsb.Üçvş) (G.K.s. 129, 2599  Kls.265 s.361);  Bu şahıs  Fetullah 

Gülen Tarikatı iltisakı nedeniyle  TSK dan ilişiği kesilmiştir. Ancak, diğer tarikatları açıkça yazan 

mahkeme gerekçeli kararında, müştekinin YAŞ kararında geçen “F.GÜLEN İLTİSAKI” ifadesini 

karartmıştır.  Müşteki; 1987 yılında “Emre İtaatsizlik” suçu ile 14 gün oda hapsi, Mayıs 1992 

yılında Göreve ilişkin işlerde amirine yalan söylemek suçu ile 14 gün oda hapsi (As.C.K. 168/1 ve 
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171.maddesi uyarınca), 1992 yılında 1/8 maaş katı cezası, Ocak 1993 yılında “Göreve mütealik 

işlerde amirine yalan söylemek” suçu ile 14 gün oda hapsi (As.C.K. 168/1 ve 171.maddesi 

uyarınca) (Askeri Ceza ve Tutukevinde infaz) “1996 yılında “savaş talimine katılmamak” suçundan  

savunma alınması, 1997 yılında “Uyarı cezası” verilmiştir. Şahsın ayırma dosyasında 14 sayfa ceza, 

uyarı ve mahkeme evrakı bulunmaktadır. 1989 yılından itibaren 1997 yılına kadar 8 sicil 

döneminde sicil amirlerinin “verilen görevde takip gerektirir” ve “görev yapma isteği ve hevesi iyi 

olmayan” gibi olumsuz kanaatleri vardır.  

 

 
 
Müşteki, 9.10.2012 tarihinde verdiği ifadesinde aynen tekrar ettiğini belirttiği 4.5.2012 

tarihinde Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği (şablon) şikayet dilekçesinde; 30.08.1985-

26.05.1997 tarihleri arasında göreve devam ederken, kanunlarda suç veya disiplin suçu olarak 

tanımlanmış herhangi bir eylem sebebi ile hakkında soruşturma açılmadığını, kanunlarda 

öngörülmüş bir usülle hakkında hiçbir ceza verilmediğini, mesleki disiplin ve başarı sicilinin yüksek 

ve yeterli düzeyde olduğunu,  BÇG örgütüne katılmadığını, kurumsal vazife dışında bir görev kabul 

etmediğini (kimin ne teklif ettiğini de belirtmemiştir ), tutum ve davranışları ile (!) bu örgütün 

yasadışı faaliyetlerine engel olacağı düşünüldüğünden (kim düşünmüş bunu da belirtmemiş) bu 

nedenle BÇG örgütünce suçlandığını (!)  sahte belge ve tutanaklarla TSK dan ihraç edildiğini beyan 

etmiştir.  

 

Bu müşteki, ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) şablon dilekçeleri ile nasıl müşteki 

devşirildiğinin ve hangi düzeyde adaletin savunulduğunun tipik örneğidir.  

 

    Müşteki Atilla UYARAN (Binbaşı)(G.K.2187 Kls.91,211,240); Gerekçeli kararda;  

“şikayet ve beyanında; 28 Şubat darbesi sanıklarından şikâyetçi olduğunu,davaya suçtan zarar 

gören sıfatıyla katılmak istediğini belirtmiştir. Müştekinin 22/08/2003 tarihinde fiili yasal hizmet 

süresini doldurduğundan dolayı emeklilik talebine ilişkin dilekçesinin bulunduğu anlaşılmıştır.”  
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İfadesi yer almaktadır. Kendi isteği ile emekli olan bu şahsın hangi gerekçe ile mağdur olduğunu 

mahkeme açıklamamıştır.  Kumpas davalarında sıkça görülen “GİZLİ TANIK” tan sonra, bu kumpas 

davasında da  “GİZLİ MAĞDUR” ların ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.  

 

 Müşteki Zeki  NAMLI  (Uzman Çavuş) (G.K.s.613 Kls.201);  Müşteki şikayet ve beyanında 

16/09/1992 tarihinde Çorlu/Ulaş’ta uzman çavuş olarak göreve başladığını, mesleki anlamda 

yeterli ve üstün niteliklere sahip olduğu halde (!) eşinin takip edilerek eşarplı olduğu hususunda 

kanaat raporunun düzenlendiğini, 03/03/1997 tarihindeki Kolordu Komutanı olan Korgeneral M. 

Ş. E.'nin "sosyal yaşantısının takibi gerekir" şeklindeki notu sonrasında Batı Çalışma Grubunca 

yapıldığını düşündüğü bu yapılanmaya ve ihtilal yapıldığında engel olacağı düşünülerek önce 

Tabur Komutanı M.Ç. tarafından odasına çağrıldığını, eşinin başını açması konusunda sözlü 

olarak uyarıldığını, kendisinin eşinin başını örtmesinin kişisel tercihi olduğunu söylediğinde 

komutanının işten atılacağını söylediğini, bu şekilde baskılar (!) sonrasında ordudan atılmış 

olmamak için daha önceden ordudan atılan kişileri bildiği için 16/09/1999 tarihinde 

sözleşmesini yenilemeyerek TSK’dan mecburen ayrılmak zorunda kaldığını ifade etmektedir. 

(Klasör 201) 

 
Müştekilerin, ASDER ve FETÖ üyesi savcılar tarafından, “Dava sonunda Tazminat alacaksınız” 

vaadi ile şablon şikayet dilekçesi vermeye teşvik edildiği, duruşmalara yüksek katılım ve algı 

yaratmak üzere diğer illerden kaldırılan otobüslerle “Döner Ekmek”, “Şehir Gezisi” “Harçlık” 

“Kumanya” vs imkanlar sağlanarak izleyici toplandığı,  pankartlar hazırlanarak bu kişilerin basın 

önünde gösteri yapmasının istendiği  bilinmektedir. Yürütülen bu faaliyetler, duruşmalarda 

müşteki gerçekleri konuşuldukça, savcılık  ifadeleri ile dosyalarındaki uyumsuzlukların açığa 

çıkmasından çekinen bir kısım müşteki ve yakınları tarafından da  bizzat ifade edilmiştir.    

 
Yukarıda sözde şikayeti yer alan müşteki Zeki Namlı, Uzman Çavuş olarak TSK da görevini 

sürdürürken, kendi isteği ile sözleşmesini yenilememiş ve  Eylül 1999 yılında TSK dan ayrılmıştır. 

Ancak, 2002 yılında, TSK’da tekrar Uzman Çavuş olarak görev almak istediği  yönünde  Kara 

Kuvvetleri Komutanlığına dilekçe vermiştir.  K.K.K.lığı ise  ilgi yönerge hükümleri gereğince kendi 

isteği ile TSK dan ayrılan Uzman Erbaşların tekrar aynı göreve dönemeyeceğini kendisine 

bildirmiştir. Bu husus Gerekçeli kararda gizlenmiştir. Ek klasörde mevcuttur (Kls 201).  Bunun 

üzerine üstün niteliklere sahip olduğunu (!) ileri süren müşteki, ASDER şablon şikayet 

dilekçelerinde yer aldığı gibi, başörtüsü ve BÇG nin ihtilal yapacağı zaman kendisinin buna engel 

olmasından korkulduğu (!) için baskı kurulduğu gerekçesine sarılarak, bu nedenle Eylül 1999 

yılında TSK dan ayrıldığını ifade ederek şikayetçi olmuştur.  Bu ilginç hikayeyi anlatan, Refah-Yol 

hükümetinin istifasından sonra iki buçuk yıl daha TSK’da görev yapan müştekiye, ne mahkeme 

heyeti ne de savcılık TSK da görev yapmasına rağmen korkuları haklı çıkarak şekilde sözde 

darbeye neden engel olmadığını ya da engel olmak için ne yaptığını sormamıştır (!).  

 
Bu tür gerçek dışı hikayelerle  ASDER ve FETÖ’cü  savcıların sözde müşteki toplayarak adil 

yargılanma hakkını engellediği, yargı sürecini uzatarak kamuoyu oluşturulmaya, siyasi ve maddi 

kazanç elde edilmeye çalışıldığı son derece açıktır.    

 

 Müşteki Zeki DOVA (Subay) (G.K.s.2613); şikayet ve beyanında;TSK’da görev 

yaptığını,Harp akademisi sınavına altı kez hakkı olmasına rağmen bir kez girebildiğini, genelde 

sürgün birliklerinde çalıştığını, 28 Şubat sürecinin etkisiyle en ağır görevlerde bulunmasına 
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rağmen en az ödülü aldığını,  2008 yılına emekliliğini istediğini,emir veren sanıklardan şikâyetçi 

olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir  (Klasör 439).  Tayin yerinden memnun olmayıp, 

akademi sınavına bir kez giren, mahkemenin  atılı suç ve sanıklarla bir ilişkisi bulunmayan bu 

şahsa, TSK’da sürgün birlik olmadığını, her karış vatan toprağının kutsal olduğunu, şehitlik 

mertebesini ödül sayan Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığını,  TSK’nın, müştekinin çalıştığı 

dönemde kendisi gibi emekli olma şansına sahip olamayan onbinlerce şehit ve gazi verdiğini, 

mahkemenin hatırlatmasını isterdik. Ancak bu vesile ile biz hatırlatmış olalım.  

 

Tüm bunlar dışında, bu şikayetçi, akademi sınanvlarına sokulmaması, atama yerlerinin kötü 

olması gbi idari işlemlere karşı yargı yoluna da başvurduğunu belirtmemiş-başvurmamıştır. Bu 

güne gelindiğinde ise, mazideki pişmanlıklarını gidermenin ve paraya tahvil etmenin yolunun bu 

davanın mağduru olduğunu belirtmekte bulmuştur. 

 

 Müşteki CEMAL ERDOĞAN (Muhtemel Sivil Memur) (G.K.s.2223): Gerekçeli kararda kim 

olduğu, hangi tarihte TSK da kamu görevi icra ettiği belirtilmemiş olan bu şahıs;  şikayet ve 

beyanında; “TSK’da yürüttüğü kamu görevinden gördüğü baskı nedeniyle emekliliğe mecbur 

bırakıldığını, MİT infaz listesinde isminin bulunduğunu, maddi ve manevi zarar gördüğü için 

sanıklardan şikayetçi olup davaya katılmak istediğini bildirmiştir.(Klasör 381,438)” Denmektedir.   

Savcılık ve mahkeme gerekçeli kararda “MİT İNFAZ LİSTESİ”nin ne anlam geldiğini, sanıklarla ve 

atılı suçla ne ilişkisi olduğunu açıklamamış, delil listesine koymamış, böyle bir sözde belge 

tartışılmamıştır.  Davada sanık olarak yargılanan MİT mensubu da bulunmamaktadır. Mahkeme, 

iddiasına rağmen halen hayatta olan bu şahsın  şikayetinin  ne anlama geldiğini 

açıklamadığından, bu şahsın hangi gerekçe ile müşteki sıfatı verildiği de tarafımızdan 

anlaşılamamıştır!  

 

 Müşteki MUSA SARAÇ (Astsb.) (G.K.s.2223); “1985-1993 tarihleri arasında astsubay 

olarak TSK'da SAT komandosu olarak görev yaptığını,TSK.nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa 

dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığı için hiçbir adli ve disiplin suç ve fiili bulunmadığı 

halde YAŞ toplantısında orduyla ilişkisinin kesildiğini, sanıklardan şikâyetçi olup davaya katılmak 

istediğini bildirmiştir.(Klasör 466)” 1993 yılında ihraç edilen bu şahıs,  kendisine 1997 de kurulan 

BÇG örgütüne katılmasını kimin teklif ettiğini açıklamamış, savcılık ve mahkeme ise tek bir isim 

ya da olayı bu iddiayı ileri süren müştekilere sormamıştır. İddia sahibi iddiasını ispatlamakla 

yükümlüdür.  Gerçek olmadığını bildiği  olgular isnat etmek  TCK da suç olarak gösterilmiştir.  

Yargı ise CMK da sayılan ve  şikayetlerde bulunması gereken unsurları taşımayan bu tür iddiaları, 

isnat olarak  ileri sürmekten ve hüküm kurmaktan kaçınmamıştır. Hiç şüphesiz ki, bu tür iddia 

sahipleri ispata davet edilecektir.  

 

 Müşteki Sedat SARIOĞLU (Astsb.) (G.K.s.2501); 1959-1986 yılları arasında Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı birimlerinde 27 yıl çalışarak kendi isteği ile  1986 yılında emekli olduğunu, 

Marmara depreminde  teravih namazının kıldığı Yalova’daki bir caminin Kurban Bayramında 

mühürlendiğini (1999), sebebini öğrenmek için kurumlara dilekçe verdiğini, 2011 yılında  Selimiye 

Ordu evinde konaklamak istediğinde kendisine 2001 yılından itibaren  süresiz olarak girişinin 

yasaklandığını  ve  bu suretle Genelkurmay, MİT ve BÇG tarafından  1999 Marmara depreminde 

fişlendiğini öğrendiğini beyan etmiştir.   

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 115 / 1709 
 

 

Müşteki beyanında ayrıca; Askeri Yüksek idare Mahkemesine dava açtığını ve Ordu evine 

girişi yasağını kaldırttığını,  bir internet sitesinde  Yeşil Kod adlı M.Y nin çetesinde olduğu ve 

Nakşibendi tarikatına üye olduğu şeklinde asılsız haberlerin çıktığını, MSB, MİT ve Gnkur 

Başkanlığına bu konuda dilekçe yazdığını ancak cevap alamadığını İNTERNETTE HABER YAPAN 

KİŞİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDUĞUNU beyan etmiştir.  

 

Mahkeme, 1986 yılında emekli olan ve internet  haberinden şikayetçi olan bu şahsın 

şikayetinin, hangi gerekçeye ve delile dayanarak BÇG ile ilişkilendirdiğini, atılı suç ile nasıl bir 

illiyet bağı kurduğunu, 54.hükümeti ıskatla ne gibi bir ilişkisinin bulunduğunu  gerekçeli kararında 

açıklamadan, bu şahsın müşteki talebini kabul etmiştir. Mahkeme somut bir illiyet bağı 

kuramadığından, bu anlamsız iddiaya cevap verme olanağımız da bulunmamakla birlikte,  bu 

şahsın gerekçeli kararda müşteki olarak yer alması, müşteki devşirme faaliyetlerini ve davanın 

geldiği hukuksuzluk seviyesini gözler önüne sermek ve mahkemenin ciddiyetini ortaya koymak   

bakımından  ilginç bir örnek teşkil ettiği de açıktır.  

 

 Müşteki Ümit PARLAK (Uzman Çvş.)(G.K.s.2501); Şikayet ve beyanında; 02/09/2003-

26/11/2009 tarihleri arasında TSK'da görev yaptığını, 26/03/2009 tarihinde hakkında 

düzenlenen iddianame ile TSK. Personel K. İlgili maddesi (subaylar için 50/c, Astsubaylar için 94/b 

m.d) uyarınca disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeni ile re’sen ilişiğinin kesildiğini anılan suçlama 

ile ilgili hiçbir disiplin cezası almadığını, C. Başsavcılığımızca yapılan soruşturmada 28 Şubat 

Darbesi sanıklarından şikâyetçi olduğunu belirtmiştir. Müştekinin 07/06/2012 tarihinde vefat 

ettiği celp edilen nüfus kaydından anlaşılmıştır (Klasör 67,234) Denmektedir.  

 

 Şahsın, ihraç işlemine karşı AYİM’de açtığı dava Kasım 2010 tarihinde reddedilerek 

kesinleşmiştir. Mahkeme, gerekçeli kararda hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmasına rağmen,  

2003 yılında göreve  başlayan ve 2009 yılında ihraç edilen bu şahsın şikayetini BÇG’ye bağlayarak 

şahsı müşteki olarak davaya dahil etmiştir. Bu şahıs hakkında mahkeme  “disiplinsizlik ve ahlaki 

durum” suçlaması  ile ilgili bir disiplin cezası almadığı  da belirtmektedir. ANCAK DURUM ÖYLE 

DEĞİLDİR. Şahıs hakkında Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesinde “Teşekkül Halinde Sigara 

Kaçakçılığı” suçundan kamu davası açılmış, davada yargılanan diğer şahıslar cezalandırılırken,, bu 

şahıs “5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek ve Suç İşlemek Amacıyla 

Örgüt Kurmak” suçlarından delil yetersizliğinden beraat etmiştir.   Şahsın ihraç işlemine karşı 

AYİM’de açtığı davanın red gerekçesinde özetle; Lojman bölgesinde yüksek sesle müzik 

dinleyerek huzuru bozduğu ve uyarılara rağmen bu davranışını sürdürdüğü gerekçesiyle Lojman 

Yönetim Kurulunca ikaz (Uyarı),  ikaz edildiği halde malzeme emrine aykırı hareket etmek (Uyarı 

Cezası), görevini eksik yapmak (Uyarı Cezası), TSK Personeli olarak gelir getirici bir başka iş 

yapmak (Uyarı Cezası), sivil halkın şikayeti (Uyarı Cezası),  Şanlı Urfa İcra Ceza Mahkemesi kararı 

(10 Gün Disiplin Hapsi), Aşırı borçlanma nedeniyle ikaz (Uyarı Cezası), Bölük Nöbetine geç 

gelmek (Uyarı Cezası), Aşırı Borçlanma nedeniyle Tugay Komutanı tarafından yazılı ikaz, saç-

sakal-kılık-kıyafet yazılı ikaz, Garnizonu izinsiz terk etmek (7 Gün Oda Hapsi),  Nöbet Talimatına 

aykırı hareket (5 Gün Oda Hapsi) sayılarak, ayrıca her ne kadar şahıs Teşekkül halinde sigara 

kaçakçılığı suçundan delil yetersizliğinden beraat etmiş olsa da, ceza yargılaması nedeniyle içinde 

bulunduğu eylemler, kamu görevlisi olarak sıgara  kaçakçılığı suçundan mahkum olmuş kişilerle 

yakın ilişki içinde olduğu göz önüne alındığında sözleşmeli olan personelin artık bünyede 

tutulmasında kamu yararı bulunmadığı, davranışlarında askerlik mesleği değerlerini 
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sergilemede istenilen seviyede olamadığı ve kendisinden istifade edilemeyeceği yönünde 

kullanılan takdir yetkisinin objektif sınırlar içinde kaldığı, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununun  

12.maddesi, Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 13.maddesi uyarınca (Kendisinden istifade 

edilemeyecek olanlar ve sebeplerinin sayıldığı) sözleşme fesih işleminde hukuka aykırı bir yön 

bulunmadığı gerekçesiyle, davayı reddetmiştir.  

 

2009 yılında yukarıdaki sebeplerle sözleşmesi fesih edilen Uzman Çavuşun, mahkemenin 

gerekçeli kararda yazdığı gibi, hiç ilgisi bulunmayan subaylar için 50/c, Astsubaylar için 94/b md. 

uyarınca disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeni ile re’sen ilişiğinin kesilmediği,  3269 Sayılı Kanun 

12.md. ve Yönetmeliğinin 13.maddesi uyarınca sözleşmesinin fesih edildiği, bu konuda hiçbir 

disiplin cezasının bulunmadığının doğru olmadığı, en önemlisi Refah-Yol Hükümetinin istifasından 

6 yıl sonra (2003) göreve başlayan ve 12 yıl sonra (2009) TSK dan ihraç edilen bu şahsın sözde 

mağduriyetinin BÇG ile hiç bir ilişkisinin bulunmadığı açıktır. Esas mağduriyet vefat etmiş bu 

şahısta değil,  yönlendirildiği açık olan bu kasıtlı eylemle sanıklar üzerinde oluşmuştur.  

 

Bu müştekinin durumunu uzunca yazmamazın esas nedeni, kesinleşmiş bir mahkeme kararı 

olmasına rağmen, savcılık ve mahkemenin davaya nasıl müşteki monte ettiğini, gerçekleri gizleyip 

çarpıtarak hatta gerçek dışı kısa ifadelerle özetleyip mağdur algısı yarattığını, kasıtla, sözde 

gerekçelerle ve yönlendirmeyle  yaptırılan şikayetleri BÇG ile ilişkilendirip adil yargılanma hakkını 

nasıl ihlal ettiğini tipik bir örnekle mahkemenize sunmaktır.  

 

 Katılan Yavuz SULUMEŞE (Astsb) (G.K.s.2607)(Kls.91 s.657);  Gerekçeli kararda, müşteki 

gibi TSK’dan ihraç edilen müşteki Av.Bülent DEMİR tarafından, müştekinin  (o dönemde yargı 

yolu kapalı olan) YAŞ KARARI İLE 1 Ağustos 2003 tarihinde TSK dan ihraç edildiğinin beyan 

edildiği ifade edilmektedir.  Oysa ki, avukatlığını üstlendiği müştekinin 91.Klasör sayfa 657 de 

bulunan savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde belirtilen husus; (Yargı Yolu açık olan) 2003 yılında 

Kuvvet Komutanı onayı ile (MSB Onayı) TSK’dan resen emekli edildiği, 6191 sayılı Kanun ve 926 

sayılı kanuna eklenen 32.madde hükümlerinden yararlanmak üzere MSB’ye müracaat ettiğini 

ancak “Yargı Yoluna Açık İdari İşlem” olduğu gerekçesiyle müracaatının kabul edilmediğini beyan 

etmektedir. Yani müşteki YAŞ kararı ile TSK’dan ihraç edilmemiştir.  

 

 Müşteki Avukatı Bülent Demir’in, müştekinin bu beyanını ve ihraç safahatını bilmemesi 

mümkün olmadığı gibi, mevcut olmayan bir YAŞ kararına atıfla ve Avukatlık kanununa da 

aykırılıkla, mahkemeye bilerek ve gerçek dışı beyanda bulunarak bu yönde mağduriyet algısı 

yaratmıştır.  YAŞ KARARI İLE İHRAÇ EDİLMEMİŞTİR. Diğer müştekilerle ilgili de bu yönde pek çok 

örnek bulunmaktadır. Müştekinin belgeleri dava dosyasında bulunmasına rağmen  mahkeme 

heyeti gerekçeli kararında gerçekleri gizlemiş, müştekinin  MSB’ye yaptığı 6191 sayılı kanun ve  

926/ek 32. maddeden yararlanma talebinin “Yargı Yoluna Açık İdari İşlem” olduğu gerekçesiyle 

kabul edilmediğini ve safahatından hiç söz etmemiştir.  iddianamede ve gerekçeli kararda 

gerçek dışı saptırılmış mağduriyet algısı yaratan ifadelerin yukarıdaki pek çok örnekte olduğu gibi 

sıklıkla yer alması,  gerçeklerin gizlenmesi, dilekçemizin pek çok yerinde zikrettiğimiz ASDER-FETÖ 

Yargısı ilişkisini ortaya koyması bakımından güçlü karine oluşturmaktadır. Şahıs aynı zamanda 

SADAT danışmanıdır.  

 

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 117 / 1709 
 

 

 Katılan İbrahim TÖRE (J.Lv.Bnb) (G.K.s.113,2313); Şikayet ve bayanında özetle; 28 Şubat 

sürecinde eşin tesettürlü olması, BÇG örgütüne (!) katılmadığı, tutum ve davranışları ile bu 

örgütün yasa dışı faaliyetlerine engel olabileceği nedenleri ile 16 Haziran 1998 yılında TSK dan 

atıldığını  atılma kararında imzası bulunan Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Gnkur Başkanı, 

J..Gn.Komutanı, J.Gn.K.lığı Personel Başkanı, YAŞ üyeleri ve BÇG mensubu kişilerden ve 

sanıklardan şikayetçi olmuştur (Kls.67,266 s.224-237). Şahıs hakkında 8.06.1998 tarihli onaylı 

J.Gn.Komutanı F.Ö.B. imzalı komisyon tutanağı başlıklı belgede özetle “Yasa dışı siyasi,bölücü 

irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği ve faaliyette bulunduğu” belirtilmektedir. Tamer 

Tatar’ın getirdiği iddia edilen CD 5 içindeki bir belgede 30 kişilik Süleymancı Tarikatı mensubu 

olduğu yazılıdır. YAŞ a şevk yazısında ise “Süleymancı Tarikatı mensubu olduğu, tutum ve 

davranışları ile irticai görüşleri benimsediği ve bu gibi faaliyetlerde bulunduğu, sosyal hiçbir 

faaliyete katılmadığı, eşinin türban taktığı” belirtilmektedir. Bu belgeyi onaylayan J.Gn.Komutanı 

Org. Fikret Özden Boztepe davada sanık olmadığı gibi, tanık olarak ifade vermiştir. İfadesinde 

de konu ile ilgili ne mahkemece ne de savcılıkça kendisine bir soru da sorulmamıştır.  

 

Görevde iken Süleymancı tarikatı mensubu olduğu tespit edilen müştekinin gerekçeli 

kararda;  suç teşkil edebilecek hiçbir faaliyetinin olmadığı, hakkında hiçbir adli soruşturma ve 

kovuşturma yapılmamış olduğu, ileri sürülen iddiaların askerlik görevi dışında suç teşkil 

etmeyen toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu ifade edilmiştir.   

Mahkemenin müşteki ve katılanlar hakkında görevde iken “iddia” şeklinde ifade ettiği atılma 

gerekçeleri bir İDDİA DEĞİL RESMİ, YASAL, MEŞRU VE GEÇERLİ TEPİTLERDİR. Mahkeme idarenin 

idari tespit, tasarruf ve değerlendirmeleri hakkında yerindelik denetimi yapamaz. Müşteki 

şikayetinde ASDER yönetim kurulu üyesi olduğunu belirtmiş,  bu dernek faaliyet kapsamında 

basılmış kitapları delil olarak sunmuştur.  Şahıs, aynı zamanda SADAT danışmanıdır. 

 

Müştekinin  www.asder.org.tr internet sitesinde yayınlanan makalelerinden bazıları;  Allah 

Canibinden Bakmak ve İlahi Kriterler, Yeni İslam Birliği, Yeni Türkiye, Eski Hal Muhal.. Ya Yeni Hal, 

Ya İzmihlal, Hizbüşşeytanın Asker ve Silahları, Kutlu doğum, Nevruz-u Sultaniye, 28 Şubat-Büyük 

Uzlaşma-İslam Birliği-Nizam-ı Alem.  

 

 Katılan Mustafa KAHRAMANYOL (E.Tbp.Alb) (G.K.s.119,2411-2417); Bu katılanın YAŞ 

kararı ile TSK ile ilişiğinin kesilmesi konusunda AİHM de açtığı dava  reddedilmiştir. 

Müşteki kendisinin hukuka aykırı şekilde uzaklaştırıldığını beyan etmektedir. Bu konuda 

davanın bir kısım sanıklarını da ismen suçlamaktadır. 

Bu kişi YAŞ kararlarıyla Silahlı Kuvvetlerden çıkarılmış bir albaydır. Bu kişinin sıralı amirlerinin 

verdiği olumsuz siciller sebebiyle ilişiği kesilmiştir. Bu personelin ilişiğinin kesilmesi işlemleri 

K.K.K.lığı tarafından yürütülmüş ve YAŞ tarafından onaylanmıştır. Bu personelin ilişiği 

iddianameye göre 1 Ağustos 1997 tarihinde kesilmiştir. Davanın sanıklarının önemli bölümünün 

YAŞ üyesi olmadığı (suçladığı kişilerin hiç YAŞ üyesi olmadığı) dikkate alındığında bu personelin 

ilişiğinin kesilmesi ve idari işleminde dehaletlerinin bulunmaması sebebiyle mağdur olduysa bile 

bunun sorumlusu sanıklar değildir. 

Mustafa Kahramanyol’un AİHM başvurusu 2000’li yıllardadır ve bu dava ile kesinlikle ilgisi 

bulunmamaktadır, AİHM açtığı davanın tarafı davanın sanıkları da değildir. Bu yıllarda sanıkların 

http://www.asder.org.tr/
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görev yerleri bellidir. Yüklenmeye çalışılan suçtan çok sonraki bir tarihtir. Bu kişinin AİHM 

başvurusunun reddolduğu basına da yansımış bir gerçeklik olup, dilekçemizin aşağıdaki 

“11.B.2).” maddesinde yer alan “Türk Ordusuna AİHM Desteği” başlıklı haberde bulunmaktadır.  

Bu kişinin hayat tarzı, eşi ile ilgili sorunlar, Devletin Güvenliği ile İlgili bir belgeyi evinde 

bulundurması ile ilgili olarak, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesinde TCK 135/2 maddesi 

gereğince yargılanıp mahkûm olmasına dair bilgiler de dava dosyasında bulunmaktadır. 

5) Müşteki / katılanların ASDER ve SADAT ilişkileri;  Mahkeme, 

 

 Toplam 1148 müştekiden  (sivil 757, asker 387,tüzel kişi 4) 388 kişiye (sivil 267, asker 

117,tüzel kişi 4) bir başka deyişle üçte birine KATILAN SIFATI VERMİŞTİR.  

 Toplam 387 asker müştekiden 128 kişi ASDER’in hazırladığı  ŞABLON DİLEKÇESİNİ 

VERMİŞTİR.  

 Toplam 128 ASDER şablon dilekçesi veren asker müştekiden 117 kişiye KATILAN SIFATI 

VERMİŞTİR. BU ORAN YÜZDE 91 DİR.  

 KATILAN sıfatı verilen 117 asker kişiden 

 

 6 kişi (Vehbi Kara, İbrahim Töre, Mehmet Kurt, Yavuz Sulumeşe, Ersan Ergür ve Nejat Özden 

aynı zamanda SADAT danışmanlarıdır) 

 3 kişi (Mustafa Hacımustafaoğulları, Bülent Demir, Hasan Hüseyin Uludağ) ASDER üyesi ve 

aynı zamanda SADAT danışmanlarıdır.  

 

 KATILAN sıfatı verilen 267 sivil kişiden 2 kişi (Addurrahman Dilipak, Reşat Petek) SADAT 

danışmanlarıdır. 

 

 KATILAN  talebi bulunmayan / verilmeyen 1 asker müşteki (Nevzat Kaşif Tarhan) ASDER 

kurucu başkanı/üyesi ve SADAT danışmanıdır. 6 sivil müşteki (Hulusi Gülen, Engin Yılmaz, Mesut 

Kaya, Osman Kaçmaz, Cemil Turan ve İrfan Çalışkan) SADAT danışmanlarıdır.  Askeri personelden 

Nevzat Kaşif Tarhan (istekle emekli) hariç tamamı TSK dan TARİKAT İLTİSAKI / İRTİCAİ 

FAALİYETLERİ NEDENİ İLE ATILMIŞLARDIR. Bu bilgiler “https://www.asder.org.tr/” ve 

“https://t24.com.tr/”  internet sitelerinden derlenmiştir.  

 

Davada,  gerçek dışı, haksız ve düzmece iddialarla sanıklara suç ve olgu isnat ettiği belgesi 

ile tespit edilen, adaletin gecikmesine, tutukluk süresinin uzamasına neden olan ve gerekçeli 

kararda yer alan müşteki/katılanlar hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulacaktır.  

 

11. MAHKEMENİN 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE TSK’DAN İHRAÇ EDİLEN PERSONEL İLE İLGİLİ GERÇEK 

DIŞI İDDİA VE KABULLERİ :      

 

     1996-1999 yılları arasında TSK’dan disiplinsiz nedeniyle ihraç edilen personel sayısı 753’dır.  

Ancak dava klasörlerinde 7 kişinin dosyasına ulaşılamadığı için dilekçemizin diğer bölümlerinde 

bu sayı 746 olarak geçmektedir. Personel isim listesi  (753 kişi) ve gerekçesi Ek-1 dedir. TSK dan 

ihraç edilen 746 personelin tarikat bağlantılı ihraç gerekçelerin gösteren genel tablo aşağıdadır;   

https://www.asder.org.tr/
https://t24.com.tr/
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Tablodan  243 kişi ile  F.GÜLEN tarikatı iltisaklı personelin ihraç edildiği görülmektedir.  BU 

SAYI, GENEL TOPLAMIN % 33 ÜNÜ İFADE ETMEKTEDİR.  

 

 
 

A. İDDİANAMEDE VE GEREKÇELİ KARARDA YER ALAN “TSK’DAN ATILANLARIN MUHTEMEL 

BİR DARBEYE ENGEL OLMAMALARI İÇİN ATILDIKLARI” İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR:  

 

Gerekçeli karar syf 2983 de  (delillerin değerlendirilmesi başlığı altında)  
 

“Konsept belgesi ve TSK’nın hiçbir dokümanında “irticai görüşe sahip olma” veya “irticai 

eğilimli personel” ifadelerinin tanımlanmadığı, bu tespitlerin nasıl yapılacağına ilişkin kriterler 

getirilmediği, söz konusu ifadelerin sanıklar ve Batı Çalışma Grubunca hedeflenen  askeri 

müdahaleye karşı çıkacak TSK personelinin TSK’dan ihraç edilmesi ve emekliye 

sevk edilmesi için oluşturulmuş, yasal olmayan ancak kanunsuz emirlerle yasal görünüme 

büründürülmeye çalışılmış bir ön kabul olduğu hususunun değerlendirildiği, yine ihraçların 

brifing ve diğer belgelerde somut ve hukuki bir veri olmamasına rağmen siyasal islamı 

gerçekleştirmek için kadrolaşan kişilerin temizlenmesi amacı ve bu amaç için orada görev aldıkları 

kabulü ile amaç suç doğrultusunda yoğun olarak yapıldığı anlaşılmıştır.” Denmektedir. 

 
Gerekçeli kararda yer alan bu iddianın, belge ve deliller ile akla aykırı olmasına rağmen 

halen gerekçeli kararda ve savcının esas hakkında mütalaasında yer bulması açısından önemlidir. 

Bu husus aslında,  iddianamenin FETÖ iltisaklı ve destekli bir iddianame olmasının emaresi olarak 
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önem taşımaktadır. Yanı sıra, mahkemenin, dosyada mevcut belgeleri dahi incelemeden, maddi 

gerçeğe aykırı soyut ön kabullerle dayanak ürettiği açıktır.  

 

Öncelikle hükümetin istifa tarihi olan 18 Haziran 1997 den önce, irticai faaliyetler nedeniyle 

1996 ve 1997 (Mayıs) tarihlerinde, sözde darbeye karşı çıkacak kaç personelin TSK’dan atıldığını 

rakamlarla belirtmek gerekir;    

                                 

                                        Subay                          Astsubay              Toplam 
1996 yılı                            46                                 52                          98 
1997 yılı (Mayıs)              58                               104                        162 
    
                                        ………………………………………………………………………….. 
                                        Genel Toplam:                              260 Personel  
 
 Sözde darbe tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihi itibariyle iddiaya göre yaklaşık 90  Bin rütbeli 
personel mevcudu olan TSK da, sözde askeri müdahaleye karşı çıkabileceğinden korkulan küçük 
rütbeli 260 personel mevcuttur. 
 

 
Sözde darbe tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden sonra, 1997 (Temmuz)-1999 yılları 

arasında, TSK’dan ihraç edilen ve iddiaya göre askeri bir müdahaleye karşı çıkması beklenen ve  

(ancak karşı çıkmayan) 18 HAZİRAN 1997 TARİHİ İTİBARİYLE TSK DAN HENÜZ İHRAÇ EDİLMEMİŞ 

PERSONEL SAYISI İSE;    

 

                                      Subay                          Astsubay              Toplam 
1997 yılı                              57                                   78                      135 
1998 yılı                            125                                 145                     270 
1999 yılı                              20                                   61                        81 
Dosyasına ulaşılmayan                                                                          7 
                                …………………………………………………………………………………………………… 
                                   GENEL TOPLAM:                     493  Personel  
 

493 personel sözde darbe tarihinde TSK’da olmasına rağmen darbeye karşı  çıkmamıştır. 
 

(Dava klasörlerinde dosyasına ulaşılamayan 7 kişi dahil) 

 
MAHKEMENİN ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞI ÇIKACAK PERSONELİN TSK’DAN ATILDIĞI 

İDDİASINA İLİŞKİN (G.K.s.2983);  
 

 Hükümetin istifa tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden önce TSK’dan disiplinsizlik nedeniyle 

ilişiği kesilen hiçbir asker müşteki “Ben muhtemel bir darbeye karşı çıkacaktım, şu tedbirleri 

aldım, beni bu nedenle TSK dan attılar” şeklinde beyanda bulunmamıştır. 18 Haziran 1998 

tarihinden sonra TSK’dan ilişiği kesilen ve o tarihte halen TSK da görev yapmakta olan asker 

müştekiler ise, gerekçeli kararda kabul edildiği üzere gerçekleştiği ileri sürülen sözde darbe 

iddiasına ilişkin olarak, “Ben o dönemde hükümete yapılan darbeye karşı çıktım, bu kapsamda 

şu işlem ve eylemlerde bulundum, karşı çıkanlar olarak şu şekilde ortak direnç gösterdik vs.”  

şeklinde tek bir beyanda bulunmamıştır.  
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Mahkeme aşağıdaki sorulara cevap verememiştir;  

     

Madem darbe gerçekleşmiş ve madem iddia edildiği gibi bu müştekiler darbeye karşı 

çıkacaklardır, sözde darbe tarihinde halen TSK da görev yapan sayıları 493 olan bu 

müştekiler/personel neden bu sözde darbeye karşı çıkmamış, engellememiş, bu yönde tek bir 

fiil ya da eylemde bulunmamışlardır?   

 

Ya da, madem darbeye karşı çıkacaklarından korkulmuştur, o halde neden darbe 

tarihinden önce bu 493 personel TSK’dan atılmamıştır?  

 
Bu yönde iddianamede ve gerekçeli kararda tek bir belge ya da bilgi yoktur.  Ordudan ilişiği 

kesilen bu şahısların büyük bir çoğunluğunun küçük rütbeli personelden oluştuğu, sadece az 

sayıda üst subay rütbesinde ve etkili olmayan yardımcı sınıf görevlerde bulunduğu, içlerinde 

general/amiral bulunmadığı ve doğal olarak etkin bir silahlı güce komuta etmedikleri ve 

niteliksel gücünün olmadığı da görülmektedir. Kaldı ki 10 yıl içinde ilişiği kesilen personel 

toplamının oransal miktarı bile, herhangi bir yıla ait rütbeli personel sayısının binde beşini dahi 

oluşturmamaktadır. 

 

1996-1997 yıllarında 18 Haziran 1997 tarihine kadar TSK’dan ilişiği kesilen personel sayısı 

çoğunluğu küçük rütbeli 260 kişidir. Ayrıca, 1997 (Ağustos)-1999 yılları arasında TSK’dan ilişiği 

kesilen, 18 Haziran 1997 tarihinde  TSK da halen görev yapan, ancak sözde darbeye karşı 

çıkması beklenip de, karşı çıkmayan personel sayısı ise 493 dir. Eğer mahkemenin iddiası doğru 

olsa idi, 18 Haziran 1997 sözde darbe tarihinde halen görevde bulunan ve daha sonra TSK’dan 

sözde hukuksuz tespitlerle ve askeri müdahaleye karşı çıkacakları için atıldığı iddia edi len bu 493 

personelin darbeye karşı çıkması gerekirdi. Durum fiilen böyle olmadığına göre, mahkemenin 

iddiası gerçek dışıdır, AYRICA BU 493 KİŞİNİN NEDEN SÖZDE DARBEYE KARŞI 

ÇIKMADIKLARI KONUSUNDA MAHKEMENİN BİR DEĞERLENDİRMESİ / GEREKÇESİ 

DE YOKTUR.  

 

 Öte yandan, İddianamede ve gerekçeli kararda, bu sözde darbenin klasik darbelerden farklı, 

Cengiz Çandar’ın ifade ettiği gibi post-modern bir darbe olduğu ileri sürülmektedir.  Madem, 

silahlı güç kullanılması öngörülmemiş, hükümete, milletvekillerine, bakanlara sözde baskı ve 

tehdit ile gerçekleştirilmesi planlanan sözde post-modern darbe için, bu asker müştekilerin 

hangi fiil ve eylemleri bu sözde darbeyi engelleyecektir? Bu iddiayı ileri sürerek kararına 

dayanak alan mahkeme, gerekçeli kararın da öncelikle bu soruyu cevaplaması gerekirdi. Bu 

müştekilerin, MGK da karar alınmasını, Erbakan ve Çillere yapıldığı ileri sürülen sözde baskıyı ve 

hükümetin istifa etmesini engelleyecek hangi işlem ve eylemlerinden korkulduğu için TSK’dan 

atılmışlardır? Mahkeme değerlendirmesinde kendi iddiasına dahi ters düşerek, bir dizi 

mantıksal kurgu hatasına düşmüş, hiçbir beyan, belge, rakamsal hesaplama ya da somut delil 

bulunmadığı halde, fiili imkânsızlığa rağmen bu siyasi varsayım tespitini kararına dayanak 

almıştır.  

 

 Ayrıca,  sahte CD5 de yer alan 10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu”,  6 Mayıs 1997 

tarihli Batı Harekât Konsepti",  "27 Mayıs 1997 Tarihli Batı Eylem Planı ve 7 Nisan 1997 Tarihli 

“Toplantı Tutanağı gibi uydurulmuş sözde belgelerde dahi;  “askeri müdahaleye karşı çıkabilecek 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 122 / 1709 
 

 

TSK personelinin, ordudan ilişiğinin kesilmesi” yönünde ya da bu anlamı taşıyan tek bir cümle 

yer almamaktadır. Sözde darbecilerin amacı bu ise, neden BÇG çıkışlı hiçbir emir, plan, konsept, 

toplantı tutanağı vs. hiçbir sözde belgede yer almamıştır? İddiaya göre her şeyi yazan sanıklar, 

bunu neden açıkça yazmamışlardır?  

 

 Sanık Hakan Pelit tarafından;  8.11.2013 tarihli dilekçesi ile Genelkurmay Başkanlığından; 

TSK bünyesinde, yapılacağı ileri sürülen bir askeri müdahaleye karşı çıkabilecek personel ile söz 

konusu personelden oluşan bir grubun varlığının tespit edilip edilmediği, böyle bir grubun 

varlığına ait bir tespit yapılmış ise;  bu gruba ait teşkilat şeması, hazırlık faaliyetleri, maksada 

yönelik silahlı güce sahip olup olmadıkları, emir komuta ilişkileri, grup yöneticileri, sivil 

unsurlarla ilişkileri ve sair faaliyetleri kapsamında bilgi/belge ve istihbarat raporu talep edilmiştir.  

 

 Genel Kurmay Başkanlığı ise 08 Ocak 2014 tarihli yazısı ile konuya ilişkin bilgi belge ve 

kayda rastlanılmadığını bildirmiştir (Yazı sanık H.Pelit savunma ekinde bulunmaktadır). Bununla 

birlikte aynı soru mahkeme tarafından MİT Müsteşarlığına da sorulmuş ve bu yönde bir tespitin 

olmadığı cevabının alındığı duruşmalarda okunmuş ve kayıtlara girmiştir.  

 

 Ayrıca gerekçeli karar syf 2983 yer alan değerlendirmede, “SOMUT VE HUKUKİ BİR VERİ 

OLMAMASINA RAĞMEN SİYASAL İSLAM’I GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GÖREV ALDIKLARI 

KABULÜYLE BU KİŞİLERİN ATILDIĞI İFADE EDİLMEKTEDİR.  Öncelikle  mahkemenin “siyasi İslam” 

diye tanımladığı husus “İRTİCA” dır. Bu ise bir iç tehdit olarak devlet belgelerinde yer almaktadır. 

Bu değerlendirme amaç suçu açıklamanın ötesinde “SİYASAL İSLAM’I yani “İRTİCA TEHDİDİNİ” 

yasallaştıran (ne olduğu anlaşılamayan amaç bu ise) hukuk garabeti bir değerlendirmedir. Hiçbir 

sözde belge de, darbeye karşı koyacak askeri personelin temizlenmesi ifadesi bulunamayınca, bu 

kez siyasal İslami gerçekleştirmek bahanesinin kullanıldığını, bu bahaneyle de sözde askeri 

müdahaleye karşı çıkacak personelin atıldığı ifadesini güçlendirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Bir 

kısım askeri personelin Siyasal İslam’ı gerçekleştirmek üzere görev aldığının, TSK’nın sadece bir 

kabulü olduğunu ve  gerçekliğinin bulunmadığını  ileri sürebilmiştir.  

 

 Ancak, siyasal İslami gerçekleştirmek üzere TSK’da kadrolaşarak 15 Temmuz günü kalkışma 

başlatan FETÖ nün bütün gerçekliğiyle halen yargı da hesap verdiği, bu örgütü koruyan ve 

kollayan odakların da er ya da geç hesap vermeye devam edeceği ortadadır. Mahkemenin bu 

kabulü, bu gerçekliğe rağmen kabul edilemez ve bu değerlendirmesinin dayanak aldığı hiçbir 

hüküm geçerli ve yasal kabul edilemez.  

 

 TSK’dan atılanların hiçbir somut ve hukuki veriye dayanmadığı tespiti de hem gerçek dışı 

hem de idari mevzuata aykırıdır. Bu tespitten, mahkemenin TSK’dan atılanlara ilişkin YAŞ 

kararlarını ve gerekçelerini, dosyada bulunmasına rağmen incelemediği, gizlediği, hatta mevzuatı 

bile karıştırdığı anlaşılmaktadır. Mahkemenin, YAŞ kararlarıyla TSK’dan ihraç  mevzuatında bu 

işlemler için TCK kapsamında somut suç teşkil etmesinin gerekmediği, bunun adli bir işlem 

değil, idari bir işlem olduğu ve elde edilen istihbaratın yeterli olduğunu göz ardı ederek, 13 

Nisan 1990 Tarih ve 20491 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Güvenlik soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Yönetmeliği, TSK İstihbarata Karşı Koyma, Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi (MY 114-1 

A/B/C) ve TSK Personel Kanunu hükümlerini de yok saymıştır. Bu konu, YAŞ kararları ve TSK’dan 

atılma işlemleri başlığı altında aşağıda (Md.11.B.) detaylarıyla açıklandığından tekrarlanmamıştır.       
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B. TSK PERSONELİNİN ASILSIZ İHBARLAR, GERÇEK DIŞI RAPORLAR, ASKERİ GÖREV VE 

DİSİPLİN ANLAYIŞINI YANSITMAYAN  DÜŞÜK SİCİL NOTLARI VE SAHTE BELGELERLE İHRAÇ 

EDİLDİĞİ İDDİSI GERÇEK DIŞIDIR;  

 
Mahkemenin kararına dayanak aldığı, iddianamenin sonuç ve değerlendirme bölümünde 

(syf.1306);    

 

“ Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal hiyarşisinin dışında, yasadışı olarak kurulan ve bilahare 

TSK'nın kurumsal hiyerarşisini ele geçiren Batı Çalışma Grubu öncelikle yapılacak askeri bir 

müdahaleye karşı çıkabileceğini düşündüğü TSK personelini asılsız ihbarlar, gerçek dışı 

raporlar, personelin askeri görev ve disiplin anlayışını yansıtmayan sicil notları ve sahte 

belgelerle ihraç edilmesini sağlamış, ya da çeşitli baskı ve tehditlerle emekliliğe zorlayarak Türk 

Silahlı Kuvvetlerinden irtibatı kesilmiştir.”  şeklinde iddia bulunmaktadır.  

 

 FETÖ nün kumpas yargı organizasyonu ile TSK tasfiye edilirken bu iddiayı ileri süren FETÖ 

üyesi savcının bu gayretinin esasen, darbeye karşı çıkacak değil, 15 Temmuz kalkışmasını  yapacak 

örgüt arkadaşlarının TSK dan ihracını önlenmek için çaba sarfettiği anlaşılmaktadır. F.GÜLEN 

tarikatının amaç ve faaliyetlerinin bu yönde olduğu henüz FETÖ  adı ortada yok iken sanıklarca  

duruşmalarda anlatılmış, din kılıfı altında sinsice yürütülen bu faaliyetlerin, halen savcılığın esas 

hakkındaki  mütalaası ve gerekçeli kararda olduğu gibi, sözde dini inanç ve sosyal faaliyetleri 

kapsamında olduğu (!)  şeklinde değerlendirilmiştir.   

 
Öncelikle gerekçeli kararda yer alan bu iddiayı ortaya koyan tek bir belge dosyada yoktur. 

Mahkeme,  sahte belgelerin ve gerçek dışı raporların varlığını ve ne olduğunu,   asılsız ihbarların 

varlığını ve belgesini somut olarak açıklayamamış, bu konuda dosyaya tek bir  resmi somut tutarlı 

belge koyamamıştır. Bununla birlikte, tarikatlarla iltisakı ve  bu kapsamda irticai faaliyetleri 

tespit edilen personelin,  ÖNCEKİ SİCİL NOTUNA BAKILMAKSIZIN İHRACI MEVZUAT GEREGİNCE 

KESİNDİR. Sicil notunun hangi seviyede olduğu, bu tür faaliyetleri tespit edilen personelin TSK 

dan ihraç edilmemesi için yeterli değildir. TSK dan disiplinsizlik nedeniyle ayırma işlem ve 

mevzuatı bir alt başlıkta (Md 11.B.2).) açıklandığından burada atıfla yetinilmiştir.  

 
Bu iddiaya ilişkin Sanık Hakan Pelit’in 26.11.2013 tarihli dilekçesine karşılık Deniz 

Kuvvetleri K.lığı; 09 Ocak 2014 tarih ve 4418  numaralı yazısı ile;  “Asılsız ihbar ve şikayetlere 

dayalı rapor düzenlenerek işlem yapılan TSK’dan ilişiği kesilen veya bu yönde yasa dışı uygulama 

yapan her hangi bir personelin bulunup bulunmadığı hususu ile ilgili olarak; “..Asılsız ihbar veya 

şikayetler nedeniyle hakkında işlem ve/veya  yasa dışı uygulama yapılan personele dair her 

hangi bir kayda rastlanılmamıştır” cevabını vermiştir. (Cevap yazısı H.Pelit savunma ekinde 

bulunmaktadır) Mevcut resmi cevap böyledir. Ancak mahkeme gerekçesinde, söz konusu asılsız 

ihbarların, gerçek dışı raporların, personelin askeri görev ve disiplin anlayışını yansıtmayan sicil 

notlarının ve SAHTE BELGELERİN, NELER OLDUĞUNU SOMUT OLARAK AÇIKLAYAMAMIŞ, 

bunların sahteliğine yönelik belge ve delillerini somut olarak ortaya koyamamış, sözde 

mağdurların çelişkili,  belgesiz ve dayanaksız ifadelerinden alıntılarla yetinmiştir. Mahkeme bu 

kararıyla idarenin takdir hakkı üzerinde yerindelik denetimi yapmış, uzmanlığı bulunmadığı bir 

konuda idari işlemin yerinde olup olmadığını değerlendirmiştir. Buna rağmen mahkeme, bu 

iddiayla ilgili gerekçelerini somut ve hukuki bir veriye dayandırmadan, soyut kabul ve 

kavramlarla kararına dayanak almıştır.  
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 Yasal ya da yasadışı her türlü örgüt, dernek, vakıf, çete,  kişi vs. oluşumun,  TSK ya yönelik 

doğrudan ya da dolaylı faaliyetleri, her türlü etkileme, yönetme, yönlendirme, bünyesine katma, 

etki altına alma ya da amaçları doğrultusunda ideolojik faaliyetlerini yayma çabalarına karşı;   

personel ve fiziki güvenlik,  istihbarata karşı koyma, casusluğun tespiti ve önlenmesi gibi 

konularda tedbir almak, gücünü ve yetkisini Anayasa ve kanunlardan alan TSK nın açık bir 

görevidir.  Hiç bir kişi ya da kurum TSK nın kendini koruma refleksini ve bu yöndeki görevini 

yasa dışı gösterme ve görev haricidir gibi akıl dışı yaklaşımlarla yok saymak hakkına sahip 

değildir.  TSK’NIN EMİR KOMUTA BİRLİĞİNİ, birlik ve disiplin ruhunu zayıflatmaya ve 

çökertmeye yönelik  her türlü  örgütsel ve çete faaliyetlerin tespiti ve izlenmesi asli ve açık 

görevdir. Bu görevin icrası; devletin diğer kurumlarıyla dlekçemizde açıklanan mevzuat 

kapsamında koordine içinde yürütülmektedir.  

 

 FETÖ üyesi Bilgili’nin hazırladığı İddianame ile gerekçeli karara esas alındığı görülen bu 

iddianın hiçbir gerçekliği bulunmasa da, amacının; TSK içinde yasadışı örgütlerle mücadele eden 

kadrolara “temizlik yaparsanız siz de yargılanırsınız” “siyasal islamla uğraşmayın” mesajını 

vermek, ihbarların dikkate alınmasını önlemek, bu suretle TSK içinde kadrolaşmasını sürdüren 

FETÖ mensuplarının ve iştirakli diğer tarikat ve yapıların tespit edilerek TSK’dan ilişiklerinin 

kesilmesini önlemek ve kadrolaşma faaliyetlerinin sürdürülmesine olanak sağlamak olduğu 

yaşanan olaylarla da anlaşılmıştır.  

  

 Bu iddiaya ilişkin henüz 15 Temmuz kalkışmasından önce 2014 yılı sanık savunmalarında 

(Bkz.Hakan Pelit müdafi Av.Ümit Kara ve Erkan Yaykır)  bu iddianın gerçek dışılığı açıklanarak bu 

konuya dikkat çekilmiş ve özetle şu hususlar ifade edilmiştir;  Bu iddia iki önemli sonuç 

doğurmaktadır;  Eğer bu iddia doğru değil ise iddianamenin çökmesi gerekir. İddia doğru ise, bu 

durum, askeri hiyerarşi dışında örgütlenmiş, emir komuta dışında ve dış destekli olarak yasa dışı 

istihbarat ve kendine özgü kadrolaşma faaliyetlerini yürütmüş, bu faaliyetlerini TSK dışındaki sivil 

ve yıkıcı unsurlarla işbirliği ve bağlantı içinde gerçekleştirmiş olduklarını tevil yollu açıklamakta, 

bu durum ise, amacı ne olursa olsun TSK içinde yasa dışı kadrolaşmış, uzantıları hiyerarşi dışı 

sivil örgütlere ve güçlere dayanan,  gayri yasal silahlı bir çetenin varlığını ortaya koymaktadır. 

 

TSK içinde yuvalanmış,  hiyerarşi ve yasa dışı bir çetenin darbe karşıtlığı gibi sözde amacına 

Cumhuriyet Savcılığı hiçbir şekilde kefil olamaz. Buradan çıkan sonuç; İddianameden tevil 

yoluyla anlaşıldığı gibi,   sözde darbe karşıtı faaliyetleri inandırıcı olmasa da, TSK içinde yasa dışı 

faaliyet gösteren, bilgi sızdıran,  uydurma delil üreten,  milletin hassas değerlerine yamanarak 

dinsel inançları sömürerek kendisini maskeleyen, dış destekli silahlı bir çetenin varlığıdır. 

Görüldüğü gibi, iddia makamının bu iddiası her iki durumda da kendisini yok etmekte ve TSK 

dışından yönetilen yasa dışı bir çetenin varlığını açıkça ortaya koymaktadır. Cumhuriyet 

savcılarına düşen görev, bu çetenin faaliyetlerini tespit etmek ve yargı önüne çıkartmaktır. 

 

 15 Temmuz 2016 kalkışması olmadan, FETÖ üyesi Bilgili’nin FETÖ izini bıraktığı bu iddiasına 

ilişkin savcılığı ve mahkemeyi uyaran 2014 yılına ait bu sanık savunmaları dikkate alınmış olsa 

idi, belki de 15 Temmuz kalkışması önceden önlenebilir ve böyle bir olay hiç yaşanmamış 

olurdu. 
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15 Temmuz 2016 tarihine kadar geçen dönemde F. GÜLEN örgütü veya cemaatine üye olmak 

başta olmak üzere başkaca tarikatlar dahil üyelikleri nedeniyle TSK’dan uzaklaştırılan personelin 

yıllara göre istatistiklerine bakıldığında 15 Temmuz kalkışması öncesinde siyasilerin tercih ve 

baskılarıyla azaldığı ve 2003 yılından itibaren tamamen durdurulduğu görülmektedir.  

 

Mahkemenin gerekçeli karar sayfa 2983’de yer alan bu iddiasını somut belgesi ve hukuki 

gerekçesiyle ortaya koyamadığı, aşağıda yer alan hukuk dışı, siyasi saptamasını kısaca 

cevaplamakta yarar vardır; 

 
1) Gerekçeli kararda, TSK personelinin ihracına ilişkin mevzuat, laiklik ve irtica 

kavramlarına ilişkin ilkeler ve mevzuat ve bu kavramları açıklayan yüksek mahkeme kararları 

açıklanmamış, hukuki değerlendirmesi yapılmamış, soyut, hukuki  dayanağı bulunmayan 

kavramlar,  kabuller ve  şahsi değerlendirmeler ile gerekçesiz hüküm kurulmuştur.  Mahkeme, 

hükmüne dayanak aldığı mevzuatı, hukuki gerekçesini, dayandığı somut ve hukuki belgesini 

gerekçesinde anayasal bir hak ve zorunluluk olarak açıklamakla yükümlüdür. Bu yönüyle karar 

gerekçesizdir.  

  
2) Bu değerlendirmede yer alan “TSK’nın hiçbir dokümanında “irticai görüşe sahip 

olma” veya “irticai eğilimli personel” ifadelerinin tanımlanmadığı, bu tespitlerin nasıl 

yapılacağına ilişkin kriterler getirilmediği” tespitinin gerçek dışı olduğu, mahkemenin Gnkur. 

Başkanlığından isteyerek dosyaya dahil ettiği TSK İstihbarata Karşı Koyma, Güvenlik ve İşbirliği 

Yönergesi (MY 114-1 A/B/C) ile 211 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğinde yer aldığı ve tanımlandığı 

açıklanmış olup, mahkeme heyetinin dava dosyasında bulunan belgelerden dahi haberdar 

olmadan değerlendirmelerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu konu dilekçemizin “İrtica ve İlişkili 

Kavramların TSK Mevzuatında Tanımlanmadığı İddiası” başlıklı 16.D maddesinde ve ilgili diğer 

maddelerinde detaylarıyla açıklandığından atıfla yetinilmiştir.  

 
3) BÇG belgelerinin (sahte ya da gerçek) hiç birisinde ““askeri müdahaleye karşı 

çıkabilecek TSK personelinin, ordudan ilişiğinin kesilmesini” yönünde ya da bu anlamı taşıyan tek 

bir cümle yer almamaktadır. Mahkeme bu yönde bir belgeyi  ortaya koyamamıştır.  

 

4) Mahkemenin “Brifing ve diğer belgeler” ifadesiyle yuvarlayarak geçiştirdiği belgeler 

de,  YAŞ kararlarıyla TSK dan ilişiği kesilen personelin salt “siyasal islamı gerçekleştirmek için 

kadrolaşan kişiler” olduğu yönünde bir ifade yoktur. Mahkemenin diğer belgeler dediği ve 

kararttığı YAŞ kararlarında; bu kişilerin bir cemaat, tarikat ilişkisi ya da iltisakı, siyasi faaliyeti, 

işyerinde siyasi ya da dini propagandası ve diğer disipline aykırı işlem ve eylemlerine ilişkin 

mevzuata uygun somut tespitlerin bulunduğu açıkça yer almaktadır. Mahkeme bu belgelerin 

aksini, belgesiyle ortaya koyamamıştır.  

 

5) Mahkemenin “somut ve hukuki bir veri olmamasına rağmen” şeklinde ifade ettiği 

veri kavramından Ceza hukuku bakımından bir veriden söz ettiği anlaşılmaktadır. Ancak yukarıda 

sayılan tespitlerin yapılmış olması diğer başlıklarda açıklanan mevzuat gereğince yeterlidir.  Bu 

veriler de mevzuata uygun hukuki verilerdir. İhraç işleminin CMK şekil şartına ya da Ceza 

hukukuna ilişkin olması gerekmemektedir. Mahkeme, hangi müşteki ya da katılanın ihracına 

ilişkin hangi belgesini somut bir veri olarak kabul etmediğini, hukuki gerekçesini ve aksi belgesini 

açıklayamamıştır.  İhraç işlemleri idare hukukunun konusudur. Bu husus “TSK’dan Atılan 
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Personelin Sadece Dini İnanç ve Başörtüsü Nedeniyle Atıldığı Gerçek Dışıdır” başlığı altında  

“11.B.” maddesinde detaylarıyla açıklanmıştır.  

 

6) Son olarak; Mahkeme “irticai görüşe sahip olma” veya “irticai eğilimli personel” 

ifadelerinin, askeri müdahaleye karşı çıkacak TSK personelinin ihraç edilmesi ve emekliye sevk 

edilmesi için oluşturulmuş bir ön kabul olduğu hususunu değerlendiren FETÖ üyesi Bilgili’nin bu 

kabulüne uyarak kararına dayanak almıştır. İrticanın bir ön kabul olmadığı her türlü izahın 

dışındadır. Mahkeme, diğer başlıklarda açıkladığımız irtica tehdidinin boyutunu ve varlığını, fazla 

uzağa gitmeden, değerlendirmesine hak verdiği (!) iddianame savcısı FETÖ üyesi Bilgili’nin şu anki 

adli konumuna bakarak fazlasıyla fikir sahibi olabilir.  Savcının “darbeye karşı çıkacak personel” 

olarak tarif ettiği, TSK dan o dönemde atılan kimi personelin, 15 Temmuz kalkışmasında darbe 

eylemi içinde bulunduğu bu nedenle KHK ile TSK dan tekrar ilişiklerinin kesildiği ya da 

yargılamalarının devam ettiğini de mahkeme heyetinin hatırlamasında yarar görülmektedir.  

 

Yıllarca devam eden,  bu tür tarikatlara iltisaklı (özellikle F.GÜLEN)) olanların YAŞ kararları ile 

Silahlı Kuvvetlerden uzaklaştırılması uygulamasının durdurulması ile özellikle FETÖ mensuplarının 

diğer kamu kuruluşlarında oluşturdukları paralel devlet yapılanmasını Silahlı Kuvvetler içinde de 

kurduğu anlaşılmıştır. Bu tür yaklaşım ve uygulamalarla gelişen ve komuta kademesi, personel 

ve istihbarat birimlerinde önemli yer bulan örgüt mensupları önce 17-25 Aralık olaylarını daha 

sonra da 15 Temmuz kalkışmasını gerçekleştirmeye çalışmışlardır.  

 

15 Temmuz 2016 kalkışmasından önceki yıllarda (2003 ve sonrası) YAŞ toplantılarına 

F.GÜLEN tarikatı veya başkaca tarikat mensubu olduğundan bahisle Silahlı Kuvvetlerden 

uzaklaştırılması için dosyası YAŞ’a getirilen ancak gündeme alınmayan veya onaylanmayan 

personelin sayısı, kimlikleri ve sonrasında bu kişilerin 15 Temmuz kalkışmasına karışıp 

karışmadıklarının tespiti ve bu konuda araştırma yapılması gerekmektedir.  

C. TSK’DAN ATILAN PERSONELİN DİNİ İNANÇ VE BAŞÖRTÜSÜ NEDENİYLE ATILDIĞI İDDİASI 

GERÇEK DIŞIDIR;  

 

TSK DAN ATILANLARIN DİNİ İNANÇLARI VE BAŞÖRTÜ NEDENİYLE YÜKSEK ASKERİ ŞURA 

(YAŞ) YOLUYLA ATILDIĞI, SOMUT VE HUKUKİ BİR DELİLİN BULUNMADIĞI GERÇEK DIŞIDIR: 

 

        Gerekçeli karar sayfa 3541 de;  

 

“Sanıklar ve müdafiilerinin irticanın FETÖ olduğu ve FETÖ ile mücadele edildiği yönündeki 

savunmalarına ise öncelikle suç tarihinde irtica ile mücadele adı altında yapılan işlemlerde 

genelde kişilerin namaz kılıp kılmadığı, eşinin veya ailesinin başörtüsü takıp takmadığı, alkol 

alıp almadığı, eşiyle birlikte sosyal etkinliklere katılıp katılmadığı vb gibi şekli kriterlere 

bakıldığı, FETÖ terör örgütü üyelerinin silahlı kuvvetler içerisinde ve diğer kritik kurumlarda 

kamuoyunda da bilindiği üzere eşlerine bilerek başörtü taktırmadıkları, sosyal etkinliklerde 

özellikle alkol kullanmak suretiyle kendilerini gizledikleri böylelikle sanıkların sadece irtica ile ilgili 

olarak şekli hususlara bakarak FETÖ terör örgütü üyeleri dışında diğer milli ve manevi değerlere 

bağlı olan personeli irticacı olarak değerlendirerek haklarında tutanak düzenleyerek işlem 

yaptıkları anlaşılmış,” Denmektedir.  
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Öncelikle atılı suç ve hüküm kurulan dava, TSK’dan bir kısım personelin atılma davası ya da 

türban davası değildir. Ancak, mahkeme atılı suçu, hukuki hiçbir delile dayandırmadan, üstelik 

dosyadaki belgeleri dahi çarpıtıp gizleyerek bu konuyla ilişkilendirmeye çalışmıştır. Mahkeme, 

atılı suçla ilişkisini önce,  TSK’dan atılan bir kısım personelin askeri müdahaleye karşı çıkacakları 

için atıldığı varsayımına dayandırmıştır. Bunu desteklemek üzere bu personelle ilgili somut ve 

hukuki bir delil olmadığını, hatta daha da ileri giderek idare hukuku ilkelerine de aykırılıkla, 

tarikat, cemaat, siyaset, örgüt ve TSK mevzuatı ile disiplin hukukuna aykırı ilişkilerini, askerlik 

görevi ile ilişkisi dışında sosyal ve birlik dışı faaliyet olarak kişisel ve dinsel hak kapsamında 

değerlendirmiştir. Bu şahısların tespit edilen askeri ve idari mevzuata aykırı eylemlerinin, adli 

kapsamda suç teşkil etmediğini ileri sürebilmiştir. Örnek olarak;  

 

İddianame syf.880-882 (G.K.s.2460); Müşteki Nuri Şaban Ertemel  ile ilgili 

değerlendirmesinde, Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında “irticai faaliyetlerde bulunduğuna dair 

alınan bilgiler üzerine 20 Şubat 1997 tarihinde Sakıncalı personel kategorisine alındığı, Fethullah 

GÜLEN nurcu grubu mensubu olduğu, Atatürk ilkeleri ve Anayasa'da belirtilen Cumhuriyetin 

temel ilkelerine karşı olduğu, Atatürk'ün 58 nci ölüm yıl dönümünde yapılan anma törenlerine 

emirlerin hilafına katılmadığı, Fethullah GÜLEN grubu nurcuların örgütsel faaliyetlerine 

katılması nedeniyle TSK'nden ilişiği kesilen Dz.Yzb. Vehbi KARA ile örgütsel ilişki içinde olduğu,  

ideolojik görüşleri nedeniyle amirlik görevini yerine getiremediği, dini inançları nedeniyle ailece 

sosyal faaliyetlere katılmadığı, memuriyet görevini ihmal suçundan 27/12/1988 tarihinde kamu 

davası açıldığı, disiplinsiz davranışlarından dolayı 30/04/1992 tarihinde 5 gün oda hapsi cezası 

aldığı, emre itaatsizlik suçundan 20/11/1996 tarihinde yazılı uyarı cezası aldığı" şeklindeki 

iddialarda müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, ileri 

sürülen iddiaların müştekinin askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içerisindeki 

özel yaşamı konusundaki tercihleri ile ilgili olduğu, BUNLARIN NE ŞEKİLDE ASKERLİKLE İLGİLİ 

DİSİPLİNSİZLİK OLUŞTURDUĞUNUN AÇIKLANAMADIĞI HALDE TSK’DAN ATILMASINA GEREKÇE 

YAPILDIĞI, verilen basit nitelikli disiplin cezalarının TSK'dan atılmayı gerektirecek nitelikte 

bulunmadığı anlaşılmaktadır.” Denmektedir (264. klasör, sayfa 185).  

TSK dan ihraç edilen personelin tarikat ve örgüt bağlantılarını, askerlik görevi ile ilişkisi 

dışında sosyal ve birlik dışı faaliyet,  kişisel ve dinsel hak kapsamında değerlendiren iddianame 

savcısı FETÖ üyesi Bilgili ve mahkeme heyetinin bilmesi gereken ve hatta re’sen dosyaya koyması 

gerekir iken, toplamadığı deliller arasında bulunan önemli iki belge daha vardır. Bu belgeler, 

F.GÜLEN, MİLLİ GÖRÜŞ VE NURCU GRUPLARIN yargı kararları ile hukuki konumunu ortaya koyan 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Dışişleri Bakanlığına gönderdiği 27 Mayıs 2003 tarihli “Çok 

İvedi” faksı ve Dışişleri Bakanlığının 29 Mayıs 2003 tarihli cevabi yazısıdır. Bu belgeler, bu 

grupların TCK kapsamında suç örgütü olarak tanımlandığını da ortaya koymaktadır.  Esas 

sorgulaması gereken konu, bu oluşumlarla ilgili o dönem hukuki değerlendirmeleri ve yargı 

kararlarını  dikkate almayan, yok sayan, aksine bu gruplarla ilgili TSK nın yasal idari işlemlerini suç 

unsuru olarak göstermeye kalkan, savcılığın ve mahkemenin maksatlı ve siyasi tespit ve 

değerlendirmeleridir. Belgeler aşağıdadır;   
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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun “Hukukta Gülen’in Konumu” 

başlıklı 17.01.2005 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan değerlendirmesi aşağıdadır;  

“Hukukta 'Gülen'in Konumu...  

Adalet Bakanı 12.7. 2003 tarihli demecinde ''Gülen'in ülkeye dönmesinde yasal yönden 

hiçbir engel ve hukuksal sorun bulunmadığını'' belirtmiştir. Bu beyan ''dava açmama'' emri 

veya isteği niteliğinde yorumlanabilir ki, böyle bir beyanın Cumhuriyet Başsavcılıkları 

yönünden bağlayıcılığı yoktur.  

 

Biri biterken öbürü başlayan, belirli ve ortak bir bakış içeren yazı dizileri, ''Nur örgütü ile 

liderini'' gündemde tutmaktadır. ''Büyük Ortadoğu Projesi'' kapsamında Fethullah Gülen lehine 

ortam yaratılması ve ülkeye dönme zemininin hazırlanması konuları, bu yazının dışındadır. 

Yazının konusu, anılan kişinin hukuksal konumudur.  

**** 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 131 / 1709 
 

 

Yayınlarda, örgüt yerine ''cemaat'' kavramı kullanıldığından, öncelikle bu kavramın içeriği 

ortaya konulmalıdır. Cemaat, sosyolojik ve hukuksal boyutu olan bir kavramdır.  

Sosyolojik yönden, bir din ya da soybağından gelen topluluk anlamındadır. Uluslaşma 

süreciyle düşünüldüğünde ise genelin dışında, bir din ya da soydan gelen kişileri kapsamaktadır. 

İslamda, cemaat, tüm İslam topluluğu yani ümmet demektir. Dar anlamıyla İslamda cemaat ise 

bir imamın arkasındaki topluluk ya da bir din âliminin yorumunu benimseyerek genelden 

ayrılan gruptur.  

Osmanlı İmparatorluğu dini İslam olan bir devletti. İslamın, ümmete, bütüncüllüğe 

dayanması nedeniyle, Müslümanlar tek bir cemaati oluşturmaktaydı. Müslüman olmayıp aynı din 

ya da soybağından gelenler ise ayrı ayrı cemaat kabul edilip bunlara 19. yüzyılda birtakım haklar 

da tanınmıştı.  

Hukuksal yönden konuya baktığımızda, ulusal düzenlemeler yanında, anayasanın 90/son 

maddesi uyarınca iç hukukta ''bağlayıcılığı ve geçerliliği'' bulunan uluslararası düzenlemeler 

geniş anlamıyla iç hukukumuzu oluşturmaktadır.  

BM Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (KSHS), Ulusal Azınlıkların Korunmasına ilişkin 

Çerçeve (Avrupa) Sözleşme ve diğer uluslararası belgelerde, azınlık için ''etnisite, din ya da dil'' 

yönünden farklılık aranmaktadır.  

Türkiye Cumhuriyeti yönünden kimlerin azınlık olduğu, ''1923 tarihli Lozan Antlaşması ve 

1925 tarihli Bulgaristan Dostluk Antlaşması'' ile saptanmıştır. İmzalanan öbür sözleşmelere 

konulan çekince ya da beyanlarda da, azınlıkların bu antlaşma hükümlerine göre yorumlanacağı 

belirtilmiştir.  

Lozan Antlaşması'na göre ''Türkiye'de yaşayıp Türk vatandaşı olan, ancak Müslüman 

olmayan'' gruplar yani cemaatler, azınlık sayılmıştır. Antlaşma hükümlerinde değişiklik, özel bir 

yönteme bağlıdır. O yönteme uyularak değişikliğe gidilmedikçe, Türkiye yönünden azınlık kavramı 

değiştirilemez. Buna göre ''Türkiye'de yaşayan, Türk vatandaşı ve Müslüman olanlar, azınlık 

olarak nitelendirilemez'' .  

Türkiye Cumhuriyeti'nde, yazılı olmayan hukuka göre yürürlükten kaldırılamayan ve 

anayasanın 174. maddesindeki ''devrim yasaları'' arasında sayılan 30.11.1925 tarih ve 677 sayılı 

Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve 

İlgasına Dair Yasa 'nın 1. maddesinin ikinci fıkrasıyla, İslami ilke ve kurallara dayalı ''adı tarikat 

olsun ya da olmasın'' tüm oluşum ve sıfatlar yasaklanıp, ''Alelumum tarikatlarla, şeyhlik, 

dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, 

büyücülük, üfürükçülük ve gaipten haber vermek ve murada kavuşturmak maksadıyla 

nüshacılık gibi unvan ve sıfatların istimaliyle bu unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve 

iktisası memnudur'' hükmü getirilmiş; dördüncü fıkrasıyla da, bu oluşum liderleri için hapis 

cezası öngörülmüştür. Tarikattaki şeyh-mürit gibi; cemaatteki hoca-talebe sıfatları da bu madde 

kapsamında kalmaktadır.  

Bir parantez açarak, yazının konusunu oluşturan örgüt lideri için, (aynı zamanda sistemde de 

yer bulan) ''hoca'', ''hocaefendi'' sanlarının genel kabul görerek kullanıldığını da belirtmek 

gerekmektedir.  

Ümmetin (İslam cemaatinin) reddedilip ulusçuluğa dayanılması, İslami kural ve ilkelere göre 

gruplaşmanın (bu kapsamda dar anlamda cemaatlerin) ve o gruplardaki sıfatların yasaklanması, 
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Lozan Antlaşması paralelinde cemaat ile azınlıkk kavramlarının eşdeğer duruma gelmesi 

karşısında; hukuksal yönden cemaat, ulus kavramını oluşturan bütün unsurları bünyesinde 

barındırmayan, ancak ülkemizde de yaşayan gruplar yani azınlıklar anlamındadır. Lozan 

Antlaşması'yla sadece cemaatlere (=gayrimüslümlere) azınlık (=ekalliyet) statüsü verilmesiyle, 

ülkemizde hukuksal yönden azınlık ve cemaat kavramları eşdeğerdir.  

Nurculuk yani önce Said Nursi 'nin halen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı oluşumun 

hukuksal konumu nedir? Şurası kesindir ki, Nur örgütü; bir cemaat (ya da azınlık) değildir, olması 

da hukuken düşünülemez. Nasıl ki, adındaki ''ilk harf'' parti anlamında olan PKK, kendisine 

yaptığı nitelendirmeye karşın bir parti değil, iç hukukun nitelendirmesi uyarınca terör örgütü 

sayılmakta ise Nur oluşumu da iç hukukun nitelendirmesi yönünden kesin olarak cemaat değildir. 

İç hukukun ''tanıdığı'' İslami cemaat yoktur.  

AB'nin 2004 yılı tavsiye raporunda Türkiye'de dinsel azınlıkların bulunduğu belirtilip, 

''Aleviler'' bu kapsamda gösterilmiş ise de, bir fanteziyi geçmeyen bu nitelendirmeye Türkiye'de 

kimse itibar etmemiştir. Nur örgütüne yakıştırılan ''cemaat'' kavramı ise hiçbir tepki 

toplamamaktadır!  

Nurculuk...  

Nurculuk, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 20.9.1965 tarih ve 234/113 sayılı yine 

18.12.1978 tarih ve 371/485 sayılı kararlarıyla ve yerleşik öbür içtihatlara göre TCY'nin 163. 

maddesi kapsamında ''Laikliğe aykırı olarak devletin sosyal, siyasal ve hukuksal düzenini dini 

esas ve inançlara uydurmak amacı güden, yasadışı bir cemiyet'' olarak kabul edilmiştir. Bu 

örgüt, devletin laik anayasal düzenini uzun vadede silah olmadan da değiştirmeyi 

amaçlamaktadır.  

Fethullah Gülen hakkında İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin 20.9.1972 

gün ve 3/36 sayılı kararıyla TCY 163. maddesi uyarınca verilen ve Askeri Yargıtay 3. Dairesi'nin 

1973/146-242 sayılı kararına konu olan mahkûmiyet, Bülent Ecevit başkanlığındaki 37. hükümet 

döneminde çıkarılan 15.5.1974 tarih ve 1803 sayılı af yasası uyarınca düşmüştür.  

TCY 163. madde ise, Yıldırım Akbulut başkanlığındaki 47. hükümet döneminde, 12.4.1991 

tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası ile yürürlükten kaldırılmıştır.  

Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 2000/124 Esas, 10.3.2003 tarih ve 2003/20 

sayılı kararıyla, Gülen'in lideri olduğu grup, 3713 sayılı yasanın 1. maddesi kapsamında, ''örgüt'' 

sayılarak, bu yasanın 7. maddesi kapsamındaki suç nedeniyle Gülen'in ABD'ye gittiği 21.3.1999 

tarihi, hukuki kesintinin oluştuğu suç tarihi kabul edilmiş, kamuoyunda ''af yasası'' olarak bilinen 

(23.4.1999 tarihinden önce işlenen suçları kapsamına alan) ve Bülent Ecevit başkanlığındaki 57. 

hükümet döneminde çıkarılan 21.12.2000 tarih ve 4616 sayılı yasa uyarınca, Gülen hakkındaki 

davanın kesin hükme bağlanması ertelenmiştir.  

Anılan davada (Genelkurmay Başkanlığı'nın klasör, 17/B, sayfa 978 vd. yer alan yine emniyet 

müdürlüğünün 18.3.1999 tarih ve 1820, yine 21.4.1999 tarih ve 2456 sayılı gibi birçok evrakında 

da belirtildiği üzere) Gülen örgütünün ''Demokratik yollardan (ve ılımlı İslam söylemiyle) devlet 

kademelerinde kadrolaşarak, Atatürk ilke ve devrimlerini ortadan kaldırıp, uzun vadede 

devletin anayasal düzenini değiştirerek şeriat esaslarına dayalı bir devlet kurmayı ve bunu 

takiben dünya İslam birliğini gerçekleştirmeyi hedeflediği'' belirtilmiştir.  



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 133 / 1709 
 

 

Dışişleri Bakanlığı da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği, 29.5.2003 tarih ve 

İSTY 219108 sayılı yazısında bu oluşumu ''örgüt'' olarak nitelemiştir.  

O halde Gülen, DGM dosyasında da belirtildiği üzere, hukuksal olarak bir örgüt lideridir. 

Örgüt ise ''Nurculuk'' olarak nitelenen, daha sonra lideri nedeniyle ''Fethullahcılık'' adını alan 

''ışık tarikatı'' dır. Bu grup kendileri için ''Fethullahçı'' ya da ''tarikat'' kavramlarını özellikle 

kullanmamaktadır. Tarikatlar mutlaka geçmiş yüzyıllardaki görünümle karşımıza çıkmalıdır gibi 

bir yoruma gidilemez. Demokratik yöntemleri kullanan ''tarikat nitelikli'' bir örgüt de diğer 

örgütlerden farklı olmak durumundadır.  

Bu hukuksal gelişmelerden sonra, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 59. hükümet 

döneminde 19.6. 2003 tarih ve 4903 sayılı olarak çıkarılan, Cumhurbaşkanı tarafından veto 

edilmesi üzerine 15.7.2003 tarihinde 4928 sayı ile tekrar kabul edilen yasa ile 3713 sayılı yasanın 

1. maddesindeki ''örgüt'' tanımı değiştirilerek, örgüt sayılabilmek için ''korku, baskı, sindirme 

gibi yöntemler'' yeterli görülmemiş, mutlaka ''cebir ve şiddete başvurmak'' unsuru aranmıştır. 

30.7.2003 tarih ve 4963 sayılı yasa ile de 3713 sayılı yasanın 7/2. maddesinde yapılan değişiklikle 

örgüt propagandası, ''şiddet veya terör yöntemlerine'' başvurma halinde suç sayılmıştır. Böylece 

''manevi cebri'' esas alan İslami taban, kural ve ilkelere dayanan oluşumların, örgüt tanımından 

çıkması ve eylemlerinin de suç olmaması amaçlanmıştır.  

Adalet Bakanı 12.7.2003 tarihli demecinde ''Gülen'in ülkeye dönmesinde yasal yönden 

hiçbir engel ve hukuksal sorun bulunmadığını'' belirtmiştir. Bu beyan ''dava açmama'' emri 

veya isteği niteliğinde yorumlanabilir ki, böyle bir beyanın Cumhuriyet Başsavcılıkları yönünden 

bağlayıcılığı yoktur.  

Devletin temellerini dinsel ilkelere dayandırmak ya da bu nitelikteki eylemlere destek olmak, 

tarikat veya dinsel oluşumları yönetime taşımak, laikliği ortadan kaldırmak, dini istismar etmek 

gibi eylemlerin ''odağı'' olmak, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 78, 86 ve 87. maddeleri 

yoluyla 101/b. maddesi gereğince, siyasi partiler için kapatma nedenini oluşturmaktadır. Böyle 

bir yaptırım için eylemin mutlaka suç oluşturması gerekmez. Bu durum örgütlenmeye ilişkin 

İHAS'ın 11. maddesi ile KSHS'nin 22. maddesine de uygundur. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 

RP-Türkiye kararında, kaldırılan TCY 163. maddesi kapsamında kalan ve laikliğe aykırı olan 

eylemler iç hukukta suç sayılmasa bile, parti kapatma konusunda bu eylemlere dayanılmasında 

aykırılık olmadığını belirtmiştir.  

Sonuç  

O halde laikliğe aykırı ve İslami bir düzeni hedefleyen Gülen örgütü, 3713 sayılı yasa 

kapsamından çıkartılsa bile, buna destek sağlayan siyasi parti için, destek niteliğindeki eylem 

2820 sayılı yasanın belirtilen maddeleri kapsamında kalmaktadır.  

677 sayılı yasayla yasaklanan unvan ve eylemler hatırlandığında, kendisini yasada açıkça 

sayılmayan, cemaat olarak niteleyen bir grup ve lideri, kuşkusuz eylemlerine bakıldığında, bu 

yasanın kapsamındadır. Bu nitelikteki eylemleri övmek de TCY 312/1 (29.9.2004 tarih ve 5237 

sayılı TCY'nin ise 215.) maddesi kapsamında değerlendirilmelidir.  

Temel yasalarda yapılan ''hızlı değişiklik'' sonrasında, 765 sayılı TCY'de olan bir hükmün, 

yeni TCY'ye taşınmaması sonucunda, özel maddesinde üst sınırı gösterilmeyen hapis cezalarının 

üst sınırı beş yıldan yirmi yıla çıkmıştır.  
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Bu bağlamda 677 sayılı yasadaki suç ''ağır cezalık'' , yaptırımının üst sınırı ise yirmi yıl 

hapis olmuştur.  

İşte Gülen'in hukuksal yönden konumu böyle. Yorum okuyucunundur” 

**** 

Yukarıda yer alan belgeler ve hukuki değerlendirmeden anlaşılacağı gibi,  

Anayasanın 174. maddesindeki ''devrim yasaları'' arasında sayılan 30.11.1925 tarih ve 677 

sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve 

İlgasına Dair Yasa 'nın 1. maddesinin ikinci fıkrasıyla, İslami ilke ve kurallara dayalı ''adı tarikat 

olsun ya da olmasın'' tüm oluşum ve sıfatlar yasaklanıp, dördüncü fıkrasıyla da, bu oluşum 

liderleri için hapis cezası öngörülmüştür. Tarikattaki şeyh-mürit gibi; cemaatteki hoca-talebe 

sıfatları da bu madde kapsamında kalmaktadır. 677 sayılı yasaya göre de,  bu nitelikteki ve 

eylemleri övmek de TCK 312/1 (29.9.2004 tarih ve 5237 sayılı TCK'nin ise 215.) maddesi 

kapsamındadır.  

Nurculuk faaliyetlerinin, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 20.9.1965 tarih ve 234/113 sayılı 

yine 18.12.1978 tarih ve 371/485 sayılı kararları ve yerleşik diğer içtihatlara göre TCK'nin 163. 

maddesi kapsamında ''Laikliğe aykırı olarak devletin sosyal, siyasal ve hukuksal düzenini dini 

esas ve inançlara uydurmak amacı güden, yasadışı bir cemiyet'' olarak kabul edildiği, Bu 

örgütün, devletin laik anayasal düzenini uzun vadede silah olmadan da değiştirmeyi amaçladığı 

belirtilmekte ve terör örgütü sayılmaktadır.  

Dışişleri Bakanlığı da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği, 29.5.2003 tarihli  

yazısında F.Gülen ve Milli Görüş Teşkilatını  ''örgüt'' olarak nitelemiştir.  

Ankara 2 No'lu DGM’nin 2000/124 Esas 10.3.2003 tarih ve 2003/20 sayılı kararıyla, F.Gülen'in 

lideri olduğu grup, 3713 sayılı yasanın 1. maddesi kapsamında, ''örgüt'' sayılarak, bu yasanın 7. 

maddesi kapsamındaki suç nedeniyle F.Gülen'in ABD'ye kaçtığı bilinmektedir.   

Nur örgütü, iç hukuka göre de  terör örgütü sayılmakta olduğundan, Nur oluşumu da iç 

hukukun nitelendirmesi yönünden kesin olarak cemaat olmadığı ve İç hukukun ''tanıdığı'' İslami 

bir cemaatin bulunmadığı, örgütün ise ''Nurculuk'' olarak nitelenen, daha sonra lideri nedeniyle 

''Fethullahcılık'' adını alan ''ışık tarikatı'' olduğu bilinmektedir.   

FETÖ üyesi savcı ve mahkemenin gerekçeli kararda;, iltisaklı olduğu örgüt ve tarikat 

bağlantıları YAŞ kararlarında belirtilerek TSK dan ilişiği kesilen personelin, TSK mevzuatı ile 

disiplin hukukuna aykırı ilişkilerini, askerlik görevi ile ilişkisi dışında sosyal ve birlik dışı faaliyet 

olarak kişisel ve dinsel hak kapsamında değerlendirmesi, bu şahısların tespit edilen askeri ve 

idari mevzuata aykırı eylemlerinin, adli kapsamda suç teşkil etmediğini ileri sürmesi mümkün 

olmadığı gibi, bu yönde eylemleri tespit edilen personel hakkında, Askeri Disiplin mevzuatına 

göre işlem yapılması sadece bir tercih değil, yasal zorunluluktur. Bu eylemlerin Askeri Ceza 

Kanunu kapsamında suç teşkil etmesi de gerekmediği gibi, buna ilişkin ceza yargılamasının TCK 

kapsamında sivil yargının konusu olduğu da açıktır.  

Esasen, mahkemenin, gerekçeli kararında bir takım varsayımlarla gerekçe üretmek yerine, 

yukarıda sayılan mevzuatı,belgeleri ve kararları neden değerlendirmediği sorgulanmalıdır.  
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1) “MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BAĞLI OLMA” KAVRAMI VE İDDİASINA İLİŞKİN 

(G.K.s.103);  

 

 Mahkeme,  disiplin mevzuatına aykırı davrandığı, örgüt ve tarikatlar ile ilişiği  tespit edilerek 

TSK dan ihraç edilen personeli “milli manevi değerlere bağlı” olarak tanımlayarak, TSK daki 

görevine,  disiplin mevzuatına tam uyan  geri kalan yaklaşık 90 BİN RÜTBELİ TSK PERSONELİNİ  

dolaylı olarak “MİLLİ MANEVİ DEĞERLERE BAĞLI OLMAYAN” personel olarak tanımlamıştır. Bu 

değerlendirmesini de laiklik ilkesine ve anayasaya aykırılıkla din esasına dayandırmıştır.  

Mahkemenin bizzat bu değerlendirmesi laiklik ilkesine aykırıdır. Mahkeme, soyut tanım,  

kavram ve varsayımları kendi siyasi değerlendirmesi doğrultusunda, anayasal düzen ve mevzuata 

aykırılıkla kararına monte ederek, sadece hukuki bir yanlışa düşmemiş, aynı zamanda etik ve 

mantık hatasının en üst düzeyine de ulaşmıştır. Kimin bu inançlara ne kadar sahip olduğunun 

takdiri mahkemenin yetki alanında değildir. Mahkemeler şeri düzen ilkelerine göre değil, laik 

demokratik hukuk devleti ilkelerine ve mevzuatla tanımlanmış kurallara göre hüküm kurmakla 

görevlidir. Anayasa mahkemesi RP kapatma davasında laikliğe aykırı eylemleri açıklarken; 

“KAMUSAL DÜZENLEMELERİN DİNÎ KURALLARA GÖRE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEMEZ. 

DÜZENLEMELERİN KAYNAĞI DİNÎ KURALLAR OLAMAZ.” gerekçesine yer vermiştir.   

Mahkemeler dini inançlar üzerinde ölçü belirleyemez.  

 

Mevzuatımızda bu inaçların ölçüsü tanımlanmamış, yargı koluna inaçları biçimlendirip 

mukayese hakkı tanımamıştır. Mahkemeler hükümlerini, herkese göre değişen dini esaslara 

dayanarak değil, laik devlet ilkesi doğrultusunda pozitif hukuka göre kurmakla yükümlüdür.  

FETÖ kumpasçısı savcı Bilgili’nin TSK’da yerleşik kendi kadrolarına hukuksal zemin 

hazırlamak, korumak ve gelişmesine olanak sağlamak üzere ileri sürdüğünden hiç şüphe 

duyulmayan bu iddiasını, mahkeme de aynen kopyalayıp, sanık savunmalarında açıklanan ve 

dosyada bulunan yüzlerce belgeyi ve TSK’nin geniş kapsamlı disiplin ve idare hukuku mevzuatını, 

yargı kararlarını (AİHM ve AYM dahil) değerlendirmeden, bu mevzuata ya da belgelere tek bir 

atıf dahi yapmadan atılı suçla ilişkilendirmiş ve kararına dayanak almıştır. Mahkemenin bu tavrı 

sadece hukuksal bir yanılgı olarak değerlendirilemez. Bu tespitin, kasıtla, TSK’yi şekillendirmeye 

yönelik ve siyasi amaçlara hizmet için karara dayanak alındığı kanısı yüksektir.   MAHKEMENİN 

BU KONUYA İLİŞKİN KARARI VE TESPİTİ, HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN, MEVZUATA VE 

GERÇEKLİĞE AYKIRIDIR. DAVANIN EN BAŞINDAN BERİ YAPILMAYA ÇALIŞILAN, SİYASİLEŞTİRME 

ÇABALARININ, O DÖNEM KAMU KURUMLARINDA YASAK VE BİR SİYASİ SİMGE OLARAK KABUL 

EDİLEN TÜRBAN İLE İLİŞKİLENDİRME ÇABALARININ SONUCUDUR.  Mahkemenin ileri sürdüğü bu 

iddiasının belgelere ve hukuka ne denli aykırı olduğunu anlamak için,  gerekçeli kararda yer 

verilmeyen mevzuata bakmak gereklidir;  

  

2) TSK’DAN İHRAÇ EDİLEN PERSONELE UYGULANAN MEVZUAT ;  

 

İddianamede ve gerekçeli kararda asker müştekilerin Yüksek Askeri Şura Kararıyla (Bu tespit 

tam olarak doğru değildir) TSK’dan ihraç edildiği (yargı yolunun kapalı olduğu) müştekinin suç 

olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin ortaya konamadığı, askerlik görevi dışında, suç teşkil 

etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki (dinsel/tarikat) tercihleri (içki içip 

içmediği, namaz klılıp kılmadığı vs.)  ile ilgili olduğu belirtililerek,  bu yönde algı yaratılmıştır.  
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Öncelikle, TSK’den ihraç edilen personelin eylem ve işlemleri TSK disiplin mevzuatı yani 

idare hukukunun konusudur. Salt Ceza Hukuku kapsamında değerlendirilemez.  Personelin 

TSK’den ihracını gerektiren eylemlerinden suç teşkil edenler var ise, bu husus savcılık 

makamınca ayrıca değerlendirmeye alınır.      

 

Kaldı ki, iddianın aksine asker şahısların birlik içinde olduğu kadar, birlik dışı faaliyetlerinde 

de neleri yapıp, neleri yapamayacakları sayısız mevzuatta sayılmış ve kurala bağlanmıştır. Bu 

kurallar,  AİHM nin kararlarında da yer aldığı gibi, personelin TSK’ da  henüz görevine başlarken 

bilerek uymayı kabul ettiği kurallardır. Hatta bu kuralların  bir kısmı sivil idare tarafından da 

aynen uygulanmaktadır. Mahkeme, kendisini yasama / kanun koyucu yerine koyarak, yeni 

kurallar ve uygulamalar ihdas edemez, idareyi kendi ölçülerine göre şekillendiremez. Öncelikle  

hangi ortamda olursa olsun laikliğe aykırı işlem ve eylemlerde bulunamazlar. Müştekilerin TSK 

dan ihraç edilmelerini gerektiren  mevzuata aykırı işlem ve eylemleri, ihraç dosyalarında tek tek 

sayılmıştır. Türk hukukunu resen uygulamakla yükümlü bulunan mahkeme, askeri kuralları ve 

idari mevzuatı yok sayarak,  anayasaya ve mevzuata aykırı yeni uygulamalar yaratan hüküm 

kuramaz.   

 

Mahkemenin özenle gizleyerek zikretmek istemediği, ancak ihraç dosyalarında yer alan, 

personelin TSK dan ihracını gerektiren birlik  içindeki askeri mevzuata aykırı işlem ve eylemlerini 

şimdilik bir yana bırakıp, gerekçeli kararda sürekli tekrarlanan “askerlik görevi dışında, suç teşkil 

etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki (dinsel/tarikat) tercihleri” iddiasını,  

birkaç örnekle kısaca  incelemekte yarar vardır;  

 

 Siyasi Partilere ve derneklere üye olmak, bunların siyasi faaliyetleriyle münasebette 

bulunmak, toplantı ve seçim işlerine karışmak  her vatandaş için, suç teşkil etmeyen demokratik  

temel haklardır. Ancak, TSK personeli için bu demokratik haklar yasaklıdır.  Personelin birlik 

dışında yürüteceği, vatandaş için suç teşkil etmeyen böyle bir eylem TSK ‘dan ihracını 

gerektirir.  Bu kuralı koyan, mahkemenin de uymak zorunda olduğu millet iradesidir. TSK 

personeli için bu  yasak kuralı sadece müştekilerin değil, bu kumpas davasında yargılanan 

sanıklarında  toplum içindeki özel yaşamını ilgilendiren  demokratik haklarını yıllarca kısıtlamış 

kurallardır. Yani “örgütlenme”, “düşünceyi ifade” gibi temel insan haklarını da kapsayan bu 

kısıtlama personelin bilerek kabul ettiği gönüllü bir kısıtlamadır. Ve sadece müştekilere has bir 

durum değildir. Mevzuat hükmü aşağıdadır;  

 

TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin 124. Maddesi; “..Silahlı Kuvvetler mensuplarının hükümet 

tarafından tasdikli veya tasdiksiz siyasi parti ve derneklere girmeleri ve bunların siyasi 

faaliyetleriyle münasebette bulunmaları ve her türlü siyasi gösteri, toplantı ve seçim işlerine 

karışmaları ve bu maksatla nutuk beyanat vermeleri ve makale yazmaları yasaktır” hükmünü 

taşımaktadır. 

 

Diğer Kamu kurumlarında olduğu gibi, TSK da görev almak isteyen kişinin, daha henüz sivil 

mevzuata tabi olduğu döneminde, toplum içerisinde özel yaşamındaki üstelik suç teşkil etmeyen  

tercihleri, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre 

araştırılarak TSK’ya (idareye) kabul edilir ya da edilmezler. KİŞİNİN ÖZEL YAŞAMINDAKİ 

TERCİHLERİNİ İLGİLENDİREN VE SUÇ TEŞKİL ETMEYEN; “ideolojik faaliyetleri ve ahlaki durumu, 
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yabancılar ile ilgisi, sır saklama yeteneği, bu faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı dernek, grup,  

kulüp, teşkilat ve benzeri teşekküllere üye olup olmadığı veya bu çeşit kuruluş mensupları ile sıkı 

bir ilişki içinde bulunup bulunmadığı” gibi  hususların araştırılması zorunludur. Bu araştırmadan 

çıkacak sonuç kişinin TSK’da ya da idarede görev alıp alamayacağına esas teşkil eder. TSK da 

göreve başlayan kişinin bu niteliklerindeki olumsuz değişmeler hiç şüphesiz ki, ihracını da 

gerektirir. Kaldı ki bu mevzuat, TSK personeli için ilave olarak  MY 33-5 ‘de (MY 114-1  Silahlı 

Kuvvetler İ.K.K. Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi)  yer alan hükümleri de kapsar. Mevzuattan da 

anlaşılacağı gibi, personelin birlik dışı özel yaşamına ait tercihleri de idarenin ilgi alanındadır.  

  

 Mahkemenin sürekli farklı cümlelerle yakınından dolaşarak  bir türlü açıkça yazamadığı,  

ancak zımnen meşrulaştırma gayreti içinde bulunduğu TSK’dan ihraç edilen personelin  

“TARİKAT” ilişkisi/iltisakı dır. Mahkeme, müştekilerin ve TSK’dan ihraç edilen personelin 

neredeyse tamamında ihraç gerekçesi olarak gösterilen TARİKAT İLİŞKİLERİNİ, “personelin özel 

yaşam tercihi”, “namaz kıldığı”, “eşinin başörtü taktığı” gibi ifadelerle kamufle ederek 

gizlemeye çalışmış, müştekilerin şikayet dilekçelerini gerekçeli kararda özetlerken tarikat 

iltisaklarını yazmış olmasına rağmen bunun bir şuç olmadığını özel yaşam tercihi olduğunu üstüne 

basarak belirtmek suretiyle, TARİKAT VE MENSUBİYETİNİ MEŞRULAŞTIRMA GAYRETİNE 

GİRİŞMİŞTİR. Mahkemenin TCK da suç olarak tanımlanmış bu eylemi hiç şüphesiz ki  laiklik 

lkesine aykırı ve hukuk dışıdır. Anayasanın koruması altında bulunan, cumhuriyetin varlığı ve 

temel felsefesini açıklayan, devrim kanunlarını ve cumhuriyetin temel ilkeleri ile yargı kararlarını 

yok sayan bir mahkemenin, verdiği her karar hukuk dışıdır. TSK PERSONELİNİN ZATEN YASA DIŞI 

OLAN BİR TARİKAT İLE İLTİSAKI HER DURUMDA İHRACINI GEREKTİREN EYLEM OLDUĞU KADAR 

İDDİANIN AKSİNE BU EYLEM YUKARIDA İFADE EDİLDİĞİ GİBİ DEVRİM KANUNLARI İLE YASAKLI 

VE SUÇ OLARAK TANIMLANMIŞTIR.  Bu husus dilekçemizin  “Laiklik İlkesi,  Devrim Kanunları..”  

başlıklı 16. maddesinde kapsamlı olarak açıklanmıştır.  Mahkeme zımnen böyle bir yaklaşımda 

bulunmakla birlikte, bu eylemin suç olmadığını hukuki temellere dayandırarak 

gerekçelendirmemiştir. Gerekçelendirmesi de hukuken mümkün değildir.  

 

 Bir diğer konu ise, TSK  disiplin mevzuatını toplayan,  2013 yılında yürürlüğe giren  6413 sayılı 

TSK Disiplin kanununda da sayılan, ancak personelin aile yaşamını da içine alan özel 

yaşamındaki suç teşkil etmeyen tercihlerinin, personelin  TSK’dan ihracını gerektiren hususlar 

arasında sayılmış olmasıdır.  Mevzuatta, bu hususlarla ilgili somut  bir ölçü konulmamış ve 

tamamen idarenin takdirine bırakılmıştır. Örnek olarak; aşırı derecede borçlanmaya düşkün 

olmak, İffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak,  görevine, sosyal ve aile 

yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olmak, ahlaki zayıflık gibi 

kişinin tamamen özel sosyal yaşam tercihlerini ilgilendiren bunlar gibi daha bir çok husus, 

TSK’dan ihraç gerekçesi olarak mevzuatta yerini almıştır. Kaldı ki; bu kuralların varlığı, neredeyse 

TSK nın varlığı kadar geçmişe de dayanır. Görüldüğü gibi, TSK personelinin sosyal ve aile 

yaşantısı askeri disiplin ve idare hukuku açısından TSK’nın ilgi ve kontrol alanı içinde 

bulunmaktadır. Mahkemenin aksi yöndeki iddiası temelsiz  ve hukuk dışıdır.  

 

 TSK personelinin görevi esnasında askeri mevzuatı kendi inandığı din kurallarına 

uydurması, dini rütüellerini  açıkça  ve diğer personeli de etkileyecek biçimde görev yerinde 

uygulamaya ve yaymaya kalkışması, hiyerarşik bağlantısını din kurallarına göre belirlemesi, 

inançları doğrultusunda propaganda yapması, inançlarını temel alan bir devlet düzeni 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 138 / 1709 
 

 

benimsemesi, bu gibi yasa dışı oluşumlarla ilişki halinde bulunması,  her durumda TSK nın 

disiplin mevzuatına aykırıdır.  İnanç özgürlüğünün  laik anayasal düzenin teminatı altında olduğu  

ve suç teşkil etmediği şüphesizdir. Ancak bu özgürlük, bu gerekçeler ileri sürülerek, ,üstelik 

anayasa, yasa ve yargı kararlarını da yok sayarak, idareyi ve  mevzuatı şekillendirme, kendi 

inançlarına uydurma amacı güdemez.   

 
     1632 Sayılı Askeri  Ceza Kanunu  Madde 45 de;  “Bir şahsın hareketini vicdanına veya dinine 

göre lazım saymış olması, yapmak veya yapmamakla vukua gelen bir cezayı mucip olmasına 

mani teşkil etmez”  Demektedir.  Bu kanun hükmü TSK için açık ve kesindir.  

 

        Her vatandaş gibi TSK personeli de  hangi inanç ve düşünceye sahip olursa olsun, Anayasanın 

başlangıç bölümünde belirtilen ilkelere ve cumhuriyetin temel niteliklerine  ve bağlı  kurallarına 

uymakla yükümlüdür. Bu temel konulara değinmeyen mahkemenin, ihraç gerekçelerini gizleyerek 

personelin inançları nedeniyle TSK dan atıldığını ileri sürmesi hukuk dışıdır.  

 

     Görüldüğü gibi   TSK personelinin askerlik görevi dışında, suç teşkil etmeyen, toplum içi özel 

yaşamındaki tercihleri de mevzuat gereği idarenin  işlem ve takdir alanı içindedir.  TSK da görev 

yapanlar bu kısıtlamaları peşinen kabul etmiştir. Kaldı ki silahlı kuvvetler tüm dünya ülkelerinde 

olduğu gibi, sivil idari kurumlara uygulanan  kural ve disiplin ölçülerinin ötesinde farklı bir konum 

ve statüdedir. Bu husus yargı kararlarıyla da sabittir. Bütün bu hususları mahkemenin bilmemesi 

düşünülemez. Bu nedenle de,  savcılığın ve mahkemenin bu dayanaksız iddiasınının belli bir siyasi 

maksat içerdiği, TSK yı anayasal düzenin dışında şekillendirme gayreti taşıdığı anlaşılmaktadır.  

 

Kaldı ki her asker mesleğin başında  aşağıda yer alan yemini ederek,  kurallara mutlak 

bağlılığını beyan etmektedir;   

 

BARIŞTA VE SAVAŞTA, KARADA, DENİZDE VE HAVADA  

HER ZAMAN VE HER YERDE  

MİLLETİME VE CUMHURİYETİME  

DOĞRULUK VE MUHABBETLE HİZMET, 

KANUNLARA VE NİZAMLARA VE AMİRLERİME  

İTAAT EDECEĞİME VE ASKERLİĞİN NAMUSUNU,  

TÜRK SANCAĞININ ŞANINI CANIMDAN AZİZ BİLİP İCABINDA VATAN, CUMHURİYET VE VAZİFE 

UĞRUNDA  SEVE SEVE HAYATIMI FEDA EYLEYECEĞİME  NAMUSUM ÜZERİNE AND İÇERİM. 

 

Asker müşteki/katılanların  gerekçeli kararda sürekli belirtildiği gibi  TSK’dan sadece YAŞ 

Kararları  ile  ihraç edildiği de doğru değildir. Bu husus, gerekçeli kararda gizlenmiş ve sürekli ve 

kasıtla mağduriyet vurgusu yapılmıştır. TSK’dan ihraç edilen müştekilere uygulanan ihraç 

usülleri aşağıda sıralanmıştır;    

 

 Yüksek Askeri Şura Kararları   

 Askeri Mahkeme kararı (Adli) 

 Üçlü Kararname (Kurul-Kuvvet Komutanı-Milli Savunma Bakanı) 
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       Yüksek Askeri Şura ve Üçlü Kararname ile ihraç işlemlerinde, sıralı sicil amirlerinin kanaatleri, 

disiplin kurulları kararı, Kuvvet Komutanı oluru, TSK, MİT ve Emniyet istihbarat raporları esas 

alınmaktadır. Mevzuatta zaten bu yöndedir. Bu ihraç işlemlerinde Batı Çalışma Grubunun hiçbir 

girdisi ya da etkisi bulunmamaktadır. İhraç işlemleri tamamen BÇG nin dışında işleyen idari bir 

işlemdir.  Askeri mahkeme kararı ile ihraç işlemi  doğal olarak yargı denetimine tabidir.  Üçlü 

kararname ile ihraç işlemi ise bir YAŞ kararı olmadığından, yargı denetimine tabidir. Bu iki yolla 

yapılan ihraç işlemlerine karşı, AİHM’ne kadar ulaşan itirazlara ret kararlarının verildiği  başta 

Türkiye /KALAÇ davası olmak üzere diğer yargı kararları ile  sabittir.  Kaldı ki,  yargı yolu açık 

olan bir idari işleme karşı hak arama yolu yine idari yargı olduğundan, bu kişilerin ceza yargısında 

hak aramaları hukuku dolanmak, siyasi proje  ve kumpas davasına malzeme üretmekten başka bir 

amaç taşıyamaz. Yüksek Askeri Şura Kararları da, anayasal kurala tabi olarak yürütülmüştür. Bu 

yolla yapılan ihraç işlemleri de aşağıda yer alan mevzuat kapsamında ve ihraç dosyalarında açık 

gerekçeleri sayılmak suretiyle yapılmış olan idari bir tasarrufdur. TSK dan ihraç işlemlerinde esas 

alınan mevzuat aşağıda özetlenmiştir;  

 

 13 Nisan 1990 Tarih ve 20491 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve 

Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde;  

 

İstihbarat; “Çeşitli kaynak ve vasıtalardan elde edilen haberlerin tasnifi, kaydı, 

kıymetlendirilmesi ve yorumlanmasından çıkarılan sonuçtur.” 

 

Güvenlik Soruşturması: “Şahsın genel kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı 

ile kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit 

bulunup bulunmadığının, ideolojik faaliyetleri ve ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin, sır 

saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve mahallinden araştırılmak suretiyle tesbit edilmesi 

ve değerlendirilmesidir”  şeklinde tanımlamaktadır. 

 

Bu yönetmeliğe göre de; Her türlü kaynak ve vasıta kullanılarak yapılacak araştırma ile 

yıkıcı faaliyetler kapsamında, kişinin ideolojik faaliyetleri ve ahlaki durumunun, yabancılar ile 

ilgisinin, sır saklama yeteneğinin, bu faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı dernek, grup,  kulüp, 

teşkilat ve benzeri teşekküllere üye olup olmadığının veya bu çeşit kuruluş mensupları ile sıkı bir 

ilişki içinde bulunup bulunmadığının,  5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında 

Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı davranıp davranmadığının araştırılması bir 

görevdir. Bu görev TSK açısından Silahlı Kuvvetler İ.K.K. Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi esaslarına 

göre (MY 33-5 / MY 114-1 A/B) yapılacağı da hükme bağlanmıştır. Bu bilgilerin elde edilmesinde; 

TSK’nin teşkilatında yer alanlar dahil istihbarat üniteleri tarafından her türlü kaynak ve vasıta ile 

tespit edilerek kayıt altına alınması ya da mahallinden araştırılmak suretiyle bu hususların tespit 

edilmiş olması yönetmelik hükmü gereğince yeterlidir. Bu tespitlerin CMK hükümleri 

kapsamındaki şekil şartına uyması da gerekmez. Bu araştırma sonucunda, yönetmelikte yer alan 

hususların olumsuz tespit edilmesi halinde, Güvenlik soruşturması yapılan kişi hakkında TSK dahil, 

kamu kurumlarındaki görevine son verilmesi mevzuatın gereğidir.   

 

Ayrıca;  Kanun ve diğer mevzuatta, TSK personelinin “Tarikat, cemaat, tekke, zaviye, tarikat 

üyeliği veya mensubiyetinin yasak olduğuna dair bir hükmün bulunmasına da gerek yoktur.  

Devrim kanunlarıyla zaten yasaklanmış bir husustur. Bu yönde ilişkisi tespit edilenlerin, TSK’den 
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ilişiğinin kesilmesi TSK idari mevzuatının açık emridir. Mahkeme bu hususu, kişinin dinsel 

özgürlüğü şeklinde kendi siyasi görüşüne göre şekillendiremez. Bu hususun suç teşkil eden kısmı 

var ise bu husus, ceza hukukunun ve savcılığın konusudur. 

 

 Tehdit ve cebir ile istifaya zorlandığı iddia edilen Refah Partisi, 22 Şubat 1998 tarih ve 

23266 sayılı resmi gazetede yayınlanan kapatılmasına dair gerekçeli kararında yer alan 

savunmasında aynen şunları söylemektedir;   

 

“ Türkiye'mizde 30 Teşrinisani 1341 tarih ve 677 sayılı "Tekke ve zaviyelerle, türbelerin 

seddine dair kanun" la birlikte, yani 1925'ten bu tarafa 72 senedir tekke-zaviye ve türbeler 

kapatılmış, şeyhlik, meşayihlik, tarikat ve tarikata mensubiyet yasaklanmıştır.  

 

        Fiili ve hukuki durum bu kadar açık iken, Sayın Başsavcının "Tarikat liderlerinden" de söz 

etmesini;    hele böyle bir mevhumeyi "davaya delil" diye ikame etmesini adalet ilkesi ve hukuk 

mantığı ile bağdaştırmak imkânsızdır. Hukukun genel kurallarına göre; "Tevehhüme itibar 

yoktur" (AYM Gerekçeli karar sayfa 134). 

 
Bu savunmayla Cumhuriyetin anayasal düzenini ve mevzuatının neyi yasakladığını, zamanın 

hükümetinde yer alan bir parti olarak açıkça ifade etmiştir.  
 

 926 Sayılı TSK Personel Kanununun 50. ve 94. maddeleri Subay ve Astsubayların 

Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik veya ahlaki durum veya bentlerinde sayılan suçlardan 

hükümlülük nedeni ile TSK’den ayırma işlemini düzenlemiş ve bu konularda bu idari yetkiyi 

Genelkurmay Başkanının değerlendirmesine bırakarak ayırma işleminin Yüksek Askeri Şura 

tarafından yapılacağını hükme bağlamıştır;  

 

 
Madde 50 /94 – (Değişik: 7/7/1971 - 1424/18 md.) (Değişik birinci fıkra : 28/6/2001 - 4699/7 

md.) Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik veya ahlaki durum veya (d) bendindeki suçlardan 

hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde subaylar (astsubaylar)  

hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır. 

 c) Disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma: 

     Disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uygun 

görülmeyen subayların (astsubayların) hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T.C. Emekli 

Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 

    (Değişik: 29/7/1983 - 2870/4 md.) Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkında sicil 

belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği, inceleme ve 

sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı subay sicil 

yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi subaylardan durumlarının Yüksek Askerî Şura tarafından 

incelenmesi Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görülenlerin Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, 

YÜKSEK ASKERÎ ŞURA KARARI İLE YAPILIR. 
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 Subay Sicil Yönetmeliğinin 91. ve Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 60. Maddeleri;  

 

DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ DURUMLARI NEDENİYLE AYIRMA USÜLLERİ  

  

            Madde 91 / 60  Aşağıdaki sebeplerden biri ile disiplinsizlik veya ahlaki durumları gereği 

Silahlı Kuvvetlerde kalmaları, son rütbelerine ait bir veya birkaç belge ile anlaşılıp uygun 

görülmeyen astsubaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik işlemi yapılır: 

           a) Disiplin bozucu hareketlerde bulunması, ikaz veya cezalara rağmen ıslah olmaması,   

           b) Hizmetin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen düzenleyememesi,   

           c) Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara veya borçlanmaya düşkün olması,   

           d) Silahlı Kuvvetlerin itibarını sarsacak şekilde ahlak dışı hareketlerde bulunması,   

           e) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü, İRTİCAİ ve ideolojik görüşleri 

benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanlar.  

Kaldı ki yönetmelik oldukça kesindir. İrticai faaliyetlerde bulunduğunun tespiti bir yana, 

irticai görüşü benimsediğinin tespiti dahi ihraç kararı verilmesi için yeterlidir. Bu tespitin 

ölçüsünü belirlemek Anayasa ve mevzuat dahilinde TSK nın takdir yetkisi içindedir.   

 
Yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükmüyle tanınan idari yetki ve takdir hakkı 

mahkemenin yok sayıp suç isnat edebileceği bir husus asla değildir. Bununla birlikte gerekçeli 

kararda ve iddianamede, TSK’den ayırma işlemlerinin, Yüksek Askeri Şura kanalıyla yapılması bir 

suç olarak gösterilmiş ve atılı suçla ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Bu iddia ancak mahkemenin 

kastı, hukuk ve yasa tanımazlığı ile izah edilebilir. Gerekçeli karar s. 1723 de yer alan Gnkur. Eski 

Adli Müşaviri sanık Erdal Şenel savunmasında TSK’dan ayırma işlemlerinin hukuki boyutunu 

detaylarıyla mahkemeye açıklamıştır. 

 

 16 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan, halen yürürlükte bulunan Silahlı 

Kuvvetlerden ayırmayı gerektiren ancak adli bakımdan suç teşkil etmeyen, kişinin aile ve sosyal 

hayatı ile kişisel tasarruflarına ait soyut değerlendirmeye son derece açık disiplinsizlik maddeleri 

de içeren 6413 sayılı TSK Disiplin kanunu, mahkemenin karara esas aldığı, TSK’dan atılanlara ait 

somut ve hukuki bir delil bulunmadığı yönündeki bu iddiasını yalanlamaktadır. Ayrıca, 1997 

yılında TSK disiplin konularını düzenleyen tek bir Disiplin Kanunu da mevcut değildi. 1997 yılında 

TSK disiplin mevzuatı; 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu, 211 sayılı İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, 

926 sayılı TSK Personel Kanunu, 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usülü ve 

Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanun, Genelkurmay Başkanlığı disiplin yönerge, direktif ve 

emirlerinin ilgili madde ve hükümlerinin birleşimden oluşmaktaydı. 

 
2013 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUNUN,  20. Maddesinde yer alan Silahlı 

Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklerin bazı maddeleri aşağıda özetlenmiştir;  

a) Aşırı borçlanmak ve borçlarını ödeyememek: Nafaka, trafik kazası, doğal afet, 

personelin öngöremeyeceği şekilde ülke genelinde yaşanan olağanüstü ekonomik dalgalanmalar, 

ani devalüasyonlar, sağlık ve tedavi giderleri ile kefillik ve benzeri zorunluluk hâlleri hariç olmak 

üzere, aşırı derecede borçlanmaya düşkün olmak ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık hâline 

getirmektir. 
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b) Ahlaki zayıflık: Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, 

içkiye, kumara düşkün olmak veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, 

utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunmaktır. 

c) Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına 

zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden 

fiillerde bulunmaktır. 

d) İdeolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak: Siyasi partilere girmek, ideolojik veya 

siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve davranışlarda 

bulunmaktır. 

f) Disiplinsizliği alışkanlık hâline getirmek: Disiplini bozucu tavır ve davranışlarda 

bulunmayı alışkanlık hâline getirmek veya aldığı disiplin cezalarına rağmen ıslah olmamaktır. 

g) İffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak: İffetsizliği anlaşılmış 

olan bir kimse ile bilerek evlenen veya evlilik bağını devam ettirmekte veya böyle bir kimseyi 

yanında bulundurmakta veya karı koca gibi herhangi bir kimse ile nikahsız olarak devamlı surette 

yaşamakta ısrar etmektir. 

ğ) Gayri tabii mukarenette bulunmak: Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunmak 

yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptırmaktır. 

Bu maddelerden;  

 Ahlaki zayıflık Aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün 

olmak veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya 

toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunmak eyleminin ölçüsü ve hukuki belgesi 

nedir?  Aile yaşantısına zarar verme eylemini açıklayan hukuki ve somut belge nasıl ve nereden 

elde edilebilir?  Toplumun ahlak yapısının ölçüsünü kim, nasıl koymakta ve aykırı fiilleri kim 

nasıl tespit etmektedir? Ahlaki zayıflığın ölçüsü, somut ve hukuki belgesi nedir?  

 

 İdeolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve davranışlarının ölçüsü nedir? Nasıl 

belgelendirilmelidir? 

 

 İffetsiz bir kimse ile yaşamak,  İffetsizliği anlaşılmış olan bir kimseyi yanında bulundurmak 

eyleminde;  Bir kimseye iffetsiz ölçüsünü nasıl ve hangi yetkiyle, kim koymaktadır? Somut ve 

hukuki belgesi nedir?  İffetsiz bir kimseyle yaşamanın ve yanında bulundurmanın, ölçüsü, 

sayısı, belgesi nedir? Somut ve hukuki olarak belge nasıl elde edilir?  

 

 Gayri tabii mukarenette bulunmak fiilinin, somut ve geçerli hukuki belgesi nasıl ve kim 

tarafından, hangi yetkiyle elde edilir?  Somut ve hukuki bir delil olabilmesi için hangi usüllerle 

tespit edilmelidir?  

 
Görüldüğü gibi, idare hukukunda, idarenin takdir hakkı üzerinde yerindelik denetimi 

yapılamaz. TSK’dan somut ve hukuki delil olmadan atıldığı iddia edilen şahısların YAŞ 

dosyalarında (klasör 94,95,96,97), TSK istihbarat ve Emniyet istihbarat üniteleri ile MİT 

Müsteşarlığının mevzuata uygun kayıtlı tespitleri, araştırma sonuçları yazılıdır. Bu şahıslar 
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hakkında, dava dosyasında bulunan YAŞ/İhraç dosyalarının istisnasız tamamında, bu kişilerin bir 

cemaat, tarikat ilişkisi ya da iltisakı, siyasi faaliyeti, siyasi ya da dini propagandası ve diğer 

disipline aykırı işlem ve eylemlerine ilişkin tespitlerin bulunduğu açıkça yer almaktadır. Bu 

tespitlerin yapılmış olması mevzuat gereğince yeterlidir. Tarikat, cemaat mensubiyetinin yasal, 

somut ve yazılı bir belgesi olamayacağına göre, mahkemenin böyle somut bir belgeyi,  ya da 

tarikat kaydına ilişkin tarikat yetkilisinin imzaladığı onaylı üyelik kaydı gibi resmi bir belgeyi 

somut olarak istemesi anlamını taşıyan değerlendirmesi mevzuat hükümlerini yok saymaktır. 

Ayrıca bu tür konuların idare hukukunun görev alanı içinde kaldığını da göstermektedir. 

 

 Mahkeme gerekçeli kararda (syf.3083); YAŞ / İhraç  belgelerinde yer alan onlarca mevzuata 

uygun ayırma gerekçesine ait esas bilgileri gizleyerek, “Karargah Evleri” soruşturmasındaki 

kumpas aramada Hanefi Avcı’nın ikametinde ele geçen CD 8 içinde yer alan kağıt parçasını (Kls. 

111 s.97) delil olarak koyup,  müştekilerin gerçek dışı beyanlarını da katmak suretiyle, atılma 

gerekçesinin bu örnekler olduğu izlenimini yaratmıştır.  

 
Gerekçeli karar syf 3083;  HAKLARINDA SAKINCALI KAYDI BULUNAN VE YAŞ GÜNDEMİNE 

TAŞINARAK TSK’DAN ATILMASI TEKLİF EDİLEN SUBAYLARLA İLGİLİ BİLGİLERDEN ÖRNEKLER Başlıklı 
1 sayfadan ibaret belge içeriğinin; 
 

-Eşinin tesettürlü olduğu, çağdışı kıyafet giydiği ve sosyal toplantılara katılmadığı, 
-Personelin sosyal toplantılara katılmadığı, 
-İçki içmediği, 
-Dindar bir yapıya sahip olduğu, 
-Dini kurallara bağlı olduğu ve namaz kıldığı, 
-Ailesinin kapalı ve dini bir yapıda olduğu, 
-Hakkında dini düşüncelerinin ağır bastığı yönünde bilgiler intikal ettiği, 
-Gizli olarak namaz kıldığı 
-Türkiye ve Zaman Gazetelerini okuduğu, 
-TGRT ve STV gibi muhafazakar bilinen kanalları seyrettiği, 
-Dini konularda duyarlı olduğu, 
-Dini birtakım toplantılara katıldığı yönünde duyumlar alındığı Şeklinde olduğu, anlaşılmıştır.  

 
Öncelikle; açıkladığımız gibi, TSK dan ayırma işlemi yapılan şahıslarla ilgili, dava dosyasında 

bulunan YAŞ / ihraç belgelerinin tamamında, esas ayırma gerekçesi olarak bir tarikatla yada 

örgütle ilişkisinin tespit edildiğine ve diğer disiplin gerekçelerine işaret edilmektedir. Örnek 

olarak müşteki Tansel Cavit Kulak’a ilişkin (klasör 113, sayfa 225-227); “Fethullah Gülen Grubu 

nurcu olduğu, örgütsel ve propaganda faaliyetlerinde bulunduğu, astları arasında ideolojik amaçlı 

ayrım yaptığı, amirlik ve üstlük nüfusunu kullanamadığı, Cumhuriyetin temel ilkelerine karşı 

olduğu” tespitleri özet olarak yer almaktadır.   

 

 Gerekçeli karar syf 3163 de yer alan 3 sayfa belge de (10.Kls. S:263-264);  
 

 
“Yaş Kararı İle TSK’nden İlişiği Kesilenlerle İlgili Takip Edilecek Hususlar; gündem Başlıklı, YAŞ 
kararı ile T.S.K.nden ilişiği kesilenlerle ilgili takip edilecek hususlar konulu, 2 sayfadan oluşan 
belge içeriğinden bahsedilmiştir. Belge içeriği : 
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 b.  İstihbarat raporlarında yazılan her hususun mutlaka belgesi olacak ve ayrılması  teklif edilen 
personel hakkında kalıplaşmış aynı ifadeler kullanılmayacaktır. 
 
c. İstihbarat raporları hazırlanırken, Sayın Genelkurmay Başkanının 02 Ağustos 1996 

kadrosuzluk  direktifinde yer alan (Belge 8.sırada bulunmaktadır.) 
 

             1-Tarikat ve yasadışı örgüt içinde olanlar, 

             2-Bu tür toplantılara fiilen katılanlar, 
             3-T.S.K.Personeline, bu tür irticai, yıkıcı, bölücü düşüncelerin propagandasını                
               yapanlar, 
             4-Bu tür yasadışı faaliyetlerde fiilen bulunduğu tespit edilenler, 
             5-İkazlara rağmen ıslah olmayanlar, dikkate alınacaktır” 

 

Şeklinde, Sicil Yönetmeliği ve Genelkurmay Başkanı direktifine ilişkin YAŞ Kararı ile TSK’dan 

ilişiği kesileceklerle ilgili takip edilecek hususlar belirtilmiş, ancak bu hususlar içinde; “TSK’dan 

sahte belge ve asılsız ihbarlarla personelin atılması, yapılacak askeri müdahaleyi önleyecek 

personelin atılması, dini inançlara sahip olan personelin temizlenmesi, eşi türbanlı olanların 

atılacaklar listesine alınması, uydurma raporlar düzenlenmesi” gibi, FETÖ üyesi Bilgili’nin 

uydurup, mahkemenin de aynen sayıp  iştirak ettiği hususları ile ilgili hiçbir MADDENİN YER 

ALMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR. Ancak mahkeme, bu belge dosyada bulunmasına rağmen, bu 

yönde hiçbir atıf yapmamıştır.  

 

 Gerekçeli kararda (syf.2983) Konsept belgesi ve TSK’nın hiçbir dokümanında “irticai görüşe 

sahip olma” veya “irticai eğilimli personel” ifadelerinin tanımlanmadığını ve bu tespitlerin nasıl 

yapılacağına ilişkin kriterler getirilmediğinden söz ederek, TSK personelinin TSK’dan ihraç edilmesi 

ve emekliye sevk edilmesi için oluşturulmuş, yasal olmayan ancak kanunsuz emirlerle yasal 

görünüme büründürülmeye çalışılmış bir ön kabul olduğundan söz etmektedir. (Konuyla ilgili 

kriterlerin onlarca dokümanda ve mevzuatta bulunduğu detayları ile dilekçemizin “İrtica ve İlişkili 

Kavramların TSK Mevzuatında Tanımlanmadığı İddiası” başlıklı 16.D. maddesinde açıklanmıştır) 

 

 Öncelikle şu hususu açıklamakta yarar vardır; Bu ifadede geçen “KONSEPT BELGESİ” ile 

mahkeme, sahte CD 5 içinde yer alan 6 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Harekâtı Konsepti 

Belgesi”ni kastetmektedir.  Esas Konsept belge, mahkemenin dosyadan kaçırdığı Millli Güvenlik 

Siyaset Belgesi (MGSB-Kırmızı Kitap)” esasları doğrultusunda Genel Kurmay Başkanlığınca 

hazırlanan, 1612 sayılı kanun gereğince Yüksek Askeri Şurada görüşülen, Başbakan tarafından 

onaylanan,  “TÜRKİYE’NİN MİLLİ ASKERİ STRATEJİ KONSEPTİ  (TÜMAS)” DIR.  Mahkeme bu 

ifadesiyle, TSK dan ihraç işlemlerinin sanki BÇG tarafından yapıldığı izlenimi yaratmaya çalışmış, 

ancak taleplere rağmen dosyadan kaçırdığı TÜMAS dökümanından haberi olmadığını da ikrar 

etmiştir. (Konuyla ilgili detaylar dilekçemizin  12.B. ve 12.C. maddelerinde açıklanmıştır) 

 

Ancak uluslararası hukuk ve AİHM, mahkemenin bu görüşüne katılmamaktadır. YAŞ 

kararları ile atılan personelin yaptığı başvurularda AİHM; Silahlı Kuvvetler mensupları ve askeri 

kurum personelinin düşünce, din ve vicdan özgürlüğü çerçevesindeki faaliyetleri konusunda 

sınırlama getirilebileceğini içtihat etmektedir. AİHM’ne göre, bunlar askeri yaşamın hiyerarşi 

yapısı ve üstlerinin emretme yetkisi sebebiyle düzenin korunması ve hizmetin yürütülmesi 

amacına yöneliktir. BAŞTA KALAÇ/TÜRKİYE DAVASI olmak üzere, AİHM bugüne kadar bir dizi 
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başvuruyu reddederken ÇIKARMA İŞLEMİNİN BAŞVURUCUNUN DİNİ İNANÇ VEYA 

GÖRÜŞLERİNE, EŞİN BAŞÖRTÜSÜNE YAHUT DİNİ VECİBELERİNİ YERİNE GETİRMESİNDEN DEĞİL, 

ASKERİ DİSİPLİN VE LAİKLİK İLKESİNİ İHLAL EDEN TUTUM VE DAVRANIŞLARINDAN DOLAYI TESİS 

EDİLDİĞİNİ BELİRTMEKTEDİR. Bu kararlarda özetle, askerlik gibi belli ve sıkı kuralların hâkim 

olduğu kurumlara gönüllü olarak giren veya tercih eden kişilerin, öngörülen sınırlamaları peşinen 

kabul etmesi sebebiyle, din ve vicdan özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara katlanmakla yükümlü 

olduğu temel görüşü hâkimdir. 

 
Ayrıca, AİHM bir diğer başvuruya ise, tarikat mensupları oldukları gerekçesiyle TSK dan 

atılan çeşitli rütbelerdeki 13 subayın başvurularını incelemeye değer bulmamıştır. ( 23.07.2002 

Milliyet “Türk Ordusuna AİHM desteği”) 

 

 (http://www.milliyet.com.tr/2002/07/23/guncel/agun.html) ;  

 

          

http://www.milliyet.com.tr/2002/07/23/guncel/agun.html
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Yukarıda adı geçenlerden bir kısmının tarikata mensup oldukları, bir kısmının siyasi 

faaliyetleri tespit edildiği gerekçesiyle YAŞ kararlarıyla  TSK dan  ihraç edilen  13 TSK 

personelinden aşağıda yer alan kişilere davada müşteki / katılan olarak yer verilmiştir.  Bu 

durum mahkemenin AİHM  kararını dahi tanımadığını açıklamaktadır;   

 

  (Tb.Alb) Mustafa Kahramanyol (G.K.s. 2141-2147’de müşteki, G.K. 119 de Katılan) 

 (Tb.Yzb) İlhami Tan  (G.K.s. 2316 da Müşteki, G.K.113 de Katılan) 

 (Dz.Bşçvş) Hasan Basri Işık  (G.K.s2295 de Kls. 377 Müşteki)  

 (Yzb) Hasan Hüseyin Uludağ (G.K. 2297 de Müşteki, G.K.s.92 de  Katılan) 

 

 Ayrıca, TSK’dan irticai faaliyetleri nedeniyle ihraç edilen personel hakkında açılan 
davalarda yargı kararları (AYİM) katılma gerekçelerinin hukuka uygun olduğunu 
açıklamaktadır;  

 
- Tutum ve davranışları ile yasadışı irticai bölücü görüşü benimsediği anlaşılan davacının, 

Astsubay Hazırlama Okulundan çıkarılması hukuka uyarlıdır (AYİM.2.D., 17.11.1993, E.1993/243, 
K.1993/525). 
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- Örgüt üyesi olup yasadışı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen kardeşi nedeniyle 
güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığından astsubay sınıf okulundan çıkarılan davacı 
hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır (AYİM.2.D., 13.12.1995, 
E.1995/505, K.1995/1009) 

 
- Yapılan müteaddit uyarılara rağmen türban giyen ve tesettürlü olan eşinin bu 

durumunu düzeltmemek suretiyle yasadışı irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği anlaşılan 
davacı uzman jandarma çavuş hakkında tesis edilen disiplinsizlik nedeniyle ayırma işleminde 
hukuka aykırılık yoktur (AYİM.1.D,22.2.2000, E.1999/754, K.2000/205). 

 
    Disiplinsizlik nedeniyle,  sıralı sicil amirleri ve disiplin kurulu kararı ile TSK dan ilişiği kesilen 

Uzman Çavuş  Mehmet Koçulu;  Askeri Yüksek İdare Mahkemesine “Disiplinsizlik nedeniyle 

ayırma işleminin iptali istemi” ile açtığı idari davada AYİM 19991303 numaralı kararı aşağıdadır 

( G.K.s.2355, Kls 31.s.555);   
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Sonuç olarak; Açıkladığımız belge ve mevzuat, dosyada bulunan ve mahkemenin gizlediği 

belge ve delillerle birlikte, “TSK’dan atılanların dini inançları ve başörtü nedeniyle atıldığı, 

somut ve hukuki bir delilin bulunmadığı” iddiasının gerçek dışı olduğu, iddianın aksine 

mahkemenin dayandığı gerekçenin hiçbir somut delile dayanmadığı, mahkemenin siyasi görüşü 

doğrultusunda kasıtla hüküm kurduğu, TSK personelinin tarikat mensubu olmasını ve TSK 

hiyerarşisinden koparak yasadışı dini/siyasi oluşum ve otorite emrine girmesini Anayasa ve 

yasalara aykırı olarak meşrulaştırma gayretinde olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemenin bu 

gayretini, anayasa, mevzuat ve hukuk normlarıyla açıklama olanağı yoktur.     

 

TSK dan ihraç edilen tüm personel hakkında düzenlenen sadece yaş karar sayfasında değil, 

yaş dosyalarında (kişisel klasörlerinde ), TSK, MİT ve Emniyet Müdürlüğü somut tespitleri ile  bu 

şahısların tarikat/yasa dışı örgüt üyeliğini kanıtlayan her türlü resmi belge fazlasıyla 

bulunmaktadır. Kaldı ki, bu gibi personelin yıkıcı-bölücü ve irticai faaliyetleri benimsediği ve ya 

faaliyetlerde bulunduğunun anlaşılması yeterlidir. Anlaşılma ölçüsünün takdiri idarenindir.  Bu 

gibi eylemlerin ceza kanunu kapsamında suç olarak gösterilmeside gerekmediği gibi, yasa dışı 

olmadığını ileri sürmek de mümkün değildir. Ancak savcılık ve mahkeme, iddianame ve gerekçeli 

kararında bu iltisakı karartmış / gizlemiştir. Her bir personel için tutulan YAŞ dosyaları / klasörleri 

dava ek klasörlerinde bulunmaktadır. TSK dan ihraç edilen 753 personelin YAŞ kararlarında / 

dosyalarında yer alan esas ihraç gerekçelerini gösteren liste EK-1’ de yer almaktadır. 

Mahkemeniz bu listede yer alan bilgileri, dava ek klasörlerinde bulunan YAŞ dosyalarından açıkça 

görebilir.   

 

GENELKURMAY ÇATI İDDİANAMESİNDE 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE FETÖ TARAFINDAN TSK ‘DA 

DİNDAR SUBAYLARA BASKI YAPILIYOR OLGUSUNUN YARATILDIĞI, MÜZAHİR MEDYA 

ORGANLARINCA SÜREKLİ GÜNDEME GETİRİLDİĞİ  VE BAŞÖRTÜSÜNÜN İSTİSMAR EDİLDİĞİ  YER 

ALMIŞTIR;  

 

  FETÖ Genelkurmay Çatı iddianamesinin bu kısmını da kapsayan 3.07.2017 tarihli medya 

haber yorumu aşağıdadır;  

 

https://odatv.com/kritik-davada-mahkeme-baskanindan-sonra-savci-da-gitti-0304171200.html 

 

            
 

https://odatv.com/kritik-davada-mahkeme-baskanindan-sonra-savci-da-gitti-0304171200.html
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D. YAŞ KARARLARI, SÖZDE DARBE İLE İSTİFA ETTİRİLDİĞİ İDDİA EDİLEN HÜKÜMETİN 

BAŞBAKANI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANI TARAFINDAN  OYBİRLİĞİ  İLE ALINMIŞ,  

CUMHURBAŞKANINCA ONAYLANMIŞ SADECE İDARİ DEĞİL SİYASİ BİR KARARDIR.  

 
Yüksek Askeri Şura, kuruluşunu ve kullandığı devlet yetkisini anayasadan almaktadır. 

Mahkeme, Anayasal bir kurum olan Yüksek Askeri Şuranın Milli Güvenlik Siyaseti ve mevzuat 

doğrultusunda aldığı idari kararları, alınan kararların isabetini / yerindeliğini konu ederek, üstelik  

sivil (siyasi) üyelerini muaf tutmak suretiyle Ceza Hukuku bakımından inceleme yetkisine sahip 

değildir. Ayrıca YAŞ kararları anayasa gereği Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır. 

Cumhurbaşkanının onayı, Başbakan ve Milli Savunma Bakanının imzaları ile  yani siyasi 

iradenin kararı ile icra edilmiştir. Bu aşamada siyasi nitelik de kazanan kararın yürütme 

sorumluluğu ise Milli savunma Bakanındadır. 
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Atılı suça konu dönemin YAŞ kararları, şura üyelerin tamamının yani siyasi iradenin  / 

BAŞBAKAN VE MİLLİ SAVUNMA BAKANININ DA KATILDIĞI  OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞ VE 

CUMHURBAŞKANINCA ONAYLANMIŞ KARARLARDIR. YAŞ kararları yine siyasi iradenin kararı ile 

icra hükmü haline getirilen idari ve bu yönüyle de siyasi kararlardır.  Ancak mahkeme dosyada 

bulunan ve aşağıda sunulan Başbakan N. Erbakan tarafından imzalanmış ve İDDİA EDİLDİĞİNİN 

AKSİNE ŞERH KONULMADAN oy birliği ile alınmış  10 Aralık 1996 ve 26 Mayıs 1997  tarihli YAŞ 

kararları  ile bu kararları dayanak alan  97-47065  sayılı üç imzalı  yürütme kararını gerekçeli 

kararında görmezden gelmiştir (Kls. 264 s. 147, 258, 524).    
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Sonuç Olarak,  Açıklanan Mevzuat ve Deliller Kapsamında; 
 

1) Kuruluşunu ve kullandığı devlet yetkisini anayasadan alan Yüksek Askeri Şura’nın 

kararları,  sözde darbe  ile istifa ettirildiği iddia edilen siyasi iradenin / 54. HÜKÜMETİN 

BAŞBAKANI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANININ DA ŞERH DÜŞMEDEN KATILDIĞI  devletin Milli 

Güvenlik Siyaseti doğrultusunda  OYBİRLİĞİ  İLE ALINMIŞ, CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN 

ONAYLANMIŞ, yani siyasi iradenin kararı ile icra edilmesine karar verilmiş ve bu aşamada siyasi 

nitelik de kazanarak  Milli Savunma Bakanı tarafından yürütülmüş kararlardır. Mahkeme alınan 

kararların isabetini / yerindeliğini konu ederek, üstelik sivil (siyasi) üyelerini muaf tutmak 

suretiyle hukuka, anayasaya ve yasalara aykırı olarak ve delil karartıp soyut kavramlarla Ceza 

Hukuku bakımından inceleme yetkisine sahip değildir. 

 
2) TSK’dan disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilen personelin, 94,95,96,97. Kls. de bulunan,  

YAŞ belgelerinde; Mahkemenin çarpıtıp gizleyerek ileri sürdüğü iddiasının aksine TSK disiplin 

mevzuatında yer alan, TSK’dan ayırmayı gerektiren, örgüt, cemaat, tarikat ilişkisi ya da iltisaki, 

siyasi faaliyeti, siyasi ya da dini propagandası ve diğer askeri disipline aykırı işlem ve eylemlerine 

ilişkin tespitlerin bulunduğu açıkça yer almaktadır. 
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3) 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50. ve 94. maddeleri Subay ve 

Astsubayların kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik veya ahlaki durum veya kanunda sayılan 

suçlardan hükümlülük nedeni ile TSK’dan ayırma işleminin, Genelkurmay Başkanının 

değerlendirmesi ile Yüksek Askeri Şura tarafından yapılacağını hükme bağlamıştır. Bu işlem kanun 

emridir. Atılı suç ya da BÇG faaliyetleriyle hiçbir ilişkisi yoktur. Bu işlem sadece atılı suça konu 

tarihte icra edilen bir işlem olmayıp, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana aynen 

uygulanmaktadır.  

 
4)  TSK’dan ayırma işlemi bir idari işlemdir, mahkemenin iddia ettiği gibi ayırmayı 

gerektiren hususların adli işleme konu olması ve ceza hukuku bakımından suç teşkil etmesi 

GEREKMEMEKTEDİR. Eğer fiil ayrıca suç teşkil ediyorsa, o fiil adli makamlarca ayrıca 

değerlendirilir.  

 
5) İdari bir işlem olan TSK’dan ayırmayı gerektiren işlem ve eylemlere ilişkin tespitlerin, 

As.C.K, TCK ve CMK hükümleri kapsamındaki şekil şartına uyması  ve suç teşkil etmesi 

gerekmemektedir. Sayılan mevzuat gereğince, her türlü kaynak ve vasıta ile yapılacak araştırma 

sonucunda, söz konusu kanun, yönetmelik ve yönergede yer alan ( birlik içindeki ya da dışındaki) 

hususların olumsuz tespit edilmesi, istihbarat ünitelerinde bu konularla ilgili ilişik kaydının 

bulunması halinde, soruşturması yapılan kişi hakkında, yetkili makamların değerlendirmesi ile TSK 

dahil, kamu kurumlarındaki görevine son verilmesi mevzuatın gereğidir.   

 

6) Mahkemenin idari işlem ve eylemlere ilişkin yerindelik denetimi yapma yetkisi 

yoktur. Mahkemenin çarpıtıp gizleyerek kendince özetlediği atılma gerekçelerinin yerinde 

olmadığına ilişkin değerlendirmesi hukuk ve yetki dışıdır. Mahkemenin yargı yetkisi somut idari 

işlemin suç teşkil edip etmediği ile sınırlıdır.  

 
7) Mahkemenin ilgili tarafların bile olağan ve olağanüstü kanun yollarını tükettikleri ve 

eski tabiri ile kaziye-i muhakeme, yeni tabirle kesin hüküm haline almış bu kararları sulandıran 

çabasının maksatlı olduğu da değerlendirilmektedir. 

 

8)  YAŞ kararlarına esas olan evraklar arasında, BÇG tarafından düzenlenmiş, 

gönderilmiş, dayanak alınmış hiçbir belge yoktur. YAŞ kararlarına dayanak olan tüm belgeler  

Öncelikle sıralı  sicil amirleri kanaatları, TSK ve Emniyet istihbaratı ile MİT raporlarıdır. Bu 

belgelerin BÇG ile  hiç bir ilişkisi yoktur. Dolayısı ile mahkemenin BÇG tarafından TSK’den atılacak 

personel konusunda çalışma yapıldığı iddiası tamamen dayanaksız ve belgesizdir.  

 

        Bu başlık altında yapılan açıklamaların belki de en önemlisi, TSK’den atılma işlemi ile atılı 

suç arasında fiili bir irtibatın olmaması ve YAŞ kararlarında dava sanıklarının neredeyse 

tamamının imzasının bulunmamasıdır. 

 

Katılmalarına karar verilen, bir dönem Silahlı Kuvvetlerde görev yapmış personelin 

ilişiklerinin kesilmesine dair idari işlemlerde dava sanıklarının bir katkısı veya imzaları 

bulunmamaktadır. Büyük bölümü sanıkların görev yaptığı dönem dışında Silahlı Kuvvetlerde 

görevli müştekiler hakkında idari işlemleri tesis eden kamu görevlileri bu davanın sanıkları 

arasında yer almaması ayrı bir tartışmanın konusu olmanın dışında, sanki cezalandırılan sanıkların 

tamamının YAŞ kararlarında imzaları varmış ve müşteki/katılanların tamamının YAŞ kararları ile 
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atıldığı gibi bir algı yaratılması da maksatlıdır. Daha önce bahsedildiği gibi, türban konusunu 

malzeme yapan siyasi yaklaşımın eseri olan bu gerekçe maddi gerçeklerle de örtüşmemektedir. 

 
Bu konuyla ilgili olarak; suçun şahsiliği ilkesi gereğince hangi sanığın bu fiili işlediği,  

iddianame ve gerekçeli kararda açıklanmamıştır.  
 

E. TSK’NIN, TARİKATLAR, CEMAATLER VE F.GÜLEN UNSURLARI İLE 28 ŞUBAT  

DÖNEMİNDEKİ YASAL MÜCADELESİ, BU UNSURLARIN TSK YA SIZMA GİRİŞİMLERİ, 

MAHKEMENİN  KARAR / TESPİT /DEĞERLENDİRME ÇELİŞKİSİ  İLE BELGE GİZLEMESİ: 

 

Mahkeme kararında; sanıkların o dönemde FETÖ ile mücadele edildiği yönündeki 

savunmalarına itibar edilmediğini belirtmiştir.  Öncelikle  mahkemenin dava kapsamındaki 

yargı görevi 1997 yılında TSK nın FETÖ (F.GÜLEN tarikatı olacak-o dönemde FETÖ yoktur) ile ne 

ölçüde mücadele edip etmediğini ölçmek değildir. Bu nedenle mahkemenin bu anlamsız 

tespitinin hiçbir maddi ve hukuki değeri yoktur.  Ancak mahkemenin bu garip tespiti, kendi 

gerekçesi ve dosyadaki belgeleri inkâr eden, sanık savunmalarıyla doğrudan bağlantısı 

bulunmayan, atılı suçla ilişkisi olmayan gerçek dışı anlamsız soyut bir yaklaşımıdır. Hakkında 

eski yargı üyesi (Hasan Kaya) FETÖ itirafçısının iddiası bulunan mahkeme başkanı Mustafa 

Yiğitsoy’un bulunduğu heyetin bu tespiti yapmasını anlamakta zorlanmamakla birlikte, 

mahkemenin siyasi ihtiyaca göre ve o dönemin siyasileri ve tarikat üyelerinin, F.GÜLEN ile açık 

ilişkisi ve desteğini aklama gayretiyle atılı suçla ilişkisiz bu değerlendirmesini kararına monte ettiği 

düşünülmektedir.    

 

Mahkeme gerekçeli karar 3541 de;   

 

“FETÖ ile mücadele edildiği yönündeki sanık savunmalarının, sanıkların savunma hakları 

kapsamında olduğu değerlendirilmiş, Türk Milletinin gözü önünde bütün açıklığı ile gerçekleşen 

olaylar ile hukuken geçerli kabul edilen ve ayrıntıları yukarıda belirtilen deliller ile sanıkların bu 

yöndeki savunmalarına itibar edilmemiştir. Sanıklar ve müdafileri tarafından 6 Mayıs 1997 tarihli 

ve 27 Mayıs 1997 tarihli belgelerin düzmece ve sahte olduğu ve FETÖ kumpası olduğu yönündeki 

savunmalarına bu delillerin tartışıldığı bölümde neden itibar edildiği ve sıhhati 

değerlendirildiğinden savunma kapsamında kalması nedeniyle itibar edilmemiştir.  Demektedir.   

 

Öncelikle sanıklar bu yönde bir savunma yapmamış, tarihi bir gerçeği  davanın bir FETÖ 

kumpası olduğunun anlaşılması açısından detayları ile açıklamışlardır. Bu nedenle dava konusu 

ile ilgisi bulunmayan bu değerlendirmeyi reddediyoruz. SANIKLAR DAVANIN FETÖ KUMPASI 

OLDUĞUNU SÖYLEDİLER… 

 

Mahkeme atılı suça ilişkin, iddianame ve gerekçeli kararda, Devrim Kanunlarıyla yasaklı 

bulunan ve anayasal düzene karşı bir iç tehdit olarak sayılan, tarikat, cemaat ve siyasal İslam 

gruplarıyla mücadelede, unsurların tespiti, izlenmesi ve TSK ya sızmasına karşı tedbirlere ilişkin 

her belgede özellikle F.GÜLEN isminin altını çizerek dikkat çekip,  bir suç delili olarak ileri 

sürmüştür. Henüz 17-25 Aralık olayları ve 15 Temmuz kalkışması olmadan hazırlanan 

iddianamede, neredeyse F.GÜLEN tarikatı neden izlendi, neden TSK’dan temizlendi isnadı ile 

davayı F.GÜLEN tarikatıyla mücadele suçuna çevirerek suç icat eden FETÖ üyesi savcı Bilgilinin 

bu iddiası, gerekçeli kararda da aynen yer almakta ve yine atılı suça ilişkin belge olarak ileri 
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sürülmektedir. Savcıların 15 Temmuz ve 17-25 Aralık öncesi hazırlanan iddianameye, başta 

siyasiler olmak üzere her kesimin koruyup kolladığı F.GÜLEN tarikatı ile ilişkili olduğundan 

bahisle TSK’dan atılan müştekilerin neredeyse tamamının ismi yazılarak,  bu ilişkinin birlik dışı 

özel yaşamı konusundaki tercihleri olduğu,  suç teşkil etmediği iddia edilmiş ve bu husus atılı 

suça delil gösterilmiştir.   

 

Ancak mahkeme bu iddiayı 15 Temmuz sonrası hazırladığı gerekçeli kararında,  

müştekilerin YAŞ kararlarında ihraç gerekçesi olarak açıkça yer alan “ FETULLAH GÜLEN NURCU 

GRUBU MENSUBU” ibaresini müştekileri tek tek tanımlarken yazamamış ve   TSK dan atılma 

gerekçelerinden  silip  ya  “NURCU GRUBU MENSUBU”  ifadesini kullanmış ya da F.GÜLEN 

iltisakını tamamen karartmıştır (dilekçemizin 10.D.3.maddesindedir). Mahkemenin bu kasıtlı 

delil karartma eyleminin, ne denli siyasi ve maksatlı olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Mahkemenin 

bu eylemi, TSK içinde faaliyeti tespit edilen  tarikat üyelerini TSK’dan ihraç etme idari işlemini suç 

sayan ve  F.GÜLEN TARİKATINI VE MENSUPLARINI KORUYAN İDDİANAMEYİ, BU YÖNÜYLE 

GİZLEME ÇABASIDIR.  Bu konu yukarıda yer alan diğer maddelerde açıklandığından burada kısaca 

söz edilmiştir.  

 
Ancak, mahkeme bu kez de, gerekçeli kararda kendi iddiasını ve gerekçesini dahi inkâr 

ederek, atılı suçla ilişkili olmayan, o dönemde FETÖ ile mücadele edildiği yönündeki sanık 

savunmalarına itibar edilmediğini söylemektedir. Kendi içinde bile çelişkili olan kararı ve 

F.GÜLEN tarikatıyla etkin mücadele edildiğini açıklamadan önce şu hususları belirtmek gerekir;   

  

 O dönemde FETÖ adıyla tanımlanmış bir terör örgütü bulunmadığından, FETÖ ile mücadele 

zaten söz konusu değildir. Sanık savunmalarının özü de; MGSB ve TÜMAS da sayılan, 406 sayılı 

MGK kararı, Bakanlar Kurulu kararı, başbakanlık ve bakanlık direktifleri ve Anayasa mahkemesi 

kararlarıyla da tespit edilen, Türkiye’de Şeriat hukukuna dayalı bir İslam Cumhuriyeti kurmayı 

amaçlayan siyasi dinci grupların, anayasal düzene karşı oluşturdukları çok yönlü tehdidin 

önlenmesi amacıyla, aralarında F.GÜLEN tarikatının da bulunduğu, devrim kanunlarıyla yasaklı 

bulunan, tarikat, cemaat ve siyasal İslam gruplarıyla top yekün mücadeleye ve TSK ya 

sızmalarını önlemeye yöneliktir.   

 

 Mahkemenin gerekçeli kararının aksine, TSK’nın mücadelesine rağmen, görmek isteyen 

herkesin gözü ününde yaşanan, o dönem hatta bu dönem siyasilerin, tarikatların, gazetecilerin bu 

örgüt elebaşına destek vermek üzere yarıştığı, tüm basın organlarının kişi ve tarikatına-cemaatine 

methiyeler dizdiği ve bu örgütle ilişkisi nedeniyle TSK’dan ihraç edilenlere, mevzuata rağmen 

kamu kurumlarında görev verilip, korunduğu hatta haklarının yasayla geri verildiğidir. Bu kişilerin 

bir kısmına bugün FETÖ üyeliğinden hüküm verildiği herkesin malumudur. Zamanında F.Gülen 

iltisakı nedeni ile Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenlerin önemli bölümü, çıkarılan gece yarısı 

yasalarıyla (6191 SK) hakları ve rütbelerini tekrar geri almışlardır. Kaldı ki o dönemde F.GÜLEN 

tarikatı ile tüm tarikatlar işbirliği ve yoldaşlık ilişkisi ile çalışmış, aralarındaki geçirgenlik, 

işbirliği ve korumacılık üst düzeyde gerçekleşmiştir.  

 

 Mahkeme kararında, o dönemde henüz Terör Örgütü olarak tanımlanmayan F. GÜLEN 

tarikatıyla  mücadele edilmediğini ileri sürmekle birlikte,  TSK’dan atılan personelin gerekçesiz 

atıldığı ve F. GÜLEN tarikatı ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle atılanların (müştekilere ait 
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iddianamede geçen “F.GÜLEN mensubu” ifadeleri  gerekçeli kararda “NURCU GRUBU” şeklinde 

yazılmıştır)  müşteki olarak davaya dahil edilmesi ve bu hususun bir suç unsuru olarak hükmün 

gerekçesinde yer almasıdır. İddianame ve gerekçeli  karar aşağıdaki örneklerle doludur. 

MAHKEME ÜYELERİ İDDİANAMEDE AÇIK BİR ŞEKİLDE F. GÜLEN İLE İLTİSAKLI OLANLARI KİMİN 

TALİMATI İLE NURCU GRUBU OLARAK DEĞİŞTİRDİĞİNİ  AÇIKLAMAK ZORUNDADIR. 

 
      G.K.s. 2592 ve İddianame syf.850-851; Müşteki Uğur ATAR  ile ilgili değerlendirmesinde, 

“Yüksek Askeri Şuraya sevk yazısında belirtilen “Fethullah GÜLEN Nurcu gurubu mensubu 

olduğu, Ast.sb. Coşkun ERTEM'in imamlığında örgütsel halka içinde yer aldığı, örgütün sivil 

sorumlularından Ömer isimli şahsın örgüt evinde yaptığı toplantılara katıldığı, örgüte maddi 

yardımlarda bulunduğu, Atatürk İlkeleri ile Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerine 

karşı olduğu, ''şeklindeki iddialarda müştekinin suç olarak değerlendirilebilecek bir faaliyetinin 

ortaya konamadığı, ileri sürülen iddiaların müştekinin askerlik görevi dışında, suç teşkil 

etmeyen, toplum içerisindeki özel yaşamı konusundaki tercihlerinin, TSK’dan  atılmasına 

gerekçe yapıldığı, özel hayatındaki ilişkilerin suç teşkil ettiğine dair delil ortaya konmadığı 

anlaşılmıştır. (268. klasör, sayfa 213-219)  

 

 Mahkeme, gerekçeli kararda yine kendisiyle çelişen bir başka değerlendirmede ise (G.K.s. 

3541); 

     
“FETÖ terör örgütü üyelerinin silahlı kuvvetler içerisinde ve diğer kritik kurumlarda 

kamuoyunda da bilindiği üzere eşlerine bilerek başörtü taktırmadıkları, sosyal etkinliklerde 

özellikle alkol kullanmak suretiyle kendilerini gizledikleri böylelikle sanıkların sadece irtica ile 

ilgili olarak şekli hususlara bakarak FETÖ terör örgütü üyeleri dışında diğer milli ve manevi 

değerlere bağlı olan personeli irticacı olarak değerlendirerek haklarında tutanak düzenleyerek 

işlem yaptıklarını anladığını belirtmiştir.” Şeklindedir.  (Bu husus “TSK’dan Atılan Personelin 

Sadece Dini İnanç ve Başörtüsü Nedeniyle Atıldığı Gerçek Dışıdır” başlığı altında  11.B maddesinde  

incelenmiştir.) 

 

Mahkemenin tespitinin doğru olduğunu var sayarsak, o dönemde kendini gizleyen F.GÜLEN 

tarikatı ile ilişkisi ya da iltisaki gerekçesiyle TSK’dan atılan personel ve bunlara ait YAŞ dosyalarının 

da bulunmaması gerekir. Ancak mahkemenin dava dosyasında bulunan belgelerden dahi 

haberdar olmadığı ya da incelemediği anlaşılmaktadır.  

 

1996-1999 yılları arasında  TSK’dan ihraç edilen 753 kişiden, F. GÜLEN Tarikatı ile iltisakları 

ve ilişkileri nedeniyle TSK dan ilişiği kesilen askerlerin toplamı 243 kişidir (atılma gerekçeleri ve 

bilgileri iddianame ek 94, 95, 96 ve 97nci klasörlerde mevcuttur). Eğer mahkemenin, TSK’dan şekli 

husus olan, eşinin başörtüsü takıp takmadığına, içki içip içmediğine, namaz kılıp kılmadığına 

bakılarak, F. GÜLEN tarikatı dışında sözde diğer milli ve manevi değerlere bağlı olan personelin 

irticacı olarak değerlendirilip atıldığı iddiası doğru olsa idi, o dönemde, mahkemenin iddiasına 

göre; eşlerine bilerek başörtü taktırmayan, sosyal etkinliklerde özellikle alkol kullanmak 

suretiyle kendilerini gizleyen F.GÜLEN tarikatı iltisaklısı 243 TSK personelinin TSK’dan 

atılmaması gerekirdi. Rakamlar mahkemenin mücadele edilmediği iddiasını çürütmektedir. Bu 

durum ayrıca, personelin TSK dan başörtü nedeni ile ihraç edilmediklerine yönelik mahkemenin 

ikrarıdır.   
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 Üstelik iddianın aksine o dönemde, TSK’dan irticai faaliyetleri ve disiplin gerekçesiyle 

atılanların en yüksek miktarını F. GÜLEN mensupları oluşturmaktadır. Kaldı ki kararlarda 

gerekçesi “devrim yanlısı” olarak gösterilenlerin önemli oranı da F.GÜLEN iltisakı tespit 

edilenlerdir. Dava dosyasında bulunan YAŞ belgelerinde, TSK’dan atılanların, atılma gerekçesi, 

hangi tarikat, örgüt, siyasi İslam grubu içinde yer aldığını gösteren sayısal döküm aşağıdadır;  

 

   AĞUSTOS 1996 - KASIM 1999 DÖNEMİ  
 

F.GÜLEN TARİKATI......................................243 Kişi 
DEVRİM YANLISI……………………….…………......169 
NAKŞİBENDİ………………………………..…………….163 
SÜLEYMANCI………………..………………...……...….19 
İRTİCAİ FAALİYETLER………………….….......….....24 
PKK………………………………………..….…...............20 
MİLLİ GÖRÜŞ………………………………..……......…19 
IŞIKÇI (Nurcu)…………………………………….……….15 
AŞIRI SOL………………………………………………...…13 
NİZAM-I ALEM………………………………….........….6 
NURCU……………………………………..….…….........11 
HİZBULLAH………………………………...……………....3 
İSLAMİ CEMİYET VE CEMAATLER BİRLİĞİ …....5 
ATATÜRK KARŞITI………………………..…………..….2 
YAZICI GRUBU (Nurcu)…………………...…….…....1 
ŞURA GRUBU (Nurcu)…………………..….………….1 
ACZMENDİ…………………………………………..…..…1 
İSMAİL AĞA CEMAATİ……...............................1 
İSKENDER EVRENESOĞLU………………………... ..1 
KADİRİ TARİKATI…………………………….………..…2 
RADİKAL İSLAMCI…………………………………..…..1 
YEHOVA ŞAHİTLİĞİ………………………………….….1 
MİHR VAKFI………………………………………………..1 
DİSİPLİNSİZLİK, ÇETE, İTAATSİZLİK.. .V.S…… 31 
 
TOPLAM……………..…………………………………753  KİŞİ 
 

 

F.GÜLEN tarikatı  ilişkisi / iltisakı nedeniyle TSK dan ihraç edilen  243 personelin tam listesi  

aşağıdadır (bu liste dava ek klasörlerindeki yaş belgelerinden hazırlanmıştır) ;  

 

1996, 1997, 1998, 1999 Yıllarında YAŞ (Yüksek Askeri Şura) Kararı ile TSK'den İhraç edilen 753 Subay ve 
Astsubaydan  F.GÜLEN  üyesi / iltisaklı  olan 243  Kişinin Listesi                                                                                                                                         

(Fethullah GÜLEN Nurcu Grubu-FGNG) 

Sıra No: Rütbesi Adı Soyadı Sicili 

İhraç 
Nedeni                              

(F.GÜLEN 
NURCU 
GRUBU) 

İhraç Tarihi 

1 P.Bçvş. A.Şeref TUNAY 1981-101 (FGNG) 10.Ara.96 

2 Top.Yzb. Abbas AKBULUT 1984-90 (FGNG) 11.Ara.97 

3 Öğr.Ütğm. Abdullah BAŞER 1992-Mot-3 (FGNG) 26.May.97 

4 Lv.Bçvş. Abdullah ÇİÇEK 1983-41 (FGNG) 10.Ara.96 

5 J.Üçvş. Abdullah KAPLAN 1992-242 (FGNG) 02.Ağu.99 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 159 / 1709 
 

 

6 Sağ.Kd.Üçvş. Abdullah ŞENGÜLEÇ 1986-30 (FGNG) 26.May.97 

7 Hv.Uçb.Bçvş. Abdurrahman KARAASLAN 1981-282 (FGNG) 26.May.97 

8 Dz.Bnb. Abdülkadir DEMİRHAN 1980-4923 (FGNG) 10.Ara.97 

9 Tbp.Alb. Ahmet ALPER 1970-4 (FGNG) 31.Tem.97 

10 Dz.Elk. Bçvş. Ahmet Bahadır BEYOĞLU 1984-21244 (FGNG) 01.Ara.98 

11 Tbp.Yzb. Ahmet Bülent ÇİVİTÇİ 1988-31 (FGNG) 16.Haz.98 

12 Ord.Üçvş. Ahmet ÇAKMAK 1987-3 (FGNG) 10.Ara.97 

13 Öğ.Ütğm. Ahmet ÇALIN 1991-Mot-2 (FGNG) 31.Tem.97 

14 Hv.Uçb.Bçvş. Ahmet ÇAPAR 1982-76 (FGNG) 26.May.97 

15 Dz.Eln.Kd.Bçvş Ahmet KÜLTÜR 75-21428 (FGNG) 26.May.97 

16 Bad.Bçvş. Ahmet Rasim ERENLER 1981-9 (FGNG) 26.May.97 

17 Hv.Tbp.Bnb. Ahmet SINAV 1986-F-1 (FGNG) 11.Ara.97 

18 Hv.Slh.Kd.Bçvş. Ahmet TAŞDEMİR 1976-14 (FGNG) 26.May.97 

19 Tbp.Yzb. Ahmet TOMUR 1989-87 (FGNG) 11.Ara.97 

20 J.Mu.Yzb. Ali AKKAYA 1987-1 (FGNG) 16.Haz.98 

21 J.Kd.Yzb. Ali Çetin TERZİOĞLU 1984-11 (FGNG) 31.Tem.98 

22 Hv.Tbp.Yb. Ali ÖZCAN 1982-F-3 (FGNG) 16.Haz.98 

23 Hv.Plt.Ütğm. Ali ÖZDEN 1989-89 (FGNG) 31.Tem.97 

24 Öğ.Bnb. Ali Sefer DEMİRCİ 1979-İlh-1 (FGNG) 31.Tem.97 

25 Dz.Eln.Astsb.Çvş. Ali TIRNAVA 1995-21416 (FGNG) 26.May.97 

26 P.Ütğm. Ali TORAMAN 1995-22 (FGNG) 02.Ağu.99 

27 Top.Yzb. Alpaslan YEŞİLKAYA 1987-64 (FGNG) 02.Ağu.99 

28 Kr.Plt.Tğm. Alper ERGÜNAÇ 1997-49 (FGNG) 01.Ara.98 

29 Ord.Tek.Bçvş. Arslan TANKAL 1981-55 (FGNG) 01.Ara.98 

30 Top.Ütğm. Aşkın EVYAPAN 1991-154 (FGNG) 16.Haz.98 

31 Top.Ütğm. Aydın TEBETAŞ 1991-82 (FGNG) 01.Ara.98 

32 Mu.Tek.Üçvş. Aytekin KALAY 1987-48 (FGNG) 16.Haz.98 

33 Tbp.Alb. Aziz  HACIBEKTAŞOĞLU 1973-9 (FGNG) 16.Haz.98 

34 Hv.İkm.Kd.Üçvş. Aziz KARAKOÇ 1985-22 (FGNG) 26.May.97 

35 Tnk.Bnb. Baki KULLAP 1981-38 (FGNG) 10.Ara.97 

36 Öğ.Yzb. Bayram GÜRBÜZ 1982-Mot-2 (FGNG) 26.May.97 

37 Hv.Uçb.Bçvş. Bayram ÖZCAN 1983-83 (FGNG) 26.May.97 

38 Dz.Mot.Bçvş. Bekir KAYA 1985-21131 (FGNG) 26.May.97 

39 Dz.Tbp.Bnb. Bilal Ergün SARAÇOĞLU 1987-6 (FGNG) 01.Ara.98 

40 Dz.Mot.Astsb.Üçvş. Bülent YAVAŞ 1988-21127 (FGNG) 10.Ara.97 

41 P.Yzb. Bünyamin KARATAŞ 1986-258 (FGNG) 16.Haz.98 

42 Öğ.Yzb. C.Emin Arıkan 1983-Mot-2 (FGNG) 26.May.97 

43 Dz.Astsb.Bçvş. C.Rıfat TÜZEN 1981-2116 (FGNG) 11.Ara.97 

44 Dz.Kur.Bnb. Cebrail ÇELİK 1984-5505 (FGNG) 16.Haz.98 

45 P.Ütğm. Cemal ÖZTİRYAKİ 1991-2 (FGNG) 26.Tem.96 

46 öğ.Bnb. Cemalettin ÇETİN 1982-Mak-1 (FGNG) 26.May.97 

47 Hv.Uçb.Bçvş. Coşkun AKGÜN 1983-4 (FGNG) 31.Tem.97 

48 Dz.Eln.Kd.Çvş Coşkun ERTEN 91-2144 (FGNG) 26.May.97 

49 Ord.Tek.Kd.Çvş. Coşkun ŞABANOĞLU 1987-84 (FGNG) 31.Tem.98 

50 Tnk.Bçvş. Coşkun YÜKSEL 1982-33 (FGNG) 01.Ara.98 

51 Hv.Tbp.Bnb. Cumhur KILIÇ 1984-F-7 (FGNG) 16.Haz.98 

52 Hv.P.Bnb. Cüneyt DEMİRCAN 1980-52 (FGNG) 01.Ara.98 

53 J.Ütğm. Çetin ZAMANTIOĞLU 1981-Astsb-114 (FGNG) 16.Haz.98 

54 Dz.Slh.Eln.Üçvş. Duran DURAN 1988-2149 (FGNG) 26.May.97 

55 Hv.İs.Bçvş. Dursun ÖZEN 1984-66 (FGNG) 01.Ara.98 

56 J.Ütğm. Ekrem ÇORAKLIK 1994-18 (FGNG) 31.Tem.98 

57 Dz.Çrk.Üçvş. Ekrem KARAKAŞ 1989-2091 (FGNG) 26.May.97 

58 Dz.Tor.Astsb.Çvş Engin YILMAZ 1994-2027 (FGNG) 26.May.97 

59 Tnk.Yzb. Erdal TAHTA 1984-45 (FGNG) 26.May.97 

60 J.Astsb.Üçvş. Erdal TAŞAR 1993-Uzm-189 (FGNG) 16.Haz.98 

61 Top.Tğm. Erdem CELEP 1997-40 (FGNG) 01.Ara.98 

62 Hv.Tbp.Yb. Ergun UÇMAKLI 1980-6 (FGNG) 10.Ara.97 

63 Tbp.Yzb. Erkan KIBRISLI 1990-9 (FGNG) 16.Haz.98 

64 J.Ord.Astsb.Üçvş. Erol DEMİRKALIP 1989-4 (FGNG) 16.Haz.98 

65 P.Yzb. Erol GÜNDÜZ 1983-27 (FGNG) 31.Tem.97 

66 Öğ.Kd.Ütğm. Eyüp YAMACI 1990-Mot-1 (FGNG) 26.May.97 

67 Pd.Kd.Üçvş. Eyyüp BOLEL 1989-45 (FGNG) 01.Ara.98 

68 Hv.Fz.Üçs.Bçvş. F.Kamil KANDEMİR 1981-31 (FGNG) 10.Ara.97 

69 Ord.Teks.Astsb.Çvş Fatih Mehmet DERE 1996-161 (FGNG) 26.May.97 
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70 Hv.Mu.Bçvş. Fatih YILDIRIM 1983-57 (FGNG) 31.Tem.97 

71 Hv.Slh.Bçvş. Fazlı EMRE 1980-13 (FGNG) 31.Tem.97 

72 Ord.Teks.Astsb.Çvş Ferhat EĞİLMEZ 1996-154 (FGNG) 26.May.97 

73 Hv.Fz.Kd.Bçvş. Ferruh ULUCA 1976-38/47 (FGNG) 31.Tem.97 

74 Hv.Tbp.Alb. Fethi GÜNGÖR 1974-F-6 (FGNG) 26.May.97 

75 U/H.Tek.Bçvş. Fikri MERİÇ 1983-489 (FGNG) 02.Ağu.99 

76 Hv.Mu.Bçvş. Fuat ÖZGÜRLÜK 1984-88 (FGNG) 31.Tem.97 

77 Hv.Tbp.Alb. Gülcemal ARSLAN 1978-F-3 (FGNG) 11.Ara.97 

78 Tbp.Bnb. Gündüz ÖZTÜRK 1985-42 (FGNG) 01.Ara.98 

79 Mu.Ütğm. Gürkan ÇAKIR 1990-16 (FGNG) 26.May.97 

80 Ord.Ütğm. Habip BALCI 1990-27 (FGNG) 16.Haz.98 

81 Ord.Teks.Astsb.Çvş Hacı ÖZ 1996-83 (FGNG) 26.May.97 

82 Top.Ütğm. Hakan AKEL 1991-143 (FGNG) 01.Ara.98 

83 Ord.Kd.Üçvş. Hakan ŞİMŞEK 1987-40 (FGNG) 16.Haz.98 

84 Ord.Bçvş. Hakkı ERÜNAL 1982-135 (FGNG) 10.Ara.97 

85 Top.Üçvş. Halil CEYLAN 1987-62 (FGNG) 10.Ara.97 

86 Ord.Teks.Kd.Üçvş. Halil YILMAZ 1985-39 (FGNG) 31.Tem.97 

87 J.Astsb.Kd.Bçvş. Halit BAĞDATLI 1971-2 (FGNG) 16.Haz.98 

88 Hv.Plt.Bnb. Haluk YILDIRIM 1982-92 (FGNG) 11.Ara.97 

89 Bad.Astsb.Çvş Hamdi BÜYÜKKIRABALI 1994-77 (FGNG) 26.May.97 

90 P.Kd.Üçvş. Hasan Ali YILDIZ 1988-121 (FGNG) 01.Ara.98 

91 Vet.Astsb.Çvş Hasan DEMİRTAŞ 1995-2 (FGNG) 26.May.97 

92 J.Ütğm. Hasan KATI 1991-97 (FGNG) 26.May.97 

93 Öğ.Bnb. Hasan OĞUZ 1979-Fr-2 (FGNG) 26.May.97 

94 Hv.Uçb.Kd.Üçvş. Hasan SARAÇ 1985-100 (FGNG) 26.May.97 

95 İs.Tekns.Bçvş. Hasan YEŞİL 1983-162 (FGNG) 11.Ara.97 

96 Ord.Teks.Astsb.Çvş Hidayet SEMERCİ 1996-146 (FGNG) 26.May.97 

97 Ord.Tek.Bçvş. Hikmet KARALI 1985-62 (FGNG) 02.Ağu.99 

98 Mu.Kd.Üçvş. Hulusi SEMERCİ 1988-110 (FGNG) 25.Kas.99 

99 Ord.Teks.Bçvş. Hüseyin KARACA 1983-132 (FGNG) 26.May.97 

100 Ord.Teks.Kd.Üçvş. Hüseyin KARAÇÖL 1987-47 (FGNG) 31.Tem.97 

101 Dz.İk.Kd.Bçvş. Hüseyin Sosyal 1977-1722 (FGNG) 11.Ara.97 

102 Mu.Ütğm. İbrahim GÜL 1993-29 (FGNG) 16.Haz.98 

103 Hv.Kd.Üçvş. İbrahim GÜNGÖR 1987-9 (FGNG) 26.May.97 

104 Top.Yzb. İbrahim ÖZKAN 1986-83 (FGNG) 31.Tem.97 

105 Ord.Tek.Bçvş. İlhan ÇEKİÇ 1983-324 (FGNG) 01.Ara.98 

106 Hv.Rd.Kd.Üçvş. İlker ERBATUR 1986-39 (FGNG) 26.May.97 

107 Dz.Ütğm. İlker KUĞU 1995-7571 (FGNG) 02.Ağu.99 

108 Top.Üçvş. İshak UĞUZ 1990-7 (FGNG) 01.Ara.98 

109 Hv.Uçb.Bçvş. İshak YILMAZ 1985-131 (FGNG) 16.Haz.98 

110 Ord.Teks.Kd.Üçvş. İsmail ÇAKIR 1985-41 (FGNG) 26.May.97 

111 Sağ.Astsb.Çvş. İsmail ERTUĞRUL 1995-61 (FGNG) 31.Tem.98 

112 Ord.Teks.Astsb.Çvş İsmail UYAR 1996-162 (FGNG) 26.May.97 

113 Tbp.Yzb. İsmail YAVAŞ 1988-81 (FGNG) 31.Tem.97 

114 Top.Ütğm. İsmet GEDİK 1990-175 (FGNG) 26.May.97 

115 Hv.İs.Yzb. İsmet SÜHERİ 1982-61 (FGNG) 26.May.97 

116 Öğ.Tğm. Kadir OKATAN 1995-Mot-2 (FGNG) 26.May.97 

117 Hv.Ulş.Bçvş. Kadir OKUR 1981-47 (FGNG) 31.Tem.97 

118 J.Tğm. Kağan TEZCAN 1997-34 (FGNG) 01.Ara.98 

119 Tnk.Kd.Üçvş. Kamil DENDEN 1987-88 (FGNG) 31.Tem.97 

120 Öğ.Yzb. Kenan ALTUNTAŞ 1984-Mat-3 (FGNG) 10.Ara.97 

121 DoçTbp.Yb Kenan KESKİN 1981-8 (FGNG) 26.May.97 

122 TbpYzb Levent KUTNAZ 1991-38 (FGNG) 25.Kas.99 

123 J.Tğm. Levent UĞUR 1997-62 (FGNG) 01.Ara.98 

124 Hv.Uçb.Kd.Üçvş. Lokman ERDEM 1987-163 (FGNG) 02.Ağu.99 

125 Ulş.Tğm. Lütfü Burak AKYOL 1997-16 (FGNG) 01.Ara.98 

126 Hv.Plt.Kd.Yzb. M.Ali KILIÇ 1982-8 (FGNG) 31.Tem.97 

127 Hv.Slh.Kd.Üçvş. M.Ömer KULAKÇI 1985-49 (FGNG) 26.May.97 

128 Dz.Mot.Bçvş. M.Rasim ÖZLÜ 1980-21112 (FGNG) 26.May.97 

129 Hv.İkm.Bçvş. Mahmut CENGİZ 1981-60 (FGNG) 26.May.97 

130 Dz.DSA.Bçvş. Mehmet ATMACA 1984-20611 (FGNG) 26.May.97 

131 J.Ütğm. Mehmet ÇETİN 1992-3 (FGNG) 31.Tem.98 

132 Hv.Slh.Bçvş. Mehmet DOĞAN 1983-67 (FGNG) 26.May.97 

133 Tbp.Bnb. Mehmet DOĞAN 1982-13 (FGNG) 26.May.97 
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134 P.Bçvş. Mehmet ERDEM 1980-193 (FGNG) 31.Tem.98 

135 Dz.Eln.Kd.Bçvş. Mehmet ERDOĞAN 79-2147 (FGNG) 26.May.97 

136 J.Kd.Yzb. Mehmet ERKAL 1984-17 (FGNG) 16.Haz.98 

137 Top.Yzb. Mehmet GÜÇ 1985-119 (FGNG) 31.Tem.97 

138 Mu.Tek.Bçvş. Mehmet GÜLEN 1982-170 (FGNG) 01.Ara.98 

139 Öğ.Kd.Ütğm. Mehmet GÜNGÖR 1990-Mot-2 (FGNG) 26.May.97 

140 Hv.S/S.Yzb. Mehmet İLHAN 1985-146 (FGNG) 11.Ara.97 

141 Hv.Uçb.Kd.Bçvş. Mehmey AYDAZ 1976-75 (FGNG) 26.May.97 

142 Öğr.Ütğm. Melih AYDINOĞLU 1991-Mak-1 (FGNG) 26.May.97 

143 Bad.Ütğm. Mesut ABUL 1992-4 (FGNG) 31.Tem.97 

144 Tbp.Bnb. Mesut BAŞAK 1966-89 (FGNG) 25.Kas.99 

145 Hv.Uçb.Bçvş. Mesut DURMUŞ 1981-157 (FGNG) 11.Ara.97 

146 Dz.Eln.Kd.Çvş Mesut KAYA 1993-21418 (FGNG) 26.May.97 

147 Ord.Tek.Bçvş. Muammer YALÇIN 1985-343 (FGNG) 01.Ara.98 

148 Dz.Rad.Astsb.Çvş. Murat AKKAYA 1996-2078 (FGNG) 26.May.97 

149 Öğ.Yzb. Murat AKKAYA 1985-3 (FGNG) 31.Tem.97 

150 Dz.Kd.Yzb. Murat BAHAR 1982-5282 (FGNG) 31.Tem.97 

151 Ord.Teks.Üçvş. Murat SOYSEVER 1988-89 (FGNG) 31.Tem.97 

152 Dz.Çrk.Bçvş. Musa SARAÇ 1985-2092 (FGNG) 26.May.97 

153 Dz.Mu.Ütğm. Mustafa Cemil TÜRKGEZER 1992-1 (FGNG) 26.May.97 

154 J.Lv.Tğm. Mustafa ÇAMDERELİ 1996-1 (FGNG) 01.Ara.98 

155 Ord.Teks.Kd.Üçvş. Mustafa Kemal ŞİRİN 1986-137 (FGNG) 31.Tem.97 

156 Hv.Lv.Bçvş. Mustafa KÖKEN 1983-4 (FGNG) 31.Tem.97 

157 Dz.Sey.Üçvş. Mustafa Naci ;EFE 1991-20412 (FGNG) 01.Ara.98 

158 P.Kd.Üçvş. Mustafa OKUR 1987-125 (FGNG) 01.Ara.98 

159 U/H.Tek.Kd.Çvş. Mustafa ÖZKOLCU 1993-17 (FGNG) 02.Ağu.99 

160 Öğ.Ütğm. Mustafa ÜNAL 1990-Mak-1 (FGNG) 26.May.97 

161 Hv.Mu.Kd.Üçvş. Mustafa YILDIRIM 1986-45 (FGNG) 31.Tem.97 

162 Tbp.Ütğm. Mümin KIYAK 1992-82 (FGNG) 16.Haz.98 

163 J.Ütğm. N.Fazlı KARABACAK 1994-15 (FGNG) 16.Haz.98 

164 Hak.Yzb. N.Kemal URHAN 1986-Yd-6 (FGNG) 31.Tem.97 

165 Dz.Kd.Yzb. Necdet ATLAS 1982-5238 (FGNG) 26.May.97 

166 Hv.İs.Bçvş. Necip KOÇ 1980-23 (FGNG) 31.Tem.97 

167 Mu.Tek.Bçvş. Nihat ASLAN 1985-112 (FGNG) 16.Haz.98 

168 Mu.Yzb. Niyazi BUDAK 1988-17 (FGNG) 11.Ara.97 

169 Dz.Yük.Müh.Bnb. Nuri ONAY 1983-27 (FGNG) 16.Haz.98 

170 J.Tğm. Oğuz BOZKURT 1997-60 (FGNG) 01.Ara.98 

171 Top.Bnb. Orhan KIRATOĞLU 1980-111 (FGNG) 10.Ara.97 

172 J.Tğm. Orhan KOÇDEMİR 1997-22 (FGNG) 01.Ara.98 

173 Ord.Üçvş. Osman AVCI 1987-66 (FGNG) 10.Ara.96 

174 Tnk.Ütğm Ö.Faruk İLHAN 1992-16 (FGNG) 10.Ara.96 

175 Dz.Kur.Kd.Bnb. Ö.Fuat ÖZÇELEBİ 1982-5212 (FGNG) 16.Haz.98 

176 Tbp.Kd.Yzb. Ömer ETLİK 1992-86 (FGNG) 11.Ara.97 

177 Dz.Yzb. Ömer KESİCİ 1989-6422 (FGNG) 01.Ara.98 

178 Ord.Teks.Üçvş. Ömer OĞAN 1991-171 (FGNG) 31.Tem.97 

179 İs.Teks.Bçvş. Önder ÖZER 1982-107 (FGNG) 26.May.97 

180 Ord.Teks.Kd.Çvş. Önder YILDIRIM 1987-149 (FGNG) 26.May.97 

181 J.Tğm. Özay TOKER 1997-82 (FGNG) 01.Ara.98 

182 Tbp.Yzb. Özdal ETLİK 1988-62 (FGNG) 31.Tem.97 

183 Tbp.Yzb. Özkan ÖZBAŞ 1989-70 (FGNG) 10.Ara.97 

184 Top.Ütğm. Özkan YÜCEL 1991-21 (FGNG) 01.Ara.98 

185 J.Tğm. Özleyiş PAMİR 1997-39 (FGNG) 01.Ara.98 

186 Hv.Mu.Bçvş. Ragıp AKAR 1980-76 (FGNG) 31.Tem.97 

187 Hv.Tbp.Yzb. Ramazan ATALAY 1990-F-23 (FGNG) 11.Ara.97 

188 J.Ord.Ütğm. Ramazan BİÇER 1992-J-29 (FGNG) 16.Haz.98 

189 Ord.Tek.Bçvş. Ramazan CENGİZ 1984-374 (FGNG) 01.Ara.98 

190 Hak.Yzb. Ramazan TOPRAK 1986-Yd-2 (FGNG) 31.Tem.97 

191 Hv.İsth.Kd.Üçvş. Recai KOÇAK 1986-6 (FGNG) 10.Ara.96 

192 Öğ.Yzb. Recep Can ŞEN 1985-Sos-1 (FGNG) 26.May.97 

193 Tbp.Yzb. Recep Cemil ÖTKER 1988-15 (FGNG) 16.Haz.98 

194 Per.Kd.Çvş. Rıdvan ENGİN 1993-9 (FGNG) 31.Tem.98 

195 P.Üçvş. Rıdvan Yakacı 1989-112 (FGNG) 11.Ara.97 

196 Tbp.Yzb. Ruhi TORAMAN 1987-7 (FGNG) 11.Ara.97 

197 J.Astsb.Kd.Üçvş. Sabahattin KARAKILIÇ 1987-256 (FGNG) 16.Haz.98 
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198 J.Astsb.Kd.Çvş. Sabri TÜRK 1992-903 (FGNG) 16.Haz.98 

199 Dz.A/K.Üçvş. Sadık AKINCI 91-2011 (FGNG) 26.May.97 

200 Dz.Eln.Bçvş. Salih ÖZARSLAN 1982-21430 (FGNG) 02.Ağu.99 

201 Hv.Uçb.Üçvş. Samet TEKİN 1987-322 (FGNG) 26.May.97 

202 Dz.Mot.Kd.Bçvş. Sami IŞIK 1976-21159 (FGNG) 26.May.97 

203 Tnk.Üçvş. Savaş AYHAN 1994-39 (FGNG) 01.Ara.98 

204 Tbp.Ütğm. Sebahattin KARA 1994-70 (FGNG) 16.Haz.98 

205 Hv.Tbp.Bnb. Secaattin SAÇIKAY 1963-F-5 (FGNG) 11.Ara.97 

206 Top.Kd.Ütğm. Sedat GÖKSU 1990-2 (FGNG) 11.Ara.97 

207 Top.Ütğm. Selahattin BABÜR 1990-Astsb-16 (FGNG) 11.Ara.97 

208 Dz.Eln.Astsb.Çvş. Selçuk ERSOY 1995-21419 (FGNG) 26.May.97 

209 Dz.Kd.Yzb. Selçuk GENEL 1983-0019 (FGNG) 10.Ara.96 

210 Dz.Tek.Üçvş. Serdal ÇAYIRLI 1992-2226 (FGNG) 02.Ağu.99 

211 Dz.İk.Bnb. Ş.Nuri ERTEMEL 1980-4944 (FGNG) 26.May.97 

212 Dz.Eln.Üçvş. Şaban CİHAN 1985-2146 (FGNG) 26.May.97 

213 Hv.Uçb.Bçvş. Şenel ÇELENK 1979-275 (FGNG) 26.May.97 

214 Tbp.Yzb. Tamer TATAR 1988-12 (FGNG) 11.Ara.97 

215 Dz.Kd.Ütğm. Tansel Cavit KULAK 1990-6567 (FGNG) 16.Haz.98 

216 Ord.Ütğm. Tansu İNCELİ 1990-13 (FGNG) 16.Haz.98 

217 J.Bçvş. Tayfun ÇÜRÜK 1990-126 (FGNG) 26.May.97 

218 Top.Yzb. Tuğrul ILIKKAN 1983-15 (FGNG) 31.Tem.97 

219 Tbp.Yzb. Ufuk ÖZAYDIN 1986-32 (FGNG) 26.May.97 

220 Dz.Top.Astsb.Çvş. Uğur ATAR 1996-20121 (FGNG) 26.May.97 

221 Top.Yzb. Uğur KILIÇ 1986-192 (FGNG) 26.May.97 

222 Tbp.Yb. Uğur ORDULU 1982-15 (FGNG) 02.Ağu.99 

223 Tbp.Bnb. Uğur YILMAZ 1987-90 (FGNG) 02.Ağu.99 

224 Mu.Tek.Bçvş. Ünal DİKMEN 1980-54 (FGNG) 16.Haz.98 

225 Mu.Üçvş. Vahit EKŞİ 1988-96 (FGNG) 26.May.97 

226 Mu.Kd.Üçvş. Vedat BULUT 1988-80 (FGNG) 11.Ara.97 

227 Tbp.Kd.Yzb. Vedat KÖKSAL 1988-30 (FGNG) 11.Ara.97 

228 Dz.Yzb. Vehbi KARA 1986-5904 (FGNG) 10.Ara.96 

229 Ord.Tekns.Bçvş. Veysel DEMİR 1983-170 (FGNG) 11.Ara.97 

230 Dz.Ord.Kd.Üçvş. Veysi BUVET 1985-2061 (FGNG) 26.May.97 

231 Tbp.Yzb. Yakup GÜMÜŞALAN 1988-58 (FGNG) 11.Ara.97 

232 P.Yb. Yalçın YILDIRIM 1973-73 (FGNG) 10.Ara.96 

233 Hv.İkm.Bçvş. Yaşar DAMA 1982-2 (FGNG) 11.Ara.97 

234 Ord.Tekns.Üçvş. Yılmaz AKBUDAK 1990-61 (FGNG) 11.Ara.97 

235 Hak.Bnb. Yusuf ÇAĞLAYAN 1983-Yd.6 (FGNG) 01.Ara.98 

236 Per.Yb. Yusuf SAĞLAM 1974-Hv.P.-61 (FGNG) 26.May.97 

237 Dz.Elk.Kd.Üçvş. Yusuf SEVİMLİ 1989-21236 (FGNG) 02.Ağu.99 

238 Ord.Bçvş. Yusuf TEMİZYÜREK 1982-23 (FGNG) 10.Ara.97 

239 Ord.Tekns.Bçvş. Zafer ÖNGÜN 1983-253 (FGNG) 11.Ara.97 

240 Lv.Ütğm. Zafer ŞAHİN 1993-9 (FGNG) 11.Ara.97 

241 Hv.Per.Bçvş. Zeki BERBER 1982-9 (FGNG) 16.Haz.98 

242 Mu.Yzb. Zeynel İNLİ 1984-42 (FGNG) 11.Ara.97 

243 Mu.Üçvş. Ziya ÇELİK 1993-123 (FGNG) 01.Ara.98 

 

(Not: 1996, 1997, 1998 ve 1999 yılları Yüksek Askeri Şura ile atılanların atılma gerekçeleri ve bilgileri 
iddianeme ek 94, 95, 96 ve 97 nci klasörlerde mevcuttur.) 
 

 Kaldı ki müşteki/mağdur olarak davaya katılmayıp F. GÜLEN tarikatı üyesi ve yöneticisi 

(imamı) olduğu gerekçesiyle 28 Şubat döneminde, TSK’dan atılan, atıldıktan sonra Refah Partisi 

Belediyelerde işe alınan,  daha sonra çıkan bir yasa ile hepsine Kıdemli Başçavuş/Kıdemli Albay 

olarak rütbe ve tazminat verilen, ancak FETÖ üyeliği nedeniyle 701 nolu KHK ile rütbeleri ve 

hakları tekrar geri alınan TSK üyeleri de mevcuttur.  
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Bunlardan bir kısmı;  

 

(E) Dz.Bnb. Ceyhun Cesur   (1980-4988) 

(E) Dz Bnb. Nail Doyuk        (1981-5076) 

(E) Dz Bnb Ömer Fuat Özçelebi (1982-5212) (Banka Asya yöneticisi) 

(E) Dz Bnb Cebrail Çelik (1984-5505) 

 

 Nurettin Veren’in  1996 Yılı TSK’ da  F.GÜLEN Çekirdek Kadrosu Açıklamaları :  

       Bir zamanlar, F.Gülen tarikatının ikinci adamı olarak tanınan Nurettin Veren isimli şahsın 23 

Ağustos 2016 tarihinde gazeteci Ahmet Hakan’ın konuğu olarak çıktığı CNN Türk adlı TV 

kanalında; F. Gülen tarikatının sivil yapılanmasının 1986 yılında başladığı, TSK içinde çekirdek 

kadro ile asıl örgütlenmeye başladıkları tarihin 1996 yılı olduğu, bu tarihte kamu kurumlarında 

Subay, Astsb, Kaymakam, Emniyet Amiri, Hâkim, Savcı vs. sayısının toplam 100 olduğunu 

bildiğini, bu rakamı da o tarihte FEM dershanesinde bir konuşma yapan F.GÜLEN’den açıkça 

duyduğunu, bu 100 kişiden her birinin etrafında kazanılacak durumda olan 4-5 kişinin de var 

olduğunu TSK da Yzb-Bnb seviyesinde toplam 12 civarında örgüt üyesi asker olduğunu beyan 

etmiştir. (bu ifadeler tv programının 25 ve 31. dakikalarında yer almaktadır) (EK-2) 

 (https://www.youtube.com/watch?v=eF4L4Ii3sUE) 

 

 
 

 Nurettin Veren’in ahaber TV de 22 Ağustos 2016 tarihinde yaptığı programda, elinde 

dönemin Donanma Komutanı Güven Erkaya imza bloğu açılmış bir yazı göstererek F. GÜLEN TSK 

ÇEKİRDEK KADROSUNUN bu evrakta yazılı olduğunu ve 1996 yılında Güven Erkaya adına imza 

bloğu açılmış evrakta; F.Gülen tarikatına mensup olduğu gerekçesiyle; “…Faaliyetlerinin takip 

edileceğini - “faaliyetleriyle ilgili kanaat oluşturacak, tespit ettiği hususları belgeleyerek 

tekemmül ettirdikleri evraklarla ilgili yönerge/yönetmelik esaslarına göre işlem yapacak veya 

işlem yapmak üzere Donanma Komutanlığına gönderilecektir“ emrinin ast birliklere gönderildiği 

anlaşılmaktadır.   

https://www.youtube.com/watch?v=eF4L4Ii3sUE
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Bu isimlerden faaliyeti tespit edilmiş olanların, o dönemde TSK’dan ilişiği kesilmiş, ilişiği 

kesilenlerin hakları daha sonra çıkan bir yasayla geri verilmiş ancak, bir kısmı tekrar FETÖ üyeliği 

nedeniyle tutuklanmış yada 701 Nolu KHK ile rütbeleri tekrar geri alınmıştır. (program 35-

37.dakikalar arası) (https://www.youtube.com/watch?v=_yk4Y0tP7Ik). (EK-3) 

 

Evrakta yer alan İsimler  (Nurettin Veren’e göre TSK F.Gülen çekirdek kadro) ;            

Dz.Alb İhsan Karaman 67-3650 

Dz.Kur.Kd.Bnb Doğan Bozkurt 78-4694 

Dz Kur Bnb Ceyhun Cesur 80-4898 (TSK’dan çıkartıldı,  701 N. KHK  ile tekrar  atıldı) 

Dz.Kur.Kd.Yzb Orhan Sipahioğlu 81-5060  ( o dönemde TS’ dan çıkartıldı, FETÖ üyeliği ve Deniz 

Kuvvetleri İmamı olduğu gerekçesiyle  tutuklandı, medyada haberleri mevcuttur) 

Dz.Kur.Kd.Yzb Erdal Atıl 81-5056 (o dönemde TSK’dan çıkarıldı) 

Dz.Kur Kd.Yzb Melih Zopa 81-5059 (o dönemde TSK’dan çıkartıldı, son dönemde F.Gülen 

tarikatında  görev aldığını hatta Gülen’in talimatıyla  Cumhurbaşkanı Demirel ile görüştüğünü 

basın yoluyla  açıkladı) 

Dz.Kur Kd.Yzb Nail Doyuk 81-5076   ( o dönemde TSK’dan çıkartıldı, FETÖ üyeliği gerekçesiyle 701 

Nolu  KHK ile tekrar  atıldı) 

Dz.Kur.Kd.Yzb Nejat Dinçer 81-5059 

Dz.Kur.Kd.Yzb Emir Altıntaş 81-5064  (o dönemde TSK’dan çıkartıldı, Nurettin Veren  tarafından 

adı asker imamlar ve TSK çekirdek kadro  arasında sayılmaktadır) 

Dz.Kd Yzb Kenan Eren 80-4966 

Dz.Kd.Yzb Mahir Çelikbaş 80-4952 (o dönemde TSK’dan çıkarıldı) 

Dz.Yzb Orhan Şimşek 82-5190   (o dönemde  TSK’dan çıkartıldı) 

 

Nurettin Veren’in 1996 yılında 12 kişi olduğunu söylediği çekirdek kadronun tamamı tespit 

edilmiş, TSK dan ilişiği kesilmiş, çıkan yasa ile hakları geri verilmiş ancak son dönemde ise 701 

numaralı KHK ile TSK ile ilişiği tekrar kesilerek bir kısmı FETÖ imamı/örgüt üyesi olduğu 

gerekçesiyle tutuklanmıştır. TV de gösterilen Güven Erkaya imza bloğu bulunan belgeden de 

anlaşılacağı gibi, haklarında yapılan tespitler belgelenerek tekemmül ettirilmiş, bu şahıslar 

gerekçeli kararda yer aldığı gibi, sanıkların sadece irtica ile ilgili olarak şekli hususlara bakarak 

FETÖ terör örgütü üyeleri dışında diğer milli ve manevi değerlere bağlı olan personeli irticacı 

olarak değerlendirilerek atılmadıkları belgesiyle sabittir. Kaldı ki diğer tarikatlara iltisakları 

nedeniyle TSK’dan ilişiği kesilen müştekilerin/personelin önemli bir bölümü küçük rütbeli olduğu, 

yaşları itibariyle evli dahi bulunmadıkları, yani başını örtecek eşlerinin dahi olmadığı, dava 

dosyasındaki belgelerden de anlaşılmaktadır.   

 O dönemde F. Gülen tarikatı ile iltisaklı olduğu tespit edilerek TSK’dan atılan yukarıda adı 

geçen TSK mensuplarından, o dönem hükümeti ve yerel yöneticilerince kamu görevine kabul 

edildikleri tespit edilenler, hem Hükümete hem de Cumhurbaşkanına sunulmuştur.  

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Dolap No: 91703 Fihrist No: 22357 78 /78 sayı ile muhafaza edilen bu 

belge dava dosyası ek klasörlerine delil olarak konmuş olmasına rağmen ne iddianamede ne de 

gerekçeli kararda delil/belgeler arasında değerlendirilmemiş, gizlenmiştir. Bu tür belgeleri 

değerlendirmeden kasıtla kaçıran yargı, o dönemde yapılan bu mücadeleyi karartmaya 

çalışmıştır. O dönemde TSK ile ilişiği, önemli bölümü F. Gülen tarikatı irtibatı sebebiyle 

kesilenlerin tekrar haklarını geri veren, kamuda görev almalarına olanak sağlayan 6191 sayılı 

https://www.youtube.com/watch?v=_yk4Y0tP7Ik
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yasayı da bu davanın sanıkları çıkarmamıştır. Ancak mahkeme halen yargılananların FETÖ ile 

mücadele etmediğini söyleyebilmektedir. 
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Bu listede adı geçen kişilerden bir kısmı FETÖ üyeliği suçlamasıyla 701 numaralı kararname 

ile 2018 yılında tekrar rütbeleri geri alınmıştır. Bu kişiler;  

 

(E) Dz.Bnb. Ceyhun Cesur   (1980-4988)            İstanbul Eminönü Belediyesi 

(E) Dz.Kur.Kd.Yzb Orhan Sipahioğlu 81-5060   İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

(E) Dz.Kur.Kd.Yzb Emir Altıntaş 81-5064           İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

( Cumhurbaşkanlığı arşivinde 91703 dolap numarasıyla saklanan 20 kişilik belge ek’tedir) 

 Nurettin Veren TV programında;  Dz.Kur.Kd.Yzb Orhan Sipahioğlu,  Dz Kur.Bnb. Melih Zopa 

ve  Dz.Kur.Kd.Yzb Emir Altıntaş’ın Deniz Kuvvetlerinin gizli bilgilerini temin ederek ABD ye 

gönderdiklerini açıklamıştır. Ancak bu isimlere RP Belediyelerinde görev verilmiştir. 

(Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No: 91703,Fihrist No: 22357-77/78) 
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İddianamede ve gerekçeli kararda (s.1306, s.3541) TSK’dan asılsız ihbarlar, gerçek dışı 

raporlar, personelin askeri görev ve disiplin anlayışını yansıtmayan sicil notları ve sahte belgelerle 

FETÖ terör örgütü dışındaki  “milli manevi değerlere sahip” sözde darbeye karşı çıkacak  

personel olarak tarif edilen,  Dz.K.K.lığına 1996 da sızan F.GÜLEN  tarikatının 12 Kişilik Çekirdek 

Kadrosunda yer alan ve faaliyetleri tespit edilerek YAŞ kararı ile TSK dan atılan Orhan Sipahioğlu 

ve Emir Altıntaş’ın ABD de F.GÜLEN’i ziyaretleri sırasında çektirdikleri haber fotoğraf  

aşağıdadır ;  

 (medya http://www.diken.com.tr/denizkuvvetleriimamidenilensipahiogludarbeyiyaptirangulen/) )   
 

             
 

Haberde; “Gülen Cemaati’nin ‘Deniz Kuvvetleri imamı’ olduğu öne sürülen eski Gebze 

belediye başkanı yardımcısı Orhan Sipahioğlu’nun savcılık ifadesinin bir kısmı ortaya çıktı;   

Sipahioğlu, yazar Nurettin Veren’in bazı televizyon kanallarında kendisi hakkında ‘Deniz Kuvvetleri 

imamı’ olduğunu öne sürmesi üzerine 5 Eylül’de İstanbul’da gözaltına alınmış, Gebze adliyesine 

sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine konulmuştu. ‘İrticacı’ olduğu iddiasıyla Yüksek 

Askeri Şura kararıyla ordudan atıldığında deniz kurmay binbaşı olan Sipahioğlu ifadesinde, 

hiçbir zaman ‘Deniz Kuvvetleri imamı’ olmadığını söyledi. DHA’nın paylaştığı ifadeye göre 

Sipahioğlu şöyle konuştu: “Darbeyi yaptıran Fethullah Gülen’dir. Cemaatin bir hizmet cemaati 

olduğuna inandım”..” denmektedir.  

 
Fehmi Koru, FETÖ Başı Gülen’in “28 Şubat Döneminde TSK’nın F.GÜLEN Tarikatı ile 

Mücadelesini açıklayan Beyanları;  

 

  Fehmi Koru, 20 Ekim 2016 tarihinde 15 Temmuz darbesini araştıran TBMM komisyonuna 

verdiği ifadesinde; “ FETÖ cü lerin 28 Şubatta kimyaları bozuldu, 28 Şubattan yarar gören değil, 

http://www.diken.com.tr/denizkuvvetleriimamidenilensipahiogludarbeyiyaptirangulen/
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zarar gören bir durumdaydı. Geçekten çok tedirgin ve rahatsızdılar. O dönemde kendilerini 

askerlere yakın olarak tanıtmış bazı isimler askerler şundan hoşlanıyorlar deyince hemen tedbir 

alıyorlardı. Belki öyle bir telkin sonucu o açıklamalar yapılmış olabilir. 28 Şubatta Askerlerin kendi 

kurumlarını kapatmalarından endişelendiler” demiştir. 

 

  FETÖ başının 14 Ocak 2019 tarihinde yaptığı ve 19/1/2019 tarihinde Oda TV de yer alan 

konuşmasında “28 Şubatın hem tekmesini hem yumruğunu yedim en fazla 28 Şubatta bana 

müdahele edildi” demek suretiyle TSK’nın o dönemdeki mücadelesini net bir şekilde ortaya 

koymuştur. Bu da önemli bir delildir.  

 
(https://odatv.com/cihd-i-asgardan-cihd-i-ekbere-donuyoruz-19011924.html)  

 
TSK’nın F.GÜLEN’i Ülke İçin En Büyük Tehlike Olduğunu Açıklayan, Ancak Savcının Suç Delili 

Olarak Dosyaya Koyduğu  TSK Belgelerinden Özetler :  
 

 17 Mart 1998 tarihinde Gnkur. Başkanı tarafından MGK toplantısı dışında, Cumhurbaşkanı 

Süleyman Demirel’e “İRTİCA NE DURUMDADIR” başlıklı brifing verildiği, brifingde   (Kls.14 s.16 

-65) F. GÜLEN tarikatı en geniş şekilde anlatılmış, bu örgütün dine dayalı devlet düzeni kurmaya 

çalıştığı, bu tespit mahkemece belirlenerek hakkında 3 yıl mahkûmiyet kararının olduğu, bu 

amaçla okul, dershane, vakıf, işyeri, şirket şeklinde yurt içi ve yurt dışında örgütlendiği, resmi 

bir sıfatı olmamasına rağmen Papa ile görüştüğü ve uluslararası destek arayışında olduğu, Ruhban 

Okulunun açılmasını destekledikleri, eğitim alanında 350 trilyon yatırımlarının olduğu, Papa’yı 

İsa’nın 2000 inci doğum yılı vesilesiyle Türkiye davet ettiği ve Diyanet İşleri Başkanının itibarını 

zedelediği, bürokrasiye hâkim olan devlete hâkim olur prensibiyle devletin icra birimlerinde 

örgütlendiği gibi devletin Milli Güvenlik siyasetine tehdit olan bu örgüt hakkında oldukça detaylı 

bilgiler sunulmuş ve TSK bünyesinde sızmalara karşı her türlü tedbir alınmıştır. Bu brifingi 

Cumhurbaşkanı Demirel 28 Mart 1998 tarihli MGK toplantısına da dahil ettirmiştir.   

 

 İddianame s.453 de “YASA DIŞI ÖRGÜT” konulu belgede; F.GÜLEN tarikatının Türk Silahlı 

Kuvvetlerine sızmak için en fazla gayreti gösteren grup olduğu anlatılmaktadır. Bu belge suç delili 

olarak gösterilmektedir.  

 

 İddianame s. 454. de; “F.GÜLEN RAPORU” konulu 72 sayfalık raporun Milli Güvenlik 

Kuruluna sunulduğunu, bu raporda cemaatin hedefi, stratejisi, yurt içi ve yurt dışı 

faaliyetleriyle BU TEHDİDE KARŞI ALINACAK TEDBİRLERE İLİŞKİN TEKLİFLERİN SIRALANDIĞI 

BELİRTİLMEKTEDİR.  Suç delili olarak dava dosyasına koyulan bu belgeyle ilgili olarak, Savcı Bilgili 

ve mahkeme MGK da neyin konuşulup konuşulmayacağına, milli siyasetinin ne olması gerektiğine 

karar veremeyeceği gibi, devletin milli güvenlik siyasetini yok sayan ve anayasa da yer almayan 

kendine göre bir hukuk sistemi kurmaya çalıştığı, mahkemenin de bu görüşü zımnen desteklediği 

anlaşılmaktadır. Bu iddianamenin yazıldığı tarihin 15 Temmuz 2016 kalkışmasından önce olduğu 

düşünüldüğünde, bu iddianame ve dolaylı olarak iddianameye hak veren hükmün, aslında 

F.GÜLEN tarikatı ile mücadeleyi yargıladığı ve bu örgütün devlet kurumlarında yerleşmesine 

imkân sağladığı da anlaşılmaktadır.  

 

 Ayrıca, F. GÜLEN tarikatında yer almış, iltisakları, ilişkileri tespit edilerek o dönemde TSK’dan 

atılan ve iddianamede müşteki sıfatıyla yer alan kişiler hakkında Av.Şule Nazlıoğlu Erol 

https://odatv.com/cihd-i-asgardan-cihd-i-ekbere-donuyoruz-19011924.html
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tarafından 5.Ağır Ceza Mahkemesine listesi sunularak, bu listenin Cumhurbaşkanlığına da 

gönderildiği belirtilip suç duyurusunda bulunulması talep edilmiştir. Ancak mahkeme bu talebi 

reddetmiştir. Bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldığı,  Köşe yazarı Vehbi Kara’nın (TSK dan 

F.Gülen tarikatı mensubu olduğu gerekçesiyle atılan) 11.10.2018 tarihinde akasyam.com 

sitesinde yayınlanan makalesinden anlaşılmaktadır.  (http://www.akasyam.com/kose-

yazisi/3650/fetoyu-semirtip-buyutenler-28-subat-generalleridir.html) 

 

 MGSB de bir iç tehdit unsuru olarak sayılan F.Gülen tarikatının faaliyetleri hakkında devlete 

raporların sunulduğu, F.Gülen tarikatının  28 Şubattan sonra yeni tedbirler alarak parola sistemini 

değiştirdiği, TSK da taban bulamayan ve kadrolaşma faaliyetleri sekteye uğrayan F.Gülen’in, EGM 

deki kadrolaşma faaliyetleri basına da yansımıştır. O dönemde TSK tarafından F.Gülen 

faaliyetlerinin farkında olunduğu, karşı tedbir geliştirildiği açık olmakla birlikte, Orakoğlu’nun ele 

geçirdiği anlamsız belgelere anlam yakıştırıp  darbe çığırtkanlığı yaptığı dönemde ve daha sonra, 

bu önlemlerin ne derecede etkisiz hale getirildiği herkes tarafından bilinmektedir. Mahkeme, 

öncelikle bu hususu değerlendirmelidir. Gazete haberi aşağıdadır;  

 

                     
   

http://www.akasyam.com/kose-yazisi/3650/fetoyu-semirtip-buyutenler-28-subat-generalleridir.html
http://www.akasyam.com/kose-yazisi/3650/fetoyu-semirtip-buyutenler-28-subat-generalleridir.html
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 CD içinde bulunan (CD5/BCG/HAYMANA/DOKUMAN/İCTEHDÖ.doc),29.Klasörde bulunması 

gerekir iken bulunmayan, Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde sayılan iç tehditlere göre 

hazırlanmış 464 sayfalık 1998 yılı taslak İç Tehdit Dokümanında (word)  “IX-B-8-4” bölümünde, 

İrticai  unsurlar ana başlığı altında sayılan F.Gülen Grubu hakkında genel değerlendirmeden 

alıntı aşağıdadır;   

“6. Fethullah GÜLEN Grubu :  

 ERZURUM ili, Pasinler ilçesi, Korucuk köyü nüfusuna kayıtlı, 1941 doğumlu Fethullah GÜLEN, 
çeşitli medrese ve yörenin tanınmış din adamlarından almış olduğu derslerle ilk eğitimini 
tamamlamıştır. 1958 yılında kazandığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vaizlik imtihanı sonrasında 
ise, EDİRNE, KIRKLARELİ, BALIKESİR, MANİSA, ÇANAKKALE, İZMİR gibi illerde çeşitli camilerde vaiz 
ve imam olarak görevler almıştır.  

 Gündelik politikalarla uğraşılmasını doğru bulmayan Fethullah GÜLEN, 1970 yılında nurcu 
kesimden ayrılarak müstakil hareket etmeye başlamıştır. Asıl gayenin iman hakikatlarının 
anlatılması olduğu ve politika ile içli-dışlı olmanın bu gayeye gölge düşürdüğü iddiasıyla, 
faaliyetlerini daha ziyade öğrenci ve genç kesim üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bunun yanısıra 
bilhassa teyp kasetlerine çekilen vaazlarıyla muhafazakar kesim arasında da tanınmaya 
başlamıştır.  

 1971 yılında Nurculuk faaliyetlerinden dolayı hakkında kovuşturma başlatılmışsa da af 
kanunundan istifade ederek davası düşmüştür. 12 EYLÜL 1980 sonrasında hakkında verilen 
tutuklama kararı nedeniyle aranmaya başlanılan GÜLEN’in, 1986 yılında BURDUR’da yakalandığı 
ve Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce verilen takipsizlik kararı sonucu serbest bırakıldığı 
bilinmektedir.  

 1989 yılından itibaren İZMİR, ANKARA, İSTANBUL illerinde tekrar vaazlar vermeye başlayan 
GÜLEN’in günümüzde yazmış olduğu çeşitli kitaplarla da faaliyetlerini devam ettirdiği 
gözlenmektedir. Akyazılılar Vakfı ve TÜRKİYE Öğretmenler Vakfı gibi kuruluşlarla başlayan 
faaliyetler, günümüzde hayata geçirilen çok sayıda dernek ve şirket aracılığıyla çok daha geniş bir 
yelpazede (Asya Finansca) sürdürülmektedir. İlk önceleri öğrencileri barındırmak amacıyla açılan 
evler, zamanla yerini yurtlara, daha sonra özel okullar ve üniversite hazırlık dersanelerine 
bırakmıştır.  

Eğitim konusundaki çalışmaları kapsamında özel kolejler açmaya başlayan sözkonusu grup, 
bu sahadaki başarılarıyla faaliyetlerini yurtdışına da taşıma imkanı bulmuş ve böylece büyük 
çoğunluğu Orta Asya Cumhuriyetlerinde olmak üzere 200’ü aşkın özel okulu faaliyete geçirmiştir. 
TÜRKMENİSTAN’da; 11 Anadolu Lisesi, 2 Meslek Anadolu Lisesi, 1 Üniversite, bu okulu 
destekleyen 25 adet firma, 

MOĞOLİSTAN’da; 3 Teknik Lise, 1 Teknik Yüksekokul, KAZAKİSTAN’da Fatih Üniversitesi ve 
Özel Kazak-Türk üniversitesi, Ülkemiz içerisinde açmış olduğu özel kolejlerin yanısıra, hemen 
hemen her il’de açılan üniversite hazırlık dersaneleriyle de yoğun bir eğitim faaliyeti içerisinde 
olduğu gözlenen grubun, eğitim alanında yurtiçi ve yurtdışında büyük başarılar elde etmesi, halkın 
büyük ölçüde bu eğitim kurumlarına rağbet etmesine neden olmuştur.  

1978 yılında yayın hayatına başlayan ve günümüze kadar yayın politikasını değiştirmeyen 
“Sızıntı” dergisi bu grubun en eski yayın organıdır. Buna ilave olarak günümüzde çıkartmakta 
oldukları Zaman Gazetesi, Yeni Ümit ve Aksiyon Dergileri ile ulusal düzeyde yayın yapan 
Samanyolu Televizyonu (STV) ve çeşitli radyo istasyonları da yine bu grubun görüşleri 
doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Görüldüğü üzere sözkonusu grup eğitim hizmetlerine 
vermiş olduğu önem kapsamında faaliyetlerini iletişim alanında da yoğunlaştırmış ve bu alanda 
da önemli atılımlar yapmıştır.  
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Özellikle toplumun her kesimini kucaklayıcı tarzdaki yaklaşımları nedeniyle dini motifli terör 
örgütleri ve radikal dini kesimler tarafından çok büyük eleştiri ve hareketlere maruz kalan 
Fethullah GÜLEN, bu kesimler tarafından demokratik ve laik TÜRKİYE Cumhuriyeti Devleti’nin 
savunuculuğunu yapmakla da suçlanmaktadır.  

Halihazırdaki durumu itibariyle, ülkemizde en geniş tabana hitap ettiği bilinen grup, genelde 
eğitim düzeyi yüksek şahıslardan oluşmaktadır. Kendi amaçlarını, devlet kademeleri için imanlı bir 
gençliğin yetişitirilmesi olarak açıklamaktadır. 

Nurculuk faaliyetlerinin asıl önemli olan grubu Fetullah GÜLEN grubudur. Uzun süredir 
sistemli bir çalışma ile grubunu güçlendiren ve genişleten Fetullah GÜLEN faaliyetlerine çok geniş 
bir yelpazede devam etmektedir.  

Cemaatindeki organizasyonunu, toplumsal, siyasal ve ekonomik ortamlarda meydana gelen 
gelişmelere adapte etmede diğer islami gruplara göre öncü rolü üstlenmiş ve başarılı olmuştur.” 

“Mevcut rejim ile uyum içinde faaliyet sürdürmeyi amaç edinmiştir. Başta Silahlı Kuvvetler 
olmak üzere yönetim güçleri ile ters düşmemeye özel önem gösterdiği, tersi bir davranışın bugüne 
kadar elde edilmiş tüm kazanımların yok olacağı görüşünden hareket ettiği değerlendirilmektedir. 
Fetullah GÜLEN grubunun bu derece başarılı olmasının ve toplumun birçok kesiminde taban 
oluşturmasının nedenleri olarak;  

 - Mevcut hükümetlerle ters düşmeme,  
 - Güçlü örgütsel organizasyonlar kurma,  
 - Ekonomik konulara ağırlık verme,  
 - Yüksek yayın gücünü elinde bulundurma,  
 - Hızlı kadrolaşma,  
 - Güçlü yurtdışı bağlantıları kurma (Eğitim-Şirket),  
 - Yurtiçinde eğitime özel önem verme,  
 - Katı-Radikal görüşlerden uzak durma gibi düşünce, davranış ve çalışma sistemi 

gösterilebilir.”  
 
Sonuç olarak; Mahkemenin değerlendirmesinin, belge ve deliller ile tarihi gerçekler 

karşısında hiçbir hüküm ifade etmesi mümkün olmadığı kadar, atılı suçla ilişkisi bulunmayan, 

zorlama ve siyasi amaca hizmet eden bir yaklaşım olduğu da anlaşılmaktadır. Kaldı ki büyük bir 

kısmı o dönemde F.GÜLEN cemaati ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle TSK’dan çıkartılan mağdur/ 

müştekilerin, 17-25 Aralık 2013 olayları ve 15 Temmuz 2016 FETÖ kalkışması sonrasında, bu 

iltisaklarını inkâr etmeleri ve kendi durumlarını gizlemek üzere beyanda bulunmaları zaten 

beklenen, devam eden FETÖ davaları ve hayatın olağan akışı ile son derece uyumlu olduğu da 

açıktır. O dönemde F. Gülen tarikatına mensup kişiler diğer tarikatlara mensup TSK personeline 

yapıldığı gibi ve ayrım gözetmeden meslekten çıkarılmışlardır.  

 
12. TSK’NIN İÇ TEHDİT OLAN İRTİCA İLE MÜCADELEDE YASAL DAYANAKLARI : 

 

 Türk Silahlı Kuvvetlerinin atılı suça ilişkin tarihte “İrtica İle Mücadele” görevi olmadığı 

iddiasının aksine bu göreve ilişkin teşkilatlanma, görev ve sorumluluklarının yasal dayanakları 

aşağıda sıralanmış ve açıklanmıştır;   

 T.C. Anayasası   

 211 Sayılı İç Hizmet Kanunu (35.maddesi) ve Yönetmeliği, 

 1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Dair Kanun, 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 172 / 1709 
 

 

 2935 Sayılı Olağanüsti Hal Kanunu  

 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu 

 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu 

 2945 Sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Genel Sekreterliği Kanunu, 

 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 

 Bakanlar Kurulu Kararı olan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi (MGSB-Kırmızı Kitap), 

 MGSB kapsamında yayınlanan Türkiye’nin Milli Askeri Strateji Konsepti (TÜMAS), 

 MGSB ve TÜMAS kapsamında yayınlanan TSK  İç Tehdit Dokümanı, 

 13 Nisan 1990 Tarih ve 20491 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Güvenlik ve Arşiv 

Araştırması Yönetmeliği, 

 TSK İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi (MY 114-1)(MY-

33-5), 

 1992, 1995 ve 1999 Tarihli  YAVUZ Psikolojik Harekat Planları 

 Başbakanlık Genelgesi ve Direktifleri, 

 MGK Kararları, 

 926 Sayılı TSK Personel Kanunu 

 Subay ve Astsubay Sicil Yönetmelikleri 

 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

 Anayasa Mahkemesi ve Yargı kararları 

 Cumhurbaşkanı Demirel’in Başkomutan ve Devletin Başı Olarak TSK (Gnkur 

Başkanı)’ya Verdiği Direktif.  

Türk Silahlı Kuvvetlerine “İRTİCA İLE MÜCADELE” görev yetki ve sorumluluğu başta 

Anayasanın 2,14,15,24,117,118.119,120,121,122,174. Maddeleri ve başlangıç bölümü ile 2945 

sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Mili Güvenlik Genel Sekreterliği kanunu, 211 sayılı İç Hizmet 

Kanunu 35. Madde, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, 2941 

Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu, MGK Kararları ve yukarıda sayılan mevzuat ile birlikte 

esasen Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, dış savunma hareket tarzlarına ait esasları 

kapsayan, iç ve dış tehditleri sıralayan kamuoyunda “KIRMIZI KİTAP” olarak da bilinen Bakanlar 

Kurulu Kararı olan MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGESİ ve bu temel belge esasları doğrultusunda 

hazırlanan ve Başbakan tarafından onaylanarak Başbakanlık Direktifi olarak yürürlüğe giren 

TÜRKİYE’NİN MİLLİ ASKERİ STRATEJİ KONSEPTİ (TÜMAS)  ile verilmiştir.  Ancak mahkeme, 

“İrtica ile mücadele ”de TSK ya açık görev ve sorumluluk veren Bakanlar kurulu kararı (MGSB) 

ve Başbakanlık direktifini (TÜMAS) dosyaya dâhil etmemiş, hatta talepleri reddetmiş ve 

davanın esas delillerini hukuka aykırı olarak gizlemiştir. İddianame ve gerekçeli kararda sadece, 

406 sayılı MGK kararına atıf yapılarak, bu kararların tavsiye niteliğinde olduğundan bahisle 

TSK’nın “irtica ile mücadele” görevi olmadığı belirtmesi (G.K.s.3459-3460), sayılan mevzuatı yok 

sayarak hüküm kurması,  Türk hukukunu resen uygulamakla yükümlü mahkemenin kararını 

hukuka aykırı kılmakta ve temyiz gerekçesinin de temelini oluşturmaktadır.  

 

Bu yasal mevzuatın açıklamasına geçmeden önce sanık savunmalarının temelini oluşturan 

Anayasa ve İç Hizmet Kanunu 35.maddenin TSK ya ANAYASAL DÜZENE YÖNELEN İÇ VE DIŞ 

TEHDİTLERLE MÜCADELEDE AÇIK GÖREV VERDİĞİNİ MAHKEMENİN KABUL ETTİĞİNİ, Yargıtay 

16.Dairesinin kararına atıfla  gerekçeli kararın 3486. Sayfasında; ; 
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 “Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin anlamı ve normlar 

hiyerarşisindeki konumu incelendiğinde; yasa hükmüyle, silahlı kuvvetlere, ANAYASAL DÜZENE 

YÖNELEN İÇ VE DIŞ TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRMA GÖREVİ VERİLMİŞTİR.”   

 

Şeklinde açıkça ifade ettiğini belirtmek gerekir. Mahkemenin bu doğru tespiti, esasen atılı 

suçu ıskat eden ve TSK’nın anayasal düzene yönelen İç tehditleri ortadan kaldırmak üzere yasal 

dayanağının bulunduğunu ve davanın başından beri sanıklarca savunulan TSK’nın işlem ve 

eylemlerinin bu yönde olduğunun açık bir tespitidir. Yukarıdaki esas mevzuatın dışında, sadece 

bu tespit bile, atılı suçun işlenmediğinin göstergesi, mahkemenin de bir itirafı niteliğindedir. 

Yukarıda sayılan mevzuatın detaylı açıklaması aşağıdadır;  

A. T.C. ANAYASASI, İÇ HİZMET KANUNU VE YÖNETMELİĞİ : 

Anayasa metnine dahil olan, Anayasamızın Başlangıç Bölümünün beşinci fıkrası:  Hiçbir 

düşünce ve mülahazanın Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle 

bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve 

inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceğini ifade ederken, 2. Maddesi;   

Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve 

sosyal bir hukuk Devletidir.'  Demektedir.  Anayasamızdan anlaşılacağı gibi, Cumhuriyetimiz 

değişmez hükmüyle Atatürk ilke ve inkılaplarını esas ve bağlayıcı rehber aldığından, Türkiye 

Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bu konudaki ilke ve söylemleri ile 

Anayasanın  174. Maddesinde sayılan ve  Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma 

amacını güden devrim kanunları, devlet yetkisini anayasadan alan ancak bu kural ve ilkelere hiç 

değinmeyen  mahkemeyi de, TSK’ yı da  tereddütsüz bağlar. Bu husus 211 Sayılı İç Hizmet 

Kanunu ve Yönetmeliği ile sayısız TSK dokümanında ve mevzuatta zikredilip emredilmektedir. (Bu 

husus dilekçemizin LAİKLİK İLKESİ,  DEVRİM KANUNLARI başlıklı “25.1).b.” maddesinde  kapsamlı 

açıklanmıştır) 

 

1982 Anayasasının olağanüstü yönetim usülleri ile seferberlik ve savaş halinin düzenlendiği 

hükümleri (Md.119,120,121,122) kapsamında,  TSK’NIN BARIŞ DÖNEMİNDEN İTİBAREN DIŞ 

TEHDİTLERLE OLDUĞU GİBİ İÇ TEHDİTLERLE DE (ayırım yapmaksızın) MÜCADELEDE YETKİ, GÖREV 

VE SORUMLULUĞU, YAPILACAK OLAN HAZIRLIK, TEŞKİLAT gibi hususları açıklayan, olağanüstü hal, 

sıkıyönetim, seferbelik ve savaş halinde  TSK nın iç güvenliği sağlama görevleri, iç tehditle fiili 

(silahlı) mücadelesi, 1402, 3935 Sayılı Kanunlar ile  2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile 

düzenlenmiş ve BARIŞ DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEREKLİ HAZIRLIK VE TEŞKİLATA YETKİLİ 

KILINMIŞTIR.   

 

      Bununla birlikte anayasanın (1997 tarihinde yürürlükte bulunan)  117 ve 118 maddesi ile, 

mahkemenin gerekçeli kararında,  Yargıtay 16. Dairesinin,  “Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 

Kanunu'nun 35. maddesinin anlamı ve normlar hiyerarşisindeki konumu incelendiğinde;  YASA 

HÜKMÜYLE, SİLAHLI KUVVETLERE, ANAYASAL DÜZENE YÖNELEN İÇ VE DIŞ TEHDİTLERİ 

ORTADAN KALDIRMA GÖREVİ VERİLMİŞTİR” kararına atıf yaparak teyit ettiği İç Hizmet Kanunu 

35 Madde de yer alan “TÜRK YURDUNU VE ANAYASA İLE TAYİN EDİLMİŞ OLAN TÜRKİYE 

CUMHURİYETİNİ KOLLAMAK VE KORUMAKTIR.”hükmü ile yukarıda sayılan anayasal hükümler 

tereddütsüz TSK’ YA BİR İÇ TEHDİT OLAN “İRTİCA İLE MÜCADELE GÖREVİ VERMEKTEDİR. 

BUNDA HİÇ BİR DURAKSAMA YOKTUR.  
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B. MİLLİ GÜVENLİK SİYASETİ BELGESİ  (BAKANLAR KURULU KARARI) (KIRMIZI KİTAP): 

Kırmızı Kitap olarak ta bilinen bu belge, bir BAKANLAR KURULU KARARI olup;  iç ve dış 

tehditler ile unsurlarını somut olarak sıralayarak başta TSK olmak üzere Bakanlıklar ve devlet 

kurumlarının iç ve dış tehditlere karşı uygulayacakları somut savunma tarzlarını ve esaslarını 

emreder. Bakanlıklar ve devlet kurumları bu görevini icra etmek üzere, teşkilat yapılarını düzenler 

ve bütçe ihtiyaçlarını talep eder. BÇG de bu temel görev direktifi icrasının bir unsuru olarak 

kurulmuştur.  

2945 Sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Genel Sekreterliği Kanunu md.2:  

a) Milli Güvenlik; Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası 

alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her 

türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasını, 

 

 b) Devletin Milli Güvenlik Siyaseti; milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması 

amacı ile Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dâhilinde, Bakanlar Kurulu tarafından 

tespit edilen iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti,  İfade eder.  

 

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, o dönemde Bakanlar Kurulu yani hükümet tarafından iç 

tehdidin ve buna bağlı bir unsur olan irtica tehdidinin nasıl tanımlandığını ve hangi yapılardan 

oluştuğunu, anayasal kurumlara bu tehdide karşı hangi savunma tarzlarının ve stratejisinin 

emredildiğini açık, kesin ve somut olarak ortaya koyan davanın/savunmanın esas 

delillerindendir.   

 

İrtica Tehdidi kavramı ilk kez;  Türkiye Büyük Millet Meclisi darbeleri araştırma komisyonu 

raporu 2. cilt sayfa 920, 1574 nolu dipnottan da görüleceği gibi,  1972 yılında Milli Güvenlik 

Siyaset Belgesine eklenmiştir. Rapordan alıntılanan kısım aşağıdadır;  

 

 
 
      Basına yansıdığı ve kamuoyunca da bilindiği gibi 1972 yılında yapılan düzenleme ile 

“MGSB’ne eklenen İRTİCA TEHDİDİ”; 1997 yılı öncesine ait  (Bakanlar Kurulunun 17 Eylül 1992 

tarih ve 92/3514 sayılı kararnamesiyle onaylanan “M.G. Siyaseti Belgesi’nde Türkiye 

Cumhuriyetine yönelik tehdit, iç ve dış tehdit olmak üzere iki ayrı başlık altında yer almıştır.) Milli 

Güvenlik Siyaset Belgesinde bir iç tehdit olarak PKK’dan sonra ikinci sırada, 1997 yılında 

Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan değişiklik ile Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde PKK ile birlikte 

eş seviyede ve birinci sırada yer almıştır. Bakanlar kurulunun belirlediği bu siyaset TC’nin tüm 

kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarını da hukuken bağladığı gibi, gereği için verilen Türk Silahlı 

Kuvvetlerini de bağlayan açık ve yasal bir görevdir. TSK’nın bir iç tehdit olan PKK ile mücadelesi 

ve aynı şekilde çalışma grupları oluşturması, teşkilat yapısını düzenlemesi aynı yasal mevzuata 

dayanır.  BU BELGE DOSYAYA DELİL OLARAK GÖSTERİLMESİNE VE TALEP EDİLMESİNE RAĞMEN, 

MAHKEME HUKUK DIŞI KARARIYLA BELGEYİ DOSYAYA KOYMAMIŞTIR.  Bu belge dosyaya dahil 

edilip mahkemede tartışılmadan mahkemenin vereceği hertürlü karar hukuk dışıdır.  
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Sadece o dönemde değil, İrtica ile mücadele görevinin 2005- MGSB (Milli Güvenlik Siyaset 

Belgesi) ve Başbakan R.T. Erdoğan tarafından imzalanan 2006- TÜMAS (Türkiye’nin Milli Askeri 

Stratejisi)  ile TSK ya irtica ile mücadele görevini verdiği de bilinmektedir.   

 

Ancak mahkemenin de aynen iştirak ettiği ve kararına dayanak aldığı bu hukuk dışı iddia, 

iddianamede bu iç tehdidin BÇG tarafından hükümete dayatıldığı ve paranoya olduğu şeklinde 

yer almıştır.  

 

C. TÜRKİYE’NİN MİLLİ ASKERİ STRATEJİ KONSEPTİ  (TÜMAS) : 

 

TÜMAS Dokümanı, Bakanlar Kurulu Kararı olan Millli Güvenlik Siyaset Belgesinde (MGSB-

Kırmızı Kitap)” belirlenen iç ve dış tehditler ile bu tehditlere karşı iç ve dış savunma hareket 

tarzlarına ait esaslar doğrultusunda Genel Kurmay Başkanlığınca hazırlanan, 1612 sayılı kanun 

gereğince Yüksek Askeri Şurada görüşülen, Başbakanın onayıyla uygulamaya konulan TSK’ya 

açık görev ve sorumluluk veren devletin üst düzey belgesi (TÜMAS) dolayısıyla Başbakanlık 

direktifidir.  İrtica ile Mücadele ve bu mücadelenin somut hedefleri bu belge de sayılmakta ve 

TSK’ya açık mücadele ve teşkilat görevi vermektedir. Mahkeme dosyaya koymadığı ve 

tartışmadığı bu belgeyi yok sayarak, İrtica ile Mücadelede TSK görevli değildir ve bu yönde bir 

teşkilat/grup vs. kuramaz iddiası hukuk dışıdır. Bu belge dosyaya dahil edilip mahkemede 

tartışılmadan mahkemenin vereceği hertürlü karar hukuk dışıdır.  

 

D. 2945 SAYILI MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK GENEL SEKRETERLİĞİ 

KANUNU VE MİLLİ GÜVENLİK SİYASETİ BELGESİ İLİŞKİSİ : 

 

MGK tarafından belirlenen ve Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayınlanarak yürürlüğe giren 

Milli Güvenlik Siyaset Belgesinin; Dağıtımı, uygulamaları, sonuçları ve bunlara ilişkin bilgi 

Başbakana, Cumhurbaşkanına ve Millî Güvenlik Kuruluna belli süreler içinde bilgi verilmesi ile ilgili 

yasal düzenleme 2945 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere, Milli 

Güvenlik Siyaset belgesi icra fonksiyonu olan bir devlet belgesidir. Dosyada bulunan ve MGK 

Genel Sekreterliği ve devlet kurumlarıyla yapılan yazışmalara ilişkin sözde suç belgeleri bu 

kanunun MGSB de yer alan esasları kapsamında yapılan uygulamalara ve icra işlemleri ile 

hükümet direktiflerine ilişkindir. Kanunun MGSB ile ilişkisi aşağıda açıklanmıştır;   

 

 2945 S.K.nun (2003 yılında kaldırılan) 9. Maddesi uyarınca; Bakanlar Kurulu Kararı olan bu 

belgenin (MGSB) dağıtımı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yapılır. Bu 

kararlara ilişkin uygulamalar Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından takip edilerek 

sonuçları hakkında Başbakana, Cumhurbaşkanına ve Millî Güvenlik Kuruluna belli süreler içinde 

bilgi verilir. Bu kanun uyarınca tüm yasal kurumlar gibi TSK ya da “Gereği” olarak dağıtımı 

yapılarak emredilmiş ve uygulamalar hakkında Cumhurbaşkanına ve Başbakana, bu kanalla 

Bakanlar Kuruluna da bilgi verilmiştir.  

 
28 Şubat 1997 tarihli, MGK’nun 406 sayılı Kararının imzalı ana metninin 4/b maddesindeki 

2945 Sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanununun 9. maddesine uygun olarak, “MGK Genel 

Sekreterliği tarafından; EK'te belirtilen tedbirlere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları ile Bakanlar 

Kurulu Kararı haline getirilmeyen uygulamaların, sonuçları hakkında belli süreler içerisinde 
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Başbakan, Cumhurbaşkanı ve MGK'na bilgi verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadesi ile MGK Genel 

Sekreterliği İrticai Faaliyetlerle Mücadelede koordinatör makam olarak belirtilmiş, 

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar seviyesinde alınan tüm kararlar ve uygulamalardan 

MGK Genel Sekreterliğine bilgi verilmesi, rapor gönderilmesi esas alınmıştır. Bu suretle, tüm 

irtica ile mücadele faaliyetleri ve uygulamalarını izleme, aylık MGK toplantılarına arz etme, sunum 

yapma, bilgilendirme” görevi MGK Genel Sekreterliğine verilmiştir. 

 
Genelkurmay Başkanının emri ile irtica ile mücade il ilgili elde edilen bilgiler bu nedenle 

Gnkur Başkanlığınca MGK Genel Sekreterliğine gönderilmiş, Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği tarafından da, konu gündemi ile ilgili bu bilgiler daha sonraki tüm MGK 

toplantılarında Kurul Üyelerine arz edilmiştir. Dolayısıyla BÇG ile ilgili 10 Nisan 1997 ve daha 

sonraki tüm faaliyetler  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Koordinatörlüğü üzerinden 

Milli Güvenlik Kurulu üyelerinin bilgisine ve hükümete de sunulmuştur. 

 

 Yine aynı kanunun (2003 yılında kaldırılan) 4.h Maddesi uyarınca; Milli Güvenlik Kurulu; 

Devletin milli güvenlik siyasetinin öngördüğü malî, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer konulara 

ilişkin tedbir ve ödeneklerin kalkınma plan, program ve yıllık bütçelerde yer almasını sağlamak 

üzere gerekli esasları tespit etmekle yükümlü kılınmıştır. Bütün bu tedbirlere ilişkin olarak; 

Bakanlar kurulu ise milli güvenlik siyaseti içinde belirlediği “İRTİCA TEHDİDİ”ne karşı her alanda 

tedbir getirerek TSK ya ayrılan savunma bütçesinden bu kapsamda ödenek ayırmıştır.  

 

 Yine aynı kanunun (2003 yılında kaldırılan) 4.e Maddesi uyarınca;  Milli Güvenlik Kurulu 

Anayasal düzeni koruyucu, millî birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, Türk Milletini Atatürkçü düşünce, 

Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve milli ülkü ve değerler etrafında birleştirerek millî 

hedeflere yönlendirici gerekli tedbirleri belirler. Sayılan bu hususlara yönelmiş yurt içi ve 

yurtdışı  tehdide karşı koymak, bu tehdidi etkisiz kılmak için gereken strateji ve temel esaslar 

ile birlikte planlama ve uygulama hizmetleri konularında görüşleri,  ihtiyaçları ve alınmasını 

lüzumlu gördüğü tedbirleri tespit eder;   

 

2945 sayılı kanunun (2003 yılında kaldırılan) 9. Maddesi uyarınca Milli Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliğince TSK ya gereği için dağıtımı yapılan Milli Güvenlik Siyaseti ile belirlenen 

“İRTİCA TEHDİDİ” kapsamında anayasal düzeni korumak, bu tehdide karşı koymak, etkisiz kılmak 

için gerekli çalışmaları yaparak görüşleri oluşturmak, ihtiyaçları tespit etmek, planlama ve 

uygulama konularında lüzumlu tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere her türlü çalışmayı yapma 

görev ve yetkisi kendisine tevdi edilen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ile somutlaşan Bakanlar 

Kurulu kararı ile Türk Silahlı Kuvvetleri yetkili ve sorumludur. Bu hususun nasıl işlediği Gnkur. 

Başkanlığından da sorulmamış ve dosyaya delil olarak dahil edilmemiştir.  

 

Halen TSK aynı belge (MGSB) ve bu belge esaslarına göre Başbakan (yeni düzenleme ile 

Cumhurbaşkanı) tarafından onaylanarak yürürlüğe giren TÜMAS dokümanına dayanarak, İç ve dış 

tehdit dokümanlarını hazırlamakta, bağlı komutanlıklara görevler vermekte, teşkilat yapısını 

düzenlemekte, çalışma grupları kurmakta ve MSB taslak bütçesini hazırlayarak ödenek talep 

etmektedir.  

 
Mahkemenin, Devletin Milli Güvenlik Siyasetinin nasıl oluşturulduğunu nasıl yayınlandığını 

ve TSK dahil Bakanlıklara ve devlet kurumlarına hangi yolla belgede sayılan iç ve dış tehditlere 
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karşı savunma direktifi verildiğini, milli güvenlik siyasetine bağlı savunma ihtiyaçlarının nasıl 

bütçelendiğini bilmediği, daha önemlisi bilmediği bu konunun nasıl işlediğine dair bilirkişi 

görevlendirmediği, işleyişi  MGK Genel Sekreterliğin ya da Gnkur. Başkanlığından sormadığı, hatta 

Milli Güvenlik Siyaset Belgesinin işlev ve maksadından haberi olmadığı kararda yer verdiği 

gerekçelerden anlaşılmaktadır.  

 
Mahkemenin, o dönemde “irtica tehdidi” ile aynı hukuksal kapsamda olan ve MGSB de bir 

iç tehdit olarak sayılan PKK bölücü terör örgütü ile mücadelede Gnkur. Başkanlığında BCG gibi 

bir çalışma grubu kurulduğunun farkında dahi olmadığı anlaşılmaktadır. Bu örgütle mücadele 

kapsamında “İrtica ile Mücadele” de olduğu gibi Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ve bağlı TÜMAS 

dışında ayrıca bir hükümet direktifi yoktur.  

 
Mahkemenin hukuk ve mevzuat dışı tespitine göre TSK’nın PKK ile de mücadele etmemesi, 

istihbarat toplamaması ve teşkilat oluşturmaması gerekirdi. Hatta bu durum mahkemenin 

değerlendirmesine göre darbe kalkışması bile sayılması gerekirdi. Kaldı ki TSK açısından iç ve dış 

tehdit arasında hukuksal hiçbir fark yoktur. O halde mahkeme, TSK’nın tabur, alay, tugay, tümen 

hatta kolordu ve ordu teşkilatlanmasının hangi hükümet direktifine göre oluşturulduğunu, 

TSK’nın bünyesinde yer alan, iç ve dış tehdide karşı hazır bulunan silah ve araçların hangi 

hükümet direktifine göre teşkilatlandığını açıklamalıdır. Mahkemenin hiçbir fikri olmadığı  açıkça 

anlaşılan milli savunma ve milli güvenlik siyaseti konusunda kısır düşüncesine dayalı gerekçesi,  

salt eğip bükerek anlamını kaybettirdiği hatta gizlediği mevzuatı bir yana bırakarak, meşru ve 

yasal bir gerekçe olarak değerlendirilemez. Mahkeme özenle gizlediği bu konudaki mevzuatı ve 

devlet belgelerini dosyaya dahil etmeden, davada açıkça tartışılmasını sağlamadan vereceği her 

karar anayasaya, hukuka ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırıdır.  

 

Bütün bunları yok sayan mahkemenin mevzuata uygun bir karar verdiğini söylemek mümkün 

değildir. Mahkemenin bu kararı ancak laik devlet düzenini yıkarak yerine şeriat hukukunun hâkim 

olduğu teokratik düzen heveslilerinin siyasi amacına hizmet etmektedir. Mahkemenin bu kararı 

ile özellikle silahlı kuvvetler olmak üzere, tüm kamu kurumlarının irtica ile mücadele azmi kırılmış, 

laik düzene karşı tehdit oluşturan grupların cesaretlenmesi sağlanmıştır.   

  
E. İÇ TEHDİT DOKÜMANI; 

 
İç Tehdit Dokümanı (G.K.s.3227 Bakanlar Kurulu kararı olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi  

(MGSB) ile belirlenen iç ve dış tehditler ile sayılan bu tehditlere karşı uygulanacak iç ve dış 

savunma hareket tarzlarına ilişkin esaslar ve TSK’ya verilen görevler doğrultusunda Genelkurmay 

Başkanlığınca hazırlanan, 1612 sayılı kanun gereğince Yüksek Askeri Şurada görüşülerek 

Başbakanın onayı ile yürürlüğe giren, iç ve dış tehditlere karşı uygulanacak Askeri Stratejiyi ve 

savunma hareket tarzlarına ilişkin TSK’ya verilen görevi açıklayan Türkiye’nin Milli Askeri 

Strateji Konsepti (TÜMAS) dökümanı kapsamında, Gnkur Başkanlığınca hazırlanarak TSK 

bünyesine görev ve emir veren,  MGSB de sayılan iç tehdidi açıklayan  Gnkur. Başkanı imzalı, 

2954 sayılı kanun gereğince MGK Genel Sekreterliği ve devletin ilgili kurumlarına dağıtımı 

yapılmış resmi bir dokümandır. 

 

Ancak iddianame savcısı; 10. Klasörde bulunan bu dokumanla ilgili belgeleri iddianamenin 

598-601. Sayfalarında, Bakanlar Kurulu Kararı olan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin bağlamı ve 
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devamından kopartarak, bu belgeleri BÇG belgeleri olarak niteleyerek ve delil gizleyerek suç ve 

suçlu yaratma çabasına girişmiştir.  

  
Kaldı ki; İddianamede yer alan ve sözde suç delili olan, ancak Milli Güvenlik Siyaset Belgesi 

ve Türkiye’nin Milli Askeri Strateji Belgesinin bir açıklaması olan İç Tehdit Dokümanında;  

 

Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde ve TÜMAS da aynen sayılan, F. Gülen Grubunun dahil 

olduğu nurcu gruplar, son günlerde adı sıkça duyulan Adnan Oktar grubu gibi İrticai unsurların 

yanı sıra,  bölücü unsurlar, aşırı sol unsurlar, azınlık ve diğer topluluklar, Hıristiyan misyonerlik 

faaliyetleri Casusluk, uluslararası terörizm, PKK ve kaçakçılık gibi diğer iç tehdit unsurları da 

sayılmıştır. Bu iç tehditler karşısında ise TSK’nın görev ve sorumlulukları; İç tehdit unsurları ve 

faaliyetleri hakkında bilgi toplamak ve genel değerlendirme yapmak, resmi kurumlar arası iç 

güvenlik çalışmalarına katılmak, anayasa ve yasalarda öngörüldüğü gibi güvenliği sağlamak, iç 

tehdit unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmasını önlemek ve personeli bilgilendirmek 

olarak ifade edilmiştir. İç tehdidin bir unsuru olan  “İRTİCA İLE MÜCADELE” hem anayasa hem 

meri ve sayılan yasalar hem de Bakanlar Kurulu Kararı olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ve 

TÜMAS ile TSK ya verilmiş açık ve somut bir görevdir. Bu görev kapsamında,  TSK’nın, başta 

anayasa ve 1324 sayılı kanun olmak üzere, sayılan mevzuattan aldığı görev ve yetki ile istihbarat, 

teşkilat, lojistik, personel ve harekât konularında her türlü hazırlığı yaparak mücadeleye hazır 

bulunmak asli görevidir.  

  
Ancak gerekçeli karar sayfa 400, 3227 ve iddianamede, 464 sayfadan oluşan İÇ TEHDİT 

DOKÜMANININ BULUNDUĞU İFADE EDİLEN 29. KLASÖR DAVA DOSYASINDA 

BULUNMAMAKTADIR. SANIK VE VEKİLLERİNE DE VERİLMEMİŞTİR.  

 

Dosya Ekran Görüntüsü aşağıdadır;  
 

 
 

Gerekçeli kararda 29.Ek klasörde bulunduğu belirtilen ve iddianame ile gerekçeli kararda 

özetlenen bu doküman CD 5 de yer alan belgedir.  Muhtemelen tahrif edildiği ve tahrifat bariz 

olduğundan ya da TSK nın iç tehditle m 29. klasöre konulmamış, karartılmıştır. (464 sayfadan 

oluşan, CD5/BCG/HAYMANA/DOKUMAN/İCTEHDÖ word belgesinden elde edildiği ifade edilen) 

 
BU BELGENİN SANIK VE AVUKATLARINA VERİLMEMESİ SAVUNMA HAKKINI KISITLAYAN 

MAHKEME UYGULAMALARINDAN SADECE BİRİSİDİR. 
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F. 1992, 1995 VE 1999 TARİHLİ YAVUZ PSİKOLOJİK HAREKÂT PLANLARI  (Kls. 5,  S.20-83, 
G.K.3239-3247): 

 
Bu planlar, Bakanlar Kurulu Kararı olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde sayılan siyasal İslam, 

laiklik karşıtı aşırı dinci örgütler, irticai örgütler vs. şeklinde sıralanan, iç tehdit olan irtica 

tehdidine karşı yürütülecek Psikolojik Harekâtın devlet düzeyinde uygulanacak esaslarını 

emreden, MGSB ve 2945 sayılı kanun ve kanunun maddeleri uyarınca MGK Genel 

Sekreterliğince hazırlanan ve meşru hükümetin (Başbakan) onayı ile yürürlüğe giren, 

Başbakanlık Psikolojik Harekâttan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve diğer 

bakanlıklar ile YÖK, MİT, TRT, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlara da icra emri ve görevi veren 

(Kls.5, S.60), devletin üst düzey belgesi ve planıdır.  Üstelik 1995 Tarihli YAVUZ Psikilojik Harekat 

Planı dönemin Başbakanı mağdur-müşteki Tansu Çiller tarafından onaylanarak yürürlüğe 

sokulmuştur.  

 
Başbakan onaylı bu planı meşru ve yasal kabul etmemenin, yok sayarak görmezden 

gelmenin laik anayasal düzene zarar verdiği, irtica ile mücadele edilmesinin önüne geçen bir 

yaklaşım olduğu da ortadadır.  
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Mahkeme, devletin neredeyse tüm kurumlarında ve devlet arşivinde bulunan 1999 tarihli bu 

belge ile, bu kapsamda daha önce yayınlanmış 1992 ve 1995 yıllarına ait Psikolojik Harekat 

Planlarının Başbakan ıslak imzalı asıl nüshasının onaylı kopyalarını dava dosyasına dahil 

etmeyerek delil gizlemiş, Başbakan imzalı bu devlet belgesinin bilirkişi incelemesini yaptırmamış, 

maddi gerçeğin aksine, başka kaynaklardan gelen belgelerle örtüştüğünü de belirterek, BÇG 

belgesi olarak kasıtla suç delili olarak nitelendirmiştir.  

 
Bu belge gerekçeli kararda (syf. 713) diğer sanıklarla birlikte sanık Alican Türk’ün 08.01.2014 

tarihli savunmasında oldukça detaylı olup “Yavuz psikolojik harekât planı Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin değil, devletin bir planıdır. Ve bütün bu planların altında başbakanların imzası 

bulunur. Silahlı kuvvetler kendi başına böyle bir şeyleri hazırlamaz, hazırlayamaz. Her tür 

psikolojik harekât ihtiyacının tespiti vesairesi milli güvenlik kurulu genel sekreterliğinin görevidir 

Başbakan imzalı gerçek 

belge dosyada yoktur. 

Başbakanlıktan /Devlet 

Arşivinden 

istenmemiştir. 
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ve genel sekreterlik yönetmeliğinin 17. Maddesinde bunlara ilişkin görevler vardır. Planları 

hazırlar başbakan onayına sunar. Başbakan imzaladıktan sonra yürürlüğe girer.” Şeklinde ifade 

edilmiştir. Ancak mahkeme bu hususu göz ardı etmiş ve kararında belgenin bu niteliğine hiç atıf 

yapmamıştır.  

  

Belgede yer alan ve ana başlıkta açıkladığımız diğer belgelerin de yasallığını ve devlet belgesi 

olduğunu, Gnkur. Başkanlığı dahil devlet kurumlarına emir ve görev verdiğini ortaya koyan önemli 

hususları şunlardır;  

 

 Planda Milli Güvenlik Kurulunun 28 Şubat 1997 tarih ve 406 Sayılı Kararına İLGİ” ile atıf 

yapılarak, 28 Şubat MGK kararları doğrultusunda yürütülecek faaliyetler kapsamında Başbakan 

tarafından Genelkurmay Başkanlığına direktif verdiği teyit ve tescil edilmektedir.  

 

 BAŞBAKAN ONAYLI BU PLANDA;  Milli Güvenlik Kurulunun 31 Ekim 1997 Tarih ve 413 Sayılı 

Kararı ile Kabul Edilen 18 Ağustos 1998 Tarih ve 98/11585 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi İle 

Onaylanan, Başbakanlığın 30 Kasım 1998 Tarih ve MGKGENSEK: MGSB:0500-75-98 (04) Sayılı 

Uygulama Direktifi ile Yürürlüğe Giren Milli Güvenlik Siyaseti Belgesine “İLGİ” ile atıf 

yapılmaktadır. 1999 tarihli bu plan dahil 1992 ve 1995 tarihli (değişme) Psikolojik Harekat 

Planları Bakanlar Kurulu karı olan MGSB kapsamında hazırlanmıştır. Bu husus MGSB’nin 

devletin milli siyasetinin ve siyasi iradenin esas belgesi olduğunu, içeriğinde  iç tehdit ve 

unsurlarının, bu kapsamda “irtica” tehdidinin ve unsurlarının da sayıldığını, bu tehditle 

mücadelenin devletin milli siyaseti olduğunu ve bu konuda Genelkurmay Başkanlığına görev ve 

emir verdiğini doğrudan açıklamaktadır.   

 

Başbakan onayı ile yürülüğe giren  planın “2.VAZİFE :” maddesinde siyasi irade;  

 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mevcut anayasal rejimini yıkarak, yerine şer'i esaslara dayalı 

bir "İslam devleti" kurma amacını güden irticai unsurların, yurt içi ve yurt dışındaki hedef 

kitleleri üzerindeki etkilerini yok etmek veya azaltmak maksadıyla; Türk toplumunu irticai 

unsurlara karşı yapılan mücadele hakkında bilinçlendirmek ve irticai faaliyetlere karşı devlet 

çapında psikolojik harekatın koordinasyonunu, icrasını ve denetlenmesini sağlamaktır.”  Şeklinde 

Gnkur Başkanlığına ve tüm devlet kurumlarına verilen vazifeyi belirlemiştir 

 

 “b. Sorumluluk” maddesinde ise;  
 
“(1) Planın icrasından ilgili tüm bakanlık ve kuruluşlar, takip ve koordinasyonundan ise 

Başbakan adına Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği sorumludur.”  Şeklinde emrederek planın 

icarsının Başbakanlık adına yürütüleceğini belirtmektedir.  

 

Planda icracı makamlar ve görevleri belirtilmiştir. İlgili kısmı aşağıdadır (Kls.5 s.24);  
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Başbakan onaylı planda icracı birimlere verilen özel görevlerin haricinde genel görevlerde 

sayılmış, icracı birimlerin planın icrasını sağlamak ve ortaya çıkacak durumları değerlendirmek 

üzere kendi bünyelerinde birer birim oluşturacakları direktifinin verildiği de görülmektedir 

(Kls.5.s.59);  

 

 
 

BAŞBAKANLIĞIN YANİ SİYASİ İRADENİN BU PLAN İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA VE 

DİĞER   DEVLET KURUMLARINA VERDİĞİ GÖREVLER ARASINDA (G.K.s. 3246);  Yurt içi ve yurt 

dışında Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren irticai örgütler, siyasal İslam yanlısı ve laiklik karşıtı 

unsurlar ile bu unsurları organize eden, destekleyen basın-yayın kuruluşları hakkında 

sağlanacak her türlü istihbaratı temin etmek, irticai unsurlarla ilişkileri tespit edilenlerin kamu 
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görevlerine alınmaması ve haklarında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılması, kamu 

personelinin kılık kıyafeti ile ilgili yasal mevzuata uygun hareket etmesini sağlamak ve etmeyenler 

hakkında yasal ve idari işlem yapılması, irticai örgütlerin laiklik karşıtı faaliyetleri karşısında her bir 

icracı kuruluşun uygun konferans ekipleri teşkil etmesi gibi irtica ile mücadele görev ve 

teşkilatlanma emri verilmiştir.  

 

 MGK nın 30 Aralık 1992 gün ve TİB: 3500-36-92/PYG(69) Sayılı YAVUZ PH Planına ve 7 

Ağustos 1995 gün ve MGKGNSEK: 3500-2-95/TİB. YFP Bşmüş.(21) Sayılı YAVUZ PH Planı Onayı 

Yazısına İLGİ” ile atıf yapılarak, 1992 tarihli plan ile aynı yasal doğrultuda ve esaslar 

kapsamında hazırlandığına işaret etmekte ve 1992 tarihli planın da yasallığını tescil etmektedir.  

 

 Planın “İLGİ” sinde; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,  MGK 406 sayılı kararı, 2945 sayılı kanun, 

MGSB, İç ve dış tehdit dokümanları, Başbakanlık direktifi,  Bakanlar kurulu kararı, 30 Aralık 

1992  tarihli YAVUZ PH Planı ve bu planın 7 Ağustos 1995 tarihli onay yazısı, Anayasa Mahkemesi 

kararı, sayılarak yasallığı açıkça ortaya konulmuş ve yasal dayanakları açıklanmıştır. Bu 

dayanaklar davanın da esas delillerindendir. Ancak bu belgeler 406 sayılı MGK kararı hariç 

dosyaya koyulmamış, gizlenmiştir. İddianın aksine atılı suçu ıskat eden somut bir delildir. 

G. GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNETMELİĞİ (13 Nisan 1990 

tarihli ve 20491 sayılı resmi gazetede yayınlanan); 

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bu yönetmelik, Güvenlik soruşturmasına ilişkin 

usülleri, irticai hususları da kapsayan yıkıcı faaliyetleri, bu kapsamda araştırılacak hususları ve 

bunlara ilişkin usül ve esasları belirleyerek TSK’nın bu konudaki görev sorumluluğunu da TSK İKK 

Güvenlik ve İşbirliği Yönergesine (MY 33-5, MY 114-1) atıf yaparak belirlemektedir.  İddianame ve 

gerekçeli kararda bu yönetmeliğe hiçbir şekilde atıf yapılmamış ve açıklanmamıştır.  

 

Yönetmeliğin TSK’ya görev ve yetki olarak verdiği Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 

faaliyetleri kapsamında Güvenlik Soruşturması: Şahsın genel kolluk kuvvetleri tarafından halen 

aranıp aranmadığı ile kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği kaydının ve hakkında 

herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığının, ideolojik faaliyetleri ve ahlaki durumunun, 

yabancılar ile ilgisinin, sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve mahallinden araştırılmak 

suretiyle tespit edilmesi ve değerlendirilmesidir. 

 
Güvenlik Soruşturmasında Araştırılacak Hususlar bölümünde;  “Yıkıcı faaliyetler” başlığı 

altında :  “Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmamasını öngören Anayasanın 14 üncü 

maddesine aykırı olarak Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk 

Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri  yok etmek, 

Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar 

üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi 

bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak gibi faaliyetlerde 

bulunup bulunmadığının tespiti  ile bu faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı dernek, grup, 

kulüp, teşkilat   ve benzeri teşekküllere  üye olup olmadığının veya bu çeşit kuruluş mensupları 

ile sıkı bir ilişki içinde bulunup bulunmadığının , 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar 

Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı davranıp  davranmadığının  araştırılması” 
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Şeklinde tarif edilmiş ve  Arşiv   araştırması ile  Güvenlik soruşturmasının; Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personel bölümünde (Bu personelin güvenlik 

soruşturmaları (Aşağıda açıklanan) 33-5 sayılı Silahlı Kuvvetler İ.K.K. Güvenlik ve İşbirliği 

Yönergesi esaslarına göre yapılır “ denmektedir. 

 

 
Bu yönetmeliğe göre; Yıkıcı faaliyetler kapsamında, kişinin ideolojik faaliyetleri ve ahlaki 

durumunun, yabancılar ile ilgisinin, sır saklama yeteneğinin, bu faaliyetlerde bulunan yerli ve 

yabancı dernek, grup, klüp, teşkilat ve benzeri teşekküllere üye olup olmadığının veya bu çeşit 

kuruluş mensupları ile sıkı bir ilişki içinde bulunup bulunmadığının,  5816 sayılı Atatürk Aleyhine 

İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı davranıp davranmadığının 

araştırılması bir görevdir.  

  
        Yönetmelikte “Yıkıcı ve bölücü faaliyet: “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 

bozmayı Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeyi, temel hak ve hürriyetleri yok 

etmeyi hedefleyen faaliyetleri” şeklinde tanımlanmaktadır. 

 

    TDK da İRTİCA;  Türkiye Cumhuriyetinin temellerini ve anayasada yer alan temel niteliklerini 

hedef alan her türlü tehdit ve tehlikedir Bu kapsamda “İRTİCA”  Güvenlik soruşturması 

yönetmeliğinde   “YIKICI FAALİYET” olarak tanımlanmıştır.   

 

Mahkeme gerekçeli kararda bu yönetmelikten ve TSK’nın bu kapsamdaki görev ve 

sorumluluğundan hiç söz etmemiştir.  

 
H. TSK İSTİHBARATA KARŞI KOYMA, KORUYUCU GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (MY 

114-1 A/B/C)  (MY 33-5):  

 

Yıkıcı Bölücü ve İrticai unsurlarla mücadele usül ve yöntemlerinin açıklandığı TSK’nın esas 

dokümanıdır. İddianame ve gerekçeli kararda, bu mevzuat yok sayılmış ve sanık savunmalarında 

yer almasına, mahkeme tarafından Genelkurmay Başkanlığından istenerek dosyaya dahil 

edilmesine rağmen, Güvenlik Soruşturması Yönetmeliğinin de atıf yaptığı bu yönergeden 

gerekçeli kararda hiç söz edilmediği gibi, iddianamede yer alan aynı iddia hukuka aykırı olarak,  

aynen karara esas alınmıştır.   

  Mahkemece gerekçeli karar sayfa 2983;  

 

“Konsept belgesi ve TSK’nın hiçbir dokümanında “irticai görüşe sahip olma” veya “irticai 

eğilimli personel” ifadelerinin tanımlanmadığı, bu tespitlerin nasıl yapılacağına ilişkin kriterler 

getirilmediği, söz konusu ifadelerin sanıklar ve Batı Çalışma Grubunca hedeflenen askeri 

müdahaleye karşı çıkacak TSK personelinin TSK’dan ihraç edilmesi ve emekliye sevk edilmesi için 

oluşturulmuş, yasal olmayan ancak kanunsuz emirlerle yasal görünüme büründürülmeye 

çalışılmış bir ön kabul olduğu hususunun değerlendirildiği, yine ihraçların brifing ve diğer 

belgelerde somut ve hukuki bir veri olmamasına rağmen siyasal islamı gerçekleştirmek için 

kadrolaşan kişilerin temizlenmesi amacı ve bu amaç için orada görev aldıkları kabulü ile amaç suç 

doğrultusunda yoğun olarak yapıldığı anlaşılmıştır.” Değerlendirmesi yapılmıştır.  
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Öncelikle şu hususu açıklamakta yarar vardır; Bu ifadede geçen “KONSEPT BELGESİ” ile 

mahkeme, sahte CD 5 içinde yer alan sözde 6 Mayıs 1997 tarihli “Batı Harekâtı Konsepti 

Belgesi”ni kastetmektedir.  Esas Konsept belgesi, mahkemenin dosyadan kaçırdığı Millli Güvenlik 

Siyaset Belgesi (MGSB-Kırmızı Kitap)” esasları doğrultusunda Genel Kurmay Başkanlığınca 

hazırlanan, 1612 sayılı kanun gereğince Yüksek Askeri Şurada görüşülen, Başbakan tarafından 

onaylanan,  “TÜRKİYE’NİN MİLLİ ASKERİ STRATEJİ KONSEPTİ  (TÜMAS)” DIR. Mahkeme bu 

ifadesiyle, TSK dan ihraç işlemlerinin sanki BÇG tarafından yapıldığı izlenimi yaratmaya çalışmış, 

ancak taleplere rağmen dosyadan kaçırdığı TÜMAS dökümanından haberi olmadığını da ikrar 

etmiştir.  

 

Hiçbir TSK mevzuatını incelemediği anlaşılan FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin örgüt görevi 

kapsamında kaleme aldığı iddianame ve gerekçeli kararda yer alan iddianın aksine, on yıllardır 

uygulandığı gibi, halen TSK’da; yıkıcı, bölücü ve irticai unsurlarla mücadele ve tanımlar ile buna 

ilişkin usül ve esaslar TSK İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesinde 

yer almakta ve bu mevzuata göre yürütülmektedir.  Bu yönerge, sanıklarca delil olarak defalarca 

talep edilmesine rağmen FETÖ tutuklusu ve kumpasçısı Gnkur. Eski Adli Müşaviri FETÖ üyesi 

Muharrem KÖSE’nin her türlü engellenmesine rağmen, nihayet 3 yıl sonra dava dosyasına dahil 

edilebilmiş, ancak dava sürecinde tartışılmamıştır. 

  

İddianame ve gerekçeli kararda sözde fişleme olduğu iddia edilen sakıncalı/şüpheli personel 

işlemleri, birlik ve personel güvenliğine ilişkin işlemler ve irtica ile mücadelede uygulanacak usül 

ve esaslar gibi birçok husus bu yasal doküman da yer almakta ve TSK’ya bu konularda emir 

vermektedir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği (13 Nisan 1990 tarihli ve 

20491 sayılı resmi gazetede yayınlanan) TSK’da Güvenlik soruşturmasının TSK İstihbarata Karşı 

Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi esaslarına göre yapılacağını hükme bağlamıştır. 

Dava dosyasında bulunan Genelkurmay Başkanı imzalı TSK dışında Milli Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Bakanlıkları ile MGK Genel Sekreterliği, MİT Müsteşarlığı ve NATO Komutanlıklarına 

dağıtımı yapılan ve bazı güncellemelerle birlikte halen yürürlükte bulunan bu Yönergenin İKK 

faaliyetleri kapsamındaki önemli kısımları ana başlıklarıyla aşağıda özetlenmiştir;  

 

 Yönergenin yedinci bölüm birinci kısımda yer alan İstihbarata karşı koyma konularında 

bilgi mübadelesi esaslarında: Silahlı Kuvvetler gerektiğinde yurdun iç tehlikelere de karşı 

korunması ile de yasal olarak görevli olduğundan bu görevin ifası iç tehlikelerin ve tehdidin 

mahiyet ve kudretini bilmeye bağlı bulunduğundan istihbarata karşı koyma konularında bilgi 

derleyen kuruluşların elde ettikleri bilgiler ve sonuçları ile kullanılan metotları tamamen ilgili 

kuruluşun malı ve mahremiyeti olmak kaydı ile Silahlı Kuvvetlere Silahlı Kuvvetlerce elde 

edilenlerin de ilgili kuruluşlara verilmesi emredilmiş, 

 

 Silahlı Kuvvetlere yönelik olaylar başlığında; Herhangi bir sivil kuruluşun ya da şahsın 

yazılı veya sözlü beyanları ile her türlü yayınlarda Silahlı Kuvvetlere yönelik yıkıcı unsurlar tespit 

edildiğinde tespit yapan komutanlık veya kurum amirliğinin nezdinde ki yetkili makamlara 

gerekli işlemin yaptırılması ve silsileler yolu ile Gnkur. Bşk.lığına bilgi verilmesi emredilmiş,  

 Üçüncü Bölümde; Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasında genel esaslar,  

ilkeler ve yetkiler belirlenmiş,  
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 Onuncu bölümde; Sakıncalı/Şüpheli personel tarifi, işlemleri, tanzim edilecek raporlar ve 

formları açıklanmış, sakıncalı/şüpheli kategorisi ve kategoriye alma yetkileri belirlenmiş,  

 Birinci bölüm üçüncü kısımda; Bölücü, irticai ve yıkıcı unsurların (aşırı sağ, aşırı sol ve 

bölücü) Türk silahlı kuvvetlerine sızmaları, sızma yöntemleri, muhtemel faaliyetleri ve bunlara 

karşı alınacak önlemler açıklanmış ve sıralanmış,  

 Yönergenin Ek A sında; Sakıncalı/Şüpheli Personel Tanımlanmış,  

 Yönergenin Ek C sinde;  Sakıncalı/Şüpheli Kanaat Formu ve bu formun doldurulması ile 

ilgili kontrol edilecek hususlar açıklanmıştır. Formda 25 adet kontrol edilmesi gereken kriter 

(savcılığın ve mahkemenin olmadığını iddia ettiği krıterler) yer almakta olup özellikle savcılığın ve 

mahkemenin suç teşkil ettiği, fişleme olarak nitelendirdiği hatta hiçbir mevzuatta olmadığını ileri 

sürerek BÇG kapsamında toplanan bilgiler olarak iddia ettiği hususlardır.  

     
Gerekçeli kararda yer alan iddianın aksine irticai eğilimli personel tespitlerinin nasıl 

yapılacağına ilişkin kriterler getiren TSK İ.K.K. Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesinde; 

Sakıncalı ve Şüpheli Personel kategorisine alma işlemleri ve esasları yani kriterleri, kategoriye 

alınan personelin takip ve kontrol esasları, bu personel hakkında gönderilecek kayıtlar, raporlar 

ve içerikleri, temize çıkarma işlemleri detaylarıyla açıklanmakta ve emredilmektedir. 

   
Ancak iddianame ve gerekçeli kararda TSK’nın, bu yönergeye uygun işlemlerini, gayri yasal 

bir faaliyet olarak ileri sürülmektedir. Bu dokümanda yer alan sakıncalı/şüpheli kanaat 

raporunda;  kontrol edilecek hususlar tek tek ve somut olarak sayılmıştır. Bunlara örnek olarak;  

Tarikat, örgüt, dernek, siyasi parti,  ideolojik akımlar vs. bağlantısına işaret edebilecek siyasi 

parti, dernek, cemaat, tarikat benzeri oluşumların yöneticileri ile ilişkilerinin olup olmadığı, 

yıkıcı bölücü irticai amaçlı toplantılara katılıp katılmadığı,  bu yönde propaganda faaliyetinin 

olup olmadığı, birlik içi ve dışı görev ve sosyal yaşantısındaki davranış biçimleri gibi eşinin ve 

kendisinin yıkıcı bölücü irticai örgütsel bağlantısına işaret edecek EMARELERİN varlığı ya da 

yokluğu tespit edilerek,  takip ve kontrol altında tutulması ya da temize çıkarılması yönünde bir 

kanaate ulaşılması emredilmektedir. 

  

Bu yönerge hükümleri sanıklar tarafından kaleme alınmamıştır. TSK nın iç tehdit ile 

mücadelede anayasa ve yasaların verdiği yetki ve sorumlulukla hazırlanmış, Hükümete, 

Bakanlıklara NATO ve ilgili kurumlara dağıtımı yapılmıştır.  Bu yönergenin uygulanmaması da 

olanaklı değildir. Ancak gerekçeli kararda bu yönergeye atıf yapılmadığı  gibi, sanki bu 

yönergede yazılanlar yok ve suçmuş gibi bir yaklaşıma gidilmiştir. 

 
İ. 28 ŞUBAT 1997 406 SAYILI MGK KARARI VE DİĞER MGK KARARLARI:  

   

İrtica tehdidi Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) ve Türkiye’nin Milli Askeri Strateji 

Dokümanında (TÜMAS) iç tehdit olarak tarif edilerek  gündemi Cumhurbaşkanı S.Demirel 

tarafından belirlenen 28 Şubat 1997 tarihinde icra edilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında  

öncelikle ele alınmıştır. 

  
İrtica ile mücadele sadece 406 sayılı MGK kararı dayanak alınarak değil, bu karar 

kapsamında Başbakanlık ve Bakanlık genelgeleri ile ülke genelinde irtica ile mücadele 

direktiflerinin verilmesi, Cumhurbaşkanının verdiği  direktif,  ilgili mevzuat , MGSB ve TÜMAS’ın 
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TSK ya verdiği açık görev ve sorumlulukla Genelkurmay Başkanlığınca bu konuda bir çalışma 

grubunun (BÇG) oluşturulmasına karar verilmiştir.  İrtica tehdidi 1997 yılı öncesindeki MGK 

toplantılarında da gündeme alınmış, 28 Şubat MGK kararlarını takip eden MGK ve  Bakanlar 

Kurulu   kararları ile irtica tehdidine karşı  tedbirler sürdürülmüş,  Kasım 1997 tarihli MGK kararı 

ve Aralık 1997 tarihli Bakanlar Kurulunca onaylanan MGSB tehdit öncelik sırası yeniden 

düzenlenerek  PKK ile eş seviyede birinci sıraya yükseltilmiş,  takip eden yıllarda  da 2005- MGSB 

(Milli Güvenlik Siyaset Belgesi) ve Başbakan R.T. Erdoğan tarafından imzalanan 2006- TÜMAS 

(Türkiye’nin Milli Askeri Stratejisi)  ile açık mevzuatın dışında TSK ya irtica ile mücadele görevi 

hükümet direktifi olarak verilmiştir.  

 

Ayrıca MGSB ve TÜMAS da sıralanan bir iç tehdide karşı mücadelenin başlatılması, bu 

tehdidin kaçıncı sırada olduğu ile ilgili de değildir. Tehdidin, bu dokümanlarda kaçıncı sırada 

sayılmış olursa olsun “iç tehdit” olarak tarif edilmesi ve mücadele görev ve sorumluluğunun 

verilmiş olması yeterlidir. Bu kapsamda; İrtica İle Mücadele, salt 406 sayılı MGK kararının değil, 

sayılan anayasa dahil, tüm mevzuatın yüklediği görev, yetki ve sorumluluğun bir sonucu olarak 

yoğunlaştırılmış ve 10 Nisan 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu kurulmuştur.  

  
28 Şubat 1997 tarihli 406 sayılı MGK kararında 18 maddenin yer aldığı, "Gizli" ibareli ek 

belge "Rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler" başlığı ile “irtica 

tehdidini” açıklamaktadır.  Bu tanım sadece 406 sayılı MGK kararının bir sonucu değil, aynı 

zamanda ve esasen 1972 yılından beri Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde yer alan ve iç tehdit 

olarak tanımlanan “irtica tehdidi” ile mücadele siyasetinin emrettiği mutlak bir sonuçtur.  

 
Esasen TSK içinde irtica ile mücadelenin sadece 28 Şubat 1997 tarihli 406 sayılı MGK kararı 

sonrasında başlatılması da söz konusu değildir. İrticai çok daha öncesinde tehd it olarak 

belirlendiğinden ve mücadele edilmesi görevi verilmiş olduğundan, buna dair istihbaratın 

toplanması ve değerlendirilmesi, irticaya bulaşmış personelin görevinden uzaklaştırılması veya 

bilgilendirmek amacıyla uyarılar yapılması uygulamaları çok daha önceki zamanlardan beri devam 

edegelen uygulamalardır. Bunun için daha önceki YAŞ kararlarının irdelenmesi de yeterlidir. Bu 

tarihten sonra irtica ile mücadele daha yoğun bir şekilde yapılmaya başlaması ve 10 Nisan 1997 

tarihinde BÇG’nin kurulmuş olması, mücadelenin bu tarihten itibaren başladığı anlamında 

değildir. Mahkemenin temel yanılgılarından birisi de budur.  

 
J. 1324 SAYILI GENELKURMAY BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİNE DAİR KANUN :  
 

1997 tarihinde yürürlükte bulunan bu kanuna göre; TSK’nın teşkilatı kendi kuruluş ve 

kadrolarında gösterilir. Buna göre; Genelkurmay Başkanı TSK’nın personel, istihbarat, harekât, 

teşkilat, eğitim, öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana programlarını  tespit 

etme ve TSK ya tevcih edilen görevlerin gerektirdiği ihtiyaçlara göre ( Anayasada, mevzuatta  ve 

MGSB de sayılan ve görev tevcih edilen iç ve dış tehditlere karşı) teşkilatını oluşturma görev ve 

yetkisine sahiptir. 

 

TSK’nın sayısız görev için, tahsis edilen kadro ve bütçe dahilinde teşkilat oluştururken ve 

reorganize ederken, ayrıca bir direktif alması kanunda öngörülmemiştir. Teşkilat yetkisi 

kanunla Gnkur Başkanına doğrudan ve kesin olarak verilmiştir. Tahsis edilen kadro ve 

bütçe dahilinde ve bu kapsamda; Örneğin bölük, tabur, çalışma grubu hatta tugay, tümen 
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teşkilatı kurma, değiştirme, konuşlanma, düzenleme yönünde Genelkurmay Başkanına verilmiş 

emsal bir kuruluş emri ya da direktifi yoktur. Üstelik bir kadro  ve ek bütçe ihtiyacı oluşturmayan 

BÇG’nin kurulması için de, bir Başbakanlık direktifi veya başka bir makamdan talimat alınması 

kanuna göre gerekmemektedir. Genelkurmay Başkanlığının teşkilat oluşturması ve konularına 

göre kendi bünyesinde çalışma grupları oluşturması için,  açık mevzuatın dışında MGSB ve 

TÜMAS direktiflerinde “İç ve Dış tehdit” olarak tarif edilmiş olması yeterlidir. Kanun sayılan iç 

ve dış tehditlere karşı personel, istihbarat, harekât, teşkilat, eğitim, öğretim ve lojistik 

faaliyetler kapsamında teşkilat kurulması, göreve mütaalik çalışma ya da  muharebe grupları 

kurulması  ve vazifenin yürütülmesine cevaz vermektedir. Bu husus NATO ve diğer ülkelerde de 

aynıdır ve askeri terminolojide “TAM KOMUTA” olarak adlandırılır. Savaşın başarısı bu mutlak 

yetki şartına bağlıdır. Aksi hezimettir. FETÖ nün TSK yı zayıflatmak için kurguladığı dış destekli 

kumpas ayaklarından biri de bu yetkinin tartışılması, TSK nın karar veremez hale getirilmesi ve 

zayıflatılmasıdır. Bunun maşası da ileride ortaya çıkacaklarla birlikte FETÖ üyesi Bilgili ve TSK 

ayağı  kumpasçı eski Adli Müşavir KÖSE’dir.  

 

1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerine ait kanun; 

 

     
   “ I -Kuruluş ve komutanlık: 
    Madde 1 - Silahlı Kuvvetlerin teşkilatı, kendi kuruluş ve kadrolarında gösterilir. Genelkurmay 

Başkanı, barışta ve savaşta Silahlı Kuvvetlerin Komutanıdır. 

    

       II - Görev, yetki ve sorumluluk: 

    Madde 2 - Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında; personel, 

istihbarat, harekât, teşkilat, eğitim, öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana 

programlarını tespit eder.”  Demektedir.   

 

 
Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında (iç ve dış tehditler) ilke ve öncelikler ile ana 

programların  tespitinde tam yetkili olması “Görev, yetki ve sorumluluk” başlığı altında 

Kanunda açık ve kesin olarak  belirtilmiştir. Kanununun verdiği açık yetkiyi yargı kolu 

sınırlayamaz.   Bu yetkinin kullanılmasını şekli unsurlara  ya da  bir başlangıç direktifi şartına 

bağlayamaz.  Mahkemeler yasa koyucu yerine hüküm kurup norm inşa edemez.   

 
K. 2937 SAYILI DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU: 

 
2937 Sayılı kanun;  esasen Anayasanın 117.maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı olarak 

yayınlanan Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde yer alan iç ve dış tehditlere karşı MİT 

Müsteşarlığının devlet istihbaratını oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanına, 

Genelkurmay Başkanına ve MGK Genel Sekreterliğine ulaştırmakla görevlidir.  

 

 Aynı zamanda, kanun uyarınca MİT Müsteşarlığı Milli Güvenlik Siyaseti ile ilgili Planların 

hazırlanması ve yürütülmesinde Genelkurmay Başkanlığı ve MGK Genel Sekreterliğinin istihbarat 

istek ve ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir. Genelkurmay Başkanlığı MGSB ve TÜMAS 

dokümanlarında belirlenen ve sayılan, iç ve dış tehditlerle ilgili planların hazırlanması ve 

yürütülmesinde yani dış tehdidin yanı sıra bu kapsamda İç tehdit ile mücadelede görevli ve 
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sorumludur. “İrtica” tehdidi ise Milli Güvenlik Siyasetinin belirlediği bir iç tehdittir. Kanunda 

Genelkurmay Başkanlığının İç tehdit ile ilgili planlama ve yürütme yani icra görevi olduğu,  

zaten açıkça anlaşılmaktadır.  

 

Mahkemenin Gnkur. Başkanlığının iç tehditle mücadelede ve BÇG’nin kurulmasında bir 

direktif olmadığı yönündeki kabul ve tespitinin, Bakanlar Kurulu Kararı olan MGSB ve Başbakan 

direktifi TÜMAS la birlikte, 2937 sayılı kanunun açık hükümleri karşısında hiçbir hukuki değeri 

yoktur. 

 
 Ayrıca kanun, Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülecek haber ve istihbaratın 

ulaştırılmasının ise, yapılacak protokol ile belirleneceğini belirtmektedir. Yani Gnkur. Başkanlığı, İç 

ya da dış istihbarat ihtiyacından KENDİSİNİN ELDE ETTİĞİNİN DIŞINDA ULAŞTIRILMASINA 

LUZUM GÖRDÜĞÜ, YANİ LÜZUM ÖLÇÜSÜNÜ GNKUR BAŞKANININ BELİRLEDİĞİ haber ve 

istihbarat talebini protokole bağlayacak ve MİT Müsteşarlığı ise bu haber ve istihbaratı 

Genelkurmay Başkanlığına ulaştıracaktır. MGSB ve TÜMAS de yer alan iç ve dış tehditlere karşı 

Gnkur. Başkanlığının istihbarat/haber toplama/üretme görev ve yetkisinin olduğu KANUN 

HÜKMÜDÜR. TSK’nın İstihbarat görev, yetki ve sorumluluğu dilekçemizin TSK’nın İstihbarat 

Görevinin Olmadığı İddiası Gerçek Dışıdır” başlığı altındaki 15. Maddede ve ilgili diğer başlıklarda  

detaylarıyla  yer aldığından bu kısım da kısaca söz edilmiştir.  

 

L. 211 SAYILI TSK İÇ HİZMET KANUNU VE YÖNETMELİĞİ;  
 

Gerekçeli karar da yer alan “TSK’nın  (bir iç tehdit olan) “İrtica ile mücadele” görevi yoktur, 

şeklindeki iddiası, TSK’nın İrtica tehdidi ve bu kapsamda yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlerle 

mücadelesinde bir kısım yetki ve sorumlulukları belirleyen aşağıda yer alan mevzuat hükümleri ile 

üst başlıklarda açıklanan MGSB, TÜMAS ve diğer mevzuat kapsamında hukuki değeri 

bulunmamaktadır.    

 
TSK İç Hizmet Kanununun 35nci maddesi;   

 

“Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye 

Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır.” 

 

TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin 85/1nci maddesi;   

 

“Türk Yurdu ve Cumhuriyetini iç ve dışa karşı, lüzumunda silahla korumak” şeklinde 

belirlenmiştir 

 
İç Hizmet Kanunu 35.maddesi TSK’ya anayasal düzene yönelen İÇ VE DIŞ TEHDİTLERLE 

MÜCADELEDE AÇIK GÖREV VERDİĞİNİ MAHKEME KABUL ETMİŞTİR. Gerekçeli kararın 3486. 

sayfasında; “Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin anlamı ve normlar 

hiyerarşisindeki konumu incelendiğinde; yasa hükmüyle, silahlı kuvvetlere, anayasal düzene 

yönelen iç ve dış tehditleri ortadan kaldırma görevi verilmişti.” şeklinde açıkça ifade edilmiştir. 

Mahkemenin bu doğru tespiti, esasen atılı suçun işlenmediğinin ikrarı ve TSK’nın İç tehditleri 

ortadan kaldırmak üzere yasal dayanağının bulunduğunun açık bir tespitidir. 
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211 sayılı  TSK İç Hizmet. Kanunun,  ESASLAR-Tarifler başlığı altındaki 6.maddesinde;   

  

HİZMET : Kanunlarla nizamlarda yapılması veyahut yapılmaması yazılmış olan hususlarla, 

amir tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işlerdir. 
 

Kanunun aynı başlık altındaki 5. ve 7. ve 8. maddesinde ise,  

 

VAZİFE ;  Hizmetin icabettirdiği şeyi yapmak ve menettiği şeyi yapmamaktır   
NİZAM :  Tüzükler, kararnameler, yönetmelikler, talimnamelerin ve talimatların hükümleridir 
EMİR    : Hizmete ait bir talep veya yasağın sözle,yazı ile ve sair surette ifadesidir 

 
Kanunun hukuken bağlayıcı bu tanımlarına göre;  kanun, yönetmelik, tüzük,talimname ve 

talimatlarda YAZILMIŞ OLAN HUSUSLAR İLE AMİRİN YAZI VE SÖZLE EMRETTİĞİ İŞLER 

HİZMETTİR.  KANUN, yönetmelik, tüzük, talimname, ve talimatların İCABETTİRDİĞİ ŞEYİ 

YAPMAK, MENETTİĞİ ŞEYİ YAPMAMAK İSE VAZİFEDİR.  
 

 Bu durumda, mahkemenin “Askeri Hizmet”olarak tanımladığı “HİZMET” in ne olduğunu, 

kanunlara ve nizamlara bakarak bulmamız gerekmektedir. 211 sayılı İç Hizmet Kanunun 35. 

Maddesi; "Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi, Türk yurdunu Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye 

Cumhuriyetini korumak ve kollamak" olduğu,  TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin 85/1. maddesinde 

ise; “Vazifesi, Türk Yurdu ve Cumhuriyetini iç ve dışa karşı, lüzumunda silahla korumak” olduğu 

yazılıdır. 
 

Kanunda ve yönetmelikte yer alan ve mahkemenin “Askeri Hizmet” olarak tarif etmeye 

çalıştığı “HİZMET”, Anayasa ile tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak ve 

gerektiğinde içve dışa karşı luzumunda silahla korumak işidir.   

 

BU NEDENLE TSK NIN TÜRK YURDUNU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İÇ VE DIŞA KARŞI 

KORUMAK VE KOLLAMAK İÇİN YAPILMASI İCAP ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ HER ŞEY VE HER TÜRLÜ 

EMİR HİZMET YA DA MAHKEMENİN TANIMI İLE ASKERİ HİZMETTİR.   

 

VAZİFE ise, hizmetin icap ettirdiği şeyi yapmak olduğuna göre, kanun ve yönetmelikte 

ifadesini bulan HİZMETİN İCAPLARINI YERİNE GETİRMEK TSK NIN MUTLAK VAZİFESİDİR.   

 

KANUN KAPSAMINDA TARİF EDİLEN HİZMETİN İCAPLARINI YERİNE GETİRMEK İÇİN BİR 

DİREKTİFE VE  BAŞKACA HİÇ BİR ŞART VE ŞEKLE İHTİYAÇ YOKTUR. KANUN BUNU AÇIK VE KESİN 

OLARAK EMRETMEKTEDİR.  

 
TSK İç Hizmet Yönetmeliği Madde 664/4. (c) ;(Değişik:RG – 14/02/1999 - 23611);   

 

“Emekli üyeler ile bunların aile fertlerinden birisinin, irticai, bölücü, yıkıcı faaliyetler 

içerisinde yer aldığının ya da Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhinde beyanda veya faaliyette 

bulunduğunun tespit edilmesi halinde, bu kimselerin, orduevleri, askerî gazinolar ve diğer askerî 

sosyal tesislere girişleri, Genelkurmay Başkanlığınca geçici veya sürekli olarak yasaklanabilir.”  

Demektedir. 
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İç Hizmet Yönetmeliğinin bu hükmü, İddianame ve gerekçeli kararda irtica tanımının hiçbir 

askeri dokümanda bulunmadığı, mücadele görevi verilmediği yönündeki iddiasına, Bakanlar 

Kurulunca verilmiş yanıttır. Devlet ne anlama geldiğini bilmediği tanımlarla mevzuat 

düzenlemez. 

 

M. 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU: 

Subay / Astsubay Sicil Yönetmelikleri ile birlikte yürütülen 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 50. ve 94. maddeleri  gereğince;  

 

Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik veya ahlaki durum veya bendlerinde sayılan suçlardan 

hükümlülük nedeni ile belirtilen esas ve şartlar dahilinde subaylar ve astsubaylar hakkında Silahlı 

Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır.  Bu gibi subaylardan / astsubaylardan durumlarının Yüksek 

Askerî Şura tarafından incelenmesi Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görülenlerin Silahlı 

Kuvvetlerden ayırma işlemi, YÜKSEK ASKERÎ ŞURA KARARI İLE YAPILIR.  

 

N. SUBAY VE ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİKLERİ (Bakanlar Kurulu Kararı):  

Subay Sicil Yönetmeliğinin 91. ve Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 60. Maddeleri; disiplinsizlik 

ve ahlaki durumları nedeniyle ayırma usüllerini düzenlemiş ve sebeplerini sayarak;   

             

Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü, İRTİCAİ ve ideolojik görüşleri 

benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılan Subay ve Astsubaylar 

hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik işlemi yapılır.  Demektedir. 

 

Bu hükümler irtica ile mücadelede TSK nın açık görevinin normlaşmış şeklidir. Kaldı ki 

yönetmelik oldukça kesindir. İrticai faaliyetlerde bulunmak bir yana, irticai görüşü benimsemek 

ihraç kararı verilmesi için yeterlidir.  İRTİCA İLE MÜCADELE MEVZUATIN TSK’ YA YÜKLEDİĞİ AÇIK  

GÖREV VE SORUMLULUKTUR. 

 

O. 1612 SAYILI YÜKSEK ASKERİ ŞÛRANIN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN;  

Mahkemenin yok saydığı  Başbakan onaylı Türkiyenin Milli Askeri Strateji Dokümanı (TÜMAS) 

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi kapsamında 1611 sayılı  kanun gereğince Başbakanında bulunduğu 

Yüksek Askeri Şurada görüşülür.  

 

1612 sayılı kanun “Madde 3/a da; “Yüksek Askeri Şûranın görevleri arasında; “Genelkurmay 

Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden 

gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek” şekinde ifade edilmiştir.  

 

P. ANAYASA MAHKEMESİ, AİHM VE YARGI KARARLARI :  

 “İrtica”, “İrticai faaliyetler” ve ilişkili konularla ilgili başta AİHM ve Anayasa Mahkemesi 

kararları olmak üzere, yargı kararları, TSK’yı bu bakımdan bağlayan kararlardır.  AİHM’in 

Türkiye/Kalaç davası ve gerekçesi, AYM’nin RP ve FP Kapatma kararları, Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesinin  “irtica” ve “irticai görüşü benimsemiş personel” konularında almış oluğu kararlar 
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(diğer başlıklarda detayları bulunmaktadır) TSK’yı ve diğer devlet kurumlarını da bağlayan 

kararlardır.  Bu kararlar, dilekçemizin bir çok başlığında ele alınmış ve açıklanmıştır.  

Q. CUMHURBAŞKANI S. DEMİREL’İN BAŞKOMUTAN VE DEVLETİN BAŞI OLARAK TSK 

(GNKUR BAŞKANI)’YA VERDİĞİ  GENEL DİREKTİF (G.K.s. 2846,2847);  

Cumhurbaşkanı Demirel’e, Yürütmenin başı, Cumhurun ve Devletin başı ve Başkomutan 

olarak TSK (Gnkur Başkanına)’ya 17 Ocak 1997 tarihinde Gnkur.Başkanlığında verdiği genel 

direktifin (G.K S.2846) alıntılanan kısmı  aşağıdadır,   

 “Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden gönderilen “Sayın Cumhurbaşkanına Genelkurmay 

Karargahında verilen brifingte yapılan konuşmalar” başlıklı 17 Ocak 1997 tarihli 3 sayfadan 

oluşan belgede;  

 

   
 “Sn.Cumhurbaşkanı: 
 

-   Bu konu MGK’da görüşülmek üzere gündeme getirilmiştir. Şu ana kadar 

görüşülemedi. –  

    Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri bu tür tehditler olmuştur. Bir komünist devleti    

    kurulması tehlikesi de vardı. Her zaman bu tür tehlikeler oluşmuştur. Önemli olan Türkiye’yi 

idare  

    edilemez duruma getirmemektir. Devlet’in alacağı tedbirlerle bu tehdit tesirsiz hale 

getirilebilir. 

-  Söylenenlerin bir kısmı yeni değildir. Bir kısmı günceldir. Ben öncelikle ülkenin güvenliğini      

   düşünürüm. Hukuk devletinin kurallarını ayakta tutarak gereken tedbirleri almayı düşünürüm. 

-  İç savaşa gitmeden gerekli tedbirler alınmalıdır. 

-  İrtica gibi Kürtçülük de var. Bunlar birleşebilir mi? Maksatları ayrı. 

-   Alınması gereken pratik tedbirler var. Bunları alarak mani olabiliriz. 

-  Devletin büyük kuruluşlarının başında rejim düşmanı kimseyi barındırmam. 

-  Devleti rahatsız hale getirecek, devletin şeklini değiştirecek hiçbirşey yaptırmayız. 

 -  Devlet Başkanı ve vatandaş olarak görevimi yaparım. Sizlerle işbirliği yaparım. 

- ….. En önemli olan şey Cezayir durumuna düşülmeden bu durumdan çıkılmasıdır. 

-Devletin kendini koruma mekanizmasında bir noksanlık yok. Bunları işleteceğim. 

 

  

     Sn.Cumhurbaşkanı;  

 

-   Sizin düşüncelerinizi bilmem gerekir ki tedbir alayım.  Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’nın     

    temsilcisi olarak sizin rahatsızlığınızı bilmem gerekir. Siz rahatsanız sistem rahat işler. 

-   Maalesef son olaylarla ilgili tartışmalar ve yazılar, hadiseyi ve kişileri bırakıp devleti hedef 

almaya       

    yöneldi ve devletin çalışmasını zorlaştırdı.  

 

17 Ocak 1997 tarihinde Cumhurbaşkanı ile Genelkurmay Başkanı arasında yapılan görüşme, 

mahkemenin G.K.s. 2847’de yer alan zorlama değerlendirmesinde ifade ettiği gibi siyasi değil,  
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TSK’nın yukarıda sayılan anayasa dahil, mevzuat uyarınca yetkili ve görevli olduğu, Devletin 

Milli Güvenliği ile ilgili, MGSB de açıklanarak mücadelesine karar verilmiş konulardır. Aradaki 

farkı ayırt edemeyen mahkeme, bu görüşmenin siyasi olduğu zorlama değerlendirmesini 

yapmıştır.  

 

Kaldı ki, Başkomutan sıfatı taşıyan, yürütmenin ve Cumhurun başı, kiminle ne konuşacağına 

kendisi karar verir.  Cumhurbaşkanı brifing sonrası “İrtica Tehdidi”ni MGK gündemine aldığını, 

bir dizi tedbir düşündüğünü de belirtecek şekilde Devletin alacağı tedbirlerle bu tehdidin tesirsiz 

hale getirileceğini belirttikten sonra, TSK’ya “gerekli tedbirlerin alınması” genel direktifini 

vermiş ve alınması gereken bir dizi tedbiri de sıralayarak açıklamıştır.  Bu direktif, bütün 

iddiaları çürüten, açık, kesin, meşru ve yasal bir direktiftir.  İDDİANIN AKSİNE, MAHKEMENİN 

DEĞERLENDİRMESİ, YÜRÜTMEYE MÜDAHALE EDEN MAKSATLI SİYASİ BİR DEĞERLENDİRMEDİR.  

Cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalasında, 17 Ocak 1997 tarihli brifing sözde delil 

olarak sayılmıştır (G.K.s.2697,s.2729). Ancak savcının atılı suçla ilgili 1. sırada delil olarak saydığı 

bu brifingte Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Başkomutan ve Devletin Başı olarak TSK 

(Gnkur Başkanına) verdiği “İRTİCA İLE MÜCADELE” genel  direktifi, iddianın aksine  atılı suçu 

çürüten, açık somut, yasal ve  savcının üzerinde mütalaada bulunamayacağı kesin bir delildir.   

Savcı, brifing metnini atılı suça delil olarak saymakla birlikte, özenle gizlediği  brifing sonrası 

Cumhurbaşkanının MGK  gündemini belirlemesini, TSK ya verdiği genel direktifi ve irtica tehdidi 

ile ilgili değerlendirmelerini  hiçbir biçimde yok sayamaz ve Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı 

bu işlemi yargı konusu yapamaz. Aksi durum bizzat savcının işlemini anayasaya aykırı hale 

getirir. Türk Milleti, Cumhuru temsil etmek ve Cumhur adına karar vermek üzere o tarihte savcı 

ya da mahkeme üyelerini değil, Süleyman Demirel’i Cumhurbaşkanı makamına getirmiştir. Yargı, 

Cumhurun ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanının “irtica ile mücadele”ye ilişkin genel 

direktifini ve değerlendirmesini yasadışı ilan edemez, bu yolla, yürütmeye ve idareye müdahale 

edemez.  Bunu değerlendirmek ve yargılamak  5.Ağır Ceza mahkemesinin yetkisi içinde değildir. 

Ayrıca; Gnkur Başkanı İ.H.Karadayı,9.Cumhurbaşkanı ile 17 Ocak 1997 tarihli brifing sırasında 

yaptığı görüşmede, SİYASETİN DIŞINDA OLDUKLARINI VE CUMHURBAŞKANININ ANAYASAL 

DÜZEN İÇİNDE SORUNLARI ÇÖZECEĞİNE OLAN İNACINI CUMHURBAŞKANINA İLETMİŞTİR.  C.B 

Süleyman Demirel arşivinden TBMM Komisyonuna gelen ve dosyaya intikal eden Kls.250 s.472 

de bulunan görüşme metninden alıntı aşağıdadır;  

 
Siyasettin dışında olduğunu ve özenle kaçındığı açıklayan ve anayasal düzeni referans 

gösteren Gnkur Başkanı ve TSK’ya, bir takım yamama kılıflar altında, suç ve olgu isnat etmek, 

amaçlar monte etmek, kasıtlı bir varsayımdan öteye geçemez. Bu ifadeler, mahkemenin 

gerekçeli gerekçesiz kararında ifade etmediği, mahkemenin iddiaları ile çelişen, ancak  somut 

ve geçerli delillerdir.  
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R. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIK DİREKTİFLERİ ; 

 

BU husus dilekçemizin 20.J, 20.K., 20.L ve 20. M. maddelerinde detayları ile açıklanmıştır.  

 

S. 2935 SAYILI  OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU; 

Olağanüstü yönetim usülleri, devletin, hukuk düzeninin olağan kuralları ile üstesinden 

gelinmesine imkan olmayan olağanüstü bir tehdit veya tehlike karşısında başvurduğu usüllerdir. 

Olağanüstü tehdit ve tehlikelerin ne olduğu, nasıl ve ne şekilde gelişeceği, davanın esas delili 

olan, ancak mahkemenin hukuka aykırı olarak dava dosyasına dahil etmediği siyasi iradenin 

kararı olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde öngörülmüştür. Olağanüstü yönetim rejimlerine 

ilişkin planlar MGSB de öngörülen özellikle iç tehdit ve tehlike ile bunların oluşturacağı 

muhtemel olaylar ve hatta bunların vahim halleri dikkate alınarak hazırlanır. Planların 

dayandığı ve planlarda yer alan varsayımlar siyasi iradenin ortaya koyduğu tehdit ve tehlikelerdir.  

 

Olağanüstü yönetim usülleri 1982 Anayasasının 119 - 122’nci maddelerinde düzenlenmiştir.  

 

1982 Anayasasının 120.maddesinde; olağanüstü hal ilânı sebeplerini gösteren haller 

arasında;  

“Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 

kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet 

olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması halleri” sayılmıştır.  

 

Anayasaya dayanılarak çıkartılan 2945 sayılı Olağanüstü Hal Kanununda; 

 

Kuvvet istemi başlığı altındaki  Madde 21’de:  “Bölge valisinin askeri birliklerden yardım 

istemesi halinde, aşağıdaki hükümlere göre hareket edilir 

b) Çapı askeri komutanlık tarafından tayin edilen ve muhtemel olaylar için istenen askeri 

kuvvet, ilgili il valisinin degörüşleri alınarak, olaylara hızla el koymaya uygun yerde hazır 

bulundurulur. Ani ve olağanüstü olaylar için istenen askeri kuvvet ise, derhal bölge valisi 

tarafından verilen görevleri kendi komutanının sorumluluğu altında ve onun emir ve talimatına 

göre, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin 

genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkileri kullanarak yerine getirir. 

 c) Güvenlik kuvvetleri ile yardıma gelen askeri kuvvet arasındaki işbirliği ve koordinasyon, 

emir ve komutaya ilişkin esaslar, bölge valisi ile bölgedeki en üst askeri komutan tarafından tespit 

edilir. Ancak, güvenlik kuvvetleri ile yardıma gelen askeri birliğin belirli görevleri beraber 

yapmaları halinde komuta, sevk ve idare, görev verilen askeri birliğin komutanı veya askeri 

birliklerin en kıdemli komutanı tarafından üstlenilir” demektedir. 

TSK’nın,  MGSB de sayılan ve öngörülen iç tehditlere karşı mücadele ve asayiş görevi barış 

döneminden itibaren gerekli her türlü hazırlığı  (harekat, istihbarat, teşkilat, plan vs) Anayasa, İç 

Hizmet Kanunu, 1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine ait Kanun ve yukarıda 

sayılan bir dizi mevzuat ve 2935 sayılı kanun hükmü ile zaten verilmiştir. TSK nın ayrıca bir 

direktife hiçbir biçimde ihtiyaç yoktur.  
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T. 1402 SAYILI SIKIYÖNETİM KANUNU; 

1982 Anayasasının 120.maddesinde; olağanüstü hal ilânı sebeplerini gösteren haller 

arasında sayılan sıkıyönetim ise;  

 

Olağanüstü halin ilânını gerektiren sebeplerden daha vahim sebeplerle ilân edilen, geçici 

olarak temel hak ve hürriyetlerin kısmen veya tamamen durdurulmasına veya Anayasada 

öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınmasına imkân tanıyan ve kolluk yetkilerinin askerî 

makamlara geçmesi sonucunu doğuran bir olağanüstü yönetim usülüdür. 

 

1982 Anayasasının 122/1.maddesinde sıkıyönetim ilânını gerektiren sebepleri aşağıdaki 

şekilde sayılmıştır;  

 

a) Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 

kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilânını gerektiren hallerden daha vahim şiddet 

hareketlerinin yaygınlaşması  

 

b) Savaş hali veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi,  

c) Ayaklanma olması  

d) Vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın  

e) Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet 

hareketlerinin yaygınlaşması”  

 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda ise;  

 

“Madde 2 – Sıkıyönetim altına alınan yerlerde genel güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta 

kuvvetlerine ait görev ve yetkiler Sıkıyönetim Komutanlığına geçer. Zabıta kuvvetleri bütün 

teşkilatı ile Sıkıyönetim Komutanının emrine girer. 

 

(Ek : 19/9/1980 - 2301/1 md.; Değişik : 26/10/1994 - 4045/2 md.) Sıkıyönetim 

komutanlarının; bölgelerinde genel güvenlik,asayiş ve kamu düzeni açısından çalışmaları 

sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin statülerine göre 

sıkıyönetim bölgesi dışına atanma veya sıkıyönetim bölgesi dışına atanmak üzere görevden 

uzaklaştırılma istemleri ilgili kurum ve organlarca derhal yerine getirilir. 

 

Görev ve yetki: Madde 3 – (Değişik : 15/5/1973 - 1728/1 md.) (Değişik : 19/9/1980 - 2301/2 

md.) Sıkıyönetim Komutanı; Sıkıyönetim bölgesinde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini 

korumak ve sağlamakla görevlidir. 

 

Sıkıyönetim Komutanının sorumluluğu: Madde 6 – (Değişik : 14/11/1980 - 2342/3 md.) 

Sıkıyönetim komutanı bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetkilerden dolayı Genelkurmay 

Başkanına karşı sorumludur; askeri hizmetlerin yürütülmesinden dolayı bağlı bulunduğu genel 

hükümler uygulanır. 

 

Savaş halinde bazı bölgelerde alınacak tedbirler: Madde 24 – Savaş halinde Sıkıyönetim ilan 

edilmemiş olsa dahi, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit ve ilan 
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edilen bölgedeki komutanlardan, Genelkurmay Başkanının görevlendirdiği bir komutan bu 

kanunun üçüncü maddesinde yazılı tedbirleri almaya ve uygulamaya yetkilidir”  demektedir. 

Yani, olağanüstü yönetim arasında sayılan “SIKIYÖNETİM” anayasal düzen ile hak ve 

hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen şiddet hareketlerinden daha vahim halleri ile 

ayaklanma, ülkenin içten veya dıştan ülkenin ve milletin bölünmezliğini tehlikeye düşüren 

şiddet eylemlerini önlemeye yönelik, temel hak ve özgürlüklerin tamamen durdurulmasına imkan 

dahi tanıyan bir olağan üstü yönetim biçimidir. Sıkıyönetim planları da bu tehdide ve tehdidin 

oluşturacağı muhtemel en kötü senaryoya ve bunların vahim hallerine uygun şekilde hazırlanır.  

13 Mayıs 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu 3’üncü maddesinde sıkıyönetim 

komutanına tanınan yetki ile Sıkıyönetim Komutanı bu yetkilerini kullanarak birçok temel hak ve 

özgürlüğü kısıtlayabilir, kısmen veya tamamen durdurabilir.  

 
Sıkıyönetim ilanı ile kolluk yetkileri sivil makamlardan askeri makamlara geçer. 13 Mayıs 

1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2’nci maddesine göre, sıkıyönetim altına 

alınan yerlerde genel güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta kuvvetlerine ait görev ve yetkiler  

sıkıyönetim komutanlığına geçer. Zabıta kuvvetleri bütün teşkilatı ile sıkıyönetim komutanının 

emrine girer. 

 

Sıkıyönetim kanunu ile TSK ye verilen görev, yetki ve sorumluluk, 1982 anayasasında ifade 

edildiği gibi Vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, Ülkenin ve milletin 

bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşmasının 

önlenmesine yönelik olarak, TSK ya  İç Hizmet Kanununun 35’nci maddesi ile verilen, “Silahlı 

Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini 

kollamak ve korumaktır.” Vazifesinin açık karşılığıdır. 

 

TSK’ya, anayasa ve kanunlarla verilen iç tehditlerle mücadele kapsamında açık vazifenin icrası 

için, barış döneminden itibaren her türlü hazırlığı yapmak, teşkilat kurmak, planları oluşturmak, 

istihbarat çalışması yapmak, eğitim ve tatbikatlar icra etmek, Anayasa, İç Hizmet Kanunu, 1324 

Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine ait Kanun,  2945 sayılı kanun, aşağıda 

açıklanan 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş hali kanunu ve yukarıda sayılan bir dizi mevzuat  hükmü 

ile zaten verilmiştir.  TSK nın diğer kamu kurum ve kuruluşlarından farkı, bu hazırlıklar için ayrıca 

bir direktife ihtiyacı bulunmamasıdır. Bu konu 1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve 

Yetkilerine ait Kanun, 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş hali Kanunu ve bu başlıkta açıklanan bir dizi 

mevzuat  ile zaten düzenlenmiştir. TSK’nın iç tehdit ve iç tehdit olarak MGSB de sayılan irtica ile 

mücadelede ve oldukça alt düzey olan BÇG nin oluşturulması için, hiçbir makamdan, hiçbir 

biçimde bir direktif alması söz konusu değildir.  

U. 2941 SAYILI SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU; 

2941 saylı kanun, barış döneminden itibaren oluşturacağı teşkilat ve hazırlıkları da öngören, 

seferberlik ve savaş halinde TSK nın görev, yetki ve sorumluluğunu düzenleyen bir kanunudur. 

2941 sayılı kanunda;  
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Kapsam MADDE 2. — “Bu Kanun, seferberlik ve savaş halini, barış döneminden itibaren 

yapılacak hazırlık ve teşkilatlanmayı, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin görev, 

yetki ve sorumluluklarım, bunların sahip olduğu her türlü mal ve hizmet yükümlülüklerini kapsar.” 

Tanımlar MADDE 3.;  Savaş:  “Devletin bekasını temin etmek, millî menfaatleri sağlamak ve 

mîllî hedefleri elde etmek amacıyla, başta askerî güç olmak üzere Devletin maddî ve manevî 

tüm güç ve kaynaklarının hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı 

mücadeledir.” 

Genel ve kısmî seferberlik ilanı MADDE 10. -“Savaşı gerektirecek bir durumun 

başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir 

kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren 

davranışların ortaya çıkması hallerinde, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar 

Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra genel veya kısmî seferberlik ilanına 

karar verir. Kararda seferberlik uygulamasının başlayacağı gün ve saat belirtilir. Bu karar, derhal 

Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye 

Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağırılır.” 

Seferberlik halinde komutanların görev ve yetkileri MADDE 12. — “Seferberlik ilanıyla 

birlikte sıkıyönetim henüz ilan edilmemiş ise, seferberlik ilan edilen bölgelerde Genelkurmay 

Başkanının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve 

Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile görevlendirilen komutanlar, kendi sorumluluk 

bölgelerinde 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda bulunan tedbirleri almaya ve uygulamaya 

yetkilidir. Bu komutanlar, genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve devam 

ettirilmesi, hava ve deniz limanları ile hudutların kontrolü, yıkıcı faaliyetlerin önlenmesi, 

ajanların ve kaçakların aranıp bulunması için lüzumlu tedbirlerin tespitiyle bu faaliyetlerin 

icrasında mülkî makamlar ile işbirliği yapar ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerini emrine alır. 

Teşkilatlanma Kadro ve görev tespiti MADDE 4. — “Seferberlik ve savaş hali ile barış 

döneminde yapılacak işlemler için mevcut teşkilatlanma da dikkate alınarak, kamu ve özel 

kurum ve kuruluşlarına, görevler verilir. Bunlardan gerekli görülenlerde teşkilat kurulur. Mevcut 

kanunlardaki hükümlere ilave olarak seferberlik ve savaş halinin gerektirdiği görevler, tüzükte 

belirlenir.  

Türk Silahlı Kuvvetlerinde seferberlik işlemleriyle ilgili kadro ve teşkilatlanma. 

Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilir.”   Demektedir. 

Kanunda “SAVAŞ” Devletin bekasını temin etmek, millî menfaatleri sağlamak ve mîllî 

hedefleri elde etmek amacıyla, başta askerî güç olmak üzere Devletin maddî ve manevî tüm güç 

ve kaynaklarının hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadele 

şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, DEVLETİN BEKASINA YÖNELMİŞ  İÇ VE 

DIŞ TEHDİT AYIRIMI YAPILMAKSIZIN HER TÜRLÜ TEHDİTE KARŞI  SİLAHI MÜCADELEYİ KAPSAR. BU 

TEHDİTLERE KARŞI GİRİŞİLECEK BİR SİLAHLI MÜCADELEYE KARŞI BARIŞ DÖNEMİNDEN İTİBAREN 

HER TÜRLÜ HAZIRLIĞI YAPMAK, KADRO VE TEŞKİLAT OLUŞTURMAK, TSK NIN AYRI BİR DİREKTİFE 

İHTİYAÇ GÖSTERMEYEN ASLİ VE MUTLAK VAZİFESİDİR. MAHKEMENİN, MGSB DE BİR İÇ TEHDİT 

OLARAK SAYILAN İRTİCA İLE MÜCADELEDE GÖREVLİ OLMADIĞINA YÖNELİK SAVI, SADECE 

ABESTİR.   
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13. “TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE, ANAYASAL DÜZENE YÖNELEN İÇ TEHDİTLERİ ORTADAN 

KALDIRMA GÖREVİ VERİLMEDİĞİ” İDDİASINI, MAHKEME KENDİ DEĞERLENDİRMESİ İLE  

ÇÜRÜTMÜŞ VE  TSK NIN İÇ TEHDİTLE MÜCADELE GÖREVİ OLDUĞUNU YARGITAY KARARINA 

ATIFLA KABUL VE TEYİT ETMİŞTİR.      

 
 Mahkeme; 12 Eylül darbe davasının Yargıtay 16.D. gerekçesini kararına dayanak alarak, 

sanıklarca davanın başından beri ileri sürülen TSK’nın iç tehditle mücadele görevini bu tespiti ile 

kabul etmiştir.  

 
Mahkeme gerekçeli karar syf. 3486 da yaptığı değerlendirmesinde;  

 
“Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin anlamı ve normlar 

hiyerarşisindeki konumu incelendiğinde; YASA HÜKMÜYLE, SİLAHLI KUVVETLERE, ANAYASAL 

DÜZENE YÖNELEN İÇ VE DIŞ TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRMA GÖREVİ VERİLMİŞTİR. Aksine 

kabul ile anayasal düzeni zorla değiştirme veya tehdit kabul edilerek Türkiye Cumhuriyeti İcra 

Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmek hakkını verdiği 

şeklindeki yorumun demokratik hukuk devleti ilkesine aykırı olacaktır.  Demektedir. 

 

Mahkeme, bu değerlendirmesinde sanık savunmalarında ifade edilen ve BÇG 

faaliyetlerinin en önemli yasal dayanağını oluşturan, TSK’nın mevzuat gereği iç tehditlerle 

mücadele ve teşkilatlanma görevi olduğu, bu görevin normlar hiyerarşisinin en üstünde  anayasa 

ve kanunla (İçHiz.K. md.35) verildiği savunmalara karşı tespitini, gerekçeli kararın 3486. 

sayfasında; “Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin anlamı ve normlar 

hiyerarşisindeki konumu incelendiğinde; yasa hükmüyle, silahlı kuvvetlere, ANAYASAL DÜZENE 

YÖNELEN İÇ VE DIŞ TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRMA GÖREVİ VERİLMİŞTİR.” Şeklinde açıkça 

ifade etmiştir.  

 

MAHKEMENİN BU TESPİTİ, ESASEN ATILI SUÇU ISKAT EDEN VE TSK’NIN ANAYASAL DÜZENE 

YÖNELEN İÇ TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRMAK ÜZERE YASAL DAYANAĞININ BULUNDUĞUNUN 

AÇIK BİR TESPİTİDİR. 

 

 Mahkeme, 12 Eylül darbe davasına ilişkin Yargıtay 16.Dairesinin gerekçeli kararını, kendi 
kararına monte ederek atılı suçla ve sanık savunmalarıyla ilişkili olmayan tespitlerde 
bulunmuştur;    

 
Mahkeme Yargıtay 16.Daire kararına atıfla yaptığı doğru tespitten amaçladığı yanlış sonuca 

ulaşmaya çalışmış ancak sanık savunmalarının doğruluğunu ikrar etmiştir.  

Mahkemenin gerekçeli Kararın 3486-3487. sayfalarında yer alan bu hukuki değerlendirmesi, 

bu dava açısından baştan sona tutarsız, yapılan sanık savunmalarıyla ilgisiz ve kararın gerekçesini 

oluşturacak, atılı suçu açıklayacak nitelik ve içerikte değildir. Mahkeme atılı suçu ve savunmaları 

bu davadan çok farklı olan, 12 Eylül davasına ait Yargıtay kararına ilişkin gerekçeyi bu davaya 

monte ederek, ilgisiz gerekçe oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bu durum, mahkemenin önceden 

verdiği kararına dayanak aradığı ve siyasi gerekçelerle atıf yaptığını da göstermektedir.    

Mahkeme gerekçeli karar syf. 3486-3487;  
 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 200 / 1709 
 

 

“1.07.2013 tarih ve 28724 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.07.2013 tarih ve 6496 sayılı 

kanunun 18. maddesi değiştirilmeden önceki 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 

Kanunu'nun 35. maddesinin darbe yapmaya olanak sağlamadığı,  

 
..İç Hizmet Kanunu 35. Maddesi hükmünün, Anayasa ile kurulmuş devlet düzeninin temel 

kurumlarından olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmak amacıyla 

kullanılamayacağını; ayrıca, İç Hizmet Kanununun 35. maddesinin Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini cebir ve şiddet kullanılmak suretiyle ıskat ve çalışamaz hale getirme yetkisi 

verdiğinin kabul edilmesi halinde, bu eylemlerin suç olarak düzenlendiği…. (Yargıtay 16. Ceza 

Dairesi'nin 21.06.2016 tarih 2015/5829 esas ve 2016/4175 karar…”   

 
“…İç Hizmet Kanununun 35. maddesinde "Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi, Türk yurdunu 

Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak" olarak 

tanımlanlandığına göre, yasa ile verilen görevin, mer’i anayasal düzeni, bu sistemin öngördüğü 

kurallar doğrultusunda iktidar olan hükümeti korumak yükümlülüğünü içerdiğinin kabulü 

gerekir. …..Bu itibarla, 765 sayılı TCK.nın 147.maddesi ve 5237 sayılı TCK.nın 312/1. maddesinde 

tanımlanan suç ile eylemlerin anılan kanun maddesinden kaynaklanan görev kapsamında 

kaldığının savunulması hukuki dayanaktan yoksun, demogojik bir yorumdan ibarettir.” 

 

“…… (M.Erdoğan, Anayasal Demokrasi 7.bası sh.327; Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 

21.06.2016 tarih 2015/5829 esas ve 2016/4175 karar) İç Hizmet Kanununun 35. maddesinin, 

müsnet suç yönünden bir hukuka uygunluk nedeni olarak ve Batı Çalışma Grubunun 

kurulmasının dayanağı olarak kabulüne hukuki imkân bulunmamaktadır. (Yargıtay 16. Ceza 

Dairesi'nin 21.06.2016 tarih 2015/5829 esas ve 2016/4175 karar)”  

 

Demektedir. Ancak sanıklar ;  

 
12 Eylül darbe davasının aksine, bu davada bir darbe yaptıklarını ve dayanağının 

anayasanın 117. maddesi ile 211 Sayılı İç Hizmet Kanunun 35. Maddesi olduğuna dair bir 

savunma öne sürmemişlerdir. Ancak mahkeme bir kurnazlıkla, sanki sanıklar yaptıkları darbenin 

mevzuata uygunluğunu savunmuşlar gibi, başka bir davanın gerekçeli kararının onanmasına dair 

yargı kararını emsal olarak sunmaktadır. 

 

Davanın konusu da, sanıklarca yapıldığı zaten kabul edilen bir darbenin yasal olup 

olmadığının ortaya çıkartılması değildir. Mahkemenin gerekçesiyle ortaya koyması gereken esas 

konu, iddiasının aksine bu demogojik anlamsız değerlendirmenin çok dışında,  bu mevzuatın TSK’ 

ya devletin milli güvenlik siyasetiyle belirlenmiş iç ve dış tehditlerle mücadele yetki ve 

sorumluluğu verip vermediği ve TSK’nın iç tehditlerle mücadelede bir çalışma grubu kurup 

kuramayacağı ve faaliyetlerinin yasal olup olmadığı, bu faaliyetlerin hangi gerekçelerle hükümeti 

cebren ıskat fiilini gerçekleştirdiğine ilişkin olmalı idi.   

 
Bu nedenle, gerekçeli kararda 12 Eylül fiili darbe davasında “biz darbe yaptık dayanağı da 

anayasa ve 211 sayılı kanun 35.maddedir” şeklindeki sanık savunmalarına karşı Yargıtay 16. 

Ceza Dairesi'nin 21.06.2016 tarih 2015/5829 esas ve 2016/4175 sayılı kararında yer alan 

gerekçeden alıntı yaparak bu davaya monte etmek ve sözde gerekçe yaratmak, hukuka ve 

sanık savunmalarıyla hiçbir ilişkisi olmadığı gibi, bu gerekçenin sonunda, hiçbir illiyet bağı 
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oluşturmadan, hukuksal ve mantıksal sebep-sonuç ilişkisi kurmadan, doğrudan Batı Çalışma 

Gurubunun darbe yapması için yasal dayanağın bulunmadığından söz ederek, BÇG nin darbe 

yaptığı sonucuna ulaşması mümkün değildir.  

 
Zira konu BÇG nin atılı suçla ilişkili eyleminin olup olmadığının gerekçelendirilmesidir. BÇG 

NİN ZATEN DARBE YAPTIĞI KABULÜYLE BAŞLAYAN VE BU SÖZDE DARBENİN, ANAYASANIN 117. 

MADDESİ VE İÇ HİZMET KANUNU 35. MADDESİNE AYKIRI OLDUĞUNU İSPATA ÇALIŞMAK 

SADECE BİR KASIT VE DEMOGOJİDİR.  Bu değerlendirme davanın esas delillerini, atılı suça ilişkin 

sanık savunmalarına karşı bir gerekçeyi açıklamaktan uzak olup, içinde birçok hukuksal ve 

mantıksal hata ve hatta kastın olduğu görülmekledir; 

 

  Yukarıda belirttiğiz gibi mahkeme Yargıtay 16.Dairesinin kararına atıfla  gerekçeli karar 

syf. 3486 da yaptığı değerlendirmesinde;  

 

“Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin anlamı ve normlar 

hiyerarşisindeki konumu incelendiğinde; YASA HÜKMÜYLE, SİLAHLI KUVVETLERE, ANAYASAL 

DÜZENE YÖNELEN İÇ VE DIŞ TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRMA GÖREVİ VERİLMİŞTİR.  

Denmektedir. 

 
 Bu değerlendirmesinde sanık savunmalarında sürekli ileri sürülen ve BÇG faaliyetlerinin en 

önemli yasal dayanağını oluşturan, TSK’nın mevzuat gereği iç tehditlerle mücadele ve 

teşkilatlanma görevi olduğu, bu görevin normlar hiyerarşisinin en üstünde  anayasa ve kanunla 

(İçHiz.K. md.35) verildiği savunmasının doğruluğunu açıkça ifade etmiştir.  

 

 Mahkemenin bilinçli bir şekilde yaptığını düşündüğümüz bir başka yanlış da, “ İç Hizmet 

Kanununun 35. maddesinin, müsnet suç yönünden bir hukuka uygunluk nedeni olarak ve Batı 

Çalışma Grubunun kurulmasının dayanağı olarak kabulüne hukuki imkân bulunmamaktadır” 

“değerlendirmesidir (G.K.s.3487);  

 
Bu noktada mahkemenin iki bilinçli saptırması vardır;   

 
İlki sanıkların hiçbiri salt TSK İç Hizmet Kanununun 35nci maddesini dayanarak BÇG’nin 

kurulduğunu savunmamışlardır. Çalışma gruplarının kurulması için açıklandığı şekilde siyasi bir 

direktife ve ayrıca bir yasal dayanağa (Kanun hükmüne) ihtiyaç yoktur. Görevin gerektirdiği 

konuda üst düzey komutanlıklarda ve bürokraside çalışma grupları kurulabilir. Tartışılması 

gereken BÇG ile hangi görevin yerine getirildiği ve bu görevin bir mevzuata dayanıp 

dayanmadığıdır.  

 
Diğeri ise, mahkemenin, Yargıtay 16.D. sinin kararına atıf yaptığı halde,  gerekçesinde 

değerlendirmediği husus; TSK’nın iç tehdit olan irtica ile mücadele etmesi gerektiği ve Batı 

Çalışma Grubunun diğer iç tehdit unsurlarına yönelik kurulan diğer çalışma grupları ile ( Örnek 

Güven Çalışma Grubu- PKK ile mücade) benzer olduğudur. Hangi mevzuatla kurulduğu ve irtica ile 

mücadelenin bir görev olarak Silahlı Kuvvetlere verilip verilmediği ayrı başlık altında 

irdelendiğinden (Md.12 ve Md.14) burada atıfla yetinilmiştir. (Çalışma Grupları MT 101-5 

dokümanı gereğince kurulur) 
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Mahkemenin bu konuda diğer bir algı yaratma çabası ise,  kararında parantez içinde 

sunduğu Yargıtay kararından bir alıntı yaparak iddiasını desteklediği görüntüsüdür. Alıntı yaptığı 

veya emsal olarak sunduğu Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 21.06.2016 tarih 2015/5829 esas ve 

2016/4175 karar sayılı ilamında ne BÇG ne de başkaca çalışma gruplarının kurulmasına İç 

Hizmet Kanununun cevaz vermeyeceği hüküm altına alınmamıştır. Bu konunun doğal olarak 12 

Eylül davası ile hiçbir ilişkisi de yoktur. Ancak mahkeme, sanki bu fikrini Yargıtay da 

destekliyormuş gibi bu ilamın tarih ve sayısını gerekçesinin bu bölümünün hemen ardına 

parantez içinde yazmıştır. 

 

Esasen Yargıtay 16.Daire kararına atıf yapan mahkeme bu doğru tespitten yanlış bir sonuca 

ulaşmaya çalışmıştır. Ancak sanıkların savunduğu “TSK nın iç tehdit ile mücadele görev ve 

yetkisi vardır ve bu yetkiyi anayasa ve mevzuattan alır, görevin gerektirdiği tasarrufları 

kullanır” gerçeğini zımnen ikrar etmiştir.  

 
14. MAHKEMENİN “İRTİCA TEHDİDİNİN SANAL”  OLDUĞU YÖNÜNDEKİ TESPİTİ GERÇEK DIŞIDIR;  
 

Mahkeme gerekçeli kararında; İrtica tehdidinin “SANAL BİR ALGI” olduğu, soyut ve hukuki 

bir veriye dayalı olmayan tespitler olduğu iddiasındadır. Mahkemenin bu tespiti yukarıda atıfta 

bulunduğumuz mevzuat hükümleri ve resmi belgeler karşısında mevzuata aykırı ve hukuk dışıdır. 

Mahkemenin bu tespiti, hiçbir maddi delile ve mevzuata dayanmayan, soyut siyasi yaklaşımının 

bir yansımasıdır.  

 

Mahkeme, anayasa, kanun ve nizamların dışında, savunmanın 1 numaralı delili olarak 

dosyaya sunduğumuz, ancak anlamsız, hukuk dışı hatta suç teşkil edecek gerekçelerle, dosyaya 

dahil etmediği MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGESİNİ okumuş olsa idi, irtica ile mücadelede 

yürütülen milli stratejinin, görev tevcih edilen kurumların, görev kapsamlarının ve irtica 

tehdidinin boyut ve içeriğinin farkında olma, irtica tehdidinin sanal olmadığını anlama 

imkanına sahip olacaktı. Bu devlet belgesine hakim olmayan mahkemenin yapacağı her türlü 

değerlendirme, sadece dayanaksız varsayım bir iddiadır.  

 
Mahkeme gerekçeli karar sayfa 3460’da Taner Baytok’un kitabından alıntıyla; “Dönemin 

Deniz Kuvetleri Komutanı Güven Erkaya'nın sokaktan gelebilecek bir irtica tehlikesinin bölge 

hudutlarını aşma olasılığı karşısında emniyet asayiş planların yeniden gözden geçirilmesinin ve 

koordinasyonunun gerektiğini, işte bu maksatla gerekli bilgilerin toplanması için batı çalışma 

grubu'nun kurulduğunu yönündeki beyanını doğruladığı, sokaktan gelebilecek bir irtica tehlikesi 

varsayımı bir tehdit olarak değerlendirildiği, 54. Cumhuriyet hükümetinin yaklaşımının laik 

Türkiye ve Atatürkçü düşüncedeki birçok kimseninkinden farklılık arz etmesi, hükümetinde irticaya 

destek verdiği ve irtica olarak kabul edilerek mücadele edilmesi gerektiğinden hareketle” şeklinde 

tespitte bulunmuştur.  

 

Bu ifadelerin arasına sıkıştırdığı cümlalarla, sokaktan gelebilecek bir irtica tehlikesinin 

varsayım olarak değerlendirildiğini belirtmiştir. Burada mahkeme, yine algı yaratma çabası içine 

girmiştir. Mahkemenin yamultup çarpıttığı Ora.Güven Erkaya’nın söylediği ifade“ sokaktan 

gelebilecek bir irtica tehlikesinin bölge hudutlarını aşma olasılığı karşısında,” şeklindedir. BU 

İFADE İLE ZATEN VAR OLAN İRTİCA TEHDİDİNİN, SOKAKTAN GELMESİ DURUMUNDAN VE 

BÖLGE HUDUTLARINI AŞMA OLASILIĞINDAN SÖZ EDİLMEKTEDİR. İRTİCA TEHDİDİNİN BİR 
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VARSAYIM OLDUĞUNDAN SÖZ EDİLMEMEKTEDİR. İfadede; zaten var olan irtica tehdidinin 

nereden ve nasıl geleceği, nasıl  gelişeceği ile ilgilidir. Mahkemenin bu tür basit çarpıtmalarla, 

ulaşabileceği bir gerekçe yoktur.  

 

İrtica tehdidinin 1972 yılından bu yana devlet belgelerinde ve anayasal düzen içinde AÇIK BİR 

İÇ TEHDİT OLDUĞUNU İNKAR EDEMEYEN MAHKEME, bu tehdidin esasen TSK TARAFINDAN 

VARSAYIM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİ İZLENİMİ YARATMAYA KALKIŞMIŞTIR. Bu suretle, 

gerekçeli kararın diğer kısımlarında FETÖ üyesi savcının hararetle savunduğu irtica tehdidinin 

olmadığını ve TSK tarafından algı yaratıldığı iddiasına kılıf uydurmaya çalışmıştır. MAHKEME 

İRTİCANIN SANAL OLDUĞU İDDASINI DA BU İFADELERE DAYANDIRMIŞTIR. Ancak durum böyle 

değildir (Bu konu dilekçemizin “14.” maddesinde açıklanmıştır). 

 

Dünyanın her ülkesinde, bir düşmanın ya da tehdidin olası hareket tarzları tahmin edilerek, 

bu olası hareket tarzlarına karşı alternatifli planlar üretilir. BURADA İFADE EDİLEN VARSAYIM, 

TEHDİDİN OLUP OLMADIĞI İLE İLGİLİ DEĞİLDİR. TEHDİT ZATEN VARDIR VE MGSB DE 

BELİRLENMİŞTİR. VARSAYIM, BELİRLENEN TEHDİDİN NASIL DAVRANACAĞI VE EN KÖTÜ 

HAREKET TARZININ NE OLABİLECEĞİ İLE İLGİLİDİR. Bu nedenle, planlar, en kötü olasılıktan 

başlanmak üzere altenatifli olarak üretilir. Mahkemenin, anlamadığı anlaşılan bu ifadeden, irtica 

tehdidinin olmadığı bunun bir varsayım olarak değerlendirdiği gibi bir sonucun çıkmayacağı 

açıktır. Esasen, TSK nın en üst Komuta kademesin yargılandığı bir davada, en azından zorunlu 

askerlik hizmetini yapmış olduğu varsayılan mahkeme heyetine izah etmek durumunda kalmak 

ZULDÜR. 
 

Bu nedenlerle; mahkemenin Taner Baytok’un doğruluğu kanıtlanmamış  kitabından, anlam 

bütünlüğünü bozarak, ilgisiz cümleleri araka arkaya dizip, bağlaçlarla bağlayıp, yaptığı 

enjektelerle kendince çıkardığı sonuç olan;  İrtica tehdidinin sanal olduğu tespiti (!)  TSK ya ait 

değildir.  Bu düşünce, sadece mahkeme heyetinin enjekte siyasi  görüşüdür.   

 

Nitekim; 28 Şubat dönemi ve öncesinde MİT Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 

İstihbarat Dairesinin rapor ve bültenleri ile yazılı ve görsel basında çıkan haber ve yorumlar 

incelendiğinde, İRTİCAİ TEHDİDİN T.C. Anayasasının 2 nci maddesinde belirtilen Cumhuriyetin 

temel niteliklerini tehdit edebilecek istikamette gelişmeye başladığının açıkça ortaya konulduğu 

görülecektir. 

 

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporunun 1022, İddianamenin 274 ncü sayfasında 

(331 Kls. S. 188-189) da yer aldığı üzere o süreçte iddianameyi hazırlayan savcılık makamı ve 

müşteki avukatlarının irtica yoktu iddialarının aksine; 

 

28 Şubat 1997 tarihindeki MGK toplantısında devletin istihbarat hizmetlerinden sorumlu MİT 

Müsteşarlığı tarafından “İRTİCAİ TEHDİDİN HALİHAZIR DURUMU” başlıklı brifing takdim 

edilmiştir. Bu brifingde özetle; 

 

- T.C. nin Anayasasının değiştirilemez hükümleri ile belirlenmiş laik demokratik düzenin 

yerine, dini esaslara göre bir yönetim şeklini amaçlayan irticai odakların faaliyetlerindeki artış 

hakkında geniş bir bilgi verilmiş, 
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- Sonuç olarak; ülkemizde muhtelif gruplar halinde örgütlenmiş olan irticai unsurların, 

kurumsallaşarak geniş bir kitleyi amaçları doğrultusunda kullanabilecek bir konuma getirdiklerinin 

görüldüğü, yakın bir gelecekte toplumdaki kutuplaşma ölçüsünde, islami yaşam tarzına dönük 

baskıların artması ve çatışma ortamının yaratılmasının mümkün görüldüğü vurgulanmıştır. 

 

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporunun 1024 üncü sayfasında ise Milli İstihbarat 

Teşkilatının “İRTİCAİ FAALİYETLERİN ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER” başlıklı 25 Şubat 1997 

tarihli raporu da yer almaktadır.  

 

MİT Müsteşarlığının 28 Şubat sürecinde ülke çapındaki irticai faaliyetlerle ilgili bazı etüt ve 

raporları iddianamenin; 257, 267 ve 268 nci sayfalarında da bulunmaktadır. 

 

1996 ve 1997 yıllarında MİT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan İRTİCA ile ilgili etüt ve 

raporlar ile 28 Şubat 1997 tarihindeki MGK toplantısında aynı kurum tarafından sunulan İRTİCAİ 

TEHDİDİN HALİHAZIR DURUMU konulu brifingin hazırlanışında Gnkur.Bşk.lığının hiçbir katkısı 

olmamıştır. 

 
İrtica tehdidinin varlığı, anayasal ve mevzuat boyutu dilekçemizin “Laiklik İlkesi, Devrim 

Kanunları, İrtica” başlıklı  16. maddesi ile, “İrtica ile Mücadelede TSK’nın yasal dayanakları” 

başlıklı 12. maddesinde detaylarıyla açıklanmakla birlikte, mahkemenin “İRTİCA” kavramını 

meşrulaştırma gayretini ve hukuk dışılığını sergilemek bakımından burada önemli hususları  ve 

saptırmaları belirtmekte yarar görüyoruz. 

 

Mahkeme G.K. Sayfa 2980-2981 de sözde Batı Harekâtı konseptinden alıntı yaparak;  

 

 “1. Durum a bendinde; "Türkiye Cumhuriyeti hali-hazırda kuruluşundan bugüne kadar en 

büyük irticai tehdit ile karşı karşıya bulunmaktadır. Milli Görüşçüler (Refah Partisi), 

Radikal İslamcılar, ve tarikatlar gibi grupların müşterek amacı, şeriata dayalı İran benzeri bir 

‘İslam Cumhuriyeti’ kurmak” olarak ifade edilmiş ve marjinal kriminal grupların dışında sanık Ünal 

Akbulut'un da soruşturma beyanında belirttiği gibi sanal irtica tehdidi algısının soyut ve hukuki 

bir veriye dayalı olmayan tespitlerin yapıldığı anlaşılmıştır.” şeklinde değerlendirme yapmıştır. 

 
Ancak, Batı Harekat Konsepti 1. Durum a bendinde; “Milli Görüşçüler” ifadesinden sonra 

“Refah Partisi” İFADESİ YOKTUR (Bakınız G.K.s.2970).  Sahte olan bu belgede ikinci 

kez tahrifat yapılarak, mahkeme parantez içinde “REFAH PARTİSİ” İFADESİNİ EKLEMİŞTİR.   (6 
Mayıs 1997 tarihli sözde Batı Harekatı Konsepti ile ilgili ayrıntılı bilgi “Mahkemenin Dayandığı 
Delillerin Nitelik ve İncelenmesi” başlıklı 20.MM. maddesinde  açıklanmıştır) 

 
Mahkemenin bu tahrifatının ceza yargılamasında bir karşılığı olduğunu değerlendirmemiz 

dışında, bu ilaveyi, sanki Batı Harekât Konsepti emrinde cebir ve tehdit ile devrildiği iddia edilen 

bu partinin ismi, bir takım askeri belgelerde geçiyormuş gibi bir algı yaratmak için yaptığı da 

açıktır.  

 

Yargılamanın devamı aşamasında konu olacak bu saptırmayla ilgili bir açıklama 

istendiğinde,  diğer kumpas davalarında olduğu gibi, “sehven yapılmıştır” denileceği açık olan 
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bu ilave, bilinçli bir eylemdir. Bu bilinçli ilavenin sorumluluğunun ilgililer tarafından 

yüklenilmesi gerektiği açıktır. 

 
     İrtica Tehdidi kavramı ilk kez;  Türkiye Büyük Millet Meclisi darbeleri araştırma komisyonu 

raporu 2. cilt sayfa 920, 1574 nolu dipnottan da görüleceği gibi,  1972 YILINDA MİLLİ GÜVENLİK 

SİYASETİ BELGESİNE EKLENMİŞTİR. Rapordan alıntılanan kısım aşağıdadır;  

 

 
 

 İrtica tehdidi  dilekçemizin ve diğer bölümlerinde detaylarıyla açıklandığı gibi bir iç tehdit 

olarak 17 Eylül 1992 tarih ve 92/3514 sayılı kararnamesiyle onaylanan Milli Güvenlik Siyaseti 

Belgesinde de yer almış ve Aralık 1997 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanarak güncellenen 

MGSB  de yer alan “İrtica tehdidi” “PKK” ile eşit ve birinci sıraya yükseltilmiştir.  

 

Medyada yer alan ve kamuoyunun da yakından bildiği, en önemlisi artık bir bakanlar kurulu 

kararı ile tespit edilmiş bir konuda mahkeme İrtica Tehdidine “SANAL” demektedir. Mahkeme 

ısrarlı taleplere rağmen delil olarak dosyaya dahil etmediği bu mutlak ve meşru MGSB, TÜMAS, 

406 sayılı MGK kararı, Başbakanlık ve Bakanlık direktiflerinde yer alan irtica tehdidini “sanal” 

olarak değerlendiremez. Mahkemenin neyin tehdit olup olmadığını tespit yani Bakanlar Kurulu 

Kararı olan Milli Güvenlik Siyasetini belirleme ya da eleştirme hak ve yetkisi de bulunmamaktadır.  

 
Resmi belgelerin ve savunmaların aksine, mahkeme 1972 yılından bu yana meşru 

hükümetlerin kabul ve ilan ettiği bir tehdidi yok sayarak, bizce anayasal düzene karşı açık bir 

girişimde bulunmuştur. Bu değerlendirmesi ile mahkeme irticayı tehdit olmaktan çıkartıp,  

Anayasanın temel ilkelerine ve cumhuriyetin varlığına muhalefetle, irticai faaliyetleri meşru 

zeminde var olması gereken ve mücadele edilmesi gerekmeyen bir doğal yaşam biçimi olarak 

nitelemiştir. 

 
Kaldı ki TSK tarafından uydurulduğu bilinçli yakıştırması ile mahkemenin sanal olarak 

değerlendirdiği “İrtica Tehdidi” ve bağlı değerlendirmeler, yine meşru hükümetin kararı olan 

MGSB de ve Başbakan onayı ile yayınlanan Türkiye’nin Milli Askeri Stratejisi (TÜMAS) 

belgesinde de Milli Görüşçüler, Radikal İslamcılar ve tarikatlar gibi gruplar aynen sayılmakta, 

irtica tehdidine karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakan Necmettin Erbakan (14 Mart 1997 

tarihli başbakanlık Direktifi), İçişleri Bakanı Meral Akşener (28 Mart 1997 tarihli İç İşleri 

Bakanlığının genelgesi) ve Adalet Bakanı Şevket Kazan’ın (14.04.1997 Adalet Bakanlığı genelgesi) 

devletin tüm ilgili birimlerine, valiliklere ve Bakanlıklara verdiği emirlerle irtica tehdidi varlığını 

açıkça ortaya koymaktadır. Devamındaki hükümetlerde irtica tehdidini ortaya koyan ve 

mücadelesini emreden Gnkur Başkanlığına gereği olarak gönderilen direktif ve kararları ile  

(Başbakan Mesut Yılmaz imzalı 28.11.1997 tarihli, Başbakan Bülent Ecevit imzalı 02.02.1999 

tarihli Başbakanlık Genelgeleri)  irtica tehdidinin varlığını ve boyutlarını açıklamışlardır.  

 

Ayrıca ve esasen; Anayasanın başlangıç bölümü ve 2. Maddesi gereğince savcılığı ve 

mahkemeyi de tereddütsüz bağlayan Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal 
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Atatürk’ün bu konudaki ilke ve söylemleri ile Anayasamız ve devrim kanunları irtica tehdidinin 

varlığını anayasal düzeyde zaten açıklamaktadır. (Bu konu dilekçemizin “Laiklik İlkesi,  Devrim 

Kanunları,  İrtica” başlıklı 16.Maddesinde detayları ile açıklanmıştır 

 
 Mahkemeye göre eğer “İrtica” bir tehdit değil ve sanal bir olgu ise, irtica ile mücadele 

tedbirlerini öngören bu genelgeler hangi maksatla, hangi siyasete ve yasaya dayanarak 

valiliklere ve diğer kurumlara gereği için yayınlanmıştır? Başbakan ve Bakanların genelgeleri 

irtica tehdidinin varlığını, devletin Milli Güvenlik Siyasetinin bu tehdide karşı mücadeleyi 

emrettiğini açık ve somut olarak ortaya koymaktadır. Ayrıca; 406 sayılı MGK kararı da bu tehdidi 

ve maksadı açıklayan 18 maddenin yer aldığı, "Gizli" ibareli ek belgenin "Rejim aleyhtarı irticai 

faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler" başlığı ile tehdidi açıklamaktadır. Söz konusu 

genelgeler sadece 406 sayılı MGK kararının bir sonucu değil, aynı zamanda ve esasen Milli 

Güvenlik Siyaset Belgesinde ve TÜMAS’da yer alan iç tehdit unsuru olan “irtica ile mücadele” 

siyasetinin ve siyasi iradenin emrettiği mutlak bir sonuçtur. 

 
Ayrıca; sürekli sözü edilen “iç tehdit” kavramı, “dış tehdit” kavramından bıçak gibi ayrılamaz. 

İç tehdit ve dış tehdit birbiri ile yakından ilişkili ve içi içe olan karmaşık bir yapıdadır. İç tehdit 

unsurları, dış tehdit unsurlarından ayrılarak bağımsız olarak mücadele de edilemez. Her dış tehdit 

unsuru kendi içinde birden çok iç tehdit unsurunu da barındırır. Dolayısıyla; dış tehditle ilgili 

faaliyet yürütürken, iç tehdit unsurlarını da göz önünde tutmak, plan ve mücadelesini bu yönde 

oluşturmak zorundadır. Bu nedenle iç tehditle mücadele aynı zamanda dış tehditle de mücadele 

anlamını da taşımaktadır. 

 

TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin  Madde 664/4. (c) ; de  (Değişik:RG – 14/02/1999 - 23611) 

“Emekli üyeler ile bunların aile fertlerinden birisinin, irticai, bölücü, yıkıcı faaliyetler içerisinde yer 

aldığının ya da Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhinde beyanda veya faaliyette bulunduğunun tespit 

edilmesi halinde, bu kimselerin, orduevleri, askerî gazinolar ve diğer askerî sosyal tesislere 

girişleri, Genelkurmay Başkanlığınca geçici veya sürekli olarak yasaklanabilir.” Demektedir. 

  

Yani siyasi irade “İRTİCA TEHDİDİ”Nİ BÖLÜCÜ YIKICI FAALİYETLER YANINDA AYNEN VE 

AYNI NİTELİKTE SAYARAK DEVLET SİYASETİNİ MEVZUATA YANSITMIŞTIR. 

  
Davamızla doğrudan ilgili olmasa da mevzuatın bu hükmünde de, irticanın bir tehdit olduğu, 

buna bulaşan personelin sosyal tesislere alınmasının, emekli de olsa yasaklanacağı 

öngörülmektedir. Bu gün de geçerli olan bu mevzuat hükmüne göre irticai tehdit sanal değil, 

somut ve mevzuatta yerini bulmuş olan bir tehdit olarak ortadadır. 

 

 Ankara 5. Ağır ceza mahkemesi naip hâkimleri tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti 54. 

Hükümeti'nin 13 Mart 1997 tarihli Bakanlar Kurulu Toplantı Tutanağında (G.K. syf.2885-2588)  

Dış İşleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller’in aşağıda yazılı ifadeleri aynen kullanarak 

“irticanın” bir tehdit olduğunu açıkladığı yer almaktadır; 

 
“hükümetin irticayı önlemek için kesinlikle kararlı ve inançlı olduğunu,” , “Bakanlar 

Kurulu'nun ve bütün üyelerinin irtica ve gericilik ile mücadelede kesinlikle kararlı olduğunu, (….) 

gerekenlerin yapılacağı talimatını vermişlerdir. (syf 2888)”  
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 Mahkemenin “sanal” olduğunu iddia ettiği İrtica tehdidinin takibi, izlenmesi ve alınacak 

tedbirlerin belirlenmesi için; 54. hükümet döneminde kurulan "Sürekli İzleme Merkezi", 

55.Hükümet döneminde kurulan “Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Değerlendirme Merkezi” ile 

“Başbakanlık Uygulanmayı Takip ve Koordinasyon Kurulu”, 56. hükümet döneminde ise  

BUTDM ile BUTKK’nın yeni görev ve çalışma usülleri belirlenmiştir.  

 

  Başbakan Bülent Ecevit’in 15 Ocak 1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararına dayanarak 

yayınladığı, Devlet Kurumlarına ve Genel Kurmay Başkanlığına da “GEREĞİ” olarak dağıtımı 

yapılan 02.02.1999 tarihli Başbakanlık Genelgesinin “Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerine 

karşı yürütülen rejim aleyhtarı irticai, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerin Devletimiz Açısından açık bir 

tehlike olduğu bilinmektedir” şeklindeki ilk paragrafı mahkemenin iddiasının ne denli dayanaksız, 

resmi kayıtlara aykırı ve gerçek dışı olduğunu açıklamaktadır. Bu genelge ile irtica tehdidi ile 

mücadelenin TSK için açık bir görev ve sorumluluk olduğu da hiçbir şüpheye vermeyecek 

şekilde ortaya konulmaktadır. 248. Klasör sayfa 567-568 de bulunan Başbakanlık Genelgesi 

aşağıdadır:  
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Kaldı ki Refah Partisinin kapatma davasına ait Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının 

191’nci sayfasında yer alan gerekçe bu mücadelenin o dönemde zorunlu olduğunu 

açıklamaktadır. Gerekçe aynen şu şekildedir; "Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin hiçbir döneminde 

olmadığı şekilde «irtica» tehlikesiyle karşı karşıyadır.“   

 
Anayasa mahkemesinin bu kararına ait gerekçe anayasamız gereği tüm kişi ve kuruluşları ile 

yargı makamlarını da bağlar. Yürütmenin/siyasi iradenin ve anayasal bir kurumun anayasal 

yetki ile tehdit olarak saydığı bir unsuru, yargı  organları  kendi kararlarıyla yok sayamaz, ilga 

edemez, bu yöndeki açık delilleri gizleyip karartamaz.   

 

      Ayrıca, ve en önemlisi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 17 Ocak 1997 tarihinde 

Başkomutan, Devletin  ve Yürütmenin başı olarak  TSK (Gnkur Başkanına) verdiği “İRTİCA İLE 

MÜCADELE” genel direktifi, İRTİCANIN BİR İÇ TEHDİT OLDUĞUNU GÖSTEREN, savcının ve 

mahkemenin üzerinde mütalaada bulunamayacağı açık ve kesin bir delildir.  
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15. TSK’NIN  İSTİHBARAT GÖREVİNİN OLMADIĞI  İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR;   
 

Gerekçeli karar sayfa 3460’da Türk Silahlı Kuvvetlerinin istihbarat yapamayacağı, 

“istihbarat yapma tekeli olan kurumların dışında istihbarat toplamanın askeri hizmetin gereği 

olamayacağı” ileri sürülmektedir.  

 

ÖNCELİKLE ŞUNU İFADE ETMEK GEREKİR Kİ, İSTİHBARAT YAPMA TEKELİ OLAN HİÇ BİR 

KURUM YOKTUR. BU İFADE İÇİ BOŞ İDDİADAN İBARETTİR.  Mahkeme bu iddiasını ispat edecek 

gerekçeye ve donanıma da sahip değildir.  

 

Bu iddia gerçek dışı olmasının yanın da, TSK ya verilen yasal görevlerin icrası açısından son 

derece vahimdir. Bu sözde, siyasi ve zorlama tespit, mahkeme heyetinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

fonksiyonu, kuruluşu, işlevi, teşkilatı, mevzuatı, varlık amacı, harekat ihtiyacı ve  istihbarat 

kavram ve fonksiyonu hakkında en ufak bir fikre sahip olmadığının, en açık, en zorlama, en kasıtlı 

ve  en siyasi hukuk dışı tespitidir. Bu garip tespit TSK nın tasfiye edilmesine ve işlevsiz 

bırakılmasına yönelik siyasi ve bir o kadar anayasal düzen ve ülke savunması açısından ciddi 

sonuçlar doğurabilecek bir  yaklaşımdır. Ve bu yaklaşım hiç şüphesiz ki kasıtlıdır.  

 

Mahkemenin uzman yeterliliği gerektiren bu konuda bilirkişi görüşü istemediği, 

Genelkurmay Başkanlığının değerlendirmesini talep etmediği “İstihbarat” ve “İstihbarata Karşı 

Koyma” kavramı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ve ilgili  mevzuatta 

kıaaca aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır;   

 

İstihbarat;  Vazifeye tesir edecek tehdidin, her türlü kaynak ve vasıta kullanılarak imkân ve 

kabiliyetlerini ortaya çıkaracak emarelerin, bilgilerin, haberlerin toplanması, kıymetlendirilmesi, 

tahlili, birleştirilmesi ve yorumlanmasından çıkacak sonuç ve bunların işlenmesinden elde edilen 

doğru ve güvenilir bilgilerdir. Bu nedenle İSTİHBARAT VAZİFENİN BİR FONKSİYONUDUR.  
   

İstihbarata Karşı Koyma ise, Çok kısa tanımladığımız istihbaratın tehdit tarafından, imkân ve 

kabiliyetlerimiz ile hedef ve harekâtımıza yönelik olarak oluşturulmasını önlemek olarak tarif 

edebiliriz.  İstihbarata karşı koyma görevi, salt pasif teknik savunma faaliyetlerinin çok dışında, 

içinde istihbarat elde etmeyi de barındıran daha karmaşık bir işlev ve süreçtir.  

 

istihbarat CMK hükümleri kapsamında ve adli işleme konu olacak somut veri ve belgeleri 

ortaya çıkarmak değil, vazifeye tesir eden konuyla ilgili bir dizi teknik safhalardan geçerek yapılan 

değerlendirme ile doğru ve güvenilir bilgilere ulaşma tekniğidir. Yani sadece somut belge elde 

etme işlemi değil, bir değerlendirme işlemidir.  

 

211 sayılı İç Hizmet Kanunun 35. Maddesi; "Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi, Türk yurdunu 

Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak" olduğu, TSK İç Hizmet 

Yönetmeliğinin 85/1. maddesinde ise; “Vazifesi, Türk Yurdu ve Cumhuriyetini iç ve dışa karşı, 

lüzumunda silahla korumak” olduğu yazılıdır.  

 

 Türk Yurdu ve Cumhuriyetini İÇ VE DIŞA KARŞI koruma ve kollama,  gerektiğinde silahla 

koruma vazifesine tesir edecek, İÇ VE DIŞ TEHDİTLERE KARŞI her türlü kaynak ve vasıta 
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kullanılarak bu tehditlerin imkân ve kabiliyetlerini ortaya çıkaracak emarelerin, bilgilerin, 

haberlerin toplanması, kıymetlendirilmesi, tahlili, birleştirilmesi ve yorumlanması ile, çıkacak 

sonuç ve bunların işlenmesinden elde edilen doğru ve güvenilir bilgilere ulaşma görevi yani 

İSTİHBARAT GÖREVİ HİÇ BİR KISITLAMA OLMAKSIZIN, VAZİFENİN BİR FONSİYONU OLARAK  

AÇIK VE KESİN BİÇİMDE TSK NIN GÖREVİDİR. BU GÖREVİ İCRA ETMEK İÇİN BÜNYESİNDE 

İSTİHBARAT TEŞKİLATI KURMA GÖREVİ DE 1324 SAYILI KANUNLA GNKUR BAŞKANININ GÖREV 

VE YETKİSİNDEDİR  (1324 sayılı kanunun ilgili kısmı  bölüm sonundadır). VAZİFE NEYİ KAPSIYOR 

İSE, İSTİHBARAT FONKSİYONU DA ONU KAPSAR. Bu nedenle mahkemenin icat ettiği suni 

tanımlarla istihbarat görevi izah edilemez.   

 

1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanununa göre; Gnkur. 

Bşk.lığı TSK’nin savaşa hazırlanmasında personel, İSTİHBARAT, harekât, teşkilat, eğitim öğretim 

ve lojistik faaliyetlere ait ilke ve önceliklerin ve ana programların tespit edilmesini amirdir. Bu 

itibarla TSK nın tüm birlikleri bu ilke ve önceliğe göre teşkilatlanmıştır. Bu kanuna göre 

“istihbarat” teşkilatını kuran, iç ve dış tehditlerle mücadele görevi verilen TSK’nın kendi görev 

ihtiyacını karşılamak üzere her türlü istihbaratı üretme görev ve sorumluluğu olduğu açıktır.   
 

2937 sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Görevleri hakkında kanunun “4.e)”  maddesine göre;  
 

Genelkurmay Başkanlığı, hangi haber ve istihbaratı kendi imkânlarıyla elde edeceğine, 

hangilerini talep edeceğine kendisi karar verecektir. Bu husus Gnkur başkanlığının mevcut imkan 

ve kabiliyetleri ile ilişkili bir husustur. Bu karara göre de talep edilen haber ve istihbarat protokole 

bağlanacaktır. Yani Gnkur. Başkanlığı, Türk Yurduna, Cumhuriyete ve anayasal düzene yönelen, 

vazifesine  tesir eden iç ve dış tehdit istihbarat ihtiyacından kendisinin elde ettiğinin dışında 

lüzum gördüğü, yani lüzum ölçüsünü belirlediği haber ve istihbarat talebini protokole 

bağlayacak ve MİT Müsteşarlığı ise bu haber ve istihbaratı Genelkurmay Başkanlığına 

ulaştıracaktır. 

 

Aynı kanunun Kanunun “4.b).” maddesindeki açık hükmüne göre Genelkurmay Başkanlığı,  

Devletin Milli Güvenlik Siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde görevli 

olduğuna,  devletin milli güvenlik siyasetinin iç ve dış tehditlerle mücadeleyi öngördüğüne ve 

Genelkurmay Başkanlığını hangi istihbaratı kendisinin üreteceğine karar verme yetkisi 

bulunduğuna göre; Genelkurmay Başkanlığı gerekli gördüğü, vazifesine tesir edecek her türlü iç 

ve dış tehditlerle ilgili istihbaratı elde etme konusunda hiçbir tereddüte yer olmayacak şekilde 

yetkilidir. Dolayısı ile, bir iç tehdit olan  “İrtica” tehdidine karşı da gerekli gördüğü her türlü 

haberi toplama ve istihbaratı üretmekle görevli ve sorumludur.   

 

MAHKEMENİN İDDİASINDA YER ALDIĞI ŞEKLİ İLE İSTİHBARAT TEKELİ BULUNAN BİR DEVLET 

KURUMU YOKTUR. Hangi kurumun hangi ölçüde istihbarat faaliyeti yürüteceği tevcih edilen 

kurum vazifesinin çapı ile ilgilidir. Her kurum vazifenin bir fonksiyonu olarak, tevcih edilen 

vazifeye tesir edecek her türlü istihbaratı elde etmekle görevlidir. Bunu kısıtlayan tek husus 

kurumun mevcut teknik imkan ve kabiliyetleridir. Başkaca hiç bir kısıtlama yoktur. 2937 sayılı 

kanunun 4.d) maddesinden de bu husus zaten anlaşılmaktadır. (kanunun ilgili kısmı bölüm 

sonundadır) 
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Aynı kanunun 4.a) maddesinde;  

 

MİT Müsteşalığının “Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, 

bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün 

unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli 

güvenlik istihbaratını Devlet çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı (…) (2) 

,Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak.” 

Görevi bulunmaktadır.  

 

MİT müşteşarlığı, iç tehditlerle mücadele görevi bulunmadığı iddia edilen TSK’ ya, anayasal 

düzene içten yönelen mevcut ve muhtemel faaliyetlere ilişkin milli güvenlik istihbaratını iletmekle 

görevlidir. Bu hüküm TSK nın anayasal düzene yönelmiş İç tehditle mücadelede vazifesinin 

icaplarını yerine getirme yükümlülüğü bulunduğunun da, 211 sayılı Kanun dışında,  2937 sayılı 

kanunun “4.a)” mddesi ile de teyit ve tespitidir.  

 

         TSK’nın MGSB’de sayılan iç ve dış tehditler ile İç Hizmet kanunu 35nci maddesi ve 

yönetmeliğin 85/1.maddesi kapsamındaki açık vazifesinin bir fonksiyonu olan  İSTİHBARAT 

OLUŞTURMA GÖREVİ;  Anayasa, 1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Dair 

Kanun,  2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 13 Nisan 1990 

Tarih ve 20491 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 

Yönetmeliği, ile açık ve kesindir.  

 
Aynı zamanda; Gnkur Başkanlığının anayasal düzene yönelen ve bir iç tehdit olan irticai 

faaliyetlerle ilgili istihbaratı elde elde etmek ve toplamak üzere, TSK İç Hizmet Kanunu 35.madde 

ve TSK İç hizmet Yönetmeliği 85/1.maddesinde vaaz edilen “Hizmet”in yerine getirilmesi ve 

tevcih edilen vazifesi kapsamında, yapılması icapeden işlerden olan Batı Çalışma Grubunu 

kurması ve bu görevle donatması, ayrıca hiçbir direktif ve bildirime ihtiyaç duymayacağı mutlak 

vazifesi ve sorumluluğudur. BUNUN DIŞINDA HER TÜRLÜ MÜLAHAZA HUKUK DIŞIDIR.   

 
- 2937 sayılı “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu;  

 

 

Milli İstihbarat Teşkilatının görevleri (1)(2) 

 

 Madde 4 – Milli İstihbarat Teşkilatının görevleri şunlardır; 

 a) Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, 

güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve 

dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını Devlet 

çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı (…) (2) ,Genelkurmay Başkanı, Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak. 

 

 b) Devletin milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde; 

Cumhurbaşkanı (…) (2), Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili 

bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karşılamak.  
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 c) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için Cumhurbaşkanı 

(…) (2)  ve Milli Güvenlik Kuruluna tekliflerde bulunmak. (1) 

 

 d) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerine teknik 

konularda müşavirlik yapmak ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcı olmak. 

 

 e) Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek haber ve istihbaratı, 

yapılacak protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmak. 

 

 
- 1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Dair Kanun; 

 

      I -Kuruluş ve komutanlık: 

    Madde 1 - Silahlı Kuvvetlerin teşkilatı, kendi kuruluş ve kadrolarında gösterilir.     

Genelkurmay Başkanı, barışta ve savaşta Silahlı Kuvvetlerin Komutanıdır. 

    

     II - Görev, yetki ve sorumluluk: 

    Madde 2 - Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında; personel, 

istihbarat, harekât, teşkilat, eğitim, öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana 

programlarını tespit eder.  

 

 13 Nisan 1990 Tarih ve 20491 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Güvenlik Soruşturması  ve 
Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde;  
 

İstihbarat; “Çeşitli kaynak ve vasıtalardan elde edilen haberlerin tasnifi, kaydı, 

kıymetlendirilmesi ve yorumlanmasından çıkarılan sonuçtur.” 

 

Güvenlik Soruşturması: “Şahsın genel kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı 

ile kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği kaydının ve hak kında herhangi bir tahdit 

bulunup bulunmadığının, ideolojik faaliyetleri ve ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin, sır 

saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve mahallinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesi ve 

değerlendirilmesidir” şeklinde tanımlamaktadır. 

 
Güvenlik Soruşturmasında Araştırılacak Hususlar bölümünde;   “Yıkıcı faaliyetler” başlığı 

altında: “Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmamasını öngören Anayasanın 14 üncü 

maddesine aykırı olarak Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk 

Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, 

Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar 

üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi 

bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak gibi faaliyetlerde 

bulunup bulunmadığının tespiti  ile bu faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı dernek, grup, 

klüp, teşkilat ve benzeri teşekküllere  üye olup olmadığının  veya bu çeşit kuruluş mensupları ile 

sıkı bir ilişki içinde bulunup bulunmadığının, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında 

Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı davranıp  davranmadığının  araştırılması”  
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Şeklinde tarif edilmiş ve Arşiv araştırması ile  Güvenlik soruşturmasının; Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personel bölümünde (Bu personelin güvenlik 

soruşturmaları 33-5 sayılı Silahlı Kuvvetler İ.K.K. Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 

esaslarına göre yapılır.) denmektedir. 

 
Bu yönetmeliğe göre de; HER TÜRLÜ KAYNAK VE VASITA KULLANILARAK, yıkıcı faaliyetler 

kapsamında, kişinin ideolojik faaliyetleri ve ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin, sır saklama 

yeteneğinin, bu faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı dernek, grup,  klüp, teşkilat ve benzeri 

teşekküllere üye olup olmadığının veya bu çeşit kuruluş mensupları ile sıkı bir ilişki içinde bulunup 

bulunmadığının, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve 

inkılâplarına aykırı davranıp davranmadığının araştırılması ve bu işlemi TSK Koruyucu Güvenlik 

ve İşbirliği yönergesine göre icra etmesi bir görevdir.  

 
Açıkladığımız mevzuat kapsamında da Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü istihbaratı 

oluşturma ve bu maksatla haber toplama hak ve yetkisine sahiptir. 

 

 Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri istihbarat Genelgesi 1991 yılında basılmış ve 

yürürlüğe girmiştir. Genelkurmay Başkanı 1324 sayılı kanunun 2. maddesi gereğince İstihbarat 

hizmetlerine ait ilke ve öncelikleri tespit etmekten sorumlu bulunmaktadır. Genelkurmay 

Başkanı bu ilke ve sorumluluğunu Genelkurmay istihbarat Başkanlığı vasıtasıyla yürütür. Buna 

göre Genelkurmay İstihbarat Başkanının Genelkurmay Başkanı adına Türk yurduna ve Anayasa ile 

tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyetine yönelik her türlü iç ve dış tehdit ile usülüne uygun olarak 

tespit edilmiş hedefler hakkında gerekli istihbaratı temin etmek maksadıyla karargah faaliyetini 

yürütmesi mevzuatın yüklediği açık görev ve sorumluluktur.  

 

 11.07.1997 tarihli Emniyet Asayiş Yardımlaşma Protokolü ve Başbakanlığın 25 Haziran 1996 

tarihli genelgesi;    

 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu  Madde 11. ile yapılan EMASYA Planları gereğince de istihbarat 

faaliyetlerinin yürütülmesi sadece yasal değil aynı zamanda meşrudur. Protokolün 3. Bölüm 

İstihbarat faaliyetleri başlıklı 22.Maddesinde;  

 

 

“EMASYA Bölge ve Tali Bölge Komutanlıklarında;  istihbarat gayretlerinin birleştirilmesi ve 

istihbaratın koordinesi için, “MÜŞTEREK İSTİHBARAT MERKEZLERİ”nin tesis edileceği ifade 

edilmekte ve “BAŞBAKANLIĞIN 25 HAZİRAN 1996 GÜN VE 11269 SAYILI GENELGESİ GEREĞİNCE 

jandarma, MİT ve emniyet temsilcileri de bu merkezin çalışmalarına asil üye olarak katılırlar.  

Jandarma, MİT ve emniyet temsilcileri, EMASYA Bölge Komutanlığının belirleyeceği zaman, şekil 

ve usüllerle çalışmalarını ve istihbarat bilgilerini takdim ederler ve karşılıklı istihbarat 

mübadelesinde bulunurlar. Elde edilen sonuçlardan ilgili valiye bilgi verilir.” Denilmektedir. 

(Konu detayları ile dilekçemizin “EMASYA ve EMASYA Protokolü başlıklı 19. Maddesinde 

açıklanmıştır) 

  
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu  (11.maddesi)  esasen TSK ya MGSB de sıralanan İRTİCA DAHİL 

iç tehditlerle mücadele görev ve yetkisi ile istihbarat görevini teyit ve tevcih eden bir  
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kanundur. Diğer mevzuata ilave olarak bu kanun gereğince de TSK zaten iç tehditle mücade ve 

ilgili istihbaratı oluşturmakla görevlidir.  25 Haziran 1996 tarihli Başbakanlık Genelgesi de 5442 

S.K. uygulaması ile ilişkili TSK ya hem iç tehditle mücadele görevini tekraren tevcih etmekte ve 

bu çerçevede istihbarat görevini zaten vermektedir. EMASYA Protokolünde de Başbakanlığın 25 

Haziran 1996 tarihli genelgesine atıf yaparak, istihbarat paylaşımını ve koordinesini sağlamak 

üzere müşterek istihbarat merkezinin oluşturulduğunu ifade etmektedir. İddia edildiği gibi, iç 

tehditle mücade ve istihbarat görevi kanunla düzenlenmemiş ise,  Başbakanlığın TSK ya bu görevi 

tevcih edemeyeceği zaten açıktır.  

 

Ayrıca; yukarıdaki başlıklarda açıklanan 2935 Sayılı Olağanüsti Hal Kanunu, 1402 Sayılı 

Sıkıyönetim Kanunu,  2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile genel güvenlik, asayiş ve 

kamu düzeninin sağlama ve bu görevlerle ilgili barış döneminden itibaren kadro, teşkilat, 

istihbarat, planlama vs. her türlü hazırlığı yapmak  görev,  yetki ve sorumluğu zaten verilmiştir.   

 

SONUÇ OLARAK;    

 

TSK’nın MGSB’de sayılan iç ve dış tehditler ile İç Hizmet kanunu 35nci maddesi ve 

yönetmeliğin 85/1.maddesi kapsamındaki açık vazifesinin bir fonksiyonu olan  İSTİHBARAT 

OLUŞTURMA GÖREVİ;  Anayasa, 1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Dair 

Kanun,  2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 13 Nisan 1990 

Tarih ve 20491 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 

Yönetmeliği, ve ilaveten 1402, 2935 ve 2941 sayılı kanunlar  ile açık ve kesindir.  Mahkemenin bu 

mevzuatın aksine ve mevzuatı yok sayarak yaptığı  gerçek  dışı  değerlendirmesi ve karara 

dayanak alması hukuka aykırıdır.  

 

MAHKEMENİN İDDİASINDA YER ALDIĞI ŞEKLİ İLE İSTİHBARAT TEKELİ BULUNAN BİR DEVLET 

KURUMU YOKTUR. Hangi kurumun hangi ölçüde istihbarat faaliyeti yürüteceği tevcih edilen 

kurum vazifesinin  çapı ile ilgilidir. Her kurum vazifenin bir fonksiyonu olarak, tevcih edilen 

vazifeye tesir edecek her türlü istihbaratı elde etmekle görevlidir. Bunu kısıtlayan tek husus 

kurumun mevcut teknik imkan ve kabiliyetleridir. Başkaca hiç bir kısıtlama yoktur 

 

Mahkemenin yukarıda belirtilen, TSK’nin istihbarat oluşturma görevi olmadığına dair 

iddiasının aksine;  çapını ve seviyesini kendisinin tayin ettiği ve bizzat kendisinin oluşturduğu 

istihbaratın yanı sıra, Genelkurmay Başkanlığı, yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde, MİT, 

EGM İstihbarat Dairesi ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarından gelen iç 

güvenlikle ilgili bilgileri değerlendirme sorumluluğu da bulunmaktadır. 

 

Daha da somutlaştırarak, mahkemenin özellikle, TSK irticai faaliyetleri görülen personelle ilgili 

bilgileri araştırma yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır. Dilerse buna dair bilgiler istihbarat 

birimlerinden istenileceği gibi (ki o birimler bu talepleri karşılamak zorundadırlar) gerek 

duyulduğunda Garnizon ve Birlik Komutanlıklarından, açık kaynaklardan ast veya üstlerinden de 

toplanabilecektir. Yani bu bilgiler, YAŞ veya üçlü kararnamelere esas olmak üzere VAHİY YOLU İLE 

DEĞİL, istihbarat kaynaklarından ve değerlendirmelerinden gelmektedir. 
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16. LAİKLİK İLKESİ,  DEVRİM KANUNLARI,  İRTİCA,  İRTİCA TANIMININ TSK MEVZUATINDA 

GEÇMEDİĞİ  İDDİASI, DÖNEMİN ANAYASAL DÜZENE YÖNELEN İRTİCAİ OLAYLARI, TOPLUM 

TEPKİLERİ  İLE BUNLARIN ANAYASA, MEVZUAT VE YARGI KARARLARINA GÖRE ANLAMI.  

      

  İddianame ve gerekçeli kararda Anayasa ve Cumhuriyetin temel ilkesi olan “Laiklik İlkesi”, 

ile “İrtica”,  “irtica ile mücadele” ve “Laikliğe Aykırı Eylemler”,  dönemin anayasal düzene aykırı 

irticai eylem ve olayları; anayasa, İnkılap (Devrim) Kanunları, mevzuat ve yargı kararları 

doğrultusunda açıklanmamış ve incelenmemiş, anayasanın laik hukuk devleti düzenine aykırı, 

anayasayı, devlet belgelerini, yargı kararlarını  ve mevzuatı yok sayan subjektif,  hukuk dışı hüküm 

kurulmuştur. İddianame ve gerekçeli kararda laiklik ilkesine ve anayasaya aykırı ifadelerle iddialar 

ileri sürülmüş, bu suretle açık bir iç tehdit olan irtica, irticai faaliyetler ve yasa dışı tarikatların 

zımnen ve hukuk dolanarak meşrulaştırma gayretine girişilmiştir.  

Anayasanın Başlangıç Bölümünün beşinci fıkrasında; “Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk 

millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve 

manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında 

korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine 

ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;” 

2. Maddesinde;  “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı 

içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere 

dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”  Demektedir. 

Anayasanın yukarıda yer alan başlangıç bölümü ve 2. Maddesi gereğince; Türkiye 

Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bu konudaki ilke ve söylemleri ile 

Anayasamız ve devrim kanunları, devlet yetkisini anayasadan alan ancak bu kural ve ilkelere hiç 

değinmeyen savcılığı ve mahkemeyi de tereddütsüz bağlar. Bu nedenle ilkeler ve kavramlar 

öncelikle bu bağlamda açıklanacaktır;  

A.  LAİKLİK İLKESİ ;  

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın değişmez hükmü gereğince “Lâik” temeller üzerine 

oturmaktadır. Bu esası Atatürk şöyle açıklamaktadır: “Lâiklik: Türkiye Cumhuriyetinin resmi dini 

yoktur. Devlet idaresinde bütün kanunlar, nizamlar ilmin muasır medeniyete temin ettiği esas 

ve şekillere, dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve tatbik edilir. Din telâkkisi vicdanî olduğundan, 

Cumhuriyet, din fikirlerini devlet ve dünya işlerinden ve siyasetten ayrı tutmayı milletimizin muasır 

terakkisinde başlıca muvaffakiyet âmili görür”6 

Anayasanın 14.Maddesinde; Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin 

ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını 

tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından 

yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, 

ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere 

dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamayacağı, devamında; Anayasanın hiçbir 

hükmü, Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma 

hakkını verir şekilde yorumlanamaz. Demektedir.  



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 216 / 1709 
 

 

Anayasanın 24.Maddesi;  Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu, 

yukarıda ifade edilen 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini âyin ve 

törenler serbesttir.  Demektedir. 

Anayasa Mahkemesinin Refah Partisini Kapatma davası gerekçeli kararında ise Laiklik; 

'Lâiklik', ortaçağ doğmatizmini yıkarak aklın öncülüğü, bilimin aydınlığı ile gelişen özgürlük ve 

demokrasi anlayışının, uluslaşmanın, bağımsızlığın, ulusal egemenliğin ve insanlık idealinin temeli 

olan bir uygar yaşam biçimidir. Çağdaş bilim, skolâstik düşünce tarzının yıkılmasıyla doğmuş ve 

gelişmiştir. Dar anlamda, devlet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması olarak tanımlansa, 

değişik yorumları yapılsa da, lâikliğin gerçekte, toplumların düşünsel ve örgütsel evrimlerinin son 

aşaması olduğu görüşü, öğretide de paylaşılmaktadır. Lâiklik, ulusal egemenliğe, demokrasiye, 

özgürlüğe ve bilime dayanan siyasal, sosyal ve kültürel yaşamın çağdaş düzenleyicisidir. Bireye 

kişilik ve özgür düşünce olanaklarını veren, bu yolla siyaset-din ve inanç ayrımını gerekli kılarak 

din ve vicdan özgürlüğünü sağlayan ilkedir. Dinsel düşünce ve değerlendirmelerin geçerli olduğu 

dine dayalı toplumlarda, siyasal örgütlenme ve düzenlemeler dinsel niteliklidir. Lâik düzende ise 

din, siyasallaşmadan kurtarılır; yönetim aracı olmaktan çıkarılır; gerçek, saygın yerinde 

tutularak kişilerin vicdanlarına bırakılır. Dünya işlerinin lâik hukukla, din işlerinin de kendi 

kurallarıyla yürütülmesi, çağdaş demokrasilerin dayandığı temellerden biridir. KAMUSAL 

DÜZENLEMELERİN DİNÎ KURALLARA GÖRE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEMEZ. DÜZENLEMELERİN 

KAYNAĞI DİNÎ KURALLAR OLAMAZ.”  Şeklinde açıklanmıştır.  

 

Laiklik ilkesinin TSK da uygulamasına ve askeri disiplinin sağlanmasına ilişkin olarak; 1632 

Sayılı Askeri  Ceza Kanunu  Madde 45 de ise;  “Bir şahsın hareketini vicdanına veya dinine göre 

lazım saymış olması, yapmak veya yapmamakla vukua gelen bir cezayı mucip olmasına mani 

teşkil etmez.”  Demektedir.  

 

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) YAŞ kararları ile TSK dan atılan personelin yaptığı 

başvurularda, Silahlı Kuvvetler mensupları ve askeri kurum personelinin düşünce, din ve vicdan 

özgürlüğü çerçevesindeki faaliyetleri konusunda sınırlama getirilebileceğini içtihat etmektedir. 

AİHM’ne göre, bunlar askeri yaşamın hiyerarşik yapısı ve üstlerinin emretme yetkisi sebebiyle 

düzenin korunması ve hizmetin yürütülmesi amacına yöneliktir. Başta Kalaç/Türkiye davası 

olmak üzere, AİHM bugüne kadar bir dizi başvuruyu reddederken çıkarma işleminin 

başvurucunun dini inanç veya görüşlerine, eşin başörtüsüne yahut dini vecibelerini yerine 

getirmesinden değil, ASKERİ DİSİPLİN VE LAİKLİK İLKESİNİ İHLAL EDEN TUTUM VE 

DAVRANIŞLARINDAN DOLAYI TESİS EDİLDİĞİNİ BELİRTMEKTEDİR.  Bu kararlarda özetle, askerlik 

gibi belli ve sıkı kuralların hâkim olduğu kurumlara gönüllü olarak giren veya tercih eden kişilerin, 

öngörülen sınırlamaları peşinen kabul etmesi sebebiyle, din ve vicdan özgürlüğüne getirilen 

kısıtlamalara katlanmakla yükümlü olduğu temel görüşü hâkimdir. 

Mahkemenin gerekçeli kararı ve iddiaları, yukarıda açıklanan temel ilkeler ve kararlara, 

aşağıda açıklanan devrim kanunlarına aykırıdır. Bu husus diğer başlıklarda detaylarıyla 

açıklanmıştır. Kararında, laik devlet ilkesini değil, din temelli subjektif kişisel kurallarının 

hâkimiyetini esas almış, kişi hak ve hürriyeti kılıfı altında, idarenin kurallarını din ekseninde 

izah edip yapılandırmaya çalışarak hüküm kurmuştur. Hatta bu bağlamda F.GÜLEN tarikatı ve 

diğer tarikatlara TSK personelinin mensubiyetini, laiklik ilkesini korumayı amaçlayan ve 

anayasanın koruması altında olan devrim kanunlarına da aykırılıkla, laik devlet ilkesini, 
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anayayasayı, askeri diplin mevzuatını, devlet belgelerini ve yargı kararlarını da yok sayarak, 

belgesiz ve dayanaksız subjektif değerlendirmelerle ve hukuki niteliği bulunmayan belgeleri de, 

laiklik ilkesine aykırılıkla yorumluyarak hüküm kurmuştur. Ancak, bu hukuk dışı 

değerlendirmesinde, laiklik ilkesini ve bağlı mevzuatı açıklamamış, Anayasal bir zorunluluk ve 

bağlılık olan Atatürk İlke ve devrimlerinden, söylem ve demeçlerinden gerekçesinde hiç söz 

etmemiş, değerlendirmemiştir.  

 

B. İNKILAP (DEVRİM) KANUNLARI :  

 

            Mahkemenin, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve varoluş amacını ifade eden,  uymak 
zorunda olduğu ancak gerekçeli kararında hiçbir biçimde zikredemediği,  hilafına hüküm kurduğu 
İnkılap (Devrim) kanunlarını aşağıda hatırlatmakta yarar görmekteyiz;    

Anayasa “ İnkılâp kanunlarının korunması” başlıklı  

MADDE 174- Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne 

çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen 

inkılâp kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan 

hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz: 

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun, 

2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanunun, 

3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve             

Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanunun, 

4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme aktinin    

evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medeni nikâh esası ile aynı Kanunun 110 

uncu  maddesi hükmünün, 

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanunun, 

6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında 

Kanunun, 

7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi Lâkap ve Unvanların   

Kaldırıldığına Dair Kanunun, 

8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun, 

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usülleri Hakkında Kanun  

MADDE 42 de ; yukarıda sayılan devrim kanunlarının 7 Kasım 1982 gününde yürürlükte bulunan 

HÜKÜMLERİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU İDDİA EDİLEMEZ.   

 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu “ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ VE LAİK DEVLET 

NİTELİĞİNİN KORUNMASI  ana başlığı ve ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ KORUNMASI” alt 

başlığında yer alan;  MADDE 84 de;  Siyasî partiler, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin 

üstüne çıkarmak ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini korumak amacını güden  yukarıda 

sayılan İnkılap (devrim) kanunları hükümlerine aykırı amaç güdemezler ve faaliyette 

bulunamazlar.  Hükmüne amirdir.  

 

30 Teşrinisâni 1341 Tarihli ve 677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve            

Türbedarlıklar İle Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun; 
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Madde 1: 

1. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek vakıf suretiyle gerek mülk olarak şeyhının tahtı 

tasarrufunda gerek suveri aharla tesis edilmiş bulunan bilümum tekkeler ve zaviyeler 

sahiplerinin diğer şekilde hakkı temellük ve tasarrufları baki kalmak üzere kamilen 

seddedilmiştir. Bunlardan usülü mevzuası dairesinde filhal cami veya mescit olarak istimal 

edilenler ipka edilir. 

2. Alelümum tarikatlerle şehlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, 

emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayıptan haber vermek ve murada 

kavuşturmak maksadiyle nüshacılık gibi unvan ve sıfatların istimaliyle bu unvan ve sıfatlara ait 

hizmet ifa ve kisve iktisası memnudur. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde salatine ait veya bir tarika 

veyahut cerri menfaate müstenit olanlarla bilümum sair türbeler mesdut ve türbedarlıklar 

mülgadır. Seddedilmiş olan tekke veya zaviyeleri veya türbeleri açanlar veyahut bunları yeniden 

ihdas edenler veya ayını tarikat icrasına mahsus olarak velev muvakkaten olsa bile yer verenler ve 

yukarıdaki unvanları taşıyanlar veya bunlara mahsus hidematı ifa veya kıyafet iktisa eyleyen 

kimseler üç aydan eksik olmamak üzere hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere cezayı nakdiile 

cezalandırılır. 

3. (Ek: 10/6/1949 - 5438/1 md.) Şeyhlik, Babalık ve Halifelik gibi mensupları arasında baş 

mevkiinde bulunanlar altı aydan az olmamak üzere hapis ve 500 liradan aşağı olmamak üzere 

ağır para cezasından başka bir yıldan aşağı olmamak üzere sürgün cezası ile cezalandırılırlar[1] 

4. (Ek: 1/3/1950 - 5566/1 md.; Değişik: 7/2/1990 - 3612/5 md.) Türbelerden Türk büyüklerine 

ait olanlarla büyük sanat değeri bulunanlar Kültür Bakanlığınca umuma açılabilir. Bunlara bakım 

için gerekli memur ve hizmetliler tayin edilir. 

Madde 2: 

1. İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3: 

1. İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

ANAYASANIN 174. MADDESİ İLE KORUNAN, ANAYASAYA AYKIRILIĞI İDDİA EDİLEMEYEN, 

YARGININ AKSİNE HÜKÜM VEREMEYECEĞİ, YUKARIDA YER ALAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN 

LÂİKLİK NİTELİĞİNİ KORUMA AMACINI GÜDEN 677 SAYILI KANUN GEREĞİNCE  TEKKE-ZAVİYE VE 

TÜRBELER KAPATILMIŞ, ŞEYHLİK, MEŞAYİHLİK, TARİKAT VE TARİKATA MENSUBİYET VE BU 

ANLAMA GELECEK HER TÜRLÜ OLUŞUM YASAKLANMIŞTIR. YARGI BU OLUŞUMLARI YASAL VE 

MEŞRU KILAMAZ. ANAYASANIN BAŞLANGIÇ METNİ VE 2.MADDESİ KARŞISINDA KORUMA 

ALTINA ALAMAZ.   

 

Ancak mahkeme, gerekçeli kararında, laiklik amacını güden bu inkılap (devrim) kanununa 

muhalefetle, tarikatları ve tarikata mensubiyeti, üstelik TSK personeli için de özel yaşamın bir 

parçası olarak meşru kılma gayretine girişmiştir. Bununla da kalmayıp sanıklara suç isnat 

etmiştir.  Mahkemenin bu eyleminin, laiklik ilkesine ve bu bağlamda anayasaya aykırı olduğu 

değerlendirilmektedir.  

 

https://tr.wikisource.org/wiki/Tekke_ve_Zaviyelerle_T%C3%BCrbelerin_Seddine_ve_T%C3%BCrbedarl%C4%B1klar_%C4%B0le_Bir_Tak%C4%B1m_Unvanlar%C4%B1n_Men_ve_%C4%B0lgas%C4%B1na_Dair_Kanun#cite_note-1
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C. İRTİCA VE  İRTİCAİ FAALİYET KAVRAMI VE ANAYASAL BOYUTU :   

 

  İrtica Arapça kökenli bir kelime olup, TDK dahil tüm sözlüklerde; geriye dönmek, geri 

dönücülük, eskiyi isteme anlamına gelmektedir. Buna bağlı olarak “irtica hareketi” de, “yeni 

kurulan bir düzeni beğenmeyerek, eski düzene dönmek için girişilen eylem” diye 

tanımlanmaktadır. Kelime olarak; irtica din demek olmadığı gibi, din de irtica demek değildir. 

İrtica denildiğinde, siyasi bakımdan irtica kavramı anlaşılmalıdır. Bu açıdan, İrticai faaliyetleri; 

kurulu düzeni yıkıp, onun yerine daha geri bir düzeni kurmayı hedefleyen faaliyetler olarak da 

tarif edebiliriz. 

Giriş kısmında açıkladığımız gibi, anayasanın başlangıç bölümü ve 2. Maddesi gereğince; 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bu konudaki ilke ve söylemleri ile 

Anayasamız ve inkılap (devrim) kanunları, devlet yetkisini anayasadan alan ancak bu kural ve 

ilkelere hiç değinmeyen savcılığı ve mahkemeyi de tereddütsüz bağlar.  Bu nedenle aşağıda 

açıklanan tanım ve kavramlar öncelikle, mahkemeyi de bağlayan Atatürk’ün bu konudaki 

söylemleriyle açıklanmıştır;  

Atatürk’ün “irtica” konusundaki söylemleri7 ;  

 

Atatürk irticayı şöyle tanımlıyor: “Her ilerici 3ve müspet gelişmeye karşı çıkan kuvvete irtica 

denir.” Bunu somut bir örnekle de tanımlamaktadır: “Türklerin 1453 zaferini, yani İstanbul’un 

fethini tasavvur buyurunuz. Bütün bir cihana karşı İstanbul’u ebediyen Türk camiasına mal etmiş 

olan kuvvet ve kudret, takriben aynı senelerde icat edilmiş olan matbaayı Türkiye’ye kabul için 

erbab-ı hukukun meş ‘um kuvvetini iktihama (yıkmak) muktedir olamamıştır.” 

 

Atatürk’e göre siyasî egemenliğin, ekonomik çıkarların dine bağlanması ve dinin bu amaç 

için kullanılması “irtica” ve bunu yapan kimseler müstebittir. Bu görüşünü yine aynı 

konuşmasında şöyle belirtiyor: “Vaktâ-ti Muaviye ile Hazreti Ali karşı karşıya geldiler, Sıffin 

vakasında Muaviye’nin askerleri Kur’ an-ı Kerim’i mızraklarına diktiler ve Hazreti Ali’nin 

ordusunda da bu suretle tereddüt ve zaaf husüle getirdiler, işte o zaman dine mefsedet, İslâmlar 

arasına münaferet girdi ve o zaman hak olan Kur’an, haksızlığı kabule vasıta yapıldı. En 

mütehakkim hükümdarlardan olan Muaviye’nin nasıl bir hile neticesinde sıfat-ı hilâfeti de 

taktığını biliyorsunuz- Ondan sonra bütün müstebit hükümdarlar hep dini âlet edindiler; İhtiras ve 

istibdatlarını terviç için hep sınıf-ı ulemaya müracaat ettiler” …”Üç buçuk dört sene evveline 

kadar, berhayat olan Osmanlı hükümdarları da aynı şeyleri yapmışlar, aynı hud’alardan istifade 

etmişlerdi…..son Osmanlı hükümdarı Vahdettin’in harekâtı gözünüzün önündedir. Onun 

emriyledir ki, bile bile ölüme götürülen milleti kurtarmak isteyenler asî ilân edildi. Onun 

emriyle, millet ve vatanı kurtarmak için kan döken aziz ordumuzun bağiler sürüsü olduğuna 

dair fetvalar veren ulema kıyafetli kimseler çıktı. Onlar bu fetvaları Yunan tayyareleriyle 

ordumuzun içine atıyorlardı.” Atatürk, gerçek dine bağlı hocaların böyle müstebit hainlere asla 

alet olmadıklarını da sözlerine eklemiştir. (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, s. 238, 5 Kasım 1925 

Ankara Hukuk Fakültesi’nin açılış konuşması) 

                                                             
7 http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-17/irtica-olaylari-karsisinda-ataturk / Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (Bu başlık altında belirtilen siteden alıntılar yapılmıştır) 
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Şapka giydiği Kastamonu gezisinde (Ağustos 1925) Atatürk uygar dünyanın kıyafetini getirip, 

feste putlaşan fanatizmi kırarken, yaptığı konuşmalarda, uygarlık yolunu gösteriyordu. “Efendiler 

ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi 

olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyedir. Medeniyetin emir ve talep ettiğini 

yapmak insan olmak için kâfidir.” ( S.D.II, S. 215) demiştir.  

20 Mart 1923’de Konya’da gençlerle yaptığı konuşma “irtica”ya karşı kararlılığının en 
güzel örneğidir:  

 “Eğer onlara karşı benim şahsımdan bir şey anlamak isterseniz derim ki, ben şahsen 

onların düşmanıyım. Onların olumsuz yönde atacakları bir adım, yalnız benim şahsî imanıma 

değil, yalnız benim gayeme değil, o adım benim milletimin hayatıyla ilgili, o adım benim 

milletimin hayatına karşı bir kasıt, o adım benim milletimin kalbine yöneltilmiş zehirli bir 

hançerdir. Benim ve benimle aynı fikirde olan arkadaşlarımın yapacağı şey mutlaka o adımı 

atanı tepelemektir… Sizlere bunun da fevkinde bir söz söyleyeyim. Farz-ı muhal eğer bunu 

sağlayacak kanunlar olmasa, bunu sağlayacak meclis olmasa, öyle olumsuz adım atanlar 

karşısında herkes çekilse ve ben kendi başıma yalnız kalsam, yine tepeler ve yine öldürürüm.”  

İrtica günümüzde, 31 Mart ve Menemen olaylarındaki irtica değildir. Ama daha tecrübeli, 

iç ve dış maddi kaynakları olan, yaygınlaşmaya çalışan ve gelecekte devleti ele geçirmek, 

Atatürkçü sistemi yıkmak düşüncesini taşımaktadır. Türk gençliğine, Türk İstiklâl ve Türk 

Cumhuriyetini sonsuza kadar savunma ve yaşatma görevini veren Atatürk’ün, bu kutsal 

emanetini kanı ve canı bahasına da olsa ebediyen koruyacağına ve yaşatacağına ant içmiş olan 

Türk gençliği, dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve inançtadır. 

Siyasal İslam veya İslam’ın siyasallaştırılması ; 

 

“irtica” olarakta tanımlanan siyasal İslam, devletin siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal 

yapısını, kişi ve kurumların kendi anlayışlarına göre, İslam dinine dayandırmasıdır.  Burada önemli 

olan husus, kişi ve kurumların, İslam Dinini kendi amaçları istikametinde yorumlayarak, isledikleri 

siyasi güce erişmesidir. Bu ise dine yapılacak en büyük kötülüktür. Dolayısıyla Siyasi İslam 

ideolojisi, laikliğin karşıtıdır. Siyasal İslamcılar; İslam dinini siyasi, hukuki ve ekonomik değişmez 

bir düzen olarak kabul etmektedirler, 

 

Kullandığı stratejiler ne olursa olsun; Siyasi İslamcıların hedefi; laik düzeni ortadan 

kaldırarak, Cumhuriyet devletini şeriat devletine dönüştürmektir. Bu hareket ise bir irticai 

faaliyettir (Başbakanlık belgeleri). 28 Şubat 1997 döneminde TSK ve toplumun büyük kesimi ile 

mücadele edilen irtica, devlet belgeleriyle zaten ortaya konulmuştur. İDDİA MAKAMI VE 

MAHKEME BAŞBAKANLIK BELGELERİYLE ORTAYA KONULMUŞ OLAN, BU TEHLİKE İLE 

MÜCADELE EDİLMESİNİ TARİHE GEÇECEK BİR KASITLA SUÇ SAYMIŞTIR.  

 

Ayrıca başkaca birçok devlet belgesinde tanımlanmış irticanın  tehlike ( iç tehdit) kabul 

edildiği her türlü açıklamanın dışındadır. İrticanın bir tehdit ve TSK ve diğer devlet kuruluşları 

tarafından mücadele edilmesinin zorunlu olduğu bir gerçek olmanın dışında nasıl mücadele 

edileceğine dair mevzuatta bir hüküm de bulunmamaktadır.  

 

Bu açıdan irtica ile mücadele etmek suç olmadığı gibi, TSK ve ilgili diğer kurumların kanun 

gereği görevidir.  Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, Türkiye’nin Milli Askeri Stratejisi Belgesi, İç Tehdit 
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Dokümanı (1995 tarihli) ve diğer maddelerde sayılan mevzuatın amir hükümleri gereği, Türk 

Silahlı Kuvvetleri bu tehditle mücadele etmekle görevlendirilmiştir. Buna rağmen bu dava irtica 

ile mücadele edenlerle mücadele davası haline gelmiştir.  

 

D. İRTİCA VE  İLİŞKİLİ  KAVRAMLARIN TSK MEVZUATINDA TANIMLANMADIĞI GERÇEK 

DIŞIDIR:   

 
        Gerekçeli karar syf.2983’de; “Konsept belgesi ve TSK’nın hiçbir dokümanında “irticai 

görüşe sahip olma” veya “irticai eğilimli personel” ifadelerinin tanımlanmadığı, bu tespitlerin 

nasıl yapılacağına ilişkin kriterler getirilmediği, söz konusu ifadelerin sanıklar ve Batı Çalışma 

Grubunca hedeflenen askeri müdahaleye karşı çıkacak TSK personelinin TSK’dan ihraç edilmesi ve 

emekliye sevk edilmesi için oluşturulmuş, yasal olmayan ancak kanunsuz emirlerle yasal 

görünüme büründürülmeye çalışılmış bir ön kabul olduğu hususunun değerlendirildiği, yine 

ihraçların brifing ve diğer belgelerde somut ve hukuki bir veri olmamasına rağmen siyasal islamı 

gerçekleştirmek için kadrolaşan kişilerin temizlenmesi amacı ve bu amaç için orada görev aldıkları 

kabulü ile amaç suç doğrultusunda yoğun olarak yapıldığı anlaşılmıştır.” Denmektedir. 

 

Bu ifadede geçen “KONSEPT BELGESİ” ile mahkeme, sahte CD 5 içinde yer alan sözde 6 

Mayıs 1997 tarihli “Batı Harekâtı Konsepti Belgesi”ni kastetmektedir.  Devletin esas Konsept 

belgesi, mahkemenin  dosyadan kaçırdığı Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB-Kırmızı Kitap)” 

esasları doğrultusunda Genel Kurmay Başkanlığınca hazırlanan, 1612 sayılı kanun gereğince 

Yüksek Askeri Şurada görüşülen, Başbakan tarafından onaylanan,  “TÜRKİYE’NİN MİLLİ ASKERİ 

STRATEJİK KONSEPTİ  (TÜMAS)” DIR. Mahkeme, 6 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Harekatı 

Konsepti” ni de zikrederek bu ifadesiyle, TSK dan ihraç işlemlerinin de sanki BÇG tarafından 

yapıldığı izlenimi yaratmaya çalışmış, ancak taleplere rağmen dosyadan kaçırdığı TÜMAS 

dökümanından haberi olmadığını da ikrar etmiştir.  

 
TSK’nın ve devlet belgelerinde açıkça tanımlanan “İrtica”, “irticai görüşe sahip olma” veya 

“irticai eğilimli personel” ve “tespit kriterleri” TSK mevzuatında geçmediğini iddia edebilmek,  

bilgisizlikle izah edilemeyecek bir kasıttır. Bu kastın, yukarıda açıklanan anayasanın başlangıç 

hükümlerini, cumhuriyetin ve anayasanın temel ilkelerini, devrim kanunlarını,  Atatürk ilke ve 

inkilaplarını yok saymak, irticayı meşru kılmak anlamını taşıdığı da açıktır.  Bu husus sanık 

savunmalarında detaylarıyla açıklanmış olmakla birlikte, sanık savunmalarını karartan 

mahkemenin, savunmalara ihtiyacı olmadan, Türk hukukunu resen uygulamakla yükümlü 

olduğundan, aynı zamanda TSK nın değişmez ve mutlak dokümanı olan ve mahkemeyi de 

bağlayan Anayasanın sadece başlangıç metni, değişmez hükümleri ve devrim kanunlarına 

bakması yeterlidir.   

 

TSK dokümanları;  baş emri Gnkur Başkanı ya da Kuvvet Komutanları imzalı belgelerin çok 

ötesinde Atatürk İlke ve inkılapları ile söylemlerinden başlamak üzere,  Anayasa hükümlerini, 

özel ve genel kanun ve hükümlerini, normlar hiyerarşisinde yer alan tüm mevzuatı, uluslararası 

anlaşmalarla uygulama yükümlülüğü olan metinleri (NATO dokümanları dahil)  ile bakanlar kurulu 

kararlarını, askeri tarih belgelerini, genelge, tüzük, emir, direktif, brifing metni vs. sayılabilen her 

türlü ilgili belgeyi ifade eder. Mahkemenin “Konsept belgesi dahil…” diyerek, küçümseyerek 
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baktığı TSK dokümanlarında bulamadığı kavramlar, dayanağı ile birlikte aşağıda basitçe 

açıklanmaktadır;  

 

Anayasa metnine dahil olan, Anayasanızın Başlangıç Bölümünün beşinci fıkrası:  “Hiçbir 

düşünce ve mülahazanın Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle 

bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve 

inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceğini ifade ederken, 2. 

Maddesi;  “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, 

insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere 

dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.' Demektedir. Anayasamızdan 

anlaşılacağı gibi, Cumhuriyetimiz değişmez hükmüyle Atatürk ilke ve inkılaplarını esas ve rehber 

aldığından, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bu konudaki ilke ve 

söylemleri ile Anayasamız ve devrim kanunları, devlet yetkisini anayasadan alan ancak bu kural 

ve ilkelere hiç değinmeyen savcılığı ve mahkemeyi de, TSK’ yı da  tereddütsüz bağlar. TSK’NIN 

ESAS DOKÜMANI ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARI İLE SÖYLEMLERİDİR. Bu husus 211 Sayılı İç 

Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile sayısız TSK dokümanında zikredilip emredilmektedir.   

 

Atatürk’ün, sayısız mevzuata da yansıyan “irtica”tanımı, anayasamız gereği TSK yı da 

mahkemeyi de öncelikle bağlar. TSK’nın mutlak dokümanı olan Atatürk’ün bu konudaki 

söylemleri   yukarıda yer alan “İrtica ve  İrticai Faaliyetlerin Anayasal Boyutu” başlığı altında 

açıklandığından burada  kısaca iki söylemi ile hatırlatılmıştır; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün “İrtica”, “ irticacı /müstebit (eskimiş-zorba-baskıcı)” kısa tanımı aşağıdadır;  

            
“Her ilerici 4ve müspet gelişmeye karsı çıkan kuvvete irtica denir.” 

“Siyasî egemenliğin, ekonomik çıkarların dine bağlanması ve dinin bu amaç için 

kullanılması “irtica” ve bunu yapan kimseler müstebittir.” 

 

Atatürk’ün bu örnek söylemi,  anayasanın başlangıç metninde açıklandığı gibi, Atatürk İlke 

ve İnkilapları karşısında koruma görmesi mümkün olmayan mahkemenin gerekçeli kararındaki 

kasıtlı siyasi mülazasına açık ve mutlak bir cevaptır.  Müstebiti / irticai düşünce ve eğilimi tespit 

etmek için her türlü kriter, Atatürk’ün söylem ve demeçlerinde,  en önemlisi Türk Milletinin ve 

TSK nın esas dökumanlarından olan “NUTUK”ta tarihi örnekleri ile bulunmaktadır. Açıkladığımız 

bu husus,  salt bir cevap değil, mahkemenin uymak zorunda olduğu anayasal bir hakikati ifadeden 

ibarettir.  

 

Yukarıda açıklanan anayasal yaklaşımın dışında mahkemenin  olmadığını ifade ettiği 

hususlar aşağıdaki TSK dökümanlarında açıkça yer almaktadır.;         

 
1) Mahkemenin tüm taleplere rağmen, ısrarla ve kasıtla  MGK Genel Sekreterliğinden 

istemeyerek dosyadan kaçırdığı,  Bakanlar kurulu kararı olan ve “İrtica” dahil  iç ve dış tehditleri  

ismen ve nitelikleri ile açıklayan MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGESİNDE (MGSB-Kırmızı Kitap),               

( Belgeyle ilgili detaylar dilekçemizin 12.B  maddesinde açıklanmıştır)   

 

                                                             
7 http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-17/irtica-olaylari-karsisinda-ataturk / Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (Bu başlık altında belirtilen siteden alıntılar yapılmıştır) 
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2) Mahkemenin dosyadan kaçırdığı  Genel Kurmay Başkanlığınca hazırlanan, 1612 sayılı 

kanun gereğince Yüksek Askeri Şurada görüşülen, Başbakan tarafından onaylanan,  “TÜRKİYE’NİN 

MİLLİ ASKERİ STRATEJİ KONSEPTİ’NDE (TÜMAS) (Belgeyle ilgili detaylar dilekçemizin 12.C  

maddesinde açıklanmıştır)   

 
3) Dava dosyasında 29.Klasörde bulunduğu ifade edilmesine rağmen, 29.klasör de 

bulunmayan, mahkemenin bağlamını kopartarak alıntılar yaptığı ve dosyadan kaçırdığı  TSK İÇ 

TEHDİT DOKÜMANI’NDA (1992-2004) (Belgeyle ilgili detaylar dilekçemizin 12.E.maddesinde 

açıklanmıştır) irtica kavram ve kriterleri yer almaktadır. Bu doküman;  

 

İddianamede ve gerekçeli karar s.3187,3227 de özetlenmiş olarak yer almaktadır. 

Dokümanda örnek olarak Birinci bölümde: Yıkıcı-Bölücü unsurlar ile bunların ortak özellikleri, 

imkan ve kabiliyetleri, Çevre ülkelerinin Türkiye’ye yönelik yıkıcı ve bölücü faaliyetleri, Yıkıcı-

Bölücü unsurların yabancı örgütlerle ilişkileri, Üçüncü Bölümde: İrticai unsurlar ve faaliyetleri, 

9.Dokuzuncu Bölümde :  Bölücü Örgütler, İrticai Örgütler ve Tarikatlar (sayılmıştır), TSK’nın tehdit 

karşısında sorumluluğunu belirleyen yasalar belirtilmiştir. Mahkemenin yok dediği her türlü 

açıklama, Gnkur Bşk.lığında mevcut gerçek dokümanda bulunmaktadır. Gerekçeli kararda 

29.Ek klasörde bulunduğu belirtilen doküman CD 5 de yer alan belgedir.  Sanıklar lehine delil 

olduğundan  29. klasöre konulmadığı, karartıldığı değerlendirilmektedir. (464 sayfadan oluşan, 

CD5/BCG/HAYMANA/ DOKUMAN/ İCTEHDÖ word belgesinden elde edilen) 

 
4) 13 NİSAN 1990 TARİH VE 20491 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN GÜVENLİK 

SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNETMELİĞİ “Yıkıcı faaliyetler” (İRTİCA) tanımını 

yaparak, hem TSK ya hem de, tüm kamu kurumlarına “Yıkıcı faaliyetler” (İRTİCA) ile 

mücadelede görev verip araştırılacak hususları ve kriterlerini belirlemiştir.  Ayrıca yönetmelikte, 

Arşiv   araştırması ile  Güvenlik soruşturmasının; Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında 

yer alacak personel bölümünde, bu personelin güvenlik soruşturmalarının yukarıda yer alan  33-

5 sayılı Silahlı Kuvvetler İ.K.K. Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi esaslarına göre yapılacağını 

belirtmektedir. (Belgeyle ilgili detaylar dilekçemizin 12.G. maddesinde açıklanmıştır)   

 
5)  Gnkur. Eski Adli Müşaviri FETÖ ÜYESİ Muharrem KÖSE’nin her türlü engellenmesine 

rağmen, talepten  3 yıl sonra dava dosyasına dahil edilebilen, ancak dava sürecinde 

tartışılmamış, gerekçeli kararda değerlendirmesi yapılmayarak karartılmış olan  ve irticai 

eğilimli personel tespitlerinin nasıl yapılacağına ilişkin kriterler getiren TSK İSTİHBARATA KARŞI 

KOYMA, KORUYUCU GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ’DE (MY 114-1 A/B/C)  (MY-33-5)  

Sakıncalı ve Şüpheli Personel kategorisine alma işlemleri ve esasları yani kriterleri, takip ve 

kontrol esasları, kayıtlar, raporlar ve içerikleri, detaylarıyla açıklanmakta ve emredilmektedir.  

(Belgeyle ilgili detaylar dilekçemizin 12.H. maddesinde açıklanmıştır)   

 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği (13 Nisan 1990 tarihli ve 20491 sayılı 

resmi gazetede yayınlanan) TSK’da Güvenlik soruşturmasının bu yönerge esaslarına göre 

yapılacağını hükme bağlamıştır.  Yönergede  genel esaslar,  ilkeler ve yetkiler belirlenmiş,  

sakıncalı/şüpheli personel tarifi, katagorisi, işlemleri, raporlar ve kontrol formları açıklanmış, 

bölücü, irticai ve yıkıcı unsurlar tarif edilmiş, TSK ya sızmaları, sızma yöntemleri, muhtemel 

faaliyetleri ve bunlara karşı alınacak önlemler açıklanmış ve sıralanmıştır.  25 adet kriter bulunan  

sakıncalı / şüpheli (irticai) personel kanaat formunda örnek olarak;  Tarikat, örgüt, dernek, siyasi 
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parti,  ideolojik akımlar vs. bağlantısına işaret edebilecek siyasi parti, dernek, cemaat, tarikat 

benzeri oluşumların yöneticileri ile ilişkilerinin olup olmadığı, yıkıcı bölücü irticai amaçlı 

toplantılara katılıp katılmadığı,  bu yönde propaganda faaliyetinin olup olmadığı, birlik içi ve dışı 

görev ve sosyal yaşantısındaki davranış biçimleri gibi eşinin ve kendisinin yıkıcı bölücü irticai 

örgütsel bağlantısına işaret edecek EMARELERİN varlığı ya da yokluğu kriter olarak belirlenmiştir.  

Doküman dava dosyasında bulunmaktadır.  

  
6) ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARINDA DA (AYİM) ; “irticai görüşe 

sahip olma” “irticai görüşü benimseme” tanımının ve kriterinin TSK tarafından hukuka uygun 

olarak uygulandığı tespit edilmiştir. (Kararlardan örnekler dilekçemizin“11.B.2)”Maddesinde 

açıklanmıştır.)  

 

7) TSK İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNİN  Madde 664/4. (c) ; de  (Değişik:RG – 14/02/1999 - 

23611)  “Emekli üyeler ile bunların aile fertlerinden birisinin, İRTİCAİ, bölücü, yıkıcı faaliyetler 
içerisinde yer aldığının ya da Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhinde beyanda veya faaliyette 

bulunduğunun tespit edilmesi halinde, bu kimselerin, orduevleri, askerî gazinolar ve diğer askerî 

sosyal tesislere girişleri, Genelkurmay Başkanlığınca geçici veya sürekli olarak yasaklanabilir.”  

Diyerek Bakanlar Kurulu Kararı olan yönetmelik “İRTİCAİ FAALİYETLER’İ yasaklamıştır.  

 

8) İrtica kavramına SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNİN disiplinsizlik ve ahlaki durumları 

nedeniyle ayırma usüllerini belirleyen  91. ve ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNİN 60. 

Maddelerinde de yer verilmiştir. Madde de;  Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, 

bölücü, İRTİCAİ ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya 

karıştığı anlaşılanların hizmet sürelerine bakılmaksızın TSK dan ayırma işleminin yapılacağı hükme 

bağlanmıştır. 

 

9) Bülent Ecevit’in 15 Ocak 1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararını dayanarak yayınladığı, 

Devlet Kurumlarına ve Genel Kurmay Başkanlığına da “GEREĞİ” olarak dağıtımı yapılan 

02.02.1999 tarihli Başbakanlık Genelgesi “Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerine karşı 

yürütülen rejim aleyhtarı irticai, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerin Devletimiz Açısından açık bir 

tehlike olduğu bilinmektedir” şeklindeki başlayarak, İRTİCA tehdidini ve alınacak önlemleri 

açıklamaktadır. (Belgeyle ilgili detaylar dilekçemizin 14.maddesinde açıklanmıştır.)   

 
10)  Refah Partisinin kapatma davasına ait ANAYASA MAHKEMESİNİN GEREKÇELİ 

KARARININ 191’NCİ SAYFASINDA "Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin hiçbir döneminde olmadığı 

şekilde «İRTİCA» tehlikesiyle karşı karşıyadır.“ tespitine bağlı olarak, gerekçesinde 

“İRTİCA” kavramını, boyutlarını, özelliklerini, kişiye özel saptamalarla kriterlerini de ortaya 

koymuştur. Anayasa mahkemesinin bu kararına ait gerekçe anayasamız gereği tüm kişi ve 

kuruluşlar ile yargı makamlarını da bağlar. (Kararla ilgili detaylar dilekçemizin 16.A.maddesinde 

açıklanmıştır.)   

 

11)   Yukarıda sayılanların dışında 28 Şubat döneminde yayınlanan,  Başbakan Necmettin 

Erbakan imzalı 14 Mart 1997 tarihli başbakanlık Direktifi,  İçişleri Bakanı Meral Akşener imzalı 

28 Mart 1997 tarihli İç İşleri Bakanlığının genelgesi ve Adalet Bakanı Şevket Kazan imzalı 
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14.04.1997 Adalet Bakanlığı genelgesi  devletin tüm ilgili birimlerine, valiliklere ve Bakanlıklara 

verdiği emirlerle irtica tehdidi varlığını açıkça ortaya kayarak, İRTİCA ve ilgili kavramını 

açıklamakta, mücadelede kriterleri belirlemektedir.(Belgelerle ilgili detaylar dilekçemizin 

20.J,K,L,M .maddelerinde açıklanmıştır.)   

 

12) 17 Ocak 1997 tarihinde Cumhurbaşkanına verilen brifing sonrası 

(G.K.s.2697,s.2729), Cumhurbaşkanı S.Demirel “İrtica Tehdidi”ni MGK gündemine aldığını, bir 

dizi tedbir düşündüğünü de belirtecek şekilde Devletin alacağı tedbirlerle bu tehdidin tesirsiz hale 

getirileceğini belirttikten sonra, TSK’ya “GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI” genel direktifini 

vermiş ve alınması gereken bir dizi tedbiri de sıralayarak açıklamıştır.  Cumhurbaşkanı 

Süleyman Demirel’in Başkomutan ve Devletin Başı olarak  TSK (Gnkur Başkanına) verdiği “İRTİCA 

İLE MÜCADELE” genel direktifi, devletin en üst düzeyde irtica ve irtica ile mücadele kavram ve 

kriterlerin milli güvenlik ihtiyaçları içinde var olduğunu açıkça  ortaya koymaktadır.  

 

Bütün bu dokümanların dışında, başkaca yüzlerce dokümanda, gerekçeli kararda olmadığı 

iddia edilen kavram ve kriterler yer almaktadır.  Anayasada, TSK dokümanları ve TSK ile ilgili 

Devlet Belgelerinde, Kanun ve Yönetmeliklerde,  Bakanlar Kurulu Kararlarında,  Yüksek Mahkeme 

kararlarında ve esas itibariyla Atatürk’ün söylem ve demeçleri ile sayılamayacak her türlü resmi 

belgede açık ve tanımlı olan ”İRTİCA” ve ilişkili kavramların, sahte CD 5 içinde yer alan sözde 6 

Mayıs 1997 tarihli konsept belgesine atıf yaparak TSK dökümanlarında bulunmadığını gerekçeli 

kararda iddia ederek suç isnat etmek, Anayasayı, Devrim Kanunlarını, Atatürk ilke ve İnkilaplarını, 

Anayasa Mahkemesi kararlarını ve esasen Türkiye Cumhuriyetinin varlığını yok sayan 

mahkemenin, hiç de yadırganmayacak siyasi maksada matuf bir değerlendirmesidir. TBMM’nin, 

Devlet organlarının, siyasi iradenin, Türk Silahlı kuvvetlerinin, Yüksek Yargının ezcümle Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin bilmediği kavramlarla hüküm kurduğunu ileri sürebilmek sadece 

kendinden menkul, irticayı meşru kılmaya yönelik,  tarihe geçecek basit, geçersiz  bir önermedir.  

Ancak, mevcut demokratik ve laik anayasadan yetkisini alan mahkemenin, bu tespitinin hukuk 

dışı olduğu açıktır.  

 

E. 28 ŞUBAT SÜRECİNDE MÜCADELE EDİLEN HÜKÜMET DEĞİL İRTİCA OLDUĞU VE O 

DÖNEMDEKİ İRTİCAİ TEHDİDİN BOYUTLARI (RP KAPATILMASI DAVASI, AİHM KARARLARI); 

 

İddia makamının ve bu iddiayı kabul eden ve onaylayan mahkemenin açık bir şekilde 

söyleyemediği irtica ile mücadele etmek silahlı kuvvetlerin görevi değildir, İRTİCA İLE MÜCADELE 

ETMEK HÜKÜMETLE MÜCADELE ETMEKTİR GÖRÜŞÜDÜR. Çünkü başlangıçta iddia makamı, 

kararla birlikte de mahkeme içinde irtica, siyasi İslam sözlerini gördüğü her belgeyi hükümeti 

devirme belgesi olarak göstermeye çalışmıştır.  

 

Gerçekte bu görünüm,  Refah-Yol Hükümetinin bir kanadını oluşturan Refah Partisinin, irticai 

faaliyetlerin odağı olma yolunda icra ettiği faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Refah partisinin,  

yargı makamlarını da bağlayan AYM ve AİHM tarafından teyit ve tespit edilmiş bu faaliyetleri, bir 

iç tehdit olan irtica ile mücade eden TSK’ nın,  belli çevreler, irticai odaklar ve siyasi kazanç 

mekanizmalarınca Refah Partisi ve nezdinde hükümetle mücadele ettiği algısını yaratma çabasına 

sevk etmiştir. Bu çabaya iddianamesi ile FETÖ üyesi Bilgili ve her türlü  hukuk ve adalet 
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mülahazasının dışındaki gerekçeli kararıyla mahkeme heyeti de girişmiştir. Esasen mesele bu 

kadar basittir ve toplumun her kesiminden açıkça görülmektedir.   

 

Yargı, basın ve diğer kuruluşların bilgilendirilmesi maksadıyla irtica tehdidi ile ilgili brifingler 

verilmesi de irtica ile mücadelenin bir parçası olmuştur. Bu brifinglere ilgililer zorla 

çağırılmamışlardır. Hatta bilindiği üzere (dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan’ın duruşma 

beyanları) yargı mensuplarının katılması bile dönemin bakanı tarafından engellenmeye çalışıldığı 

halde ilgililer katılmışlardır. Bu brifinglere katılanlara, brifingin alkışlarla karşılanması  talimatı da 

verilmemiştir. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi ve HSYK üyelerinin de zorla getirildiği ima 

edilmekle birlikte, brifinge katılanlar hakkında karar veren  mahkeme,  bu yargı mensuplarını 

(Yekta Güngör Özden hariç) bu yönüyle  tanık olarak dinlememiştir. 

 

Mahkeme, o dönem devletin tüm kurumlarıyla topyekün yapılan irtica ile mücadelenin diğer 

yönlerini de görmezden gelmiştir. Kaldı ki anayasal düzene yönelen FETÖ kalkışmasıyla kendisini 

gösteren, hangi adla anılırsa anılsın sonuçta “İRTİCA” nın bugün de bir iç tehdit olduğu ve 

devletin topyekün mücadele ettiği zaten  açıktır.  

 

Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde belirtilen iç ve dış tehditlerin belirlenmesinde Bakanlık ve 

diğer devlet kurumlarının olduğu gibi Genelkurmay Başkanlığının da katkısı bulunmaktadır ve 

mevzuat gereğidir. Ülkeye yönelen tehditlerin değerlendirmesini yapacak kurumların başında 

Genelkurmay Başkanlığının olması kadar doğal bir şey olamaz. Ancak tehditlerin ortaya konulması 

ve bunlarla ilgili istihbarat saha çalışmasını tam olarak yapmak Genelkurmay Başkanlığının 

teşkilat yapısı sebebiyle de mümkün değildir. MİT Müsteşarlığı başta olmak üzere Emniyet Genel 

Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarından gelen bilgiler, açık 

kaynak bilgileri ile birlikte değerlendirilir ve Devletin üst kademelerinde tehditler belirlenir, siyasi 

iradenin kararı ile hüküm haline gelir.  

 

İRTİCA KAVRAMI İLK KEZ, 1972 YILINDA MGSB’NE GİRMİŞTİR. Refah-Yol Hükümeti 

döneminde ise 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan MGK toplantısında alınan tavsiye niteliğindeki 

kararlarda bu tehdit önemle zikredilmiş ve bir dizi tedbir sıralanmış ve Aralık 1997’de   irtica 

bölücü terörün önüne geçerek birinci öncelikli tehdit olarak belirlenmiştir. Kaldı ki tehdidin 

kaçıncı sırada yer aldığının easen hiç bir önemi de yoktur. Kaçıncı sırada olursa olsun, sayılan tüm 

tehditlerle mücadele esas görevdir. MGK’nın başında Cumhurbaşkanı, üyeleri arasında kendisine 

darbe yapıldığı iddia edilen Başbakan ve bakanlar da yer almaktadır. Bu kararların kendisine karşı 

darbe yapıldığı iddia edilen Başbakanlık tarafından genelge haline getirildiğini açıklamaya dahi 

gerek yoktur.  

 

28 Şubat süreci demokrasiye müdahale edildiği bir ara dönemdir diyen katılanlar, hükümet 

cebir ve şiddet ile düşürülmüştür diyen mahkeme o dönemi göz önüne almamış, yüksek 

mahkeme kararlarıyla da tescil edlmiş dönemin irticai olay ve faaliyetlerini değerlendirmemiştir.   

 

Aşağıda o dönemde irticai tehlikenin geldiği boyut örnekleriyle açıklanmaktadır.5  

 

                                                             
5 https://hikmetyavas.wordpress.com/28 ŞUBATIN SORUMLULARI VE SUÇLULARI, BUGÜN MAĞDUR VE MAZLUMU 
OYNUYORLAR. (bu başlık altında dipnotta belirtilen siteden alıntılar yapılmıştır) 
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Tarikat şeyhlerinin devrim kanunlarına aykırı kılık kıyafetleriyle başbakanlıkta karşılandığı, 

kendilerine yemek verildiği, gençlerimizin irticai akımların kucağına bırakıldığı, demokrasiden 

çıkışın kanlı mı kansız mı olduğunun tartışılabildiği, Refah Partili Sincan Belediye Başkanının İran 

Büyükelçisini de davet ederek irticai gecenin tertip edildiği, Kudüs Gecesinde salona İslami 

Terörist örgüt Liderlerinin büyükboy posterlerinin astırıldığı, aydınlarımıza “şeriat enjekte 

edeceğini” söylediği, irticai grupların silahlandığı ve üniforma benzeri kıyafetler giydiği bir 

dönemde MGK veya Devlet kurumları ne yapmalıydı, hiç bir şey yapmamalı mıydı sorusuna cevap 

vermelidirler. Anayasa ve cumhuriyetin temel ilkelerinin korunmasını sağlamak nasıl suç olur 

esasen bunun cevabı verilmelidir. 

 

Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 13 Ocak 1991 günü, Sivas’ın Sıcak Çermik 

ilçesindeki eğitim seminerinde; “Sen Refah Partisine hizmet etmezsen, hiçbir ibadetin kabul 

olmaz. Çünkü başka türlü Müslümanlık olmaz. Başka türlü kurtuluş yok… Refah, bu ordudur. 

Bütün gücünle bu ordunun büyümesi için çalışacaksın. Çalışmaz isen, patates dinindensin. Bu 

parti, İslam Cihat ordusudur. Kendi kendine cihat ediyorum diye faaliyette bulunamazsın. 

Karargâha bağlı olmak zorundasın” sözlerine hiç değinmeyen mahkeme, cımbızla seçilen bir 

takım TSK mensubu, gazeteci veya yazar sözlerini şiddet eylemi olarak göstermektedir. 

Mensuplarını cihada davet eden, bir ordu gibi gören anlayışın toplumda nasıl bir çatışma, iç savaş 

yaratmak istediği gözler önünde iken mahkeme tarafından nedense görülmemiştir. 

 

Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 23 Mart 1993 günü TBMM Başkanı 

Hüsamettin Cindoruk'un başkanlığındaki Anayasa değişikliği konusunda yapılan TBMM deki 

toplantıda ise; ‘‘Benim inandığım şekilde sen yaşayacaksın tahakkümünün ortadan kalkmasını 

istiyoruz. Çok hukuklu bir sistem olmalı, vatandaş genel prensiplerin içerisinde kendi istediği 

hukuku kendisi seçmeli, bu bizim tarihimizde de olagelmiştir. Hukuk seçme hakkı inanç 

hürriyetinin ayrılmaz bir parçasıdır” sözleri de mahkeme tarafından görmezden gelinmiştir.  

 

Çok hukuklu sistem; Müslümanlar şeriat hukukuna göre, Yahudiler Musevi hukukuna göre, 

Hıristiyanlar kendi hukukuna göre yargılanması, anayasal düzenin değişmesi demek olduğu 

açıkken, rejimin tehlikede olmadığını söylemek olanağı da yoktur.  

 

Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 13 Nisan 1994’te Partis Meclis Grubunda 

yaptığı konuşmada da; “Şimdi ikinci bir önemli nokta, Refah Partisi iktidara gelecek, adil düzen 

kurulacak. Sorun ne? Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak, kanlı mı olacak, kansız 

mı olacak… Türkiye’nin şu anda bir şeye karar vermesi lazım, Refah Partisi adil düzen getirecek, 

bu kesin şart, geçiş dönemi yumuşak mı olacak sert mi olacak, tatlı mı olacak kanlı mı olacak, 

altmış milyon buna karar verecek” sözlerini sarf ettiği de gerekçeli kararda hiç yoktur.  

 

Brifinglerde silah kullanılacağı ASLA telaffuz dahi edilmemiş (bu konu Cumhurbaşkanlığı 

araştırmasına dahi konu olmuştur), iken, kanlı veya kansız rejimin değişeceğinin söylenmesi, 

rejimi değiştirme niyeti olarak (anayasal düzeni ihlal suçu) görülmemektedir. 

 

Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı, 13 Mayıs 1992 günü Mandela’ya gönderdiği 

telgrafta; “İnsanlık tarihinin sayılı diktatörlerinden olan Mustafa Kemal adına barış ödülünü 
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reddetmeniz sebebiyle sizi tebrik ediyorum” beyanına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk'e "veledi zina" demesine de mahkeme değinmemektedir.  

 

Refah Partisi Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan,14 Mart 1993 tarihinde Kırıkkale'de yaptığı 

konuşmada; ‘‘Bu vatan bizimdir, rejim bizim değildir kardeşlerim. Rejim ve Kemalizm 

başkalarınındır. Türkiye yıkılacak beyler’’ demesini de rejimin yıkılmak istenmesine dair bir 

tehlike olarak görmeyen mahkeme, tabii olduğu şekilde bu tür faaliyetlere toplumca ve TSK 

tarafından gösterilen refleksi de görmezlikten gelmiştir. 

 

Refah Partisi iktidarında imam hatipleri kapatmaya kalkarsanız kan dökülür. Cezayir’den 

beter olur. Ben de kan dökülmesini istiyorum. Demokrasi böyle gelecek. Fıstık gibi olacak. 

Ordu, 3.500 PKK’lı ile baş edemedi. Altı milyon İslamcıyla nasıl baş edecek, Rüzgâra karşı 

işerlerse yüzlerine gelir. Bana vurana ben de vururum. Ben sapına kadar şeriatçıyım. Şeriatın 

gelmesini istiyorum”. Alıntı yapılan bu sözler Refah Partisi Şanlıurfa Milletvekilinin 8.5.1997 günü 

Meclis kulisinde yaptığı konuşmasıdır. Bu sözlerden bir irtica ve şeriat tehdidi algılamayan, AYM 

kararını ve devlet siyasi belge ve kararlarını zımnen yok sayan mahkeme bununla mücadele 

edilmesini suç saymaktadır. Buna benzer sözlerin söylendiği ise Anayasa Mahkemesinin 

kararıyla da tescillenmiştir.  

 

O dönemde ve ortamda kendilerini Aczmendi olarak adlandıran grup, ellerinde asaları ile 

sokaklara dökülerek şeriat çağrıları yaptığı ve polisle çatıştığı, cuma namazı çıkışlarında bazı 

grupların bu çağrılara destek verdiği ve her cuma bu görüntülerin tekrarlanır hale geldiği de 

mahkeme tarafından yok sayılmış, DEVLET SİYASİ BELGELERİNDE YER ALAN İRTİCA TEHDİDİNİN 

BOYUTU GEREKÇELİ KARARDA YER ALMAMIŞTIR. 

 

Bilindiği üzere, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 21.5.1997 günlü, SP.13-Hz.l997/109 

sayılı iddianamesi ile bu partinin kapatılması için dava açılmıştır. Anayasa Mahkemesinin 22 

ŞUBAT 1998 tarihli resmi gazetede yayımlanan, 16 OCAK 1998 1997/1 (Siyasi Parti Kapatma) esas,  

1998/1 karar sayılı hükmü ile de bu partinin temelli kapatılmasına karar verilmiştir. Bizce bu 

kararın en çarpıcı ve ders alınacak bölümü “Demokratik yaşamı tehdit eden, ondan yoksun 

kalmaya yol açacak eylemlere girişen veya bu tür amaçları taşıyan siyasal partilerin 

kapatılmaları doğal karşılanmalıdır. Tersine düşünce, başka biçim ve adla gerçekleştirilmesi 

olanaksız sakıncalı amaçların siyasal parti kimliğiyle gerçekleştirilmesi sonucunu doğurur” 

cümlesidir.  

 

Bu kapatma kararında Genelkurmay Başkanlığının ismi ve Genelkurmay Başkanlığınca 

hazırlanan belgeler delil olarak kullanılmamıştır. İddianame ve gerekçeli kararda da yoktur.  

 

“28 Şubat müdahalesinde asker 12 Eylül'de olduğu gibi mektup ya da silahı değil, basını 

kullanmıştır. Böylelikle 28 Şubat müdahalesi siyasal literatürdeki klasik askeri müdahale 

şablonlarından farklıdır. Bu yöntem anayasal bir kurum olan Milli Güvenlik Kurulu’nun 

kullanılmasıdır. Bu yüzden anayasal açıdan herhangi bir meşruiyet sorunu yoktur. Ayrıca alınan 

kararların altında askerlerle birlikte seçilmişlerin imzasının bulunması ve bu imzaların süngü 

zoruyla atılmamış olması da önemli bir unsurdur.” Tespiti Meclis Araştırma Komisyon Raporunda 

(MAKR) yer almaktadır (sayfa 1187).  Davada müşteki avukatı ve bir dönem TBMM Darbeleri 
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Araştırma Komisyonu başkanı da olan milletvekili REŞAT PETEK bir röportajında, bu sürecin 

tarafı olduğunu “Aktif olarak 28 Şubat’ta önemli davalarda avukatlık yaptım. Yabancı değildim 

yani, o mücadelenin içinden geliyorum. Ağır ve yoğun bir baskı dönemi yaşanıyordu ve tek çözüm 

yolu siyasetti, … 28 Şubat’ta birçok önemli davanın avukatı bendim .”  Demek suretiyle kendisi 

beyan etmektedir.  

 

Meclis Araştırma Komisyonu Raporunda bile silah kullanılmadığı (şiddet unsuru olmadığı), 

meşruiyet sorunu olmadığı, süngü zorunun bulunmadığı belirtilmesine rağmen mahkeme 

nedense bunu da görmezlikten gelmiştir. 

 

Aslında 28 Şubat sürecinde irtica ile mücadele ile hükümet ortağı Refah Partisinin bazı 

uygulamalarının bu mücadelenin hedefi olması arasında çok ince bir çizgi olduğu bilinen ancak 

mahkeme, iddia makamı ve katılanlar tarafından telaffuz edilmeyen bir gerçektir. Mahkeme bunu 

ifade etmemekte, gerekçesine yazamamaktadır. Çünkü 28 Şubat sürecinin yasal bir süreç 

olduğunu kabul etmiş olacaktır.  

 

Doğrusu ise, en baştan beri ifade edildiği gibi mücadele edilen hükümet değil irtica 

olduğudur. O dönem iktidarın ve uygulamalarının irticaya kaydığını ise, Refah Partisi hakkında 

açılan kapatma davası ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Anayasa Mahkemesinin 

mahkemenizi de bağlayan kararı açıkça ifade etmektedir.  

 

28 Şubat darbesinin alameti farikası olan "irtica tehdidi" irtica tehlikesinin Refah-Yol 

hükümeti düşürüldükten sonra bıçak gibi kesildiği de katılanlar tarafından iddia edilmektedir. 

(mahkemenin de bu yönde imaları, kendince tespitleri vardır ve aşağıda irdelenecektir. Örneğin 

brifinglerle ilgili mesaj gizlilik derecelerinin değişmesi). 

 

Bu iddia tamamen gerçek dışıdır. İrtica tehdidi günümüzde de devam etmektedir. İrtica 

tehdidinin 28.02.1997 tarihli MGK toplantısında alınan 406 sayılı karar ile ön plana çıktığı doğru 

olmakla birlikte, bu tehdidin çok daha önceki zamanlardan beri bir tehdit olarak kabul edildiği 

resmi kayıtlar ile ortadır.  Takip eden süreçte Başbakan Mesut Yılmaz imzalı 28.11.1997 tarihli ve 

Başbakan Bülent Ecevit imzalı 02.02.1999 tarihli Başbakanlık Genelgeleri ile irtica tehdidinin 

varlığını ve boyutları açıklanmış  devlet kurumlarına irtica ile mücadelenin sürdürülmesi direktifi 

verilmiştir (Dilekçe Md.12.R.) Nitekim 30.04.2015 tarihinde MGK toplantısında güncellenen Milli 

Güvenlik Siyaset Belgesinde de, LEGAL GÖRÜNÜMLÜ SİYASAL YAPININ (F.GÜLEN TARİKATI) iç 

tehdit olarak girmesi kararlaştırılmış, bu yapı ile mücadele stratejisi belirlenmiş ve bu 

mücadelenin esasları da tarif edilmiştir. Buna rağmen 15 Temmuz hükümeti ortadan kaldırma 

teşebbüsüne mani olunamamıştır.  

 

O dönemde bizzat iktidar ortağı bir partinin laiklik karşıtı faaliyetlerin odağı olduğu hem 

Anayasa mahkememiz, hem başvurunun yapıldığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararı 

ile tescillenmiştir.  

 

Bu kararları görmezden gelen, gerekçeli kararında yer vermeyen mahkeme o dönemde 

verilen yargı kararlarını, Anayasa ve AİHM kararlarının sözde sanıklar tarafından verilen brifingler  

sonucu olduğunu, yargının yönlendirildiğini söylemek aslında siyasiliğin, taraflılığın en somut 
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göstergesidir. İddiasını ispatlamakla yükümlü yargı, bu iddiasını ispatlayamamıştır.  Kaldı ki,  RP 

Kapatma davası iddianamesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural SAVAŞ tarafından 21 Mayıs 

1997 günü tamamlanarak, 10-11 Haziran 1997 Gnkur.Bşklığı kamuoyu bilgilendirme 

brifinglerinden 20 GÜN ÖNCE ZATEN AYM’ye sunulmuştur.  Mahkeme bu gerçeği gerekçeli 

kararında karartmıştır.  

 

Yukarıda ve bu ortak savunmanın birçok bölümünde mahkemenin, devlet belgelerinde 

(MGSB vs.) sabit olan  o dönemdeki irticai tehdidini  görmezden geldiği, yoruma açık olmayacak 

şekilde demokrasiye bağlı olduğunu söyleyen üst düzey komutanların beyanlarını umursamazlıkla 

ters yorumladığı da ortaya çıkmıştır.  

 

Mahkemenin bu seviyeye varmış taraflılığı ve katılanların siyasi düşüncelerini destekleyen 

uygulaması, bilinçli görmezliği aslında o dönemi ve yaşananları bilmemekten kaynaklanan bir 

bilgisizlik olamayacağı da her türlü izahın dışındadır. Mahkemenin bilinçli ve sanıklar aleyhine 

yorum, tespit ve görmezden gelmelerinden, siyasi tercihlerin yoğunlukla etkisinde kaldıkları  

sonucunu çıkarmak da mümkündür.  

 

F. 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE İRTİCAİ TEHDİDE, TBMM, BASIN, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE 

DİĞER SİVİL KURULUŞLARIN TEPKİLERİ: 

 

Sivil toplum, sözlük anlamıyla, devletin denetimi altında olmayan, kararlarını bağımsız olarak 

vererek toplumsal etkinliklerde bulunan kişiler topluluğu olarak tanımlanmaktadır (TDK).  

 

Habermas’a göre de sivil toplum, “yurttaşların bir araya gelerek gruplar oluşturmaları, 

devletin etki ve ekonomi alanının dışında gönüllü olarak bir araya gelen sosyal ilişkilerde üretilen 

ve oluşturulan iletişim yapıları”dır. Habermas sivil toplum için, “toplumsal sorunların özel yaşam 

alanlarında doğurduğu yankıyı kaydederek yoğunlaştırır ve yüksek sesle siyasi kamuoyuna 

aktarırlar” demektedir (HABERMAS, Jürgen; Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheone 

des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main 1992) 

 

Keyman’a göre sivil toplum, “toplumsal sorunlara etkili ve uzun dönemli çözüm bulma 

sürecine aktif olarak katılan ve bu temelde de siyasi aktörleri bu çözümleri yaşama geçirecek 

politikalar üretmeye yönlendirmek için çalışan farklı gönüllü örgütlerin devlet denetimi dışında 

kurduğu ortak alan”dır (E. Fuat; “Avrupa’da ve Türkiye’de Sivil Toplum) 

Ceza hukuku, devletin siyasi rejiminden bağımsız olarak düşünülemez. Resmi ve her türlü 

muhalefeti bastıran bir ideolojiye sahip rejimlerde, ceza hukuku tamamen sistemin bir aleti 

haline getirilmekte ve resmi ideolojiyle çatışan hiçbir faaliyete yaşam hakkı tanınmamaktadır 

(Sancar, Türkan, s.200-201.)  Otoriter, teokratik rejimlerde düşünce özgürlüğünden de söz edilemez 

1997 yılında yürlükte bulunan 1982 Anayasası’nda düşünce özgürlüğü ile ilişkili maddelerden 

25. Maddesi; “Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa 

olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle 

kınanamaz ve suçlanamaz” şeklindeki düzenleme ile, ifade özgürlüğünü güvenceye almıştır. 25. 

madde, düşünce özgürlüğü konusunda herhangi bir sınırlama gerekçesi ön görmemiştir.  
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26. madde;  düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti başlığı altında  “Herkes, düşünce ve 

kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve 

yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir 

almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya 

benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.” demektedir. 

AİHS 10 maddede; “Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, 

kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın 

haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon 

ve sinema işletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel değildir. 

 

Kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumda, zorunlu 

tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu emniyetinin 

korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, 

başkalarının şöhret ve haklarının korunması, veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının 

sağlanması için yasayla öngörülen bazı biçim koşullarına, sınırlamalara ve yaptırımlara 

bağlanabilir” denmektedir. 

 

AİHM düşünce özgürlüğü konusunda verdiği en önemli kararlardan biri olan olan 

Handyside-İngiltere kararında; düşünce özgürlüğünün demokratik toplumun temel 

dayanaklarından birisi olduğu vurgulanmış ve bu özgürlüğün sadece olağan karşılanan zararsız 

ya da önemsiz görülen bilgiler ve düşüncelerin açıklanması açısından değil, ayrıca devlete ve 

toplumun belli bir kesimine aykırı gelen, onları rahatsız eden, şaşırtıcı ve endişe verici 

düşüncelerin açıklanması açısından da geçerli olduğunu belirtmiştir.  

Mahkeme, siyasal konularda ifade özgürlüğünün daha geniş olduğunu; devletin mevcut 

düzenini sorgulayan açıklamaların düşünce özgürlüğü güvencesinden yararlandığını; 

düşüncelerin sert, saldırgan ve hatta düşmanca bir üslupla dile getirilmesinin tek başına bu 

güvencenin dışında kalma sonucunu doğurmadığını tespit etmiştir. AİHM, şiddete veya silahlı 

ayaklanmaya teşvik edici nitelikteki beyanların 10. maddedeki korumadan yararlanamayacağı, 

ancak bir beyanın bu nitelikte sayılabilmesi için “beyanın yöneldiği topluluk, yapıldığı yer ve 

zamanın şartları, beyanı yapanın konumu ve özellikleri, beyanın yapılış şekli” gibi birçok faktörün 

hesaba katılması gerektiğinide özenle vurgulamıştır.   

Vatandaşın ve sivil toplum örgütlerinin hükümet uygulamalarını sert, saldırgan hatta 

düşmanca bir uslupla eleştirmesi, hatta hükmeti istifaya davet etmesi, bu tercih kullanması, hem 

demokratik hukuk devleti ilkesine sahip anayasamızın, hem de uluslararası  hukuka göre de temel 

bir haktır. Kaldı ki, bu ifade tercihi, ülkenin rejimini tehlikeye düşürdüğüne inadığı sebeplere 

dayanıyor ise, bir kere daha haktır.  

Burada esasen hak olmayan belkide tek unsur, hiçbir şiddete başvurmadan temel bir hakkı 

kullanarak, hükümeti eleştiren, hatta istifaya çağıran STK ları, dönemin iktidarının siyasi 

tercihlerine aykırı olduğundan bahisle, bir yargı kararı olmadığı ve davada yargılanmadıkları 

halde, atılı suça ortak koşup zımni şerikler ilan etmektir.  

Mahkeme bununla da kalmayıp, Hükümete ve uygulamalarına muhalefet eden 

millervekillerinin milli iradeyi temsil eden siyasi tercihlerini, sanki mevcut hükümete biat etme, 
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hükümet uygulamalarını ve siyasi tercihlerini genel başkanlarının güdümünde  kabule 

mecburlarmış gibi sorgulamıştır. Hükümetin bir ortağı partide olmalarına rağmen, mevcut 

hükümete muhalefet eden dönemin milletvekillerinin, sayısız karşı görüşlü  konuşmaları, 

TBMM tutanaklarında bulunmaktadır. Ancak mahkeme, TBMM tutanaklarını istemek yerine,  

Somali’de F.Gülen tarikatı yararına faaliyet gösteren Tamer Tatar’ın FETÖ üyesi savcıya teslim 

ettiği iddia edilen CD 5’i ve gazete başlıklarını dikkate almıştır.  

Şurası bir gerçek ki, REFAHYOL Hükûmetine sadece siyasilerden değil bütün kesimlerden 

tepkiler gelmiştir. Bunlardan biri de sivil toplum kuruluşları (STK)dır. 

Geçmişte Erbakan'ın ve Refah Partisi içindeki bazı isimlerin Cumhuriyet, Atatürk ve lâiklik 

karşıtı yaklaşımlarını bilen çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu mensupları REFAHYOL 

Hükûmetinin kurulmasını baştan itibaren endişe ile karşılamıştır. Henüz hükûmetin kuruluşunun 

ertesi günü Atatürkçü kadın dernekleri ve Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı yeni hükümetten 

endişelerini dile getiren açıklamalar yapmış; birkaç gün sonra da Türkiye Kadın Dernekleri 

Federasyonu öncülüğündeki bir grup, tepkilerini dile getirmek amacıyla Anıtkabir'de "Ata'ya 

Saygı" ziyaretinde bulunmuşlardır. 

1996-97 Adlî Yılının açılışı da Erbakan'a tepkinin sergilendiği bir ortama dönüşmüştür. Açılış 

töreninde bir konuşma yapan Yargıtay Bşk. Müfit UTKU "Türkiye'ye şeriat getirmeye kimsenin 

gücünün yetmeyeceğini" söylerken,  

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eralp ÖZGEN ise "Ülkemiz trafik kazalarını mevlit okutarak 

ve kurban keserek önlemek isteyen, yağmurun çaresini duada bulan, bütçe açığını karşılamak 

için Allah'ın nimetlerini kaynak gösteren ve dini politikaya alet eden bir zihniyetle idare 

edilmektedir" diyerek Erbakan'ın da hazır bulunduğu salonda hükûmete uyarı mesajı yollamıştır. 

Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım 1996'da başta ADD, DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, TESK 

olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu 50 bin kişi ile Anıtkabir'e yürüyerek Hükûmet'in söylem 

ve uygulamalarını protesto etmişlerdir. 

Hükûmetin Libya, Mısır gezilerindeki skandallar; kendilerine Aczmendi adını veren ve kılık 

kıyafet yasasına aykırı giyimlerle ortalıkta dolaşan insanlar; Susurluk'ta ortaya çıkan "devlet - 

mafya - polis işbirliği" görüntüsü; Şevki YILMAZ, Hasan Hüseyin CEYLAN, Halil İbrahim ÇELİK, 

Zeki ÜNAL gibi Refah Partili milletvekillerinin şeriatı ve Hizbullah'ı öven açıklamaları;  Şükrü 

KARATEPE gibi Refah'lı Belediye Başkanlarının 10 Kasım ve Atatürk aleyhindeki beyanları vs.  

REFAHYOL Hükûmetine olan sivil tepkinin her geçen gün artmasına yol açmıştır. Nitekim Aralık 

ayında TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nca yapılan açıklamada devlete yönelik tehditler dile getirilmiş 

ve tüm halka çağrı yapılarak tepkilerini koyması istenmiştir. TÜRK - İŞ bu çağrıdan 3 hafta sonra 

(21 Aralık 1996) "REFAHYOL Hükûmetinin Mustafa Kemal ATATÜRK'ün temsil ettiği çağdaş 

uygarlık anlayışına karşı ısrarla düşmanca bir tutum ve davranış içinde olduğunu" vurgulayan 

"Türkiye'ye Sahip Çık" başlıklı bir bildirge de yayınlamıştır. 

1997 yılının Ocak ayından itibaren çeşitli STK'ların Hükûmet aleyhindeki protesto eylemleri 

ve tepkileri hız kazanır. 5 Ocak'ta Ankara / Kızılay'da TÜRK-İŞ'in öncülüğünde, DİSK ve ADD gibi 

çeşitli STK'ların ve - MHP hariç - muhalefet partilerinin katılımıyla "Türkiye'ye Sahip Çık, 
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Demokrasi İçin Mücadele Et" sloganıyla bir miting düzenlenmiş; mitingde TÜRK-İŞ Başkanı 

Bayram MERAL "Mollalar lâik sistemi asla değiştiremez" şeklinde konuşarak Hükûmeti 

eleştirmiştir. Yine aynı ay içinde CHP Kadın Kolları, Türk Kadınlar Birliği, Türk Hukukçu Kadınlar 

Derneği ve ADD üyesi kadınlar bu kez RP'nin türbanı yasallaştırma girişimlerini protesto 

etmişlerdir. 

Şubat ayı ise özellikle Susurluk kazası ile ortaya çıkan tablonun protesto edildiği "Sürekli 

Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık" eylemlerine sahne olmuştur.  Kendilerine "Yurttaş Girişimi" adını 

veren bir grup tarafından "Temiz Devlet - Temiz Toplum" sloganı ile başlatılan eylemde her akşam 

1 dakika süren ışık kapatma eylemi düzenlenmiştir. 15 Şubat'ta ise yine Ankara'da aralarında 

TMMOB ve Türk Tabipler Birliği'nin de bulunduğu birçok örgüt, sendika, vakıf ve dernek, "Şeriata 

Karşı Kadın" yürüyüşü düzenlenmiştir. Şubat sonlarında ise TÜRK-İŞ, DİSK ve TESK ortak bir 

açıklama yaparak "rejime yönelik tehditler karşı güç birliği" kararı aldıklarını belirtip, 

C.Bşk.S.DEMİREL ile görüşme talebinde bulunarak Köşk'e çıkmışlardır. Aynı tarihlerde 

İstanbul'da da Kadın Kuruluşları Birliği "lâiklik için eylem" başlatmışlardır. 

Bunlar hep 28 Şubat MGK Kararları öncesi çeşitli STK'larca yürütülen faaliyetlerdir. 

REFAHYOL Hükûmetinin söylem ve uygulamalarından şikâyetçi olan STK'ların eylemleri 28 

Şubat MGK Kararlarından sonra da devam etmiştir.  Mart ayı başlarında yine TÜRK-İŞ, DİSK, TESK 

gibi sendikalar tüm milletvekillerine birer mektup yazarak "lâiklik ve cumhuriyet adına ettikleri 

yemine bağlı kalmalarını" istemişler ve "MGK Kararlarına tam destek verdiklerini" açıklamışlardır. 

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret eden Tıp Fakültesi dekanları "çağdaş uygarlık 

yolundan, lâik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkelerinden saptırmaya çalışan gafillerin 

oyunlarına fırsat vermeyeceklerini" açıklamışlardır. 

8 yıllık kesintisiz eğitim taleplerinin yükseldiği Mart ayı sonlarında Çağdaş Yaşamı Destekleme 

Derneği (ÇYDD) öncülüğündeki 150'ye yakın Atatürkçü dernek ve vakıf 8 yıllık kesintisiz eğitim için 

birlikte hareket edeceklerini beyan etmişlerdir. 

Mayıs ayı geldiğinde ise bazı medya gruplarının "5'li Çete" adını verdiği beş STK (TİSK, TOBB, 

TESK, TÜRK-İŞ ve DİSK) "hükûmetin hemen iş başından uzaklaştırılması, aksi taktirde her gün 2 

saat şalter indirip kontak kapamaya gidileceğini" duyuran ortak bir bildiri yayınlamışlar; TOBB 

Kongresine giden Başbakan Yardımcısı Çiller yuhalanmış ve kongrede bir konuşma yapan TOBB 

Başkanı Fuat MİRAS hükûmeti ağır bir dille suçlamıştır. 

Aynı "5'li Çete" (!) Haziran ayı başlarında bu kez "TC'nin temel dayanakları olan Atatürk ilke 

ve inkılâpları, demokratik ve lâik, sosyal hukuk devleti, tarihimizin en büyük saldırısıyla karşı 

karşıya olduğunu" içeren ortak bir bildiri yayınlamış, "REFAHYOL Hükûmeti'ne uyarı ve tepki 

amacıyla 1 saat süreli üretimin durdurulması eylemi" başlatmışlardır. 

Görüleceği üzere REFAH-YOL Hükûmetinin istifasında, hükûmetin icraatlarından ve 

özellikle lâiklik karşıtı söylem ve eylemlerinden rahatsız olan STK'ların etkisi büyük olmuştur. 

Dönemin bütün siyasileri ve hatta Refah Partililerin bizzat kendileri de bu durumu kabul 

etmektedirler. Zaten o nedenle REFAHYOL'un istifasında etkili olan 5 büyük sivil toplum 

kuruluşuna "5'li Çete" adını takmışlardır. Gerek 28 Şubat soruşturmaları başladığında gerekse 28 

Şubat duruşmaları sırasında "5'li Çete" hakkında da "darbeye iştirak" kapsamında soruşturma 
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başlatıldığı, yargılama yapılacağı vb. söylem ve tehditler sürekli savrulmuşsa da, nedense onlar 

üzerine hiç gidil(e)memiştir. 

Zira 28 Şubat'ın bir cebir ve şiddet ile hükümeti devirme eylemi olmadığını ve o süreçte 

işlenen bir suç da olmadığını en başta 28 Şubat Davasını açanlar bilmektedirler. 

17. 28 ŞUBAT DÖNEMİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMEYE ÇALIŞILAN SEMBOLİK OLAYLAR VE 

İNCELENMESİ: 

 

A. SİNCAN BELEDİYESİNİN ORGANİZE ETTİĞİ  “KUDÜS” GECESİ  (31 Ocak 1997): 

 

Savcılık esas hakkında mütalaasında ve mahkeme gerekçeli kararında;  Sincan Belediyesinin 

31 Ocak 1997 tarihinde organize ettiği,  kamuoyunda ve hükümette infial uyandıran,  basında yer 

alan “Kudüs Gecesi” etkinliğinde  yaşanan olayları ve içeriğini gizleyerek,  Anayasal laik düzen 

aleyhine İran destekli bu olayı “TİYATRO OYUNU” ve “ŞERİAT PROPAGANDASI İDDİASI” (gerçek 

değil) şeklinde, sıradan, sözde mağdur yaratan ve doğal karşılanması gereken bir faaliyet olarak 

yansıtmıştır.  Esas hakkında mütalasında savcılığın ve mahkemenin “BİR TİYATRO OYUNU” olarak 

zikredip, sıradanlaştırmaya çalıştığı, olayın masum bir tiyatro oyunu olmadığının ortaya çıkması 

durumunda, iddianamenin her yerinde ileri sürülen iddialara bir şekilde monte edilen bu olayla 

bağlantılı dayanaklar esasen çökeceğinden,  DGM ve AYM kararları, anayasal ilkeler ve devlet 

düzeni kapsamında bir açıklama ve hukuki değerlendirme yapmadığı ve yapmaktan özellikle 

kaçındığı anlaşılmaktadır.   

 

Mahkeme gerekçeli kararında bu olayın aslında sıradan bir tiyatro oyunu olduğunu, medya 

tarafından  kamuoyuna “şeriat propagandasına dönüştüğü” (iddiası) şeklinde sunulduğunu, 

irtica tehdidinin sanal olduğu ve bu gibi olaylar kullanılarak kasıtlı olarak var gibi gösterildiğini,  

Belediye Başkanı Bekir Yıldız gibi (inançlı)  insanların mağdur edildiğini,  bu olay bahane edilerek 

zırhlı araçların Sincan’dan geçirildiğini, Refah-Yol hükümetinin bu yolla uyarıldığını ve sözde 

darbeye zemin hazırlandığını iddia etmektedir. Ancak bu iddia ve iddianın çıkış noktası olan 

“Kudüs Gecesi”nin mahkemenin gerçekleri gizleyerek ifade ettiği gibi olmadığı, Belediye 

Başkanlığı görevleri ile ilgisi bulunmayan, dış destekli (İran), Hizbullah terör örgütü iltisaklı  ve laik 

devlet ilkesine aykırı bir takım siyasi faaliyetler olduğu, mahkeme özenle gizlese de  bu olaya 

zırhlı araçların intikalinden önce hükümet ve yargının gerekli yasal tepkilerini zaten 

gösterdikleri ve bir yıl önceden  planlanmış  bir faaliyet olan zırhlı araçların Mürted (Akıncılar) 

hava üssüne intikalinin bu olayla hiçbir ilişkisinin  olmadığı, maddi gerçekler, yargı kararları, 

tanık ve sanık beyanlarıyla ortaya çıkmıştır. Öncelikle FETÖ üyesi Bilgili’nin iddianamesinde çıkış 

noktası olarak sarıldığı, mahkemenin  kasıtla aynen katıldığı, zorlama mağdur ve gerekçe ürettiği 

bu olayın gerçek yüzünün açıklanması gereklidir. Bu nedenle, 4 Şubat 1997 günü zırhlı araçların 

Sincan’dan geçerek eğitim bölgesine intikalindeki gerçekleri açıklamadan önce, bu olay 

detaylarıyla bu başlıkta ele alınmıştır. 

 

Konuyla ilgili, mahkemenin gerekçeli kararında, belgeleri, olayları, basın haberlerini ve 

tanık/sanık ifadelerini,  her kesimden verilen tepkileri gizleyip, anayasal düzene aykırı eylemleri 

zımnen nasıl aklamaya çalıştığını açıklamadan önce, düzenlenen bu gecenin ana hatlarını 

başlıklar halinde kısaca hatırlatmakta yarar görüyoruz;  
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 Salona Hamas ve Hizbullah Terör örgütü liderlerinin büyük boy portreleri asılmıştır.  

 Geceye Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ın davetlisi olarak İran Büyükelçisi katılmış ve 

İran rejimini öven, Türkiye’nin laik devlet düzeni aleyhine bir konuşma yapmıştır. 

 31 Ocak (Ramazan ayının son cuma günü)  İran lideri Hümeyni tarafından “Kudüs Günü” 

olarak ilan edilen bir tarihtir.  

 Söz konusu gecede konuşan İran’ın Ankara Büyükelçisi Bagheri, 3 Şubat 1997’de Dışişleri 

Bakanlığına çağrılarak protesto edilmiş, olayın ardından İran Büyükelçisi ve İran İstanbul 

Başkonsolosu Türkiye’den ayrılmıştır.  

 Ankara DGM Başsavcılı 2 Şubat 1997 tarihinde Bekir Yıldız ve diğerleri hakkında inceleme 

başlatmıştır. 

  Meral Akşener; 2 Şubat 1997 tarihinde Sincan “Kudus gecesi” ndeki konuşma ve afişlerle 

ilgili müfettişlere inceleme başlatmıştır.  (“tankların tatbikat yaptığı gün” den 2 gün önce)  

 Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız,  Başbakan Yardımcısı T.Çiller’in talimatıyla, İç İşleri 

Bakanı Meral Akşener tarafından görevinden alınmıştır. 

 Bekir Yıldız ve görev alan belediye çalışanları hakkında hem Cumhuriyet Başsavcılığınca, 

hem de DGM Başsavcılığınca “Hizbullah Terör Örgütü üyeliği”, “Yardım ve yataklık” 

suçlarından iki ayrı adli soruşturma başlatılmıştır.  

 Tansu Çiller TBMM Grup toplantısında “Devletimizin bu vazgeçilmez niteliği denenecek 

olursa,  buna teşebbüs edenlere de Türkiye’yi dar ederiz.”   demiştir. 

 Adalet Bakanı Şevket Kazan,  Bekir Yıldız’ı tutukluluğu sürecinde (Pazar Günü) ziyaret 

etmiş, Adalet Bakanı sıfatıyla yaptığı bu ziyareti Anayasa Mahkemesinde görülen Refah 

Partisi’nin Kapatılması davasının, kapatma gerekçelerinden birisini oluşturmuştur.   

 DGM Başsavcılığınca Bekir Yıldız dahil 11 sanık hakkında “Hizbullah Terör örgütüne üye 

olmak / propagandasını yapmak” suçlamasıyla dava açılmış, DGM de yapılan yargılama 

sonucu Bekir Yıldız’a verilen 4 yıl 7 ay mahkumiyet cezası Yargıtay tarafından onanmıştır  

Bu süreçte Bekir Yıldız yurt dışına kaçmış 3 yıl sonra çıkan çıkan aftan yararlanarak yurda 

dönmüştür (Gerekçeli kararda, müşteki Bekir Yıldız’la ilgili bu husus gizlenmiştir)  

  Anayasa Mahkemesi, Refah Partisinin kapatma kararının gerekçesinde,  mahkemenin  

sözde “Tiyatro” olarak tanımladığı  Sincan “Kudüs Gecesi”  etkinliğini,  toplumda büyük 

tepkilere neden olan, belediye başkanlığı görevi ile hiçbir ilişkisi bulunmayan lâiklik 

karşıtı bir takım siyasî gösterilerin sergilendiği ve Anayasa'nın lâik Cumhuriyet ilkesine 

ve yasalara açıkça meydan okuma olduğu, lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı bu siyasî 

gösterilerin,  Refah Partisi'nce de benimsendiği ve desteklendiği bu yolla kamuoyuna 

verilmiş bir mesaj niteliğinde olduğunu tespit etmiştir.   

 

      Ancak, Mahkemeye göre bu olaylar sadece bir (sözde) “Tiyatro Oyunu”dur. Mahkeme için bu 

irticai kalkışma hareketine gereken ve fiili tepkileri verenler (görevden alanlar, haklarında 

soruşturma açanlar, tutuklanmasına karar veren ve mahkum edenler, densizlikle suçlayanlar) 

suçlu değil, tankları yürütenler suçludur. 

 

1) REFAH-YOL Siyasetçilerinin Olaya Tepkileri;  

 

 Tansu Çiller olayın akabinde TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada;  
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   “ Ülkemizin, şu geçtiği süreçte son yaşadığı bir densiz olay var, Sincan olayı. Sincan’daki olayı yok 

farz edemeyiz. Sincan’daki olayı küçümseyipte geçemeyiz. Sincan’daki olayın vahim olduğunda 

da hem fikir olmamız gerekir. İçimize sindirmediğimiz müddetçe bu işlerin hepsini aşacağız. 

Türkiye aşacak, Devletimizin bu vazgeçilmez niteliği denenecek olursa,  buna teşebbüs edenlere 

de Türkiye’yi dar ederiz.”  İfadeleriyle olayın devlet rejimine yönelik olduğunu, mahkemenin iddia 

ettiği gibi “Her yıl düzenlenen bir etkinlik” ya da “Bir Tiyatro Oyunu” olmadığını en yetkili ağızdan 

TBMM çatısı altında siyaseten kamuoyuna açıklamıştır (EK-4 TBMM Grup toplantısı görüntü 

kaydı). 

 

 TANSU ÇİLLER Gerekçeli karar sayfa 2574 ve 2581 de yer alan Ankara 5.Ağır Ceza 

Mahkemesinde 18.07.2017 tarihli beyanında da;  

 

“ ..Sincan'da bir belediye başkanı yine orta doğudaki bir ülkenin sefirini davet ediyor densiz 

birtakım laflar laik Türkiye'nin aleyhine birtakım laflar 31 Ocak 1997 Kudüs gecesi ve burada 

birtakım teröristlerin resimleri önünde kendi ülkesinin rejimini methediyor. İç işleri bakanını 

çağırıyorum nedir bu diyorum gereğini yapalım diyorum Sincan belediye başkanı Refah Partili, 

görevden alınıyor, Dış işleri bakanlığı o ülkenin o sefirini geri yolluyor aynı zamanda konsolosu 

geri yolluyor..” 

 
"Meral Akşener, Sincan Belediye Başkanı'nı görevden almadan önce size danıştı mı ?" 

şeklindeki soru üzerine; Meral Akşener benim partim genel başkanlığım zamanında İç İşleri 
Bakanı yapan benim ve dolayısıyla benim bilgimin haricinde olması mümkün değil.  
 

 "Siz Sincan Belediye Başkanı'nın görevden alınma gerekçelerini doğru buldunuz mu? Bu 

yüzden mi böyle bir talimat verdiniz?"şeklindeki soru üzerine; EVET.”   Diyerek; 

 
Mahkemenin önemsiz saydığı tiyatro oyununda; Laik Türkiye Cumhuriyeti aleyhine 

beyanlarda bulunulduğunu,  İç İşleri Bakanına verdiği direktifle, Sincan Belediye Başkanı Bekir 

Yıldız’ın İçişleri Bakanı Meral Akşener tarafından  görevden alındığını beyan etmiştir.   

 

 MERAL AKŞENER Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesinde 16.02.2015 tarihli beyanında 

(G.K.s.2374); 

 

 "Bekir Yıldız’ın görevinden alınması ile ilgili olarak size herhangi bir baskı cebir, ya da şiddet 

uygulandı mı?"şeklindeki soru üzerine; Hayır. Tekrar ediyorum. Şahsıma ait, herhangi bir şahıs 

silahlı bürokrasiden herhangi bir kişi tabancasını uzatıp alnıma yöneltip, herhangi bir şekilde 

“bunu imzalayacaksın kardeşim” diyen olmadı. Demeye kalkışılsa zaten mümkün değildi 

inadına yapardım. Ne derse onun tersini yapardım. Ama böyle bir şey olmadı. (..) Şöyle bir şey 

oldu. Şimdi Sincan'da bir gece yapıldı. Bir belediye Başkanı tarafından bir gece yapıldı. Kudüs 

gecesi. O Kudüs gecesindeki söylem ve eylemlerden sonra zaten soruşturma açtım ben. Yani o 

şahıs hakkında soruşturma açtım. Yanlış olduğunu düşündüğüm için. Daha sonra açığa alındı 

bu arkadaş.“ Beyanında bulunarak; Tansu Çiller’in beyanını doğruluyor ve olayın yanlış olduğunu, 

soruşturma açtığını ve açığa alındığını siyaseten ifade ediyor.  

 

 Dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan bir TV programında “Kudüs Gecesi” ile ilgili olarak; 
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“Ben ertesi gün telefona sarıldım, Sican Belediye Başkanına gerçekten çok ağır bir şekilde 

konuştum, sen nasıl böyle bir şey yaparsın, Genel Merkezden habersiz sen nasıl bir diplomatı 

davet ediyorsun, nasıl oluyor da onların panolarını alıyorsun, getiriyorsun, buraya astırıyorsun, 

tabi o bir hataydı”  (TV Programı görüntü kaydı Ek-5) 

 

Mahkeme;  “TİYATRO OYUNU” olarak tanımladığı olayla ilgili,  Terör örgütü liderinin 

posterini astıran, laik Cumhuriyet aleyhine İranlı diplomata konuşma yaptırtan,  siyasi iradenin 

emriyle görevinden alınan, kamuoyunda infial uyandıran,  “Hizbullah Terör Örgütü” üyeliğinden 

açılan davada 4  yıl 7 ay mahkumiyet kararı verilerek cezası Yargıtay tarafından onanan ve hangi 

nedenle mağdur olduğunu gerekçelendiremediği Bekir Yıldız’ı mağdur kabul ederek dosyaya 

dahil etmiştir.  

 
2) Gerekçeli kararda “Kudüs Gecesi” olayındaki, yukarıda açıklanan ve belgelenen, 

tarihi, siyasi ve hukuki  gerçekler gizlenmiştir;  

 
      Mahkeme bu olayı gerekçeli karar  sayfa 3343 deki değerlendirmesinde;  “ Nitekim 4 Şubat 

1997 tarihinde Sincan’dan geçen tanklar gazetelerde “TSK’nın gövde gösterisi” olarak yer 

bulmuştur. Refahyol koalisyonu döneminde Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen Kudüs 

Gecesi’nde sahnelenen bir oyun şeriat propagandasına dönüştüğü iddialarının basında yer 

alması üzerine, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’na bağlı tanklar 

Sincan caddelerinden geçmişlerdir. Genelkurmay bu tank geçişlerini altı ayda bir yapılan normal 

eğitim faaliyeti olarak açıklamışsa da gazetelerin ve yazarların görüşü bunun bir gövde gösterisi 

olduğudur.”  Şeklinde ifade etmektedir.  

 

Mahkeme gerekçeli kararında Kudüs gecesini; yukarıda açıklanan eylemler ve siyasilerin 

tepkilerinden ile yargısal işlemlerden hiç söz etmeden, alıntı yapmadan, medya organlarınca 

kamuoyuna şeriat propagandası olarak sunulmuş (aslında öyle değil, öyleymiş gibi sunulmuş)  

TİYATRO OYUNU” (sıradan) olarak tanımlamıştır. Mahkemenin İran devlet rejiminin ve posterler 

eşliğinde terör örgütü propagandasının yapıldığını gizleyerek, masum bir tiyatro oyunu ve 

sadece bir iddia olarak sunması,  hiç şüphesiz ki siyasi yaklaşımının tipik bir örneğidir.  Ayrıca 

FETÖ üyesi Bilgili ve mahkeme heyeti Bekir Yıldız’ın gecede yaptığı konuşma metnini de dosyaya 

koyamamıştır. Bekir Yıldız’ın dosyaya koyulmayan konuşmasında kullanılan yargıya konu olan 

ifadeler özetle;  

 

''Başörtüsü Müslümanların şeref sancağıdır. Başörtüsü takmayanların kendi vücutlarını şerefli 

görmeyerek, peşkeş çektikleri, şeref sancağı olan başörtüleri ve diğer değer yargıları için sabırlı bir 

şekilde mücadele yapacakları, ancak Müslümanların sabrı taştığında işin nereye varacağının çok 

iyi bilindiği [...] kendi hataları ile hasta düşen laiklerin kollarına ve bacaklarına zorla basarak, 

şeriat enjekte edecekleri..."  şeklindedir. Tam metin Ankara 2. Nolu DGM’nin konuyla ilgili karar 

dosyasında bulunmaktadır.  

 

3) Müşteki Bekir Yıldız hakkında çarpıtma ve gizlemeler;  
 

Dönemin Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ın müşteki şikayeti gerekçeli karar sayfa 2203’de 

aşağıdaki şekilde yer almıştır;   
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“ Müşteki BEKİR YILDIZ vekili şikayet ve beyanında özetle; müvekkilinin Sincan Belediye 

Başkanı iken demokratik bir ortamda sırf İsrail zulmüne yönelik tertiplemiş olduğu Kudüs gecesi 

adlı programı basan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gecede şiir okuyan, konuşma yapan 

İsrail'i kınamaya yönelik Piyeste rol alan kim varsa hepsini kelepçeleyip götürdüklerini, 

kendisinin gecede konuşma yaptığını, gecenin belediye tarafından tertiplendiği, İran Büyük 

Elçisinin geceye çağrıldığı gerekçesiyle tutuklanarak 5 ay tutuklu kaldığını, gecenin sadece 

İsrail'in mazlum Filistin halkına karşı giriştiği amansız katliamı protesto etmeye yönelik 

olduğunu, devletin manevi şahsiyeti; ordu, yargı ve devlet düzeni ile alakasının olmadığını, 

birilerinin 28 Şubat figüranlığına delil olsun diye irtica gibi başka yönlere çekerek orduya ait 

tankları cadde ve sokaklara çıkararak demokratik yönetimin tehdit edildiğini, halkın 

sindirildiğini, dilekçesinde beyan ettiği, generaller; Çevik Bir, İzzettin İyigün, Erdal Ceylanoğlu ve 

DGM savcısından şikâyetçi olup davaya katılmak istediğini belirtmiştir. (108,133)” 

 
         Müşteki Bekir Yıldız’ın şikâyet dilekçesinde yer alan bu ifadeler doğru değildir;  

 

       Müşteki Bekir YILDIZ hakkında ceza davası açılması ve tutuklanma gerekçesi,  İRAN BÜYÜK 

ELÇİSİNİN GECEYE ÇAĞRILMASI” DEĞİLDİR.  Bekir yıldız sadece tutuklanmamış, hakkında 

Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesinde “Hizbullah Terör Örgütü Üyeliği” iddiası ile açılan 

davada, “Hizbullah Terör Örgütü’nün propagandasını yapmak suretiyle yardım 

ettiği” gerekçesiyle TCK'nın 169'uncu maddesinden 3 yıl 9 ay ağır hapis, TCK'nın 312/2 

maddesindeki, “Halkı sınıf, din ve bölge farklılığı gözeterek, kin ve düşmanlığa tahrikten” de 10 

ay olmak üzere toplam 4 yıl 7 ay hapse mahkûm edilmiştir.  Müşteki Bekir Yıldız ayrıca 3 yıl 

süreyle kamu hizmetlerinden yasaklanmış ve 716 bin 666 lira ağır para cezası almış, cezası 

Yargıtayca onanmıştır. Müştekinin, devletin manevi şahsiyeti, ordu, yargı ve devlet düzeni ile 

alakası olmadığını ileri sürdüğü Sincan’da oynattığı tiyatronun ne ile alakası olduğunu,  kimin 

neyin fügüranlığını yaptığını yargı kararı ile ortaya koymuş ve hakkında hüküm kurmuştur.   

Ancak mahkeme   Cebir ve Şiddet Unsuru olarak belirttiği, mahkemenin ifadesi ile  “Tankların 

Sincan'da Yürütülmesi” olayına  gerekçe teşkil ettiğini ileri sürdüğü Kudüs gecesi ile ilgili  yargı 

kararları ortada iken, müştekinin bu çarpık ve gerçek dışı beyanı ile ilgili hiçbir değerlendirme 

yapmamıştır. Mahkeme ayrıca, yukarıda açıkladığımız siyasi tepkileri ve yargısal işlemleri de 

gizlemiş, bu suretle “TİYATRO” olarak  basitleştirdiği bu olayın, esasen kamuoyunda ve siyaseten 

normal ve sıradan karşılanan ancak TSK tarafından bahane olarak kullanılan bir olay olduğu 

izlenimi yaratmıştır.   

 Ayrıca; gerekçeli kararda gerçekler ve hakkındaki mahkumiyet gerekçesi gizlenen Bekir 

Yıldız’la birlikte aynı davada yargılanan ve Hizbullah örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 17 yıl 6 ay 

hapis cezasına çarptırılan Nurettin Şirin’in; 1.03.2011 tarihli “Milliyet.com” haber sitesinde 

yayınlanan haberinde;  “Kudüs Gecesi” programındaki afiş ve pankartların sorumluluğunu Bekir 

Yıldız’ın ricası üzerine üstlendiğini, ilgisinin olmadığını, katıldığı bir konferansta açıkladığı yer 

almaktadır. Mahkemenin, müşteki Bekir Yıldız’ın mahkumiyeti hakkında bir detay aktarmaması, 

Nurettin Şirin’in davaya müşteki olarak katılma talebinde bulunmaması, bu açıdan da dikkat 

çekicidir.  Haber metni aşağıdadır;  

           (http://www.milliyet.com.tr/kudus-gecesi-itirafi-gundem-1358822/)    

 
 

http://www.milliyet.com.tr/kudus-gecesi-itirafi-gundem-1358822/
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4) Mahkeme gerekçeli kararında, Kudüs gecesi ile ilgili  AYM, Yargıtay ve  DGM 
kararlarını yok saymıştır;   
 

Mahkeme, yukarıda açıklanan DGM ve Yargıtay kararlarını yok saydığı gibi, müşteki Bekir 

Yıldız’ın hiçbir değerlendirme yapılmadan gerekçeli kararda yer verilen beyanında “Kudüs Gecesi” 

olayı, Sincan Belediyesinin desteğinde düzenlenen Filistin intifadasına destek amaçlı bir tiyatro 

oyunu olduğu, medya organlarının bu olayı kamuoyuna, şeriat talebi olarak sunduğu belirtilmiş ve 

bu beyan aynen ve olduğu şekli ile gerekçeli kararda yer almıştır. Oysaki Anayasa Mahkemesi 

Refah Partisinin kapatma kararının gerekçesinde Sincan olaylarını; 

 

Toplumda büyük tepkilere neden olan, belediye başkanlığı görevi ile hiçbir ilişkisi 

bulunmayan lâiklik karşıtı bir takım siyasî gösterilerin sergilendiği ve Anayasa'nın lâik Cumhuriyet 

ilkesine ve yasalara açıkça meydan okuma olduğu, lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı bu siyasî 

gösterilerin,  Refah Partisi'nce de benimsendiği ve desteklendiği bu yolla kamuoyuna verilmiş bir 

mesaj niteliğinde olduğu,  bu nedenlerle, lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı görüldüğü kararın 

gerekçesinde yer almaktadır. Anayasa Mahkemesinin bu kararı ve kararına ilişkin gerekçesi 

Anayasanın 153/VI maddesi gereğince yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, 

gerçek ve tüzel kişileri bağlar.  

 

Ancak, mahkemenin anayasaya aykırılıkla bu AYM kararı ile kendisini bağlı saymadığı 

anlaşılmaktadır.  Bu durum, hukuk devleti, laik devlet ilkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin anayasal 

düzeni açısından KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ.   
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Anayasa Mahkemesi Refah Partisinin kapatılması davasının gerekçesinde (s.106) ;  
 
“ Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın Sincan Belediye 

Başkanı Bekir Yıldız'ı Cezaevinde Ziyareti İddianamede, Refah Partisi Sincan Belediye Başkanı 

Bekir Yıldız'ın terör örgütü liderlerinin büyük boy posterlerini salona astırarak düzenlediği 

Kudüs Gecesinde aydınlara zorla 'şeriat enjekte edeceğini' söylediği için Ankara Devlet Güvenlik 

Mahkemesince tutuklanmasından sonra, Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Adalet Bakanı 

Şevket Kazan tarafından cezaevinde ziyaret edildiği belirtilmiştir… 

 
Sincan olayları ile suçlanarak tutuklanan ve sonradan bu eylemi nedeniyle cezalandırılan ve 

mahkûmiyeti kesinleşen Sincan Belediye Başkanı'nın, Adalet Bakanı tarafından tutuklu iken tatil 

gününde ziyaret edilmesinin özel bir anlamı olduğu kuşkusuzdur. Devletin koruması ve denetimi 

altındaki hükümlüler ve tutuklular özel kurallara bağlıdır. Adalet Bakanı, hiçbir hükümlü ve 

tutukluya diğerlerinden daha uzak veya daha yakın olamayacağı gibi bu anlayışa neden olacak bir 

uygulama içinde de bulunamaz. Hükümlülerden veya tutuklulardan birinin Adalet Bakanı 

tarafından kural ve gelenek dışı ziyaret edilmesi, onun hukuk dışı eylemlerinin benimsendiği ve 

onaylandığı anlamına gelir. 

 

Kaldı ki, aynı zamanda Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı da olan Adalet Bakanı 

tarafından tutuk evinde ziyaret edilen Sincan Belediye Başkanı, belediye başkanlığı görevi ile 

hiçbir ilgisi olmayan lâiklik karşı bir takım siyasî gösteriler sergilemiş ve Anayasa'nın lâik 

Cumhuriyet ilkesine ve yasalara açıkça meydan okumuş ve toplumda büyük tepkilere neden 

olmuştur. Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın tutuklu Sincan Belediye Başkanı cezaevinde ziyareti, 

Sincan'da, Belediye Başkanınca başlatılan ve yürütülen lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı siyasî 

gösterilerin Refah Partisi'nce de benimsendiğini ve desteklendiğini gösteren ve bu yolla 

kamuoyuna verilmiş bir mesaj niteliğindedir. Bu nedenlerle, Şevket Kazan'ın eylemi lâik 

Cumhuriyet ilkesine aykırı görülmüştür.” DEMEKTEDİR.  

 
Mahkeme, gerekçeli kararında “irtica” ve bağlı kavramların hiçbir TSK dokümanında 

olmadığını iddia ederken,  bu kez kendi iddiasının aksine, “İRTİCA”,  “SİYASİ İSLAM”,  ”LAİKLİK” 

“ANAYASA VE İLKELERİ” “DEVRİM KANUNLARI” gibi Türkiye Cumhuriyetinin var oluş temel 

kavramları ile tehlikelerinin ANAYASAL BOYUTTA HUKUKİ İNCELEMESİNİ YAPMADAN, HANGİ 

OLAYIN LAİKLİKLİĞE AYKIRI EYLEM YA DA “İRTİCA” olduğunu tespit etmeden,  üstelik Anayasayı, 

AYM, AİHM ve diğer mahkeme kararlarını yok sayarak,  hukuka aykırı bu dava üzerinden, Türkiye 

Cumhuriyetini kuran temel felsefe ve ilkelerine tamamen aykırılıkla, kendince ve hiçbir gerekçe 

belirtmeden  olayları saptırmaya, varsayımlarda bulunmaya, Türkiye Cumhuriyetinin değişmez 

ilkelerine aykırılıkla yeni bir siyasal düzen tanımlamaya çalıştığı  anlaşılmaktadır.  

 

 Hizbullah Terör Örgütü’nün propagandasını yapmak suretiyle yardım ettiği gerekçesiyle 

TCK'nın 169'uncu maddesinden 3 yıl 9 ay ağır hapis, TCK'nın 312/2 maddesinden  de 10 ay olmak 

üzere toplam 4 yıl 7 ay hapse mahkûm edilmiş ve mahkumiyeti  Yargıtayca onanmış  olan Bekir 

Yıldız’ın,  bu yargısal işlemler nedeni ile  mağdur olduğunun kabulü ile davada müşteki olarak 

yer bulması, Türkiye Cumhuriyetinin anayasal düzeni, hukuk devleti ilkesi ve yargı açısından 

nesillere aktarılacak bir ibret belgesidir.  
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Mahkemenin gerekçeli kararında, diğer başlıkta detaylarıyla açıkladığımız “Zırhlı araçların 

Sincan’dan yürütülmesi”ne sözde sebep gösterdiği bu olayın;  aslında masum bir tiyatro oyunu 

olduğu, medya tarafından  kamuoyuna “şeriat propagandası” (iddiası) şeklinde sunulduğu 

(aslında öyle olmadığı), dolasıyla bahane olarak kullanıldığının GERÇEK DIŞI OLDUĞU, bu olayın 

AYM ve DGM kararları, hükümet, muhalefet, anayasal kurumlar ve kamuoyu tarafından teyit ve 

tespit edildiği gibi,  toplumda büyük tepkilere neden olan, belediye başkanlığı görevi ile hiçbir 

ilişkisi bulunmayan lâiklik karşıtı bir takım siyasî gösterilerin sergilenerek kamuoyuna verilmiş bir 

mesaj niteliği taşıdığı, Anayasa'nın lâik Cumhuriyet ilkesine ve yasalara açıkça meydan okuma 

olduğu SABİTTİR.  Bu olaya,  kamuoyunun, basının, yürütmenin, Cumhuriyet yargısının ve 

anayasal kurumların gerekli yasal tepkilerini  zaten gösterdikleri, bu nedenle bir yıl önceden 

planlı eğitim faaliyeti olan zırhlı birliklerin Sincan’dan eğitim bölgesine intikali ile hiçbir 

bağlantısının bulunmadığı, bu nedenle böyle anlamsız bir tepkiye de zaten ihtiyaç olmadığı, bu 

sözde bağlantıyı, anayasal düzene yönelmiş irticai faaliyetleri sanal göstermeye çalışarak, 

örgütün derinden işleyen kadrolaşma gayretlerine destek veren, devlet kurumlarındaki tasfiyesini 

önlemeye çalışan, TSK’yı (Kudüs gecesi gibi) uydurma gerekçeler üreterek, bahaneyle 

“Müslümanlar” ile mücadele eden bir kurum gibi gösterme gayretinde olan ve FETÖ’nün siyasi 

amaçlarına hizmet ederek kamuoyu oluşturmaya çalışan FETÖ üyesi savcı Bilgili tarafından 

kurgulanarak üretilmiş olduğu, mahkemenin de bu kurguya yargı kararlarını da yok sayarak  

belgesiz dayanaksız niyet okuma ile mantıksal kurgu hatasına da düşerek katıldığı anlaşılmaktadır.  

 
B. 4  ŞUBAT 1997 TANKLARIN SİNCAN’DAN GEÇEREK TATBİKAT ALANINA İNTİKALİ : 

     

Önceki başlıkta açıklanan,  lâiklik karşıtı bir takım siyasî gösterilerin sergilendiği  ve 

sorumluları hakkında mahkumiyet hükmü verilen, “Kudüs Gecesi”nin,  şeriat talebiymiş gibi  

sunulan  masum bir tiyatro oyunu olmadığı, kamuoyunda tepki çeken bu olayın Cumhuriyet 

basınında yer almasının doğal olduğu ve  TSK ile bir ilişkisinin bulunmadığı,  hükümet dahil 

anayasal kurumların zaten yasal tepkilerini açıkça gösterdiği  bir ortamda, bu olaydan çok daha 

vahim olaylarda dahi  kuvvet gösterisi şeklinde tepki verme geleneği bulunmayan TSK’nın,  bir yıl 

öncesinden planlı bir GSP (NATO) eğitim olan,  tankların 4  Şubat 1997 tarihinde Sincan’dan  

tatbikat alanına intikali ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Ancak iddianamede ve gerekçeli 

kararda;  aslında var olmayan irtica tehdidinin basın ve TSK tarafından varmış gibi gösterilerek 

“Kudüs Gecesi”nin bahane olarak kullanıldığı ve  zırhlı araçların Sincan’dan geçirilerek hükümetin 

baskı altına alındığı idda edilmekte ve bütün bu sözde tepkilerin önceden planlı bir şekilde özel bir 

gayret sarf edilerek sözde darbeye kasıtla gerekçe oluşturulduğu algısı yaratılmaktadır.   

 

Türk Silahlı Kuvvetleri, ne iddianamede ne de gerekçeli kararda hiç olmamış gibi yok sayılan 

1993 yılında meydana gelen, “Sivas Katliamı” olarakta bilinen, yirmi bin  kişinin toplanarak  

kalkışma girişimi ile 37 vatandaşın yakıldığı,  laiklik  ve  Cumhuriyet  karşıtı,  hizbullah  ve  şeriat  

yanlısı sloganların  atıldığı,  o dönemde de Milli Güvenlik Siyaset belgesinde bir iç tehdit olarak 

yerini almış olan “irtica tehdine” karşı Sivas olayları sonrasında dahi silahlı gösteri şeklinde fiili 

bir tepki vermemiş, kendi görev alanı içinde kalarak, anayasal kurumların görev ve 

sorumluluklarına saygı göstermiştir. Bu olaydan sonra, Anayasa Mahkemesi RP kapatma davası 

gerekçeli kararında da sayılan, bir kısmı Refah-Yol hükümeti döneminde de gelişen “Kudüs 

Gecesi” benzeri daha bir çok olayın yaşandığı, bütün bu olaylar da dahi hiçbir fiili tepki 

göstermediği, hiçbir olayı gerekçeli kararda yer aldığı gibi bahane olarak kullanmadığı,  

https://eksisozluk.com/?q=laiklik
https://eksisozluk.com/?q=cumhuriyet
https://eksisozluk.com/?q=hizbullah
https://eksisozluk.com/?q=%c5%9feriat
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endişelerini anayasal platformlarda dile getirmeye çalıştığı tarihi bir gerçektir. Bu nedenle, 

“Kudüs Gecesi”ne  üstelik olayda 4 gün sonra fiili bir tepki göstermesi, bu olayın TSK’nın,  planlı 

bir eğitimi olan,  tankların 4  şubat 1997 tarihinde Sincan’dan  tatbikat alanına intikali ile 

ilişkilendirilmesi, ancak  kasıtla izah edilebilir. Kaldı ki, TSK’nın Genelkurmay  Başkanı seviyesinde 

“olayla ilişkisi bulunmayan planlı bir tatbikat” olarak  hem Cumhurbaşkanına hem de 

Hükümete (Milli Savunma Bakanına) deklare ettiği  bilinmektedir.  Sözde tepki olarak icra edilen  

“tankların yürütülmesi”nin  hemen akabinde bu  sözde tepkinin etkisini azaltacak yönde bir 

açıklama yapılmış olması da, mahkemenin ileri sürdüğü iddianın akıl ve gerçeklerle 

bağdaşmadığını açıklamaktadır.     

 

Sanık ve tanıklarca duruşmalarda sayısız defa beyan edilen, ancak mahkemenin özenle 

gizleyip, alıntı yapmaktan, değerlendirmekten ve belgelemekten kaçındığı, 4 Şubat 1997 tarihinde 

35 kadar zırhlı aracın hangi gerekçe ile Sincan ilçesine ait bir caddeden intikal ettiğini, açıklamakta 

yarar görüyoruz;  

 

1) 4 Şubat 1997 tarihinde 35 kadar zırhlı aracın Sincan ilçesinden eğitim alanına 
(Mürted) intikalindeki amaç ve gerçekler ;   

 
 Öncelikle ;   Geri Bölge Savunma Planı kapsamında icra edilen 4 Şubat 1997 tarihli Sincan  

geçişli zırhlı birlik intikal eğitiminin, 10 Nisan 1997 tarihinde yani  intikalden 65 gün sonra Gnkur 

Başkanlığında kurulan Batı Çalışma Grubu ile hiçbir ilişkisi yoktur.   

 

 Zırhlı araçların  4 Şubat 1997  tarihinde Sincan’dan  geçerek  eğitim alanına intikali,  Mürted 

Hava Üssünün  Geri Bölge (NATO) savunma planı ile ilgilidir. Mürted Hava Üs Komutanlığının 

konuşlu olduğu arazide, 1950 yılında ABD’ne tahsis edilen depolar ve hava meydanı inşa 

edilmiştir. Bu bölgede kurulan depoların, meydanın ve diğer tesislerin koruması için özel bir Türk 

müfrezesi teşkil edilmiş ve birliğin takviyesi görevi “Özel Yönergesi” ile Etimesgut’ta konuşlu Zh. 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına verilmiştir. ABD ile Türkiye arasında yapılan 

anlaşma ile hava üssü tamamen NATO’ya tahsisli statüde TSK’ya devredilmiştir.  

 

 NATO’ya tahsisli bütün birliklerde olduğu gibi, aynı statüde görev verilen  Etimesgut’ta 

konuşlu Zh. Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı da  GSP ve yönerge gereği yılda en az 

bir defa NATO’nun görevlendirdiği denetleme heyeti tarafından (fiili-Planlı) “Harekâta Hazırlık 

Denetlemesine” tabidir. Bu denetlemelerin muhtemel SOVYET hava indirmesi tehdidine yönelik, 

bir bölümünde en az 100 zırhlı araçlık bir takviye kuvvetinin belirli bir süre içerisinde palet 

üzerinde basarak (yürüyerek) Etimesgut’tan  gelerek, plana uygun şekilde üssün geri bölge 

emniyeti  için kritik tesislerde konuşlanması-reaksiyon sürelerinin hesaplanması ve harbe hazırlık 

seviyelerinin ölçülmesi anlaşmalar gereği zorunlu ve planlıdır.  

 

     Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Sanık (E) Org.Hikmet KÖKSAL, mahkemede verdiği ifadesinde;  

"42-43 yıllık askeri hayatımda Sincan’dan tankların geçişi kadar istismar edilmiş bir konu 

görmedim, bir olay yaşamadım" diye başladığı beyanında, Kudüs Gecesiyle  4 Şubat 1997’de 

tankların Sincan'dan geçmesinin bir ilgisinin olmadığını, normalde 7 Şubat 1997 tarihinde Akıncı 

üs bölgesinde plânlanmış bir özel görev tatbikatı olduğunu, bu tatbikatın her yıl o tarihlerde 

rutin olarak düzenlendiğini, kendisinin de bu tatbikatı izlemek istediğini, ancak aynı tarihte 
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katarakt ameliyatı için kendisine gün verildiğini, bu nedenle tatbikatı izleyebilmek amacıyla kendi 

emriyle 3 gün erkene aldırdığını; tatbikatın intikal güzergâhı üzerinde bulunan bir menfezin 

yıkılmış olması nedeniyle tankların Sincan’dan geçmek durumunda kaldığını, olayın bundan 

ibaret olduğunu, Kudüs Gecesi olayı ile tanklar arasındaki ilgiyi medyanın kurduğunu ve 

sansasyonel haber olarak yaydığını belirtmiştir. Aynı şekilde, dönemin Genelkurmay Başkanı Org. 

İsmail Hakkı KARADAYI da ifadesinde, yürüyüş ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü, 

yürüyüşün tatbikat kapsamında ve planlı olarak yapıldığını, bu tür eğitimlerin her zaman 

yapıldığını dolayısıyla başka bir açıklamasının olmadığını Cumhurbaşkanına arz ettiğini ve 

Cumhurbaşkanının kendisine teşekkür ettiğini ve ertesi gün 05 Şubat 1997'de Hürriyet 

Gazetesinde bir tekzip metninin yayınlandığını belirtilmiştir.  

 

5 Şubat 1997 tarihli Hürriyet Gazetesinin ön sayfasından alıntı aşağıdadır (bu haber ve 

gazete ön sayfası dava klasörlerinde de bulunmaktadır.Ancak bu haber gizlenmiştir);  

 

 
 

                                           
 Savcılığa gönderilen Genelkurmay Başkanlığının 8 Kasım 2012 tarihli yazısında; “ 4 Şubat 

1997 Tarihinde “GERİ BÖLGE SAVUNMA TATBİKATI” kapsamında” tutulan Barış Ceridesinin 

Ek’te gönderildiğinden söz edilerek, ekinde (Kls.124 s.131-134) yer alan BARIŞ CERİDESİNDE;  

 

“19:45'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 20:00'de EDOK Komutanlığı şifai 

emirleri ile Kırmızı Tabur, Akıncılar GSP bölgesine 04 Şubat 1997'de tatbikat için hareket etmesi 

emri alındı.”  Yazılıdır.  Yani faaliyetin tatbikat maksadıyla icra edildiği  hem Gnkur 

Başkanlığının yazısı, hem de Barış Ceridesi ile kanıtlanmaktadır.  Tatbikat emrinin, önce 19:45’te 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral Doğu AKTULGA tarafından daha sonra 

saat 20:00'de EDOK Komutanı Korgeneral İzzetin İYİGÜN tarafından  Kırmızı Taburun (28 Tankı 

olan) sözlü olarak verildiği açıkça anlaşılmaktadır. Ceride de  yer alan “GSP” kısaltması da “GERİ 

BÖLGE SAVUNMA PLANI” anlamını taşımakta olup, bu tatbikatın, Üssün Geri Bölge Savunma 
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Planı kapsamında yapılmış, bir yıl önceden tatbikat planlamasına alınmış bir faaliyet olduğunu 

açıklamaktadır.   

 

Gnkur Başkanlığının 8 Kasım 2012 tarihli yazısı ve Barış Ceridesi aşağıdadır (Kls.124 s.131-

134) (G.K.s.164) ;  

            

3-4 Şubat 1997 tarihli Zh. Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığının barış ceridesi;  

 

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 245 / 1709 
 

 

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 246 / 1709 
 

 

      

 Genelkurmay Başkanlığının söz konusu yazısının ekindeki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen Komutanlığının yazısında ( 6 Aralık  2013 );    

 

Mahkemenin sorduğu, 4 Şubat 1997 tarihindeki faaliyetin o gün ani olarak verilen bir emir 

gereği mi, yoksa daha önceden karar altına alınmış planlı bir tatbikatın gereği mi olduğu, 

Tankların tatbikat yerine tank taşıyıcılarla taşınmasının mümkün olup olmadığı sorularına cevap 

verilmiştir. Cevapta özetle;   

 

4 Şubat 1997’deki faaliyetin, 1996-1997 Eğitim-Öğretim döneminin sonunda yapılması 

gereken Geri bölge Savunma Planı (birinci devre sonu Şubat ayı) tatbikat görevinin yerine 
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getirilmesi faaliyeti olduğu, tankların tank taşıyıcılarla taşınmasının hem teknik imkanlar hem de 

tatbikatın eğitim amacı açısından mümkün olmadığını açıklamaktadır.   

 

    Mahkemenin 4 Şubat 1997 tarihindeki faaliyetin o gün ani olarak verilen bir emir gereği mi, 

yoksa daha önceden karar altına alınmış planlı bir tatbikatın gereği mi olduğu sorusuna verdiği 

cevapta ise ;   

 

     İlgili makam tarafından 1997 yılında yürürlükte bulunan Geri Bölge Savunma planının imha 

edilmiş olduğunu, 1997 yılında yürürlükte bulunan Geri Bölge Savunma planı imha edilmiş olsa 

da, bu tür planların hazırlanmasına etki eden teşkilat, personel, arazi, silah gibi faktörlerin 

değişmemesi ve çok büyük benzerlikler göstermesi nedeniyle yürürlükteki 2004 yılındaki Geri 

Bölge Savunma planındaki görevlerin, 1997 yılında da verilmiş olabileceğini,  

 

Bu planlara göre, Geri Bölge Savunma görevini alan bir birliğin, bu göreve yönelik olarak, 

barış zamanında, personelini denemek, telsiz ve komuta/kontrol sistemlerini işletmek, varsa 

noksanlıklarını tespit ederek yeni eğitim döneminde bu noksanlıkları giderebilmek maksadıyla, 

Geri Bölge Savunma eğitimini ve bu eğitimin olmazsa olmaz bir parçası olan motorlu intikal 

eğitimini yapmakla yükümlü olduğunu, 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında, altışar aylık iki 

devreli eğitim döneminin ilk devresinin Eylül 1996’da başlayıp Şubat 1997’de sona erdiği, her 

devrede, ferdi eğitimden tatbikata kadar devam eden tüm eğitim görevlerinin mutlaka icra 

edilmesi gerektiğini, birinci devrenin sonunda yapılması gereken tatbikat görevinin de bu 

nedenle devrenin sonu olan Şubat 1997’ye planlanmış olabileceğini,  

 

Barış Ceridesinde yer alan Akıncılar GSP bölgesine 4 Şubat 1997'de tatbikat için hareket 

etmesi cümlesindeki tatbikat için ifadesinin de Şubat 1997’de yapılan faaliyetin devre sonu 

tatbikatı kapsamında yapılmış olabileceğini ortaya koyduğu  belirtilmiştir.  

 

     Mahkemenin, Tankların tatbikat yerine tank taşıyıcılarla taşınmasının mümkün olup 

olmadığı hususundaki sorusuna;   

 

O yıllarda tank taşıyıcılarının sayısının sınırlı olduğunu, bu nedenle taşıyıcıların bu görev için 

tahsis edilip edilmeyeceğinin bilinemediğini taşıyıcı tahsis edildiğinde ise; Taşıyıcı miktarının 

sınırlı olması nedeniyle Tabur Görev kuvvetinin ancak iki seferde taşınmasının mümkün 

olabileceğini, Tankların taşıyıcısız intikalinde geçecek intikal süresi 96 dakika iken, taşıyıcı ile 

taşınması halinde bu sürenin 261 dakikaya ulaşacağı, dolayısıyla sadece intikalin bile gün 

içerisinde tamamlanmasının sağlanamayacağını, tatbikatın amacının personeli ve araçları 

denemek, telsiz ve komuta/kontrol sistemlerini işletmek, varsa noksanlıklarını tespit ederek 

yeni eğitim döneminde bu noksanlıkları gidermek olduğu göz önüne alındığında, taşıyıcı ile 

taşımanın eğitimin bu amacını yerine getiremeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu cevap 

tankların tank taşıyıcılarla taşınmasının hem teknik imkanlar hem de tatbikatın eğitim amacı 

açısından mümkün olmadığını açıklamaktadır. TANKLARIN YÜRÜTÜLEREK (BASARAK) İNTİKALİ, 

EĞİTİMLERDE DENENMESİ VE DENETLENMESİ GEREKEN  EĞİTİMİN ESAS UNSURUDUR.  

 

     Bu bilgiler ve açıklamalar, 4 Şubat 1997’deki faaliyetin, 1996-1997 Eğitim-Öğretim döneminin 

sonunda yapılması gereken Geri bölge Savunma Planı (birinci devre sonu Şubat ayı) tatbikat 
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görevinin yerine getirilmesi faaliyeti olduğu, bu faaliyetin planlı ve düzenli olarak önceki ve 

sonraki yılların aynı dönemlerinde yapıla geldiği, görsel ve yazılı medyanın dönemin atmosferi 

içerisinde abartarak ve mahkemenin de iddia ettiği gibi demokrasiye aykırı bir amacı kesinlikle 

taşımadığı açıkça   görülmektedir. 

 

Mahkemenin sorduğu sorulara cevabı içeren bu belge, Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinin 

(TMK.10.Maddesi ile görevli) Dosya No; 2013 / 43 sayılı yazısı ile Gnkur. Başkanlığından istenmiş 

ve Gnkur Bşk.lığının 12 Aralık 2013 tarihli yazı ekinde mahkemeye gönderilmiştir. Belgedeki 

bilgiler sanık Erdal Ceylanoğlu ve sanık Hikmet Köksal’ın savunmalarında açıklanmıştır.  Ancak, 

mahkemenin Gnkur Başkanlığından istenmesine karar verdiği ve mahkemeye gönderilen bu 

belge ve içindeki bilgiler, gerekçeli karar sayfa 3292 de yer alan “KOVUŞTURMA AŞAMASINDA 

GELEN BELGE, BEYAN VE DELİLLER” BAŞLIĞI ALTINDA YER ALMAMIŞ,  GEREKÇELİ KARARDA 

DEĞERLENDİRİLMEMİŞ,  ANKARA 5.AĞIR CEZA MAHKEMESİNCE BU DELİL GİZLENMİŞTİR.  

Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin yargı görevini kötüye kullanan kasıtlı delil gizleme 

eyleminin hukuki karşılığının yetkili yargı makamlarınca değerlendirilmesi gereklidir.  

 

Mahkemenin delil listesine koymadığı Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığının 6 Aralık  2013 tarihli  cevabi yazısı aşağıdadır;  
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 1960 yılından bu yana zırhlı araçların intikali maksadıyla Planlarda yer alan Sincan güzergahı 

fiilen kullanılmakta, mülki makamlarla koordine edilmektedir. Mahkeme bu fiili ve resmi 

durumun farkında olmadığı gibi, bu güzergâhın ilk kez 4 Şubat 1997 günü kullanıldığını 

zannetmektedir. Ankara Valiliği ve Sincan Kaymakamlığının güzergâh konusunda itirazı ya da bu 

güne kadar aksi bir beyanı da olmamış, böyle bir anlaşmazlık medyaya yansımamıştır.  Mahkeme 

bu konuda devlet arşivlerinden varsa kayda girmiş belge/bilgi istememiş, delillendirmemiş,  

Savunma Planlarından habersiz gazete mensuplarının belgesiz ve bilgisiz geniş yorumlarına 

dayanarak niyet okumuştur.  

 

2)   Sincan intikal güzergahı (NATO) Geri Bölge Savunma Planı (GSP) ve Genel 

Savunma Planında (GESAP) tahsisli,  NATO’ya deklare edilmiş, MSB, İçişleri ve Dışişleri 

Bakanlıkları tarafından bilinen, mülki makamlar ve yerel yönetimlerce açık tutulması gereken 

ve  GSP kapsamında denetlenen bir zırhlı birlik intikal güzergahıdır;   
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Sincan zırhlı birlik intikal güzergahının o dönemde olduğu gibi,  bu günde  geçerli GSP (Geri 

Bölge Savunma Planı-NATO) planlarında  bölgedeki kritik askeri tesislerin (Akıncılar/Mürted hava 

üssü dahil) geri bölge savunması için konuşlanacak askeri / zırhlı araçların  güncel ve geçerli 

intikal güzergahı olduğu, Gnkur Başkanlığınca  15 Mayıs 2013 tarihli yazı ekinde savcılığa 

gönderilen 14 Mayıs 2013 tarihli  Kara Kuvvetleri K.lığının yazısından  açıkça  anlaşılmaktadır 

(Kls.339 syf. 440-442 (pdf)).  

 

Bu önemli lehte delil hem FETÖ üyesi savcı Bilgili hem de mahkemenin gerekçeli kararında 

üzerinde hiçbir değerlendirme yapılmadan sanıkların aleyhinde özenle gizlenmiştir.  14 Mayıs 

2013 tarihli Kara Kuvvetleri K.lığının Zırhlı Birliklerin resmi intikal güzergahını açıklayan belge, o 

dönemin Zırhlı Birlik Tümen Komutanı Tümg. Sanık Erdal Ceylanoğlu tarafından 4982 sayılı kanun 

kapsamında Gnkur Başkanlığından talep edilmiş ve Gnkur Bşk.lığınca gönderilerek dava dosyasına 

dahil edilmiştir. Konu her yönü ile sanık Erdal Ceylanoğlu’nun mahkemede yaptığı 27.01.2014 

tarihli (62. Celsede) savunmasında detayları ile açıklanmıştır.   

 

Belgeler aşağıdadır; 
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Yukarıda yer alan K.K.K.lığının 14 Mayıs 2013 tarihli yazısında; Zh.Brl.Okl.ve 

Eğt.Tüm.K.lığının 30 Nisan 2004 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte bulunan Geri Bölge 

Savunma Planında (GSP), sorumluluk sahalarında bir değişiklik yapılmayan bir önceki planla 
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benzerlik gösterecek şekilde Etimesgut ve Sincan ilçelerindeki kritik tesislerin savunulması için 

zırhlı birliklerin intikal güzergahının;  

 

 ETİMESGUT İLÇESİ İNTİKAL YOLU; Zh.Brl.Okl.Garajları- 4 Numaralı Nizamiye-Turgut 

Özal Köprüsü-Etimesgut Yolu. 

 

 SİNCAN İLÇESİ İNTİKAL YOLU; Zh.Brl.Okl. Garajları- Turgut Özal Köprüsü- Etimesgut 

Çevreyolu Köprü Altı- Sincan Yenikent Yolu, 

 

olduğu belirtilmektedir. Sincan İlçesi İntikal Yolu bugünde yürürlükte olan Geri Bölge Savunma 

Planında kritik intikal güzergâhı olarak deklare edilmiş durumdadır.  Halen yürürlükte olan 

plana göre, 1997 yılında gerçekleşen GSP kapsamındaki Zırhlı Birlik Eğitim intikalinde olduğu gibi, 

Zırhlı birliklerin Sincan Yenikent istikametinde, Sincan İstasyon Caddesi ve Atatürk Bulvarını 

takiben kritik tesislere intikalinin planlandığı açıkça görülmektedir. Her iki intikal güzergahı da 

yasal, meşru, NATO ya deklare edilmiş, İçişleri, Dışişleri ve MSB tarafından bilinen, mülki 

makamlar ve yerel yönetimlerce savunma planları açısından korunması ve açık tutulması gereken 

güzergahlardır. Her iki, güzergahta, söz konusu NATO denetimli eğitimlerde denetlenen ve fiilen 

eğitimleri icra edilen güzergahlardır.   

 

Mahkeme, bu gerçekliğe rağmen, Sincan güzergâhının kullanılmasını sınırlama, sorgulama, 

TSK nın takdir yetkisini denetleme hak ve yetkisine sahip değildir. Halen yürürlükte bulunan Geri 

Bölge Savunma Planında da aynen yer alan bu güzergâhların, Geri Bölge Savunma Planında yer 

aldığı şekli ile aynen kullanıldığı 3-4 Şubat 1997 tarihli Barış Ceridesinden anlaşılmaktadır.    

 

 İddianın aksine, Savunma Planları gereği her iki güzergâhı da kullanma yetkisine sahip olan 

TSK, savunmalarda da belirtildiği gibi, yine de Etimesgut İntikal güzergahını kullanmayı tercih 

etmiş, ancak menfez / köprü onarımı nedeni ile zorunlu olarak Geri Bölge Savunma Planında 

tahsisli Sincan İlçesi İntikal yolunu kullanarak eğitimler planlandığı süre ve şekilde tamamlamıştır.  

Her iki güzergah açık olsa dahi, eğitim ihtiyaçlarına göre her iki güzergahı da aynı anda 

kullanma ya da hangi güzergahı kullanması gerektiğine karar verecek olan TSK dır. TSK’nın hak 

ve yetkisi olduğu halde, diğer intikal yolunu önceliğine almış olması dahi,  iddianın aksine TSK nın 

kaçınma niyetini de açıklamaktadır. Sincan intikal güzergâhı, mahkemenin iddia ettiği gibi, anlık 

verilmiş bir kararla rastgele belirlenmiş, planlarda bulunmayan bir intikal güzergâhı olmayıp, 

Hükümet ve NATO tarafından bilinen,  savunma planlarında tahsisli yasal ve meşru askeri birlik 

intikal güzergâhıdır.   

  

 1968 yılı sonunda Mürted / Akıncılar’a üsteğmen rütbesiyle atanan, bilahare yüzbaşılığı, 

albaylığı ve tuğgeneralliğinin bir kısmı Akıncılar Üssü'nde geçen, o nedenle olayların canlı şahidi 

olduğunu söyleyerek avukatlar aracılığıyla mahkemeye tankların Sincan'dan geçişi hakkında bilgi 

içeren bir yazı sunan Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı (E) Hv.Korg.Erdoğan 

KARAKUŞ, söz konusu yazısında ;  tankların Sincan’dan 1960’lı yıllardan beri geçtiğini, bunun iki 

amacı olduğunu; birincisi, Zırhlı Tümenin kendi eğitim çalışmaları ve tatbikatları nedeniyle, 

ikincisinin de (Mürted) Akıncı’daki nükleer cephaneliğin / tesislerin korunması görevinin aynı 

zamanda zırhlı tümene ait olması nedeniyle olduğunu vurgulamaktadır. Bu çalışmaların bir 
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kısmına Akıncı’dan hava - kara işbirliği kapsamında kalkan uçakların da katıldığını belirten 

Erdoğan Karakuş "1960’lı yıllardan 1997 yılına kadar tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, asker 

taşıyan araçlar anılan nedenlerle defalarca Sincan’dan geçmesine rağmen hiç birisine darbe 

yakıştırması yapılmadığı"nın altını çizmiştir.  Mahkeme bu teknik ve askeri bilgiyi göz ardı ettiği 

gibi,  konu hakkında askeri-resmi makamlardan bilgi/belge-tarihçe talep etmemiş, gösterilen 

delili dosyaya dahil etmemiştir.  

 

 Sincan’dan geçen zırhlı araçların intikali;  Planlarda yer alan kalkış / varış noktaları ve  varış 

istikameti ile uyumludur. ÜSTELİK BU İNTİKAL İSTİKAMETİ ANKARA’DAN UZAKLAŞAN  

YÖNDEDİR. İntikal istikametinde herhangi bir mesaj vermek üzere plan dışı anlamlı bir 

değişiklik yapılmamıştır;   

 

İntikalde 1 tank (Sincan çıkışında) arızalanmış, teknik ekip tarafından arıza giderilmiştir. 

Askeri silah ve araçlar hem milli (yönergeler) hem de uluslararası bağlı kurallar gereği,  eğitim ve 

barışçıl niyetlerini açıkça göstermek maksadıyla, intikallerde uygulanacak yönergeye uygun şekil 

disiplinine sahiptir. Örneğin harp gemileri, kendi karasularında dahi birlik halinde seyirlerinde 

(intikallerde),  saldırgan bir niyet ve amaç taşımadığını göstermek maksadıyla pruva nizamında 

(arka arkaya), anlamlı bir yoruma meydan vermeyecek uygun sabit bir rota ve süratte,  gemiler 

arası taaruza müsait olmayan belli bir mesafe bırakarak ve namluları doğruya bakar şekilde 

seyrederler (intikal ederler).  Zırhlı araçlar da, aynı şekilde, planlı bir eğitim vs. intikallerinde;  

üzerinde savaş donanımı olmadan, namluları arkaya dönük ve gövdeye bağlı durumda basarak  

intikal ederler. Bu intikalde, çevreye rahatsızlık vermeyecek uygun bir intikal sürati ve araçlar 

arası mesafe bırakarak intikallerine devam ederler.  4 Şubat 1997 tarihinde Sincan’dan geçerek 

planlı eğitim alanına intikal eden zırhlı araçlar da, eğitim dışında belli bir niyet taşımadığını 

göstermek üzere, namluları arkaya dönük ve gövdeye bağlı olarak, eğitim şekil disiplini ve 

yönergelere uygun intikallerini sürdürmüş ve hatta izleyen halkın ilgisi ve sevgisi ile 

karşılaşmıştır. Anadolu ajansı arşivinde namluların arkada ve gövdeye bağlı olduğu net olarak 

görülmektedir. 
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Milli bayram ve törenlerde ise aksine, devlet egemenliğini ve milletin bağımsızlık iradesini ve 

gücünü hasım ülkelere göstermek, müttefiklerine ve halkına güven vermek üzere zırhlı araçlar, 

yukarıda anlatılan eğitim intikal şeklinden farklı olarak, namluları önde, yukarıda ve bağsız, birkaç 

zırhlı araç yan yana ve arka arkaya olacak şekilde toplu grup halinde, mevcut silah ve sistemleri 

açık ve tam donanımlı olarak (mühümmat hariç), tüm dünyaya mesaj verecek şekilde günün 

anlamına uygun bir disiplin ve gösterişle geçit yaparlar. Böylece zırhlı araç intikali belli bir anlam 

ve niyet taşır. 

  

     Ancak ne FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin ne de mahkeme heyetinin bu kurallardan ve amaçlardan 

haberi olmadığı, aradaki farkı anlayamadığı, kasıtlı ve siyasi söylemler içeren çaresiz gerekçeli 

kararından anlaşılmaktadır. Yargının anayasal görevi maddi gerçeği ortaya çıkartmaktır.  

Mahkeme heyeti maddi gerçeği ortaya çıkarmak üzere, ısrarlı sanık ve tanık beyanlarına rağmen 

bu konuda belge ve bilgi talep etmemiş, aksine bilgi ve yeterliliği olmadığı bu askeri teknik 

konuda, basın haberlerinden maksatlı niyet okumaya kalkmıştır. Mahkemenin değerlendirmesi, 

hem gerçek dışı hem de hukuk dışıdır.    

 

 İddia edildiği gibi tanklar şehir merkezinde bekletilmemiştir. Bir adet tank Sincan ilçesi 

çıkışında (şehir merkezinde değil) TMO silolarına 100-150 m mesafede arıza yapmış ve onarım 

süresince bu mevkide hareketsiz kalmıştır.  Arıza yapan tankın yanında bulunan diğer araç ise 

TANK DEĞİL TIRTILLI KURTARICI ARAÇTIR.  Kurtarma aracının bulunması tankın arıza yaptığının 

da kesin delilidir;  

 

      Bu husus sanık Erdal Ceylanoğlu tarafından mahkemedeki beyanında aşağıda şekilde 

açıklanmıştır (G.K.s. 1035) ;  

 

   “Arıza Konusu; İzinden döndükten sonra, Eğitim Tatbikat Birliğinin sabah bölgeye gidiş intikali 

esnasında, takriben 09.30 ile 10.00 sularında, bir M48A5T1 Tankı'nın, motor/gövdenin en önemli 

parçası olan bükülebilir milinin kırıldığı bilgisini aldım. Bu arızanın, sabah gidiş güzergâhının, 

Sincan çıkışı demiryolu hattı civarında ve Toprak Mahsulleri Ofisi silolarının 100-150 m. 

yakınında meydana geldiği söylenmiştir. Belirtilen arızanın, birlik seviyesi bakımı ve mutlaka 

malzeme değişimi gerektirdiği için, tank mürettebatı tarafından giderilmesi mümkün değildir. 

Milin değiştirilmesi süresi 4 saat olarak verilmiştir. Bu malzemenin, sökülüp yenisiyle 

değiştirilmesi gerektiğinden, üst bakım kademesince getirilmesi ve değiştirilmesi 5-6 saatlik süreyi 

kapsamıştır. İddianamenin 55. sayfasında; "İki tank ise "arızalandığı için" olayların yaşandığı 

Sincan meydanında akşam saatlerine kadar bekler. Akşam saatlerinde ise, tanklar birliklerine geri 

döner." Bu bilgileri Akpınar ve İba'dan aktaran Yüksel, sayfa 59 dokümanından yazıldığı 

anlaşılmaktadır. İddianamede yapılan bu değerlendirmelere devamla; Tankların meydanda 

bekletilmesi, Akpınar'a göre rejim karşıtlarına karşı açık bir gözdağıdır cümlesi bulunmaktadır. 

Bu tank, Sincan merkezinde arıza yapmamıştır. Konu değişik boyutlara çekilmek istenmektedir. 

Oysa, meydana gelen arıza, bakım onarım süresi uzun zaman alan bir faaliyettir. İki tank olarak 

belirtilen yazılar da gerçek değildir. Diğer tırtıllı araç, konvoyda bulunan M74 Tırtıllı Kurtarıcı 

aracıdır. Bakım personeli ile birlikte destek için gelmiştir.” 

 

 Söz konusu tatbikat sırasında Zırhlı Tümen Komutanı Tümg. Erdal Ceylanoğlu izindedir. Bu 

husus mahkemede belgesi ile ortaya konulmuştur.  Üstelik Zırhlı Tümen Komutanının izne çıkış 
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tarihi  “Kudus Gecesi”nden 2 gün sonra yani 2 Şubat 1997 dir. Bu tatbikat faaliyeti, mahkemenin 

ileri sürdüğü gibi bir amaç taşımış olsa idi, Zırhlı Tümen Komutanı 2 Şubat 1997 tarihinde izne 

gönderilmez, tatbikat bölgesinden hemen dönülmez, daha da önemlisi, yapılan faaliyet tatbikat 

bölgesine değil, Ankara’nın merkezine doğru,  namlular, önde ve bağsız (tören geçişi gibi),  araçlar 

harp mühümmatı yüklü ve tam teçhizatlı  olarak intikal ettirilirdi. Oysa ki, intikal eden tankların 

harp mühimmatı yok, makineli tüfek mermi kutuları boş ve kuleleri kilitlidir.  

 

 Duruşmada tanık olarak dinlenen dönemin Milli Savunma Bakanı Turhan TAYAN "medyada 

bu olayı öğrenince Genelkurmay Başkanı'na ne oluyor diye sorduğunu, olayın rutin bir tatbikat 

olduğu ve elde olmayan nedenlerden dolayı güzergâhın değiştiği bilgisini alınca da bir daha bu 

olay üzerinde hiç durmadıklarını" beyan etmiştir. Sincan'dan geçen tanklara ilişkin aynı olağan 

tepkiyi Başbakan Erbakan’da vermiş, bu olay kendisine sorulduğunda, "Bunun konumuzla ne 

ilgisi var? Cumhuriyet Bayramında 240 tank geçiyor" diyerek, bu faaliyetin şahsına ve 

hükümetine yönelik cebir ve tehdit oluşturmadığını en yetkili ağızdan ifade etmiştir.   

5 Şubat 1997 tarihli Hüriyet Gazetesinde yayınlanan haberden alıntı aşağıdadır;  

                                                  

Dönemin Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, Meclis soru önergesine verdiği yanıtta da; 

“olayın normal bir tatbikat olduğunu, eğitim çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini”  ifade 

etmiştir. Hükümetin yetkili bakanının açıklaması budur. Bu  resmi açıklama mahkemeyi de bağlar.    

 

    Hayatın akışı içinde, bir kişi ya da kurum,  bir olaya tepki gösteriyor ise,  tepkisinin,  tepki 

gösterdiği kişi ya da kurumca açıkça anlaşılmasını ister. Hem tepki gösterip hem de aksine 

tepkisini gizlemeye çalışması, akıl ve amaçla da bağdaşmaz. Mahkemenin soyut zorlama çaresiz 

değerlendirmesinin bu yönüyle de mantıksal bir anlamı ve hukuki değeri yoktur.  
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 Savcılık ve mahkeme heyeti yukarıda açıklanan olayların ve askeri usüllerin,  planlı eğitim / 

tatbikat faaliyet programının (Gnkur Bşk.lığı Tatbikat Programı Dokümanı, K.K.K.lığı Tatbikat 

Programı Dokümanı (TATPROG)) 1960 yılından bu yana kullanılan zırhlı araç intikal 

güzergahlarının, bakım-onarım çalışmalarının  açıklığa  kavuşturulması için resmi makamlardan  

(Gnkur Bşk.lığı, Ankara Valiliği,  Sincan Kaymakamlığı, Emniyet Genel Md.lüğü / Sincan Emniyet 

Müdürlüğü ve hatta Ankara Büyükşehir Belediye Bşk.lığı, Sincan Belediye Bşk.lığı)  bilgi / belge 

talep etmemiş, bilirkişi incelemesi yaptırmamış,  resmi belge ve bilgileri talep etmekten özenle 

kaçınmış,  sanık Erdal Ceylanoğlu müdafi Av. Erol Aras tarafından dosyaya sunulan  K.K.K.lığının 

“intikal Güzergahı”nı açıklayan belgeyi dahi değerlendirmesinde gizleyerek yok saymıştır. 

Mahkeme, o dönemde gelişen bir kısım siyasi ve yargı faaliyetlerini de gizleyerek, olaylara ilişkin 

alt alta dizdiği kasıtla çarpıtılmış ifadelerle iddianamede yer alan soyut değerlendirmeye niyet 

okuma yoluyla iştirak etmiş ve sonuçta, gerekçesiz ve belgesiz hukuk dışı soyut bir 

değerlendirmede bulunmuştur.  

 

  4 Şubat 1997’de tamamen planlı normal bir eğitim tatbikatı olan bu Tabur Görev Kuvveti 

Tatbikatının, görsel ve yazılı medya ve savcılık tarafından istismar edildiği çok açık bir şekilde 

ortadadır. O döneme ilişkin hatıralarını anlatan bazı yazarlar, bu istismarı açıklamaktan da 

çekinmemişlerdir. Örneğin Fatih ÇEKİRGE, tatbikat olarak Sincan’dan geçen birlikten haberleri 

olmadığını, daha sonra haberleri olduğunda fotoğraf çekemediklerini, ancak tanklardan bir 

tanesinin arıza yapması nedeniyle cadde ortasında kalmasını fırsat bilerek fotoğrafını çektiklerini 

ve bunu kullandıklarını ifade etmiştir. Benzer örnekler yakın zamanda da yaşanmıştır.  

 

 Sincan'da” tankların yürümesi” olayı ile Refah-yol Hükümetinin istifası arasında tam 4,5 

aylık bir süre vardır ve henüz Batı Çalışma Gruba dahi kurulmamıştır (10 Nisan 1997).  4 Şubat 

1997 tarihini gelinceye kadar, mahkeme özenle gizlese de, devletin yürütme ve yargı erki zaten 

gerekli yasal tepkisini ortaya koymuştur.   

 

3) Mahkemenin gerekçeli kararda ki (s 2867, 2871, 3341  ve 3490) soyut 
değerlendirmesinde iddiasına dayanak yaratmak üzere çarpıtıp gizlediği gerçekler;    

 

 Mahkeme G.K.s.2867 de; “Tankların normalde güzergâhının şehir merkezi olmadığı, 

törenler haricinde tankların Zırhlı Birliklerden çıkamayacağı, planlar doğrultusunda 

çıkabileceği, planların da bir gün önceden yapılamayacağı, planların daha önceden 

belirleneceğini, bugün karar alınarak yarın tatbikat yapılamayacağı gerçeği karşısında ,..”  

şeklindeki tutartsız, hiçbir askeri ve bilimsel temeli bulunmayan,  uzmanlığı dışında varsayım 

tespite dayanarak hüküm geliştirmiştir. Mahkemenin temeli yanlış bir tespitle doğru sonuca 

varması mümkün değildir. MAHKEMENİN BU TUTARSIZ YAKLAŞIMI ASLA BİR GERÇEKLİK 

DEĞİLDİR.  

 

Tankların güzergahının şehir merkezi olduğu doğru değildir; 4 Şubat 1997 tarihinde icra 

edilen tatbikatta intikal güzergahı şehir merkezi değildir. Şehir Merkezi Ankara’dır.İntikal 

güzergahı ise, Ankara’nın en işlek caddesinden değil Ankara ilinin  Sincan ilçesinden, GESAP 

planlarında NATO ya ve milli makamlara bildirilmiş,  detayları ile açıklanmış  Ankara’ya 30 Km 

uzakta ve sırtı Ankara’ya dönük meşru ve yasal bir ilçeden geçen bir  intikal güzergahıdır. 
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Tankların normalde güzergahının şehir merkezi olmadığı doğru değildir; Türkiye’nin her 

yerinde Genel Savunma Planları açısından savaşta özellikle zırhlı birlik intikali dahil askeri birlik 

intikallerinin, süratle gerçekleştirilmesine imkan sağlanması bakımından, bölgenin en geniş ve 

imkanı en fazla olan bulvar, oto yollar, ana caddeler, açık arazi vs. üzerinden alternatifleri ile 

birlikte planlanır.  Seferde ve savaşta tüm milli imkanlar,  ulaşım imkan ve yolları ile  milli güç 

unsurları silahlı kuvvetlere tahsis edilir. Milli tüm imkanlar savaş azim ve iradesi tarafından 

kullanılır. Bu nedenle sözde tespitin aksine,  imkanı en geniş intikal güzergahları zırhlı birliklerin 

normal intikal güzergahlarıdır. Savaş şartlarında uygulanacak hareket tarzları barış döneminde 

planlanır, eğitimleri ve kapsamlı  tatbikatları bu planlar üzerinden aynen uygulanır.    

 

Törenler haricinde tankların Zırhlı Birliklerden çıkamayacağı doğru değildir; Mahkeme 

heyetinin bu garip tespitinin hiçbir askeri karşılığı yoktur. Her askeri birlik gibi, zırhlı birlikler de 

eğitimin gerektirdiği, seferberlik  ve Genel Savunma Planlarında belirtilen eğitim ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere  planladığı her tatbikat ve eğitimi, anayasal bir görev ve sorumluluk olarak fiilen 

uygulamak, denemek ve  savaşa hazır olmakla yükümlüdür. TSK törenden törene birlik intikal 

ettiren,  bu vesile ile tatbikat icra eden bir  anayasal kurum değildir. Mahkeme  heyeti, uzmanlık 

alanının dışındaki bu konulara vakıf olmadığından ve tankları sadece törenlerde gördüğünden  

olsa gerek öyle zannetmektdir. Yargı TSK nın anayasal görev ve sorumluluğunun gerektirdiği 

hareket tarzları üzerinde yerindelik denetimi yapamaz. Bu konuda tasarruf yetkisine sahip 

değildir.  

 

Planların daha önceden belirleneceği, bugün karar alınarak yarın tatbikat yapılamayacağı 

tespiti de doğru değildir;  4 Şubat 1997 tarihinde icra edilen zırhlı birlik eğitimi planlı bir faaliyet 

olmakla birlikte, bu eğitim tarihinin kaydırılması yetki ve sorumluluğu tamemen TSK ya aittir. 

Kaldı ki; bir takvime bağlanmamış eğitimlerde icra etmek TSK nın asli ve mutlak görevidir. Bu 

eğitimler, bir proğrama bağlanmadan ve önceden haber verilmeksizin ani emirle icra edilir. Bu tür 

eğitim ve tatbikatlar ALARM TATBİKATI olarak tanımlanır. Bu fonksiyon bir komuta yetki ve 

sorumluluğudur. Bu eğitimin maksadı ise, birliğin ani reaksiyon sürati ve anlık hazırlık seviyesinin 

tespiti ve eksiklerin belirlenmesidir. Mahkeme heyetinin, uzmanlığı dışında kulaktan dolma 

oluşturduğu varsayımlarla doğru tespite ulaşması mümkün değildir. Bir savaşın sorumluluğu 

komuta heyetinde olup, Askeri Ceza Kanunu bir yenilgiyi koşulsuz bir sorumlulukla doğal olarak 

tamamen komutana yüklemiş ve en ağır şekilde  cezalandırmıştır. Bu nedenle, hangi eğitimin 

hangi koşulda ne zaman yapılması gerektiğine, ya da gerekli olup olmadığına yargı karar veremez. 

Bu sorumluluk açık bir şekilde komuta makamının koşulsuz takdiridir.   

 

 Mahkeme gerekçeli karar sayfa 2871’de “Yazılı ve Diğer Delillerin Değerlendirilmesi” başlığı 

altında;  Ankara’ın ilçesi Sincan’ın işlek caddelerinde tankların ve zırhlı araçların 4 Şubat 1997 

tarihinde yürütülmesinin Genel Kurmay ikinci başkanı Çevik Bir’in bilgisi dahilinde Kara 

Kuvvetleri komutanı Hikmet Köksal‘ın emri ile ani bir karar ile yaptırıldığı, tankların ve zırhlı 

araçların yürütülmesinin önceden planlanan bir tatbikat ve eğitim yürüyüşü olmadığı ve buna 

ilişkin delil belge bulunmadığı, planlı olması halinde bunun belgelerinin bulunması gerektiği , 7 

Şubatta yapılacak planlı yürüyüşün öne alınması da olmadığı, 3 Şubat 1997 gecesi acilen sanık 

Hikmet Köksal tarafından verilen bir emir üzerine tanklar Sincan’ın en işlek caddesinde 

yürütülmüş basın yayın organlarına da haber verilerek manşetten verilen haberlerde tankların 

ve zırhlı araçların yürütülmesinin hükümete karşı cebir ve şiddet içeren bir fiil olarak askeri 
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müdahale hazırlığı olarak değerlendirilmesinde toplum tarafından hükümete karşı bir eylem 

olarak algılandığı başbakan, başbakan yardımcısı, bakanlar ve birçok milletvekilinin tankların ve 

zırhı araçların yürütülmesi olayını askeri müdahalenin habercisi olarak nitelendirdiği ve 

yorumlandığı anlaşılmıştır.” Demekte,  

 

Gerekçeli karar sayfa 3490’da ise  “3.C. Cebir ve Şiddet Unsuruna İlişkin Değerlendirme” ana 

başlığı altındaki “3.C.1. 4 Şubat 1997 Tarihinde Tankların Sincan'da Yürütülmesi” alt başlığında 

yaptığı değerlendirmede; “04 Şubat 1997 tarihinde Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen 

Komutanlığında bulunan tankların ve zırhlı personel taşıyıcıların deliller kısmında detaylı olarak 

açıklandığı üzere planlı olmayan ve ani bir karar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal'ın 

emriyle Etimesgut-Sincan-Yenikent-Akıncılar istikametinde yürütülmesi…”  Demektedir.   

 
Öncelikle; mahkeme deliller kısmında belgelere dayalı detaylı bir açıklama yapmamış, aksine 

belge gizlemiştir. Mahkemenin tek dayanağı gazete manşetleri,  doktora tezi ve belgelerle ilişkisiz 

varsayımlara dayalı soyut değerlendirmelerdir. Oysa ki; 4 Şubat 1997 tarihli zırhlı birliklerin 

intikalinin senelerdir yapılan NATO Geri Bölge Savunma Planında yer alan ve intikal 

güzergâhları bu günde yürürlükte olan Geri Bölge Savunma Planında belirlenmiş bir tatbikat 

olduğunu açıklayan, mahkemenin bu değerlendirmesinde yok dediği  somut belgeler yukarıda 

görselleriyle birlikte  açıklanmış olup aşağıda sayılmıştır;  

 

 Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen K.lığının Geri Bölge Savunma Planı tatbikatı ve zırhlı 

birlik intikalini açıklayan 6 Aralık  2013 tarihli yazısı ve ekleri,  

 

 Gnkur Başkanlığının 8 Kasım 2012 tarihli yazısı ve ekinde yer alan  3-4 Şubat 1997 tarihli 

Zh. Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığının barış ceridesi (Kls.124 s.131-134) 

(G.K.s.164)   

 

 Ekinde K.K.K.lığının “Zırhlı Birlik İntikal Güzergahı”nı açıklayan 14 Mayıs 2013 tarihli yazısı 

bulunan, Gnkur Başkanlığının 15 Mayıs 2013 tarihli yazısıdır (Kls.339 syf. 440-442 (pdf)).  

 

Diğer tamamlayıcı lehte deliller ise başta dönemin Milli Savunma Bakanı tanık Turan Tayan 

olmak üzere tanık beyanları ve o dönemde gazetelere yansımış Başta T.Çiller ve N.Erbakan 

olmak üzere hükümet üyelerinin beyanları, Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanının  olayın 

akabinde ki açıklamaları ile Hürriyet gazetesine verilen tekziptir.  

 

        Bu belgelerde; Tümene Bağlı Gösteri ve Tatbikat Taburunun (Kırmızı Tabur) Geri Bölge 

Savunma Planı Tatbikatının icrası maksadı ile 4 Şubat 1997 tarihinde Geri Bölge Savunma 

Planında belirtilen güzergah olan Sincan-Yenikent istikametinde intikal ettiği ve müteakiben geri 

döndüğü resmi olarak belgelidir.    

 

 Zh. Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığının barış ceridesinde; “1945 de 

K.K.K.lığı Kur.Başkanı, 20 de EDOK K.lığının şifai emirleri ile GSP bölgesine 040730 Şubat da 

tatbikat için hareket etmesi emri alındı”  yazılıdır. Bu emir ile Kırmızı Tabur’a Geri Bölge 

Savunma Tatbikatı (GSP) maksadı ile intikal emri verildiği açık ve belgelidir.   

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 261 / 1709 
 

 

  Gnkur Başkanlığının 8 Kasım 2012 tarihli yazısında; “4 Şubat 1997 tarihinde “Geri Bölge 

Savunma Planı” tatbikatı kapsamında icra edilen intikal hakkında Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim 

Tümen K.lığının da günlük faaliyetlerin kaydedildiği barış ceridesinde…” ifadesi ile Gnkur 

Başkanlığınca da söz konusu intikalin Planlı Geri Bölge Savunma Tatbikatı olduğu teyit 

edilmiştir.  

 

  Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen K.lığının 6 Aralık  2013 tarihli yazısında; “1996-1997 

Eğitim-Öğretim yılında, altışar aylık iki devreli eğitim döneminin ilk devresinin Eylül 1996’da 

başlayıp Şubat 1997’de sona erdiği, her devrede, ferdi eğitimden tatbikata kadar devam eden 

tüm eğitim görevlerinin mutlaka icra edilmesi gerektiğini, birinci devrenin sonunda yapılması 

gereken tatbikat görevinin de bu nedenle devrenin sonu olan Şubat 1997’ye planlanmış 

olabileceğini, Barış Ceridesinde yer alan Akıncılar GSP bölgesine 4 Şubat 1997'de tatbikat için 

hareket etmesi cümlesindeki tatbikat için ifadesinin de Şubat 1997’de yapılan faaliyetin devre 

sonu tatbikatı kapsamında yapılmış olabileceği” belirtilmiştir.   

 

        K.K.K. sanık Hikmet Köksal tarafından GSP tatbikatı icra eden Kırmızı Tabura intikal 

güzergâhı kesinlikle emredilmemiştir;   

 

       Gerekçeli karardaki değerlendirmede,  Sincan’ın işlek caddelerinde tankların ve zırhlı araçların 

4 Şubat 1997 tarihinde yürütülmesinin K.K. Komutanı Hikmet Köksal‘ın emri ile yaptırıldığı ifade 

edilmektedir.  Sanık Hikmet Köksal’ın bir güzergah (Sincan) emrettiği anlamını taşıyan bu 

çarpıtılmış ve dayanaksız ifade gerçek dışıdır.  K.K.KOMUTANI HİKMET KÖKSAL TARAFINDAN 

BİR GÜZERGÂH EMREDİLMEMİŞTİR. Barış Ceridesinde zırhlı birlik intikalinin hangi güzergahtan 

yapılacağı konusunda bir emrin verildiği yazılı değildir. Emir GSP tatbikatının, planda olduğu 

şekli ile 4 Şubat 1997 günü icra edilmesine yöneliktir.   

 

Yukarıda yer alan K.K.K.lığının 14 Mayıs 2013 tarihli yazısında; Zh.Brl.Okl.ve 

Eğt.Tüm.K.lığının 30 Nisan 2004 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte bulunan Geri Bölge 

Savunma Planında (GSP),  bir önceki planla benzerlik gösterecek şekilde Etimesgut ve Sincan 

ilçelerindeki kritik tesislerin savunulması için zırhlı birliklerin intikal güzergahının;  Etimesgut 

İlçesi intikal yolu ve Sincan İlçesi İntikal Yolu  (Zh.Brl.Okl Garajları- Turgut Özal Köprüsü- 

Etimesgut Çevreyolu Köprü Altı- Sincan Yenikent Yolu) şeklinde planlarda yer aldığı 

belirtilmektedir. 4 Şubat 1997 tarihli söz konusu intikal, bir menfezin onarımda olması nedeni 

ile taktik birlik komutanının kararı ile zaten planda yer alan meşru ve yasal Sincan İntikal Yolu 

üzerinden icra edilmiştir. Konu yukarıdaki ara başlıklarda detayları ile açıklanmıştır.  

Mahkemenin bu konudaki değerlendirmesi soyut ve gerçek dışıdır.  

 

4 Şubat 1997 tarihinde icra edilen Zırhlı Birlik GSP tatbikatı, 7 Şubat 1997 günü icrası 

planlanan  ve sanıkların beyan ettiği gerekçelerle öne alınan Zırhlı Birlik GSP tatbikatıdır;  

 

Gerekçeli karardaki değerlendirmede, 4 Şubatta icra edilen tatbikatın planlı olması halinde 

bunun belgelerinin bulunması gerektiği, 7 Şubatta yapılacak planlı yürüyüşün öne alınması da 

olmadığı ifade edilmektedir. Mahkemenin bu soyut değerlendirmesi dayanaksız ve gerçek 

dışıdır. Yukarıdaki açıklanan somut belgeler ve sanık ifadeleri aksini doğrulamakla birlikte, 

mahkemenin iddiasını şüpheden uzak biçimde kanıtlayacak somut bir belgesi ve gerekçesi yoktur. 
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Diğer belgelerde ifade edildiği gibi, mahkemenin gizlediği Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

K.lığının 6 Aralık  2013 tarihli yazısında da  4 Nisan 1997 tarihinde icra edilen söz konusu 

tatbikatın birinci devrenin sonunda yapılması gereken yani 7 Şubat 1997 tarihine planlı GSP 

tatbikatı olduğu, Barış Ceridesinde yer alan tatbikat için ifadesinin de Şubat 1997’de yapılan 

faaliyetin devre sonu tatbikatı kapsamında yapılmış olabileceği teyit edilmiştir.  

 

       Kaldı ki; 4 Şubat 1997 tarihli tatbikat, mahkemenin ifadesi ile 7 Şubat 1997 tarihine 

planlanmış olan GSP tatbikatının öne alınması değil ise, Planlı GSP tatbikatının 7 Şubat 1997 

tarihinde plan gereği icra edilmesi gerekirdi. Ancak 7 Şubat 1997 günü Zırhlı Birlik GSP 

tatbikatının icra edilmediği, bu tatbikatın öne alınarak 4 Şubat 1997 tarihinde icra edildiği belgesi 

ve sanık beyanları ile sabittir. 7 Şubat 1997 tarihinde Zırhlı Birlik GSP tatbikatının icra edildiğine 

yönelik mahkemenin bir belgesi de yoktur.  

 

      Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Sanık (E) Org.Hikmet KÖKSAL, mahkemede verdiği ifadesinde;  

Kudüs Gecesi ile 4 Şubat 1997’de tankların Sincan'dan geçmesinin bir ilgisinin olmadığını, 

normalde 7 Şubat 1997 tarihinde Akıncı üs bölgesinde plânlanmış bir özel görev tatbikatı 

olduğunu, bu tatbikatın her yıl o tarihlerde rutin olarak düzenlendiğini, kendisinin de bu 

tatbikatı izlemek istediğini, ancak aynı tarihte katarakt ameliyatı için kendisine gün verildiğini, bu 

nedenle tatbikatı izleyebilmek amacıyla kendi emriyle 3 gün erkene aldırdığını; tatbikatın intikal 

güzergâhı üzerinde bulunan bir menfezin yıkılmış olması nedeniyle tankların Sincan’dan 

geçmek durumunda kaldığını, olayın bundan ibaret olduğunu beyan etmiştir.  
 

Dönemin Zh.Brl.Okl.ve Eğt. Tüm. Komutanı sanık Org.Erdal Ceylanoğlu mahkemedeki 

ifadesinde (G.K.s.1036)); “Eğitim Tatbikatı, daha önce 2' inci madde de açıkladığım gibi, 7 Şubat 

1997 tarihine planlanmış ve Üst Komutanlık emirleri ile tarih değiştirilerek 4 Şubat 1997'de 

uygulanmış bir eğitimdir.”Beyanında bulunmuştur.  

 

Dönemin EDOK Komutanı Sanık (Korg.) İzzettin İyigün mahkemedeki ifadesinde 

(G.K.s.1517); "Bu yürüyüşü benim algılamam, tümenin algılaması, tamamıyla 7' sindekinin öne 

çekilmesidir. Yani bir birliği haftada 2 kere yoramazsınız. Yani ne de olsa bu bir yürüyüştür ama 

büyük hazırlık gerektirir. Bu yüzden bir birliği iki kere tatbikata çıkarmak mümkün değildir. 

Dolayısıyla biz o 7' sindekini iptal ettik ve bunu ayın 4'üne aldık”  Beyanında bulunmuştur.  

 

       4 Şubat 1997 tarihinde icra edilen Zırhlı Birlik GSP tatbikatında Basına Haber verilmemiş ve 

mahkemenin zımni anlam yüklemeye çalıştığı Sincan’ın en işlek caddesinden geçildiği ifadesi de 

yüklenmeye çalışılan anlam ve işlev itibari ile gerçek dışıdır;  

 

        Gerekçeli karardaki değerlendirmede, tanklar Sincan’ın en işlek caddesinde yürütülmüş 

basın yayın organlarına da haber verilerek manşetten verilen haberlerde toplum tarafından 

hükümete karşı bir eylem olarak algılandığı olayın askeri müdahalenin habercisi olarak 

nitelendirdiği belirtilmektedir.  

  

TSK tarafından basına hiçbir biçimde haber verilmemiştir. Mahkemenin bu iddiasını 

kanıtlayan tek bir belgesi yoktur. İddia gerçek dışıdır. Bu iddia delilleri ile ortaya konulmamış ve 

mahkemede tartışılmamıştır. 
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SİNCAN İNTİKAL YOLU, TSK belgelerinde ve yukarıda açıklandığı ve o dönemde olduğu gibi,  

Zh.Brl.Okl.ve Eğt.Tüm.K.lığının 30 Nisan 2004 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte bulunan Geri 

Bölge Savunma Planında da (GSP) belirtilen kritik tesislerin savunulması için zırhlı birliklerin intikal 

güzergahıdır. Askeri birlik intikal güzergâhları, Türkiye’nin her yerinde Genel Savunma Planları 

açısından savaşta her türlü askeri birlik dahil Zırhlı Birlik intikalinin süratle gerçekleştirilmesi 

imkan sağlaması bakımından, bölgenin en geniş ve imkanı en fazla olan bulvar, oto yollar, ana 

caddeler, açık arazi vs. üzerinden alternatifleri ile birlikte planlanır. Mülki makamlar ve yerel 

yönetimler imar ve şehir planlarını bu savunma planlarında belirtilen ihtiyaçları karşılayacak 

şekilde geliştirirler. Savaşta askeri birlik intikalini sekteye uğratacak imar değişikliklerinden 

kaçınırlar. Bu güzergâhlar barış döneminde yapılan tatbikatlarla basarak intikal ile denenir. Bu 

nedenle, mahkemenin zımni anlam ve maksat yüklemeye çalıştığı iddiasının ne askeri, ne 

savunma ne de hukuki açıdan bir anlamı ve gerçekliği yoktur. Kaldı ki, o dönemde Ankara’nın bir 

taşra ilçesi olan Sincan’ın bahse konu caddesi, diğer yol ve güzergahlara göre işlek de değildir.  

Sincan intikal yolunun kendi içinde alternatifi de yoktur ve yol doğal olarak istasyon caddesi ve 

devamında Atatürk caddesi ile birleşmektedir.  

            

 Mahkeme gerekçeli karar sayfa G.K.2871; “Nitekim 4 Şubat 1997 tarihinde Sincan’dan geçen 

tanklar gazetelerde “TSK’nın gövde gösterisi” olarak yer bulmuştur. Refahyol koalisyonu 

döneminde Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen Kudüs Gecesi’nde sahnelenen bir oyun şeriat 

propagandasına dönüştüğü iddialarının basında yer alması üzerine, Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’na bağlı tanklar Sincan caddelerinden geçmişlerdir. 

Genelkurmay bu tank geçişlerini altı ayda bir yapılan normal eğitim faaliyeti olarak açıklamışsa 

da gazetelerin ve yazarların görüşü bunun bir gövde gösterisi olduğudur. (Seydi Çelik; 

Türkiye’de Askeri Güvenlik Bürokrasisinin Anayasal Sistem İçindeki Yeri, Doktora Tezi; İstanbul 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, s.378)”  

 

Gerekçeli karar sayfa 3490’da;  “….ve 5 Şubat Gazete manşetlerinde "TANKLAR SİNCAN’da, 

(….) şeklinde manşetten verilen haberlerde tankların ve zırhlı araçların yürütülmesinin 

hükümete karşı cebir ve şiddet içeren bir fiil olarak askeri müdahale hazırlığı olarak 

değerlendirilmesi, hükümete balans ayarı verildi, ordu silah kullanmaya hazırdır şeklinde toplum 

tarafından hükümete karşı bir eylem olarak algılandığı, bakanlar ve birçok milletvekilinin 

tankların ve zırhı araçların yürütülmesi olayını askeri müdahalenin habercisi olarak 

nitelendirdiği anlaşılmıştır.” Demektedir.  

 

Mahkeme gerekçeli karar sayfa 3343 de yaptığı hukuki değerlendirmesinde ise; “Refahyol 

koalisyonu döneminde Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen Kudüs Gecesi’nde sahnelenen bir 

oyun şeriat propagandasına dönüştüğü iddialarının basında yer alması üzerine, Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’na bağlı tanklar Sincan caddelerinden 

geçmişlerdir. Demektedir. 

 

Mahkemenin bir doktora tezini kararında kendi hukuki değerlendirmesi olarak aynen 

yazması hukuk  açısından vahimdir. Yargı kararlarından da haberi olmadığı anlaşılan bir şahsın 

hazırladığı doktora tezinde; “Kudüs Gecesi’nde sahnelenen bir oyunun şeriat propagandasına 

dönüştüğü iddialarının basında yer alması üzerine, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen Komutanlığı’na bağlı tankların Sincan caddelerinden geçtiği iddia edilmekte ve bu iddia 
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mahkemenin gerekçesini teşkil etmektedir.  Bu sözde değerlendirmede “ÜZERİNE” bağlacı, bu 

iki olay arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek nitelikte değildir. Bu ancak kronolojik bir sırayı ifade 

edebilir ki bu dahi doğru değildir.  İKİ OLAY ARASINDAKİ SÖZDE ORGANİK İLİŞKİ İSE ZATEN 

AÇIKLANAMAMIŞTIR. BU İFADE SADECE ŞAHSIN YETERSİZ BİLGİSİNE DAYALI ISMARLAMA 

GAYRETİNDEN  İBARETTİR.   

 

Ayrıca şeriat propagandasına dönüştüğünün bir iddia olmadığı, bu doktora tezini yazan şahsı 

da mahkemeyi de bağlayan Anayasa Mahkemesinin kararı ile sabittir.  Bu konu yukarıda ve üst 

başlıkta yeterince açıklandığından kısaca değinilmiştir. Diğer bir husus ise;   “Kudüs Gecesi” (30 

Ocak 1997) ve “Tankların Sincan’dan geçişi” olayları arasındaki zaman diliminde hükümetin, 

muhalefetin, yargının,  anayasal kurumların zaten yasal tepkilerini her platformda gösterdiği 

işlem ve eylemlerin yok sayılmasıdır. Bu gelişmeleri yok sayıp “ÜZERİNE” bağlacı ile iki olayı sözde 

bağlayarak zımni ilişki kuran bu tespitin, ne akademik ne de hukuki bir gerçekliği ifade etmediği 

açıktır. Maddi gerçekliği bir yana bırakarak doktora tezinden ve yazar görüşlerinden ilham alan 

mahkemenin bu değerlendirmesinin hiçbir hukuki değeri yoktur.  

 

Ayrıca, mahkeme bu iddiaya sözde delil olarak gazete manşetlerini göstermektedir.  Bu 

iddiası ile  mahkeme kendisi ile çelişmektedir.  Haklarında soruşturmanın devam ettiğini 

belirterek yargısız infaz ile davanın şerikleri ilan etiği basın mensuplarının basın haberleri ile irtica 

tehdidinin varmış gibi gösterildiğini, aslında sanal ve yalan olduğunu ileri sürmüştür. Oysaki ki bu 

tespitini unutan aynı mahkeme;  bu kez de, sözde şeriklerin yazdığı gazete manşetlerini şahit 

göstererek, zırhlı araçların yürütülmesinin hükümete karşı cebir ve şiddet içeren bir fiil olarak 

askeri müdahale hazırlığı şeklinde değerlendirildiğini ve bunun bir gerçeklik olduğundan 

hareketle hüküm kurmuştur. Neyin doğru olduğu konusunda akıl ve hüküm karmaşası içinde 

olduğu anlaşılan mahkemenin, bu cılız, tutarsız ve kendi kararları ile çelişen gerekçesinin hiçbir 

hukuki değer ve gerçeklik ifade etmesi mümkün değildir.        

 

4) Gerekçeli kararda yer alan iddiada  (G.K.s.2647)  çarpıtıp gizlenen gerçekler;    
 

Gerekçeli kararda yer alan ve mahkemenin değerlendirmelerinde dayanak aldığı müşteki 

avukatlarının iddianameden alıntılar ve bir kısım gerçekleri çarpıtıp alt alta sıralayarak yaptıkları 

esas hakkındaki şikayetleri hukuk açısından ibret verici olmanın ötesinde, hem kendi içinde hem 

de  belgeler ile çelişki içindedir.  

 

Gerekçeli karar sayfa 2647’de, savunma planlarından bihaber bir kısım yazar ve medya 

yorumları da katılarak ve FETÖ üyesi Bilgili’nin iddianamesinden alıntılarla aşağıdaki şekilde 

ifade edilmiştir;    

 

“2.4.)-Kudüs Gecesi (30 Ocak 1997):  28 Şubat darbesinin önemli olaylarından biri de, Sincan 

Belediyesinin desteğinde düzenlenen Filistin intifadasına destek amaçlı bir tiyatro oyunuydu. 

Medya organları bu olayı, kamuoyuna, şeriat talebi olarak sunmuş, Ankara DGM savcısı 3 

Şubatta soruşturma başlatmıştır. 4 Şubat 1997 günü, bu olay bahane edilerek tanklar 

yürütülmüş, “İçişleri Bakanı Meral Akşener, (tankların geçit yaptığı gün) Belediye Başkanı Bekir 

Yıldız'ı, "soruşturmanın selameti açısından" görevden alır (Hürriyet, 5 Şubat 1997). Yıldız, ertesi 

gün savcılığa giderek teslim olur. (Hürriyet, 6 Şubat 1997). (Ergin ve Akpınar’dan aktaran Yüksel, 
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s. 61).  TANKLARIN MEYDANDA BEKLETİLMESİ; AKPINAR'A GÖRE, REJİM KARŞITLARINA KARŞI 

AÇIK BİR GÖZDAĞIDIR. Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, sonraki günlerde bu 

olaya açıklık getirerek, 21 Şubat günü Washington'da Türk-Amerikan Konseyi toplantısında 

"Demokrasiye balans yaptık" yorumunda bulunur.” (İddianame) 6 Şubat 1997'de Nurettin Şirin 

gözaltına alınmış,11 Şubatta Sincan belediye Başkanı Bekir Yıldız ve Nurettin Şirin tutuklanmıştır. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, (DGM) Eylül 1997'de Nurettin Şirin’i, "Hizbullah örgütüne 

üye" olduğu gerekçesiyle 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştır. Yargıtay 9'ncu Ceza Dairesi, 

Kudüs Gecesi davası olarak bilinen ve Sincan eski Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın da dahil olduğu 

bu yargılamayla ilgili mahkumiyet kararını onaylamıştır.” Denmektedir.  

 

Öncelikle; “30 (31) Ocak 1997 tarihinde Sincan Belediyesinin düzenlediği “Kudüs gecesi” 

yargıya konu olan, sorumluları hakkında “Hizbullah Terör Örgütü” bağlantılı ceza hükmü verilen 

olay, mahkemenin de çarpıtarak ifade ettiği gibi “Medya organlarının kamuoyuna, şeriat talebi 

olarak sunduğu, Filistin intifadasına destek amaçlı bir tiyatro oyunu” DEĞİLDİR. Yukarıdaki 

başlıkta detaylarıyla açıklanmış olduğu gibi özetle, lâiklik karşıtı bir takım siyasî gösterilerin 

sergilendiği, Anayasa'nın lâik Cumhuriyet ilkesine ve yasalara açıkça meydan okunduğu, dış 

destekli, lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı siyasî gösterilerle kamuoyuna verilmiş bir mesaj 

niteliğinde faaliyet olduğu  AYM tarafından tespit edilmiş bir olaydır.   

 

Ayrıca FETÖ üyesi savcı Bilgili ve mahkeme heyetinin dosyaya ve gerekçeli karara koymadığı, 

Bekir Yıldız’ın “Kudüs Gecesi” konuşmasında yer alan ifadeler özetle; ''Başörtüsü Müslümanların 

şeref sancağıdır. Başörtüsü takmayanların kendi vücutlarını şerefli görmeyerek, peşkeş çektikleri, 

şeref sancağı olan başörtüleri ve diğer değer yargıları için sabırlı bir şekilde mücadele yapacakları, 

ancak Müslümanların sabrı taştığında işin nereye varacağının çok iyi bilindiği [...] kendi hataları 

ile hasta düşen laiklerin kollarına ve bacaklarına zorla basarak, şeriat enjekte edecekleri ..."  

şeklindedir. Tam metin Ankara 2 Nolu DGM’nin konuyla ilgili karar dosyasında bulunmaktadır.  

 

     “ASLINDA ÖYLE OLMADIĞI” ama medyanın “ÖYLE OLMUŞ GİBİ” yani “ŞERİAT TALEBİYMİŞ 

GİBİ SUNDUĞU” ifade edilen olayla ilgili bu tespit gerçek dışı olduğu kadar,  AYM ve DGM 

kararlarında yer alan gerekçelere de aykırıdır. Mahkemenin aksine bir değerlendirme 

yapmayarak gerekçeli karar sayfa 3343 de yaptığı hukuki değerlendirmesinde aynen iştirak ettiği, 

yürütmeyi, yargıyı, Bakanlar Kurulu kararlarını ezcümle devleti ve siyasi iradeyle ortaya 

konulan “İRTİCA” tehdidini YOK SAYAN ve normalleştirmeye çalıştığı anlaşılan soyut ve siyasi 

tespitin yargı kararları ve gerçekler karşısında hiçbir hukuki karşılığı ve dayanağı yoktur. Ayrıca; 3 

Şubat 1997 tarihli Milliyet Gazetesinin 16. Sayfasındaki haberinde (aşağıdadır);  Kudüs gecesinde 

laiklik karşıtı  konuşmalar içinde “LAİKLERE ZORLA ŞERİAT ENJEKTE EDECEĞİZ” ifadelerinin de 

kullanıldığı, halkın tepki gösterdiği ve muhalefet partilerinin ayaklandığı belirtilmektedir. Bu 

ifadeler DGM kararında da yer almaktadır. Mahkemenin de, gerekçeli kararda iştirak ettiği 

anlaşılan bu açık ifadeden, ne anlaşılması gerektiğini de mahkemenizin açıklığa kavuşturması 

gereklidir.   

   

     Mahkemenin kendinden menkul bir doktora tezine dayanarak G.K.s.2871 de delil 

gösterdiği iddiada olduğu gibi, müşteki avukatlarının şikayetinde de, “4 Şubat 1997 günü, bu olay 

bahane edilerek tanklar yürütülmüş” denmektedir. Bu olayın (Kudüs gecesi) bahane edilerek 

“tankların yürütüldüğüne dair tek bir somut belge yoktur.  Bu husus yukarıda açıklanmıştır.  



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 266 / 1709 
 

 

 Gerekçeli kararın birçok yerinde mahkemenin de aynen iştirak ettiği değerlendirmede;  

“Ankara DGM savcısı 3 Şubatta soruşturma başlatmıştır.” Denmektedir. Bu tespitte doğru 

değildir. Ankara DGM Başsavcılığı olayla ilgili 2 ŞUBAT 1997 TARİHİNDE SORUŞTURMA 

BAŞLATMIŞTIR. Yani devlet, Zırhlı Birlik tatbikatından 2 GÜN ÖNCE anayasal düzen içinde yargı 

organı ile zaten tepkisini ortaya koymuştur. FETÖ üyesi emniyet mensuplarının hazırladığı 

tutanaklardan kesilip iddianameye aktarılan çarpıtılmış bilgilerden yapılan alıntılarla, tarihi 

gerçeklerin dahi farkında olmadıkları anlaşılmaktadır. Zırhlı birlik tatbikatından İki gün önce (2 

Şubat 1997) DGM Başsavcılığının soruşturma başlattığı haberini içeren 3 Şubat 1997 tarihli 

Milliyet Gazetesi kapak sayfası aşağıdadır;  

 

            
 

 Değerlendirmede; “İçişleri Bakanı Meral Akşener, (tankların geçit yaptığı gün) Belediye 

Başkanı Bekir Yıldız'ı, "soruşturmanın selameti açısından" görevden alır (Hürriyet, 5 Şubat 
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1997). Demektedir. Bu maksatlı değerlendirme ile, İçişleri Bakanı Meral Akşener’in sanki 

“tankların geçit yaptığı gün” bu olaydan etkilenip korkarak, Bekir Yıldız’ı görevden aldığı algısı 

yaratılarak, iddiaya soyut dayanak sağlanmaya çalışılmıştır. Oysa ki;  bu algının ötesinde,  Meral 

Akşener; 2 Şubat 1997 tarihinde Sincan Kudüs gecesindeki konuşma ve afişlerle ilgili 

müfettişlere inceleme başlattırdığını, hazırlanacak rapora göre gereğini yapacaklarını “tankların 

geçit yaptığı gün” den 2 GÜN ÖNCE zaten açıklamıştır. Yani, Meral Akşener, yaratılmaya çalışılan 

algıdan farklı olarak  TANKLARIN SİNCANDAN GEÇMESİ NEDENİYLE BEKİR YILDIZ’I GÖREVİNDEN 

ALMAMIŞTIR. ZATEN BAŞLATILAN İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMANIN SİYASİ VE HUKUKİ BİR 

SONUCUDUR. 3 Şubat 1997 tarihli Hürriyet Gazetesinin kapak sayfasında yer alan haberin 16. 

sayfasındaki devamı aşağıdadır;  

(Bu haber ve 3 Şubat 1997 tarihli Milliyet Gazetesi dava klasörlerinde de bulunmaktadır) 

 

 
 

Kaldı ki; Meral AKŞENER Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesinde 16.02.2015 tarihli beyanında 

(G.K.s.2374); “Kudüs gecesi. O Kudüs gecesindeki söylem ve eylemlerden sonra zaten 

soruşturma açtım ben. Yani o şahıs hakkında soruşturma açtım. Yanlış olduğunu düşündüğüm 

için. Daha sonra açığa alındı bu arkadaş.“ Beyanında bulunarak, bu şahsın görevden 

alınmasının  “Tankların Sincan’dan geçmesi” ile hiçbir ilişkisinin olmadığını açıklamıştır. Tansu 

ÇİLLER de (G.K s. 2574 ve 2581)  Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesinde 18.07.2017 tarihli beyanında;  

Talimatı kendisinin verdiğini belirterek, Kudüs gecesinin hukuka aykırılığını zaten açıklamıştır.  Bu 

algı yaratma çabası kasıttır. 

 

 Mahkemenin de gerekçeli kararında aynen iştirak ettiği değerlendirmede; “Genelkurmay 

İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, sonraki günlerde bu olaya açıklık getirerek, 21 Şubat günü 

Washington'da Türk-Amerikan Konseyi toplantısında "Demokrasiye balans yaptık" yorumunda 

bulunur.” (İddianame)” Diyerek, sanık Çevik Bir’in bu sözü hiçbir zaman kullanmadığı 
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duruşmalarda açıkça ortaya çıkmasına rağmen, “(İDDİANAME)” vurgusu yapılıp bu ifadenin 

doğru olduğu algısı yaratılmış ve söz kasıtla araya sıkıştırılmıştır.   “Balans Ayarı” sözünün ABD de 

Org. BİR tarafından değil toplantıyı izleyen gazeteci FERAİ TINÇ tarafından kullanıldığı, ilk kez 

tanık Hasan Celal Güzel’in ifadesinin alındığı duruşmada bunu öğrenen tanık ben bu sözün Çevik 

BİR’e ait olduğunu biliyordum kendisini de hiç tekzip etmedi. Bundan sonra bu sözü onun 

kullandığını benden duymayacaksınız özür diliyorum.“ demiştir. Bu gerçeklik, diğer 

duruşmalarda da detaylarıyla tekrar edilmiş ve ortaya konmuştur. Ancak, mahkeme de bu 

değerlendirmede olduğu gibi bir çok değerlendirmesinde, ortaya çıkan bu gerçekliğe rağmen, 

tankların intikaliyle ilgili hükmüne bir dizi sözde gerekçe yaratmak üzere kasıtla, Çevik Bir 

tarafından söylenmediğini bildiği “Demokrasiye Balans Ayarı” sözünü sorumluluğu savcılığa 

atarak “(iddianame)” vurgusu ile cümle arasına monte edip algı yaratma yoluna gitmiştir.  

 

 Değerlendirmede; “İçişleri Bakanı Meral Akşener, (tankların geçit yaptığı gün) Belediye 

Başkanı Bekir Yıldız'ı, "soruşturmanın selameti açısından" görevden alır (Hürriyet, 5 Şubat 1997). 

Yıldız, ertesi gün savcılığa giderek teslim olur. (Hürriyet, 6 Şubat 1997).  Denmektedir.   

 

Bu ifade ile “Tankların Sincan’da yürütülmesi” ile ilişkili sözde mağdur yaratılmaya çalışılmış,   

Bekir Yıldız’ın  sanki 4 Şubat 1997 tarihindeki  Zırhlı Birlik tatbikatından  sonra sözde “KORKU VE 

BASKI İLE”  başlatılan adli ve idari soruşturma sonucu savcılığa teslim olduğu algısı yaratılmıştır.  

ANCAK DURUM BÖYLE DEĞİLDİR.   Henüz zırhlı birlik intikal eğitimi başlamadan 2 gün önce Bekir 

Yıldız hakkında 2 Şubat 1997 tarihinde Ankara DGM Başsavcılığınca inceleme başlatıldığı (3 

Şubat 1997 tarihli Milliyet Gazetesinin 16. Sayfasındaki haber)  bu şahsın olaydan sonra kayıplara 

karışarak kaçtığı,  bu sürecin başında Adalet Bakanı Şevket Kazan’ın kendisini arayarak geceyle 

ilgili azarladığı (yukarıdaki başlıkta açıklanmıştır) bu süre içinde, olayla ilgisinin olmadığını 

açıklayan Nurettin ŞİRİN’ le irtibat kurarak  afiş ve pankartların sorumluluğunu  üstlenmesini 

istediği (1.03.2011 tarihli  “Milliyet.com” haber sitesinde yayınlanan haber-yukarıdaki başlıkta 

açıklanmıştır), zaten savcılık tarafından aranan bu şahsın, olayı üstlenen Nurettin Şirin ile 

anlaştığında teslim olduğu, özenle gizlenen gerçeklerdendir.  Bu şahısla ilgili hiçbir idari ya da 

adli işlemin ne TSK ile, ne o tarihte var olmayan BÇG ile,  ne de mahkemenin de yaratmaya 

çalıştığı sözde sebep olan “Tankların Sincan’da yürütülmesi”  İLE HİÇ BİR İLİŞKİSİNİN OLMADIĞI 

AÇIKTIR.   

 

 Değerlendirmede; FETÖ üyesi Bilgili’nin hazırladığı İddianamenin 55. Sayfasında yer aldığı 

şekilde “TANKLARIN MEYDANDA BEKLETİLMESİ; AKPINAR'A GÖRE, REJİM KARŞITLARINA KARŞI 

AÇIK BİR GÖZDAĞIDIR.” Denmektedir. Bu iddiayı ileri süren savcılık ve müşteki avukatları ile 

gerekçeli kararın bir çok yerinde “gözdağıdır” ifadesi ile  bu tespite  zımnen katılan mahkeme 

heyeti siyasi maksat ve niyetlerini ortaya koymuştur. Bu ifade, hangi siyasi düşünce ile bir 

yargılamanın sürdürüldüğünü, hangi kesimin haklarının korunmaya çalışıldığını aslında hiç bir 

yoruma gerek olmayacak biçimde açıklamaktadır.  Ancak FETÖ kalkışması başarılı olsaydı, bu 

şartlarda yapılacak yargılamalarda ileri sürülebilmesi mümkün olan bu iddia, Türk hukuk 

tarihine geçecek bir ibret belgesidir. Tankların meydanda bekletilmediği sadece 1 adet tankın 

Sincan çıkışında arıza yaptığı, bu süre içinde Sincan dışında onarımın yapıldığı yukarıdaki 

başlıklarda detayları ile açıklanmıştır.  
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İddianamede ve değerlendirmede ki tespite göre;  verilmek istenen gözdağının hedefi, 

REFAH-YOL HÜKÜMETİ DEĞİLDİR, ANAYASAL ORGANLAR VE TBMM DEĞİLDİR, BİR SİYASİ PARTİ 

YA DA HALK DEĞİLDİR, REJİM KARŞITLARIDIR. Değerlendirmede REJİM KARŞITLARINA 

GÖZDAĞI VERİLDİĞİ ifade edilerek, bu husus bir suç olarak ileri sürülmüş, REJİM KARŞITLIĞI, 

ANAYASAL DÜZENE AYKIRI EYLEMLER SUÇ OLMAKTAN ÇIKARTIP,  AKSİNE BU GEREKÇEYLE 

TSK’ya suç isnat edilmeye kalkışılmıştır. Bu iddiada, zırhlı araçların Sincan’dan geçmesinin 

esasen REFAH-YOL HÜKÜMETİ ÜZERİNDE DEĞİL, REJİM KARŞITLARI ÜZERİNDE  ETKİ VE 

TRAVMA YARATTIĞI İFADE EDİLMEKTEDİR   

 

       İlk kez siyasi hedef ve maksadın bu denli açıkça ortaya konduğu bu husus, hafife alınacak, yok 

sayılıp geçilebilecek bir iddia değildir.  TÜRK HUKUKU VE ANAYASAL DÜZEN, TSK’YA KURULAN 

KUMPASLAR, FETÖ KALKIŞMASI VE OLASI KALKIŞMALAR AÇISINDAN SON DERECE VAHİM BİR 

TESPİTTİR.   

 

      BU İDDİA VE DEĞERLENDİRME ANAYASAL DÜZEN İÇİNDE, HİÇ BİR BİÇİMDE KABUL 

EDİLEMEZ. 

       

     Ancak, bu vahim iddiada bile,   Sincan’daki zırhlı birlik intikalinin, iddia edildiği gibi HÜKÜMETE 

KARŞI  BİR  GÖZDAĞI OLMADIĞI KABUL EDİLMİŞTİR.  İDDİA TUTARSIZLIĞINA RAĞMEN,  ATILI 

SUÇU  ÇÜRÜTMESİ  AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR TESPİTTİR. 

 

 Değerlendirmede;  “Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, (DGM) Eylül 1997'de Nurettin 

Şirin’i, "Hizbullah örgütüne üye" olduğu gerekçesiyle 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştır.  

Yargıtay 9'ncu Ceza Dairesi, Kudüs Gecesi davası olarak bilinen ve Sincan eski Belediye Başkanı 

Bekir Yıldız'ın da dahil olduğu bu yargılamayla ilgili mahkumiyet kararını onaylamıştır.”  

Denmektedir.  Daha önce açıkladığımız gibi, Bekir Yıldız hakkında “Hizbullah Terör Örgütü’nün 

propagandasını yapmak suretiyle yardım etmek” suçundan 3 yıl 9 ay ağır hapis, “Halkı sınıf, din 

ve bölge farklılığı gözeterek, kin ve düşmanlığa tahrikten” de 10 ay olmak üzere verilen toplam 

4 yıl 7 ay hapis cezası özenle GİZLENMİŞTİR.  Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinin söz konusu 

kararında yer alan gerekçe ile Anayasa Mahkemesinin Refah Partisinin kapatma kararında yer 

alan kısaca “belediye başkanlığı görevi ile hiçbir ilişkisi bulunmayan lâiklik karşıtı bir takım 

siyasî gösteriler” “Anayasa'nın lâik Cumhuriyet ilkesine ve yasalara açıkça aykırı bu siyasî 

gösterilerin  bu yolla kamuoyuna verilmiş bir mesaj niteliğinde olduğu” şeklinde ifade edilen  

“Kudüs Gecesi” ile ilgili gerekçeler  mahkemeleri ve müşteki avukatlarını da hukuken bağlar.  

 

SONUÇ OLARAK;  

 

Henüz zırhlı araçların eğitim maksadıyla Sincan’dan intikal etmediği süreçte, Ankara DGM 

Başsavcılığı Sincan Kudüs gecesi ile ilgili olarak 2 Şubat 1997 tarihinde Bekir Yıldız ve diğerleri 

hakkında “Hizbullah Terör Örgütü” kapsamında inceleme başlatmış, yine aynı gün İç İşleri Bakanı  

Meral Akşener konuşma ve afişlerle ilgili müfettişlere inceleme başlatmış, Adalet Bakanı Şevket 

Kazan hemen ertesi gün Bekir Yıldız’ı arayarak olayın hukuksuzluğu konusunda uyarı ve tepkisini 

göstermiş, bu arada Belediye Başkanı Bekir YIldız kaçarak saklanmış, hakkında yakalama kararı 

çıkartılmış, Söz konusu gecede konuşan İran’ın Ankara Büyükelçisi Bagheri, 3 Şubat 1997’de 

Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edilmiş, hükümet üyeleri arasında görüşmeler, hükümet 
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ve muhalefet parti üyelerince siyasi tepkiler verilmiş, halk ve basın gerekli tepkiyi vermiş, 

anayasal kurumlar (Yargı ve Hükümet)  yasal ve zorunlu tepkilerini zaten ortaya koymuşlardır.  

Bu meşru ve yasal tepkilerin zaten geliştiği bir ortamda, üstelik olaydan 4 gün sonra, TSK’nın 

zırhlı araçları, yukarıda açıklandığı gibi üstelik eğitim intikal düzeninde Sincan’dan Refah-Yol 

Hükümetine göz dağı vermek üzere intikal ettirmiş olması, akıl ve amaçla da bağdaşacak bir 

değerlendirme değildir.  Mahkeme, gerekçeli kararında bu hususları atlayarak, sanki hiçbir yasal 

tepki verilmemiş gibi, “Kudüs Gecesi” olayının hemen akabinde doğrudan TSK’nın zırhlı araçları 

intikal ettirerek tepki verdiği algısı yaratmıştır.  TSK’nın tepki vermek için hangi gerekçe ile 4 

gün beklediğini, ya da ertesi gün neden tepkisiz kaldığını da mahkeme heyeti  

açıklayamamıştır.   

 

        “Silah” TSK nın anayasal ve ayrılmaz bir parçasıdır. TSK nın bu doğal ve yasal varlığını her 

vesile ile  akla gelen her olaya yamayarak siyasi mülahazalara dahil etmek, bir tehdit gibi görmek 

ve göstermek, ancak planlı ve  kasıtlı siyasi amaçların ve TSK nın zayıflatılmasını isteyen odakların  

amaç ve faaliyetlerine hizmet eder. Tehdit tanımı, ancak, silah kullanma yasal yetki ve 

sorumluluğu bulunmayan yargı içine de yoğunlukla sızmış bulunan çeteler için  (FETÖ ve 

diğerleri) düşünülmesi gereken bir konudur. 28 Şubat’ı,  gerçekleri ve mahkeme kararlarını yok 

sayarak ve gizleyerek, Sincan’da yaşanılan “Küdüs Gecesi” hukuksuzluğunu masum bir tiyatro 

gösterisi gibi sunup altlık yaparak, zorlama gerekçelerle bir takım sözleri söylenmiş gibi sanıklara 

yamayarak, üstelik 4 Şubat 1997 öncesinde yürütme ve yargının gösterdiği yasal tepkileri 

gizleyerek, olaydan tam 4 gün sonra gerçekleşen, bir yıl önceden planlanmış, Tatbikat Planlama 

dokümanlarında yer alan (NATO ya tahsisli) Akıncılar üssünün Geri Bölge Savunma Tatbikatı 

olduğu belgesiyle (Barış ceridesi ve diğer resmi belgeler) ortaya konulmuş bulunan, araçların 

intikal düzeninde seyrettiği, o dönemde dahi en üst düzeyde “Tatbikat” olduğu deklare edilmiş 

sıradan ve ilgisiz bir askeri birlik intikalini  darbe ile ilişkilendirmek, olayın içine asker ve silah  

görüntüleriyle  sözde cebir-şiddet unsuru haline sokmak gerektiğini çok iyi bilen FETÖ biatçısı 

savcı Bilgili’nin iddianamesinin ve mahkeme heyetinin gerekçeli kararının, maddi gerçekle bir 

ilişkisi,  hiçbir hukuki anlamı ve geçerliliği yoktur.   

 

Planlı eğitim maksadıyla intikal eden zırhlı araçları ve  basın haberlerini  karine kabul ederek 

ısmarlama doktora tezlerini de şahit göstererek atılı suça sözde dayanak yaratmaya çalışan 

mahkeme heyetinin kabulü, mantık kuralları ile de bağdaşmamaktadır. Eğer iddia edildiği gibi 

dönemin hükümetini düşürmek ve göz dağı vermek amacıyla yürütülmüş olsa idi, sonrasında 

yapılan basın açıklamaları ve bildirilerinde, hatta tanıklardan Tansu Çiller, CB Süleyman Demirel’in 

beyanlarına yansıdığı şekilde, bir tatbikat amacı ile yürütüldüğü söylenmez, gözdağı vermeye 

yönelik amaçları ifade edecek şekilde, yürüme maksadı tatbikat olarak açıklanmazdı. 

 

      4 ŞUBAT 1997 TARİHİNDE GERİ BÖLGE SAVUNMA PLANI KAPSAMINDA İCRA EDİLEN VE 

PLANDA YER ALAN GÜZERGAH OLAN SİNCAN’DAN AKINCILAR (MÜRTED) HAVA ÜSSÜNE 

İNTİKAL EDEN ZIRHLI ARAÇLARIN NE ATILI SUÇLA NE DE YARGI HÜKMÜ VERİLEN  SİNCAN 

“KUDÜS GECESİ” İLE HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR.  
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C.  DEMOKRASİYE BALANS AYARI SÖZÜNÜN KULLANILDIĞI İDDİASI : 
 

       Mahkeme, gerekçeli kararda  (s. 3495) “Cebir ve Şiddet Unsuruna İlişkin Değerlendirme” 

başlığı altında yer alan “Demokrasiye balans ayarı” sözünün Çevik Bir tarafından 1997 yılında 

(hükümetin görevlendirdiği bir heyetle) gittiği ABD gezisi sırasında söylediği ve basında yer aldığı,  

bu sözün tekzip edilmediği gerekçesiyle söylenmiş kabul ederek, zincirleme  reaksiyonla “Kudüs 

Gecesi” olayı ve 4 Şubat 1997 tarihinde Sincan’da” tankların yürütülmesi” olayına karine olarak 

kabul etmiş ve  atılı suçun “Cebir ve Şiddet” unsuruna dayanak almıştır.  

 
    Mahkemeye göre; bir iddia somut olarak ispat edilmemiş olsa dahi, basında yer almış ve tekzip 

edilmemiş ise GERÇEKTİR. Türk hukukuna yeni bir kural  getiren mahkemenin bu yaklaşımının 

hukuka ve ceza yargılaması usülüne aykırı olduğu açıktır.  İddianamede bu anahtar kelimenin,  

FETÖ hükümlüsü savcı Bilgili tarafından, her iddiaya maymuncuk gibi yerleştirildiği, mahkemenin 

ise bu anahtarla her iddiayı açarak, belgesiz dayanaksız niyet okumalarla  gerçek kabul ettiği ve 

her bir sanık hakkında yaptığı değerlendirmesine dahi yamayarak atılı suça dayanak aldığı 

görülmektedir.  Bu yargıyla hüküm kuran mahkemenin, uluslararası hukuk alanında oldukça ilgi 

çekeceği ve önemli bir hukuksal boşluğu dolduracağı şüphesizdir. Bu kural gereğince artık 

yargısal işlemler hızlanacak, şüpheden sanık değil, savcı ve hakim yararlanacaktır !  

 
Sanık ÇEVİK BİR’in Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 23.09.2013 tarihli 16. celsesindeki 

savunmasında (G.K.s. 980) ;   
 
 " Bu iddianamede ve basında bir çok yerde geçen bir şey var bu "Demokrasiye Balans 

Ayarı" diye bir ibare var. Burda kastedilen nedir, ne anlama geliyor, bunu açıklar mısınız?  

Sorusuna; 

 
     Efendim bunu sorduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum.Katiyen böyle bir ifade kullanmadım 

olayı bugünkü gibi yaşayarak size bütün şerefimle temin ederek arz ediyorum. Ben Birleşmiş 

Milletler'de görev yaptığım zaman Somali'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'dı. 

Kofi Annan o zaman Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu ve biz de Birleşmiş Milletler bu Türk 

Amerikan derneklerinin yapmış olduğu toplantıya katılmak için o zaman Hava Kuvvetleri, Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'ydi belki, Hava Kuvvetleri Komutanı İlhan Paşa'mla beraber gittik 

ve Kofi Annan'ı ziyaret ederek, Washington'daki toplantıya New York'tan biraz geç geçtik. Biz 

otele girdiğimiz zaman kendisi de hatırlayacaktır ilk defa konuşuyoruz biz onla belki ilk defa 

duyuyor benden, gazeteciler etrafımızı sardılar. O zaman Hürriyet Gazetesi'nde yazan Ferai Tınç 

bunu gazetesinde bana sordular dediler ki ne geçti aranızdaki konuşmalar ben de dedim ki Koffi 

Annan Türkiye'de demokrasinin çok iyi gittiğini söylüyor dedim, aynen bu ifadeyi kullandım, 

ertesi gün gazetelerde "Balans Ayarı" diye çıktı. Bu konuda orada gördüğüm ve hatırladığım bu 

olaylar çıktıktan sonra Yasemin Çongar isimli gazeteci arkadaşa bayana avukatlarım vasıtasıyla 

bulmalarını ve o da oradaydı ben bu sözü söyledim mi söylemedi bunun için avukatıma söz 

verebilirim bu konuda. (Avukatına dönerek) Yasemin Çongar size ne dedi? Katiyen böyle 

bir ifade geçmemiştir." Demiştir. 

 

Yani;  Çevik Bir’in  ABD’de söz konusu ifadeyi söylediği iddia edilen  gazetecilere  açıklama 

yaptığı sırada orada bulunan gazeteci YASEMİN ÇONGAR, bu ifadenin Çevik Bir tarafından 

kullanılmadığını “KATİYEN BÖYLE BİR İFADE GEÇMEMİŞTİR.” Cevabı ile kesin olarak teyit 
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etmiştir.  Mahkeme ise olayın canlı tanığı olan Yasemin Çongar’ı tanık olarak dinlememiştir. 

Hatta aşağıdaki değerlendirmelerinde de,  Yasemin Çongar’ın cevabının belirtildiği ifadeyi 

gizleyerek, bu husus mahkemede hiç beyan edilmemiş gibi,  yine “tekzip edilmediği” gerekçesine 

sarılarak hüküm kurduğu görülmektedir. 

 

Mahkeme gerekçeli karar sayfa 3495’de: “Cebir ve Şiddet Unsuruna İlişkin Değerlendirme” 

başlığı altında ;  
 

       “3.C.15. Sanık Çevik Bir'in ABD'de savaş yanlısı politikaları savunan Şahinlere yakın JİNSA adlı 

bir lobi kuruluşunda 4 Şubatta tankların yürümesini "DEMOKRASİYE BALANS AYARI YAPTIM" 

şeklinde değerlendirdiğini, Sanık savunmasında bu sözün kendisine ait olmadığını, Birleşmiş 

Milletler ve Türk Amerikan derneklerinin yapmış olduğu toplantıya katılmak için Milli Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreteri İlhan Kılıç ile beraber gittiklerini ve Kofi Annan'ı ziyaret ederek, 

Washington'daki toplantıya New York'tan geçtikleri otele girdikleri sırada gazetecilerin geldiğini, 

o zaman Hürriyet Gazetesi'nde yazan Ferahi Hınç ne geçti aranızdaki konuşmada diye sordu ben 

de dedim ki Koffi Annan Türkiye'de demokrasinin çok iyi gittiğini söylüyor dedim, ertesi gün 

gazetelerde "Balans Ayarı" diye çıktı. Katiyen böyle bir ifade geçmemiştir. Ciddiye almadığımız 

için kamuoyuna duyurulacak şekilde bu sözü yalanlayacak şekilde bir açıklama yapmadım 

şeklindeki beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.”   Değerlendirmesini yapmış, 

 

Bu ifade ile ilgili olarak mahkeme G.K.s. 3684’de Çevik Bir yönünden yapılan değerlendirme 

başlığında ise ;   

 

“Sanığın Sincan'da tankların yürütülmesi olayından sonra DEMOKRASİYE BALANS AYARI 

YAPTIK şeklinde Türk-Amerikan konseyi toplantısında açıklama yaptığı iddiasına ilişkin sonradan 

böyle bir açıklama yapmadığını beyan etmiş ise de bu haber basına yansıdıktan sonra herhangi 

bir yalanlama yapmadığı,”   tespitini yaparak, bu gerekçe ile iddianın gerçek olduğu kararına 

varıp hüküm kurmuştur.  

 
 ABD’ye aynı görev için Çevik Bir ile birlikte giden, yapılan konuşma ve temaslara bizzat 

şahit olan hükümet heyetinin “BALANS AYARI” sözünün  çevik bir tarafından söylendiğini teyit 

edecek hiç bir beyanına bu güne kadar rastlanmamış, görüşme/beyan zaptı incelenmemiştir;   

 
Tekzip edilmediğinden hareketle, sözün gerçekliğine süratle karar veren mahkeme, Çevik 

Bir’le birlikte aynı görev için ABD’ye  giden ve yürütülen temaslara  yakından şahit olan ve  Türk - 

Amerikan İş Konseyi'nde Çevik Bir’in konuşmasını dinleyip ayakta alkışlayan  Hükûmetin 

görevlendirdiği heyetin içinde yer alan, dönemin Devlet Bakanı Abdullah Gül ve danışmanı Murat 

Mercan, Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, gazeteci İlnur Çevik ile MGK Genel Sekreteri Hv. 

Org. İlhan Kılıç’ın, Çevik Bir’in iddia olunan sözü söylediğini teyit eden hiç bir beyanını  

belgelendirememiştir.   

 

Heyette yer alan bu kişilerden, Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan ve gazeteci İlnur Çevik, 

mahkemede tanık olarak dinlenmiş, ancak tanıklardan hiç biri bu sözün Çevik Bir tarafından 

söylendiği konusunda bir beyanda bulunmamıştır. Mahkeme, heyette adı geçen diğer kişileri ise, 

tanık olarak dinlememiş ve maddi gerçeği ortaya çıkartmamıştır.  
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 İddianın aksine, Çevik Bir'in Türk-ABD İş Konyesindeki konuşması ertesi gün Türk 

medyasında "Çevik Bir ABD'den sert çıktı" vs. başlıklarla kamuoyuna yansıtılınca dönemin 

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Tansu Çiller Türk Büyükelçiliğinden konuşmanın birebir 

çözümünü istemiş, yapılan incelemede,  gönderilen metinde yer alan konuşmanın ne Refahyol 

Hükûmetiyle ne de siyasetle bir ilgisinin olmadığı görülmüş, konunun medya tarafından 

çarpıtıldığı anlaşılmıştır.   

 

Mahkemenin de bilmesi gerektiği gibi yabancılar ile temaslarda, ikili özel görüşmeler dahil,  

yapılan her faaliyet, görüşme, konuşma, basın açıklaması, demeç, beyan  vs. için temas kaydı 

tutularak, bu husus devlet arşivine konulmaktadır. Hatta Çevik Bir’in İsrail Genelkurmay Başkanı 

ile yaptığı ikili görüşme zaptı, halen dava dosyasında bulunmaktadır. Ancak mahkeme, ABD’de 

yapılan görüşme, konuşma, açıklama  ve temaslara ait zaptı devlet arşivinden istememiş ve 

incelememiştir.  Bu yönüyle iddia ispatlanamamıştır.  

 

 17.02.2015 tarihli duruşmada sanık Çevik Bir  Müdafi Av. Ümit Kara’nın  tanık olarak 

dinlenen Hasan Celal Güzel’e sorduğu konuyla ilgili sorusuna karşılık, tanığın iddianın aksini 

ortaya koyan beyanına gerekçeli kararda yer verilmemiştir; 
 

Basında ve katıldığı her platformda, BÇG’yi “suç örgütü” 28 Şubat Sürecini “Pespaye Darbe” 

ve dönemin Cumhurbaşkanını “Başdarbeci” 55.Hükümetin Başbakanı Mesut YILMAZ’ı “Onbaşı 

Başbakan” olarak niteleyen, ifadelerinde dünya görüşünü, siyasi duruşunu MUHAFAZAKAR 

DEMOKRASİ olarak takdim eden tanık mağdur Hasan Celal Güzel, mahkemedeki  beyanı sonunda 

yapılan açıklamalar ve sorular sonucu bazı sabitlerinin yanlış olduğunu duruşmada anlamıştır. 

Tanığın bu ifadeleri gerekçeli karara yansıtılmamıştır.  

 

    Çevik Bir müdafi Av. Ümit Kara, Hasan Celal Güzel’in tanık olarak dinlendiği 17.02.2015 

tarihli duruşmada tanığa;  

 

“Sayın Hasan Celal GÜZEL birçok platformda balans ayarı sözünün Emekli Orgeneral Çevik 

BİR'e ait olduğunu söylediniz. Bu sözün kendisi tarafından söylenmediği, Amerika'da Feraye TINÇ 

adında bir gazeteci tarafından mülakata yetişemeyen bir gazeteci tarafından söylendiğini biliyor 

muydunuz?”  sorusuna; 

 

Balans Ayarı” sözünün ABD de Org. BİR tarafından değil toplantıyı izleyen gazeteci FERAYE 

TINÇ tarafından kullanıldığını ilk kez duruşmada öğrenen Tanık Hasan Celal Güzel; “Hayır ben 

bunu bilmiyordum. Eğer bu doğrusu ise sizden ve kendisinden özür diliyorum. Demek ki balans 

ayarı sözü o dönemde söylenmemişti.” Cevabını vermiştir.  

 

Her platformda bu sözü Çevik Bir’in söylediğini kendisi duymuş gibi bir kesinlikle ilan eden 

ve basına yayılmasını sağlayan tanığın, bu konuda somut ve geçerli  bilgisinin bulunmadığı ve 

gerçek dışı iddianın kulaktan kulağa bir MİT gibi yayıldığı anlaşılmıştır.  

 

Sonuç Olarak;   Tekzip edilmediğinden hareketle “Balans Ayarı” sözünün Çevik Bir tarafından 

söylendiği kararını veren mahkemenin bu iddiasının doğru olmadığı, yukarıda açıklanan kişilerin 

beyanları ile ortaya çıkmıştır. Ancak mahkeme, bu ifade ile ilgili maddi gerçeği ortaya çıkarmak 

yerine, tanık ve sanık ifadelerini gerekçeli kararda gizleme yolunu seçerek, “Kudüs Gecesi”, 
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“Tankların Sincandan Yürüyüşü” ve diğer sözde bir dizi olayı, o tarihte zaten var olmayan BÇG 

faaliyetine kasıtla dayanak göstermeye devam etmiştir.    

 

D.  10-11 HAZİRAN 1997 TARİHLİ BRİFİNGLERDE “GEREKİRSE SİLAH KULLANIRIZ” 

SÖZÜNÜN KULLANILDIĞI İDDİASI; 

 

Mahkemenin gerekçesinde yazdığı, "ASKERDEN RP NE ŞOK SUÇLAMALAR, GEREKİRSE SİLAH 

BİLE KULLANIRIZ" sözleri basın tarafından çok gündeme getirilmiştir. Katılanlar da bu konuyu 

istismar etmişlerdir. Mahkeme de sanki bu sözler brifinglerde açık bir şekilde ifade edilmiş gibi 

hükme esas almıştır. Brifinglerde bu ifade kullanılmış ise, mahkemenin  bu ifadeyi brifing 

metninde göstermesi gereklidir. Dayanaksız, delilsiz suçlamada bulunan mahkeme,  brifing 

metinlerinin (10-11 Haziran 1997) TBMM Darbeleri Araştırma raporunda olduğunu da görmezden 

gelmiştir. Brifing metni ortada iken,  bu sözü  brifing metninde bulamayan mahkeme,  dayanağı  

gazete  başlıklarında aramıştır.  

 

Sanıklar ve gazeteler arasında organik bir bağ da kuramayan mahkemenin, gazete 

manşetlerine dayanarak devletin üst düzey kamu görevlerinden olan sanıkları mahkûm etmeye 

çalıştığı da açıkça görülmektedir. Bir ceza davasında OLGULAR (CEZALANDIRILACAK FİİL-EYLEM) 

önemli olması ve cezalandırılabilmesi gerekirken, bu davada, diğer kumpas davalarında olduğu 

gibi ALGILAR ön plana çıkarılmış ve cezalandırılmada kullanılmıştır. 

 

Bu ifade, dilekçemizin “Müştekiler/Katılanlar” başlığı altındaki “10.D.” maddesinde 

detaylarıyla açıkladığımız FETÖ yargı mensupları ve ASDER kurgulu müşteki dilekçelerin 

neredeyse tamamında “ŞABLON” olarak yerini almış ve ilgisiz her şikayete aynı ağızla dayanaksız 

delilsiz konu edilmiştir.  

 

        Ayrıca “gerekirse silah kullanırız” sözü, o dönem resmi bir araştırmaya da konu olmuştur. 

 

Brifinglerde geçen TSK’nin Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi kapsamındaki kanun 

maddelerinin (lüzumunda silahla koruma sözlerine çevrilerek) basında fazlaca tartışılması 

sebebiyle Cumhurbaşkanlığında bir çalışma yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı “Hukuk İşleri Kanunlar 

ve Kararlar Başkanı Kemalettin KAŞİFOĞLU imzalı üç maddeden müteşekkil bu belgede, TSK İç 

Hizmet Kanunu’nun 2, 35 ve 37’inci maddeleri ile TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin 1, 85 ve 86’ncı 

maddeleri hükümleri zikredilerek; üçüncü maddesinde “Gerek İç Hizmet Kanunu ve gerekse bu 

Kanuna dayanılarak çıkarılan İç Hizmet Yönetmeliği’nin yukarıda yazılı hükümleri nazara 

alındığında; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyete ve Cumhuriyetin temel ilkelerine yönelik 

tehditler karşısında “koruma ve kollama görevi”ni yerine getirmesinin, bu Kurumun görevleri 

cümlesinden olduğu düşünülmektedir.” ifadesi yer almıştır (Meclis Darbeleri Araştırma 

Komisyonu Raporu, Sh.1017).  

  

Dolayısı ile brifinglerde olmayan bu sözlerin sanıklara yüklenmeye çalışılması hukuk dışıdır, 

ceza hukukunun neredeyse tüm prensiplerini alt üst eden mahkeme açısından, cezanın şahsiliği 

prensibine de aykırıdır. 
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      Bunun dışında “gerekirse silah kullanırız” sözünün hükümete karşı söylendiği ise tamamen 

kasıtlı bir yakıştırmadan ibarettir. İrticai faaliyetler kapsamında verilen brifingde, anayasal 

düzene karşı bir tehdit haline gelen, silahlanan irticai grupların toplum yaşamını ve güvenliğini 

tehdit etmesi, ülke bütünlüğünü ve anayasal ilkeleri ortadan kaldırmaya ve eylemli bir kalkışmaya 

varması halinde içte veya dışta silah kullanması öncelikli görevi olan TSK açısından bu sözün irticai 

tehlikeye karşı söylenmesi hiç bir biçimde suç oluşturamaz. Bu kapsamdaki tespit, Meclis 

Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporu, Sh.1017’de yerini almıştır.   

 

    FETÖ üyesi Bilgili ve mahkeme heyeti, alıntı yaptığı slogan gazete mansetlerini, haberin  

bağlamından kopartıp, sanki  aynen böyle ifade edilmiş ve REFAH-YOL hükümetine yönelikmiş  

gibi algı yaratarak hüküm kurmuştur.  

 

Bu husus dilekçemizin “10-11 Haziran 1997 kamuoyu bilgilendirme Brifingleri” başlığı altında 

“20.QQQ” ve “29.D” maddelerinde detaylarıyla bulunmakla birlikte burada kısaca  açıklamakta 

yarar görüyoruz.   

 

    Mahkeme heyetinin FETÖ üyeleri emniyet mensuplarının, gazetelerden  cımbızlayarak çekip  

hazırladığı ve FETÖ hükümlüsü Bilgili’nin iddianameye monte ettiği araştırma tutanaklarındaki 

ifadeleri, haberin içeriğinden hiç söz etmeden, sanki öyleymiş gibi ifade ederek kasıtlı ve siyasi  

değerlendirmesine dayanak almıştır.  Araştırma tutanaklarında yer alan, gerekçeli karar da monte 

edilen gazete haberlerinin devamında, BRİFİNGİN TAM METNİNİN DE YAYINLANDIĞI 

belirtilmektedir.   

 

Gazete manşetleri, habercilik tekniği açısından;  şok edici, ilgi çekici, okuyucuyu gazete 

almaya teşvik eden, tiraj maksatlı ve çoğunlukla haber içeriğinden farklı ve gerçeği tam olarak 

yansıtmayan kısa spot-slogan ifadelerdir. Bu basit akademik bilgiden yoksun olduğu anlaşılan 

tutanakçı FETÖ cülerin hazırladığı araştırma tutanaklarındaki spot gazete başlıklarını maddi 

gerçeklişmiş gibi gerekçesine yamayan mahkeme heyetinin, aynı gazetelerde yer alan haberin 

devamı ve  yayınlanan brifing metninin içeriğinden hiç söz etmediği  de görülmektedir.  

   
Gerekçeli karar sayfa 3334 de  ve aşağıda yer alan örnek tespite baktığımızda;  yukarıda 

ifade ettiğimiz özellikleri ve kastı anlamak hiç de zor değildir;  

 

Gerekçeli karar sayfa 3334’de ;  10-11 HAZİRAN 1997 TARİHLİ BRİFİNGLER VE 06.12.2012 

TARİHLİ ARAŞTIRMA TUTANAĞI; (28 Kls S:193-243) Başlığında;  

 

    “İmtiyaz Sahipliği Bilgin Yayıncılık A.Ş. Adına Dinç Bilgin'in, Genel Yayın Müdürlüğünü Zafer 

Mutlu" nun yaptığı Sabah Gazetesi'nin 12 Haziran 1997 tarihli (sayı 4016) sayısında "Muhtıra 

Gibi Brifing" manşetiyle, İmtiyaz Sahipliğini Berin Nadi, Genel Yayın Yönetmenliğini Orhan 

Erinç'in yaptığı Cumhuriyet Gazetesinin 12 Haziran 1997 tarihli sayısında "Gerekirse Silahla 

Koruruz"manşetiyle verilen haberlerde, 11 Haziran 1997 günü Genelkurmay Başkanlığında basın 

mensuplarına verilen brifingle ilgili haberlere ve brifingin tam metnine yer verildiği tespit 

edilmiştir.” 

 

Denmektedir.  Bu gerçek algısı yaratan sözde tespitte aşağıdaki unsurlar dikkat çekmektedir;  
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 Yukarıdaki tespitte yer alan  “BOLT”  cümleler gerekçeli karardan aynen alıntılanmıştır. 

Dikkat çekilmek istenen “Bolt” kelimelere baktığımızda;  Sabah ve Cumhuriyet  gazetesinin 

yöneticilerin  sayıldığı ( Dinç Bilgin, Zafer Mutlu, Berin Nadi, Orhan Erinç ) ve “bolt” olarak dikkat 

çekildiği görülmektedir. Bu eylemle ilgili mahkemenin cevaplamadığı, ancak cevaplaması 

gereken sorular şunlardır; 

 

- Davada, sanık ya da tanık olmayan, haklarında mahkumiyet kararı bulunmayan, hiçbir 

beyanda bulunmamış bu  isimleri sayıp  hangi gerekçe ile  “bolt” yazarak dikkat çekip, 

zımnen hedef haline getirdiniz?  Hukuki amacınız nedir? 

 

- Bu isimlerin atılı suç ile ilişkisi var ise, hangi gerekçeyle davaya sanık olarak dahil etmediniz ? 

Hangi gerekçe ile ifadelerine başvurmadınız?   

 

- Bu isimlerin dava sanıkları ve atılı suç ile doğrudan organik bir bağını belgelendiremediğiniz  

ve atılı suçla ilişkili somut eylemlerini belgesiyle orta koyamadığınız halde  hangi gerekçe ile 

bu isimlere dikkat çektiniz?   

 

- İddia ettiğiniz gibi, HABER  GERÇEK İSE;  gerçek haber yayınlayan bu isimleri hangi gerekçe 

ile sayıp dikkat çektiniz? 

 

- Eğer haber GERÇEK DEĞİL İSE, bu manşetleri hangi gerekçe ile atılı suça dayanak alıp hukuk 

dışı hüküm kurdunuz ? 

 

Gerekçeli kararda bu sorulara mahkemenin bir cevabı yoktur. Olması da mümkün değildir. Bu 

sorulara cevap arandığında, gerçek maksat ve niyet hiç süphesiz ki ortaya çıkacaktır.  

 

 Tespitte mahkeme, "Gerekirse Silahla Koruruz" manşetiyle verilen haberlerde” diyerek, 

manşetin bağlamından hiç söz etmeden, sanki  hükümete  yönelikmiş izlenimi yaratacak şekilde 

“brifingle ilgili haberlere ve brifingin tam metnine yer verildiği tespit edilmiştir” ifadesiyle de 

tespiti bitirerek,  bu ifadenin brifing metninde de aynen yer aldığı algısı da yaratarak,  kasıtla 

delil üretmeye çalışmıştır. Bu çok önemli (!) tespitte yer alan “Gerekirse silahla koruruz” 

ifadesinde;    

 

- NEYİN SİLAHLA KORUNACAĞINI, 

- SİLAHIN KİME KARŞI KULLANILACAĞINI, 

- GEREKEN DURUMUN NE OLDUĞUNU,  

- SİLAHLA MÜCADELE EDİLMESİ GEREKEN TEHDİDİN NE OLDUĞUNU,  

- BRİFİNG TAM METNİNİN İÇERİĞİNDE NE YAZDIĞINI, 

- TSK’NIN MEVZUATTA YER ALAN GÖREVİNDE TAM OLARAK NE YAZDIĞINI,  

 
açıklamadan ve brifing metninde, bu ifadenin tam karşılığını belirtmeden, SANKİ AYNEN BÖYLE 

İFADE EDİLMİŞ VE HÜKÜMETE YÖNELİKMİŞ GİBİ LAFZI MANEVRALAR YAPARAK SÖZDE DELİL 

ÜRETMİŞTİR.   
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Ancak, iddianamede aynen yer alan, neredeyse tamamı tutuklu ya da firarda bulunan  FETÖ 

cü tutanakçıların,  mahkemenin de aynen iştirak ettiği bu tespitinde;  TSK’nın yasal görevi olan, 

anayasada ve devlet belgelerinde açık bir tehdit olarak tanımlanan irtica ile mücadeleden rahatsız 

olan, bu mücadelenin hükümet için değil esasen kendileri için bir tehdit olduğunu 

anlayan ancak bunu açıkça ifade edemeyerek,  hükümete bir tehdit gibi gösterip basına da göz 

dağı vermek sureti ile, TSK’nın mücadele azmini kırarak  anayasal düzene karşı mücadele 

gayretlerinin yolunu açmaya,  geniş bir çalışma alanı yaratmaya çalışan, kendi  militanlarına  siyasi 

mesajlar veren  odakların, yani  FETÖ’nün ve  iştirakli  yandaşlarının izlerini değil ayak izini 

açıkça görmek mümkündür.   

 
Ayrıca, bu tespitte, sanıklarla hiçbir ilişkisi bulunmayan ve ilişki kurulamayan RP’nin 

kapatılması davasından konu edilerek, somut olaylara ek delil gösterilen gazete haberlerinden ve 

gazete sahiplerden bu yolla rövanşının alınmaya çalışıldığı da gözden kaçmamaktadır.  Ancak, 

buradaki fark,  AYM nin gerekçeli kararından da anlaşılacağı gibi, konu edilen gazete haberlerinin,  

diğer somut belgeler, TBMM tutanakları, resmi zabıtlar ve davalı tarafın ifadeleri ile 

desteklenmesi, salt gazete haberlerinin (tekzip unsuruna bakılmaksızın) hükme esas 

alınmamasıdır. Bu kanaatimizin gerçeğe ne kadar yaklaştığı, gerekçeli kararda bu konudaki 

mahkemenin diğer tespitlerinin ve iddianame alıntılarının içeriğinden de anlaşılmaktadır.  

 
TSK’nın içte veya dışta, ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelmiş hertürlü tehdide karşı silah 

kullanma görevi olduğu, savunmalarda defalarca dile getirildiği gibi kanun ve kanuna dayanılarak 

çıkarılan diğer mevzuatta belirtilmiştir. İç Hizmet Kanununun 35nci maddesi, “Türk Yurdunu ve 

Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır” yönetmeliği ise 

“Türk Yurdu ve Cumhuriyetini içe ve dışa karşı lüzumunda silahla korumak olan…” şeklindedir. 

Dolayısı ile bu mevzuat hükmünün tekrarı bir suç olarak da görülemez. Hiç kimsenin siyasi 

maksatlarına yamanamaz.  

 

Sonuç olarak; gerekçeli kararda belgesiz, dayanaksız, spot gazete mansetlerinden 

bağlamından kopartılıp alıntı yapılarak  brifinglerde söylendiği iddia edilen “gerekirse silah 

kullanırız” ifadesi, brifinglerde hiçbir biçimde kullanılmamış, mahkeme bu ifadenin brifing 

metninde  bulunduğunu, atılı suça ilişkin bir amaçla bağımsız olarak ifade edildiğini,  belgesiyle 

ispat edememiştir.  

 

E. “POST MODERN DARBE” İFADESİNİN  KULLANILDIĞI İDDİASI; 
 

28 Şubat  sürecinin (sözde) darbe  olduğunun sanıklar tarafından ikrar edildiği algısı 

yaratılmak üzere davada sürekli tekrarlanan ve her gerekçeye monte edilen “POST MODERN 

DARBE” ifadesi, hiçbir sanık tarafından ortaya atılmamış, ilk kez kullanılmamış ve hükümete 

yönelik (TCK’da tanımlı) bir “darbe” anlamını taşıyacak şekilde ifade edilmemiştir.  

Mahkemenin “cebir ve şiddet” unsuruna ilişkin değerlendirme” başlığı altında gerekçeli karar 

sayfa 3493’de ifade ettiği gibi, tanık İlnur Çevik’in,  bu ifadeyi ilk kez Çevik Bir’den “bir 

konuşma  sırasında duyduğı” gerçek dışıdır. Beyanında oldukça fazla çelişki bulunan tanığı,  

hukuka aykırı olarak yönlendiren mahkeme, tanığın bu konudaki diğer ifadelerini 

değerlendirmesinde gizleyerek, üstelik bu ifadesini de  çarpıtarak gerçekmiş gibi yansıtmıştır.  
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Tanık İlnur Çevik’in hem bu konuda hem de diğer konularda mahkemede verdiği ifadelerin 

gerçek dışı ve yalan olduğu, mahkemenin tanığı bu konuda yönlendirmesi ve tanık beyanlarını 

değerlendirmesinde gizlemesi dilekçemizin “Tanık İfadelerinin Değerlendirmesi/Tanık İlnur 

Çevik” başlığı altında “27.S.”maddesinde detaylarıyla açıklanmıştır. Ancak, bu başlık altında,  

ifadenin hukuki anlamı, kaynağı, tanık ifadelerinin safahatı, mahkemenin  tanığı yönlendirmesi,  

beyan gizleme ve diğer gerçeklerin kısaca açıklanmasında yarar görülmektedir;   

 

 “Post Modern Darbe” ifadesinin  sözlük anlamı ve  hukuki tanımı ;  

 

Bu ifadenin Türk Dil Kurumu sözlülüğünde bir karşılığı yoktur. Tanımlanmamıştır. Aynı 

şekilde, bu ifade yargılamalarda atılı suça dayanak alınan, 765 sayılı kanun 147’nci maddesinde 

ve  5237 sayılı kanunun 312’nci maddesinde tanımlanan suç ve unsurları içinde  tanımlı ve 

tarifli olarak yer almamaktadır. Bu ifade ile ilgili mahkemenin yüklediği anlamı taşıyan bir 

mevzuat ve yargısal içtihatta bulunmamaktadır. Mahkeme, herkesin farklı anlam yüklediği,  

hukuki, resmi  ve mevzuat tanımı bulunmayan bu ifadeye dayanarak, üstelik sanıklarca icat 

edilmemiş ve TCK da tanımlı suçla ilgili “darbe” anlamını ve unsurlarını taşıyacak ve kapsayacak 

şekilde kullanılmamış olan bir ifadeden yola çıkarak, bir takım benzetmeler ve yakıştırmalarla 

ikrar edildiği algısı yaratarak hükme esas  almıştır. Mahkemenin bu eylemi hukuk dışıdır.  

 

 “Post Modern Darbe” ifadesinin  ne hukuki,  ne sözlük, ne resmi, ne de mevzuatta bir 

anlamı yoktur, tanımlanmamıştır. 

 

Oysa ki, Devletin üst düzey resmi belgesi olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi,  Bakanlar Kurulu 

Kararları, Genelgeler, direktifler, MGK kararları, TDK sözlüğü vs. de ve en önemlisi Anayasanın 

başlangıç metni ve diğer mevzuatta tanımlanmış olan “İRTİCA” kavramının “TSK’nın hiçbir 

dokümanında bulunmadığını, tanımlanmadığını ileri sürerek “irtica” kavramını yok saymış, 

gerekçe oluşturmuş ve hüküm kurmuştur. Mahkeme kendi gerekçeleri ve hükümleri ile çelişki 

içindedir. MAHKEME NE ANLAMA GELDİĞİ BİLİNMEYEN, MEVZUATTA TANIMLANMAMIŞ,  

HERKESİN FARKLI ANLAM YÜKLEDİĞİ, HATTA GEREKÇELİ KARARINDA DA TANIMLAMADIĞI 

“POST MODERN DARBE”İFADESİ İLE HÜKÜM KURMUŞTUR. Tanımlanmamış ifadeler ve 

kavramlarla suç icat etmek, suç isnat etmek en başta sanıkların savunma hakkını ihlal etmiştir.   

 

 “Post Modern Darbe” ifadesinin  kaynağı;  

 

Topluma enjekte edilen “Post-modern Darbe” kavramı, farklı çevrelerde farklı anlam ve 

kullanıma sahiptir. Bu terimin, belirtildiği gibi mevzuatta hukuki karşılığı olmadığı gibi, ülkemizde 

hiçbir  siyasi ya da akademik çevre tarafından “Cebir” ve “Şiddet” unsurunu barındırdığı 

şeklinde tanımlanmamıştır. Bu ifade Türkiye’de ilk kez askerler değil, bazı gazeteciler 

tarafından kullanılmıştır; 

   "Post Modern Darbe” ifadesi  ilk kez; Radikal Yazarı Türker Alkan tarafından  13 Haziran 

1997 tarihinde yayınlanan  kendi analizinde ifade edilmiş, daha sonra Gazeteci Cengiz Çandar  

28 Haziran 1997'de yayımladığı yazısında bu ifadeyi kullanmıştır. Bu gerçeklik hem tanık, hem 

sanık beyanlarıyla duruşmalarda ortaya çıkmıştır. Askerler ve sanıklarla hiçbir ilişkisi yoktur.  



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 279 / 1709 
 

 

Mahkemenin değerlendirmede gizlediği,  Tanık HAKKI İLNUR ÇEVİK’in Gerekçeli karar syf. 

2781’de yer alan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22.02.2017 tarihli beyanında; "Benim o 

sıradaki görevim Turkish Daily News gazetesi, o zaman İngilizce yayınlanan gazetenin yayın 

yönetmeniydim. Aynı zamanda sayın başbakan Necmettin Erbakan'ın da özel danışmanıydım. BU 

ANILAN OLAYI BİR POSTMODERN DARBE OLARAK BİZ TANIMLADIK o zaman bugüne 

kadar da o tanım devam etti.” Şeklinde ifade etmiştir. Tanığın bu ifadesinde yer alan 

“TANIMLADIK” kelimesi de, bu ifadenin kendilerince anlam yüklenerek ve planlanarak 

tasarlandığını, toplum mühendisliği yapıldığını açıklamaktadır.  Yani, bir takım sivil çevreler bu 

olayı (28 Şubat Dönemi) planlı olarak “Post Modern Darbe” ifadesiyle tanımlayıp, kendilerince 

anlam yükleyerek topluma enjekte etmiş,  mahkeme ise bu kurgulanmış tanımı, hukuki karşılığı 

ve belgesi olmadan sanıklara monte ederek gerçek dışı hüküm kurmuştur.        

   “Post Modern Darbe” ifadesinin  duruşmadaki safahatı ve mahkemenin değerlendirmede 

gizlediği tanık beyanları ;  

 

Tanık İlnur Çevik  Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22.02.2017 tarihli beyanında; 

 

 İfadesinin hemen başında;  "Benim o sıradaki görevim Turkish Daily News gazetesi, o zaman 

İngilizce yayınlanan gazetenin yayın yönetmeniydim. Aynı zamanda sayın başbakan Necmettin 

Erbakan'ın da özel danışmanıydım. BU ANILAN OLAYI BİR POSTMODERN DARBE OLARAK BİZ 

TANIMLADIK o zaman bugüne kadar da o tanım devam etti.”  Demiştir. (Gerekçeli karar syf. 2781) 

 

Tanık, beyanının daha en başında bu ifadeleri kullanmış ancak mahkeme tanığın bu açık 

beyanını konuyla ilgili değerlendirmesinde gizlemiştir.  

 

Tanık bir süre daha beyanlarına devam etmiş, mahkeme başkanı araya girerek, tanığı 

yönlendirmek ve yukarıdaki  ifadesini örtmek üzere, tanık sanki böyle bir beyanda bulunmamış 

gibi,  bu kez sanıkları hedef alan yönlendirmeli aşağıdaki soru ve cevapla celseye devam 

edilmiştir;  

  

Mahkeme Başkanının; "Sanıklardan veya silahlı kuvvetlerin içerisinden bu bir 

postmodern darbedir diye bir açıklama duydunuz mu? Bu hükümetin devamı süresince 

iddianamede yine batı çalışma grubundan bahsediyor batı çalışma grubunun kurulduğu ve bu 

kurulun amacının 54.hükümeti yıkmak için faaliyetlerde bulunduğu ve bunu da zamana yayarak 

yani bir darbe değil de zamana yayarak yapmaya çalıştığı iddiası var dosyada siz o dönemde özel 

danışmanı olarak genel bu yazılanlar yapılan icrai faaliyetler brifingler vesaireler hükümette böyle 

bir algı var mıydı? hükümeti yönetenler başta Başbakan olmak üzere size paylaştığı işte silahlı 

kuvvetlerin hükümeti devirmeye yönelik veya cebir şiddet tehditle gitmelerine yönelik bir 

açıklamaları oldu mu duyumunuz oldu mu?" şeklindeki sorular üzerine;  “KESİNKEZ BÖYLE 

BİR DUYUMUMUZ OLMADI”  Demiştir.  (Gerekçeli karar syf 2782)  

 

 Mahkeme başkanı Mustafa Yiğitsoy’un, sanıklarca hayretle izlenen, tanığı yönlendirip önceki 

beyanını örtüp kendine getirmeye çalışan, ip uçları veren, hatta doğrudan sanıklarla ilgili 

tanıklığının dışında,  sağdan soldan herhangi bir yerden aldığı duyumu dahi söylemesini bekler 
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tarzdaki sorusuna dahi tanık “KESİNKEZ BÖYLE BİR DUYUMUMUZ OLMADI” cevabını 

vermiştir.  
 

 Yani tanık;  Sanıklardan veya silahlı kuvvetlerin içerisinden bu bir “postmodern darbedir” 

diye bir açıklama, silahlı kuvvetlerin hükümeti devirmeye veya cebir şiddet tehditle gitmelerine 

yönelik açıklamalarına ilişkin bir duyumunun olmadığını “kesinkez” beyan etmiştir.  

 
 Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan tanık, bu beyanını da yok sayan mahkeme başkanı Yiğitsoy’un  

devam eden yönlendirmeli  soruları ve ip uçları veren zımni ikazı ile toparlanıp,  nihayet 
mahkeme başkanının ısrarla istediği, önceki beyanlarının aksine, 20 yıldır ilk kez duyulan 
aşağıdaki  cevabı vermiştir;  

 

Gerekçeli karar syf. 2782; " Aranızda o geçen konuşma hani dikkatli olsun ayağını denk alsın 

sözü yani darbe yapacağız anlamında mı askerler darbe yapacak anlamında mı söylüyor?"ş 

eklindeki soru üzerine; Onu ben öyle algıladım ama yani o bir algıdır. Postmodern darbe sözünü 

ilk bir davetteydik sayın ÇEVİK BİR iyi aile dostumuzdur bir konuşma sırasında espritüel şekilde 

BU BİR POSTMODERN DARBEDİR DEDİ BEN DE BUNU CENGİZ ÇANDAR'A NAKLETTİM İLK DE O 

YAZDI BUNU.  Demiştir. 

 
Ancak bu kez de tanık İlnur Çevik, yıllardır  basında verdiği beyanlarına, gazetecilerle yaptığı 

mülakatlarına,  köşe yazılarındaki ifadelere ters düşecek şekilde, mahkeme başkanının ısrarlı 

yönlendirmesi ile geçmişte anlattığı hikayeleri unutarak, geçen yirmi yıl boyunca hiç duyulmamış 

yeni bir hikaye  anlatmıştır. Oysa ki, bu güne kadar basında yer alan konuyla ilgili haberler,  

tanığın mahkemede beyan ettiği hikayeden çok farklı  ve birbirinden ilginçtir ;   

 

- İlnur Çevik  “28 Şubat 2007 tarihli Sabah Gazetesi”nde çıkan beyanında; Hükümetin 

istifasından hemen sonra Genel Kurmayda yapılan bir toplantıda  Çevik Bir’in bu ifadeyi 

kullandığını üst düzey BİR KURMAY SUBAYDAN DUYDUĞUNU (aile ortamındaki bir davet yok 

ve Çevik Bir in kendisinden değil )  ve hemen  Cengiz Çandar’a ilettiğini beyan etmektedir.  

 

- Cengiz Çandar  16 Nisan 2012 tarihli ENSONHABER.COM HABER sitesinde yayınlanan Neşe 

Düzel ile yaptığı röportajda; İlnur Çevik’in kendisini aradığını ve  "Daily News için ÇEVİK BİR'LE 

RÖPORTAJ YAPTIĞINI, "Çevik Bir, 28 Şubat'a post-modern darbe diyor" dediğini ilettiğini 

ifade etmektedir.  (Bu kez doğrudan Çevik Bir ile röportaj yoluyla ve aile davettinde değil) 

 

- Cengiz Çandar’ın 28 Haziran 1997 tarihli Sabah gazetesinde yer alan haberinde  (internet 

arşiv) Cengiz Çandar’ın köşe yazısında; "Post-modern darbe" tanımlamasını, dün, 

Genelkurmay'da düzenlenen bir toplantıda BİR ÜST RÜTBELİ YETKİLİNİN YAPTIĞINI öğrendik”  

ifadesi mevcuttur. (Burada da bu ifadeyi Çevik Bir dışında bir üst rütbeli yetkili söylemiş ve yine 

aile daveti yok ) 

 

Yukarıda belirtilen basın haberlerinden yapılan  alıntılar aşağıdadır;  

 

Cengiz Çandar 16 Nisan 2012 tarihli ENSONHABER.COM HABER sitesinde yayınlanan Neşe 

Düzel ile yaptığı röportaj (http://www.ensonhaber.com/cengiz-candar-28-subat-israil-isiydi-2012-

04-16.html) 

http://www.ensonhaber.com/cengiz-candar-28-subat-israil-isiydi-2012-04-16.html
http://www.ensonhaber.com/cengiz-candar-28-subat-israil-isiydi-2012-04-16.html
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28 Haziran 1997 tarihli Sabah gazetesinde yer alan (internet arşiv) Cengiz Çandar’ın köşe 

yazısı ; (http://arsiv.sabah.com.tr/1997/06/28/y12.html) 

 

 
 

      İlnur Çevik  “28 Şubat 2007 tarihli Sabah Gazetesi”nde çıkan beyanı ; 

     

http://arsiv.sabah.com.tr/1997/06/28/y12.html
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Tanığa atfedilen birbiri ile çelişkili,  mahkemedeki beyanının en başında ifade ettiği ve ilk kez 

doğruyu söylediği “bu anılan olayı bir postmodern darbe olarak biz tanımladık” ifadesi ile 

birlikte   5 ayrı hikaye mevcuttur. Çevik Bir ise bu ifadenin kendisi tarafından söylendiğine 

ilişkin haberlerin tümünü yalanlamıştır. “Post Modern Darbe” ifadesinin  13 Haziran 1997 

tarihinde gazeteci Türker Alkan’ın kendi yorumu ile ortaya çıktığı, FETÖ sanığı gazeteci Cengiz 

Çandar ve  İlnur Tanık işbirliği ile bu ifadenin hem isim babalığını üstlenmek, hem gündeme 

gelmek ve trajı yükseltmek, hem de kamuoyunu kendi siyasi hedefleri doğrultusunda 

yönlendirmek üzere kurgulanan, TSK’ya monte edilmeye çalışılmış bir iftira olduğu, her iki 

gazetecinin kendi içinde dahi çelişkili birbirinden ilginç hikayelerinden açıkça anlaşılmaktadır.   

 

Eğer bu basın haberlerin ve tanık hikayesinin herhangi biri gerçek olsaydı Sanık Erol Özkasnak 

2001 yılında katıldığı Ceviz Kabuğu  TV programındaki konuşması sırasında, bu ifadenin Çevik Bir 

dahil herhangi bir TSK personeli tarafından söylenmediğini açıkça belirten aşağıdaki konuşmasını 

yapmazdı. Sanık Erol Özkasnak 2001 yılında katıldığı bahse konu TV programında;    

 

“Post-modern darbe konusuna gelince: Post-modern darbe ismini koyan ben 
değilim. Veya bir başkası değil. Tamamen basında çıkan, hangi yazarın verdiğini 
de bilmiyorum açıkçası. Birden bire herkes tarafından kabul edilen bir terim haline geldi.”   
 
Konuşmasını yaptığı, gerekçeli kararda ve dosyada zaten vardır.  Ancak mahkeme, post-modern 

darbe ifadesinin Çevik Bir tarafından söylenmediğinin yakın tanığı olan  dönemin Gnkur. Genel 

Sekreteri Erol Özkasnak’ın bu konuşmasını özenle gizlemiştir.  

 

   Yukarıda açıklanan gerçekliğe rağmen mahkeme Gerekçeli karar sayfa 3493’deki  “3.C.8.” 

başlığında kasıtla; “54. Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanı Prof.Dr.Necmettin Erbakan'ın özel 

danışmanı tanık İlnur Çevik mahkememizde 22.02.2017 tarihindeki beyanında” ; Postmodern 

darbe sözünü ilk defa Çevik Bir'den konuşma sırasında duyduğunu, espritüel şekilde bu bir 

postmodern darbedir dedi ben de bunu Cengiz Çandar'a naklettim ilk defa köşesinde de o yazdı 

bunu." şeklinde beyanda bulunmuştur.” Cebir ve Şiddet unsuru olarak hükmüne esas almıştır.  

Yukarıda açıklanan gerçekliğe hiçbir değerlendirme getiremeyen mahkemenin bu sözde 

delilinin, bırakın hükme,  hiçbir şeye  esas alınması mümkün değildir.  

 Sanık Erol Özkasnak’ın katıldığı 2001 yılında ceviz kabuğu TV programındaki beyanları  ve 

mahkemenin  kasıtlı çarpıtması ve subjektif değerlendirmesi;  

 

Sanık Erol Özkasnak, 13.01.2001 tarihinde  Kanal-6 televizyonunda yayımlanan  Ceviz Kabuğu 

programında  Hulki Cevizoğlu ve eski Dz.Kuv.K.Em.Ora.Salim Dervişoğlu  “asker ve sivil ilişkileri 

ile beyaz enerji operasyonu” konusunu tartışırlarken programa telefonla katılıp 28 Şubat süreci 

hakkında yapmış olduğu“ tamamen kişisel değerlendirmeleri, bu sürecin hükümete karşı klasik 

anlamda bir darbe olmasa da,  modern bir darbe olduğunun ifadesi şeklinde subjektif ve kasıtla 

değerlendirilerek, gerekçeli kararda yer verilmiştir. Ancak, söz konusu programda ifade ettikleri, 

Türkiye’nin 2001 yılı itibariyle içinde bulunduğu siyasal, sosyal gelişmeler, hukuki durum ve 

mevcut hükümetin tüm devlet kurumlarıyla birlikte müştereken icra ettiği irtica ile mücadele 

gerçeği çerçevesinde yapmış olduğu ve 28 Şubat sürecinin hiçbir şekilde askeri bir darbe 

olduğunu ifade ve ikrar ettiği anlamı çıkarılması mümkün olmayan kişisel değerlendirmeleridir.  
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Söz konusu TV programına TSK ile hiyerarşik bir ilişkisi bulunmayan, emekli sivil bir kişi olarak 

katıldığı tarih olan  13.01.2001  itibariyle;  Refah Partisi, o dönem eylem ve işlemlerine ilişkin 

Anayasa Mahkemesi tarafından “Laik Cumhuriyet İlkesine Aykırı Eylemleri” nedeniyle  16 Ocak 

1998 tarihli kararı ile  kapatılmış,  itirazı AİHM tarafından reddedilmiş,  Başbakanlık Takip Kurulu 

kurulmuş ve irtica tehdidi Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde birinci 

önceliğe alınmış,  Başbakan Bülent Ecevit tarafından TSK ya ve tüm kurumlara irtica ile mücadele 

direktifi verilmiş, topyekün mücadele bir devlet politikası olarak sürdürülmekteydi. Sanık Erol 

Özkasnak’ın TV programında ifade ettiği düşünceler bu gerçeklik ve gelişmeler kapsamında,  28 

Şubat döneminde TSK ile sınırlı olmaksızın devlet kurumlarının irtica tehdidi ile top yekûn 

meşru ve yasal mücadelesinin ifadesinden ibarettir. Bu nedenle beyanları 2001 yılı itibariyle 

ortaya çıkan siyasi, sosyal ve hukuki gelişmelerden ve gerçeklikten ayrı ve bağımsız 

değerlendirilemez ve salt TSK nın yasal işlem ve eylemleriyle sınırlı şekilde yorumlanamaz. 

     

 Sanık Erol Özkasnak, TV programında yukarıda belirtilen siyasi ve hukuki gerçekliğe atıf 

yaparak, “Post Modern Darbe” ifadesine ilişkin soruya karşılık verdiği cevapta;  

  

- “Bu sürece de çok güzel bir isim takmışlar. Bunu kim koymuşsa, bu gerçekten bir zeka ürünü.” 

post-modern darbe” demişse.. Aslında “post-modern darbe” buna yakıştırılan en iyi isim. 

- “Post-modern darbe konusuna gelince:  Post-modern darbe ismini koyan ben deyilim. Veya bir 

başkası değil. Tamamen basında çıkan, hangi yazarın verdiğini de bilmiyorum açıkçası. Birden 

bire herkes tarafından kabul edilen bir terim haline geldi. Bu post- modern darbe, tabii ki 

anayasaya göre darbe yapmak suçtur. Geçmişte neler yaptıklarını ben burada tartışacak halde 

değilim. 12 Mart, 27 Mayıs, o zamanlar ben bu şeylerde rol alabilecek bir kişi değildim, rütbem de 

çok küçüktü o zamanlar. Onların yaptıklarını bir kenara bırakıp, 28 Şubat sürecinde post-modern 

darbe olarak adlandırılan olayı konuşacak olursak, burada kanunlara aykırı hiçbir şey 

yapılmamıştır. Aslında, kanunlara aykırı işlemler o zamanın meşru hükümeti tarafından 

yapılmıştır. Anayasada Atatürkçü, milliyetçi olarak esasları belli edilen cumhuriyetin temelleri 

sarsılmak istenmiştir. Dolayısıyla burada kanuna anayaysa aykırılık varsa bu askerler 

tarafından değil, bizatihi o zamanın meşru hükümeti tarafından yapılmıştır. (Not : bu tarihte 

yani 2001 yılı itibariyle Refah Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından “laikliğe aykırı eylemleri 

nedeniyle kapatılmış bulunmaktadır. değerlendirme bir yargı gerçeğini ifadeden ibarettir) 

 

   Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde 28 Şubat arifesinde olduğu gibi, laik cumhuriyetin 

temelleri meşru bir hükümet tarafından temelli bir şekilde, esaslı bir şekilde sarsılmamıştır. 

Böyle bir sürecin, böyle bir olayın örneği yoktur.”  Diyerek, 

 

     Dönemi, yargı tarafından da ortaya konulan hukuki ve siyasi gerçeklik üzerinden kendi 

düşünceleri doğrultusunda yorumlamış ve özellikle  TSK açısından esasen üzerinde durmadığı 

“Post Modern Darbe” ifadesine   hiçbir biçimde,  cebir, şiddet,  menevi olanı dahil baskı,  yasa 

dışılık, demokrasiye, anayasaya ve yasaya aykırılık,  psikolojik hareket,  algı yönetimi, basın 

yönetimi, yönlendirme, kurgu, vs. buna benzer hiç anlam yüklememiştir. Sanık Erol Özkasnak’ın 

bu tür anlamlar yüklemediği, aksine bu sürecin bir darbe olmadığını ifade eden maksat ve niyetini 

ortaya koyduğu bu değerlendirmesine, mahkeme niyet okuyarak anlam yükleyemez. 

Mahkemenin siyasi gayretle ve kasıtla oldukça farklı subjektif anlam yüklediği Post Moderni dahil 

sözde darbenin ikrarı şeklinde suça karine teşkil edemez.    
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Farklı çevrelerin farklı anlam yüklediği, farklı tanımladığı, farklı algıladığı, farklı ilişkiler 

kurduğu, olgularla değil algılarla sonradan oluşturulmuş “Post-modern Darbe” kavramının ifade 

ettiğimiz gibi, tek bir anlama gelen kullanımı, hukuki ve mevzuat tanımı yoktur. Bu nedenle, 

kişilerin, düşüncelerini açıklarken bu ifadeye ve  ilişkili olaylara ne anlam yüklediği kesin olarak 

bilinemez. Bu konuda açıklanan düşüncelerin içerdiği maksat üzerinde yorum ve değerlendirme 

yapmak, subjektif bir niyet okumaktan öteye geçemez. Hukuki ve objektif bir karşılık 

atfedilemez.   Bu konuda düşünce sahibinin,  yüklediği anlam, maksat ve niyet esastır. Aksi 

iddia edilemez. Bu sürece ne isim verilirse verilsin darbe olmadığını ifade etmekten ibaret 

değerlendirmeleri manevisi dahil cebir-şiddete delil gösterilemez.  

       Kaldı ki, manevisi dahil cebir ve şiddet unsurunu içeren, terim, tanım, kavram ve mevzuat 

zaten var olduğundan, bu terimin ülkemizde “Cebir” ve “Şiddet” unsurunu  ve yasadışılığı 

barındırmadığı ve  bu anlamda  kullanılmadığı açıktır.  Bu nedenle, bu ifadeden yola çıkarak, salt 

sonunda “darbe” kelimesi bulunması nedeniyle, yasadışılık, antidemokratlık, darbecilik, gizli 

faaliyetler, manevi cebir ve yasadışı bir takım eylem ve işlemlerin ifadesi ya da ikrarı gibi 

değerlendirmek mümkün değildir. Aksine, tam da bu nedenle, kişilerin bu düşüncelerine, niyet ve 

maksat yamamak,  kesin hükümler kurmak, üstelik ceza yargılamasına konu etmek, dayatmanın 

ve yasadışılığın esas karinesidir.   

 Gerekçeli kararda deliller kısmında, iddianame ve savcılığın esas hakkında mütalaasında 

yer almayan, Erol Özkasnak’ın 3.10.2011 tarihinde Milliyet Gazetesine mülakat verdiği iddiası 

gerçek dışıdır;    

 

   Müşteki avukatlarının esas hakkında şikayetinde yer lan (G.K. s.2619,2647;   28 Şubat 

sürecinde yaşananlar ile ilgili 03.10.2011 tarihinde Milliyet Gazetesine mülakat veren sanık Erol 

Özkasnak 28 Şubatta post modern bir yaptıklarını vurguladıktan sonra 28 Şubat günün 

koşullarına uygun bir yöntem ile gerçekleştirildi. O günün dünya ve ülke koşullarında 12 Mart ve 

12 Eylül gibi klasik bir müdahele yapılamazdı. Cumhuriyetin karşılaştığı tehlike, bir tek mermi 

atılmadan demokratik mekanizmaların hareket geçirilmesiyle bertaraf edilmiştir. Silahsız 

kuvvetler kavramını kullanmamızın nedeni ve amacı da budur. " şeklindeki beyanda bulunduğu 

anlaşılmıştır. Değerlendirme mevcuttur. 

 
Erol Özkasnak’ın 3.10.2011 tarihinde Milliyet Gazetesine mülakat verdiği iddia 

edilmektedir. Ancak Erol Özkasnak’ın 3.10.2011 TARİHLİ MİLLİYET GAZETESİNE BÖYLE BİR 

BEYANI YOKTUR.  Gerekçeli kararda deliller kısmında sayılmamış, iddianame ve esas hakkında 

mütalaada da yer almamaktadır. Mahkeme, deliler kısmında, iddianame ve esas hakkında 

mütalaada bulunmayan, sanık tarafından savunulmayan, tartışılmayan  gerçek dışı hususu, üstelik 

“Cebir ve Şiddet Unsuruna Yönelik Değerlendirme” başlığı altında dosyaya delilini dahi 

koymadan, kararında yer vermiştir (G.K.3495). Bu hüküm hukuk dışıdır.  

 

F. ACZMENDİ OLAYI (Gerekçeli karar sayfa 579-580): 
 

28 Şubat davası kumpasçıları ve dönem karşıtlarına göre, bu hareket irtica tehlikesine 

dayandırıldığı için, halkı irtica tehlikesi bulunduğuna inandırmak ve halkın desteğini sağlamak 

amacıyla Ali Kalkancı, Müslüm Gündüz, Fadime Şahin gibi sembol isimleri kamuoyu önüne 

çıkardıklarını, bunun tamamen askerlerin bir kurgusu olduğunu, bu kişilerin askerlerce 
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kullanıldığını, bu kişilerin aslında din ve tarikatlarla ilgili kişiler olmadığını, bu maksatla 

askerlerce önceden eğitildiklerini iddia etmişlerdir. Bu iddialar ve değerlendirmeler gerekçeli 

kararda da yer almıştır.   

    
Aczmendilerle ilgili olarak davaya monte edilmeye çalışılan bu olayın bir FETÖ kumpası 

olduğunun  Ergenekon kumpas davasında yargı kararıyla ortaya çıktığını açıklayan  dilekçemizin 

25.B.maddesinde ve tanık İlnur ÇEVİK’ın  yalan beyanlarının  belgesiyle değerlendirildiği 

“27.S.2).g.” maddesinde konu detayları açıklanmıştır. Ancak şu hususlara da  kısaca 

değinmekte yarar görülmektedir; 

 

Gazeteci/milletvekili Tuncay Özkan Kasım 2016 da katıldığı bir TV programında (Halk TV) 

FETÖ mensubu olduğu için ihraç edilen dönemin Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Sami 

USLU’nun, Ali Fuat Yılmazer (İst.Eski Em. Md.Yrd) ve Recep Güven’in ( eski Diyarbakır Emniyet 

Müdürü) M. GÜNDÜZ- F. ŞAHİN in basılma olayını organize ettiğini açıklamıştır. Programda TV 

Haber Müdürü olduğu dönemde, muhabirlerini S.USLU nun bizzat kendisini arayarak “bir 

operasyon yapacağız gelin” dediğini belirterek o dönemde bizzat yaşadıklarını açıkça beyan 

etmiştir.  (TV Programı görüntü kaydı EK-6) 

 

İddianamede ve gerekçeli kararda yer alan; Tansu Çiller’in danışmanı Şükrü Karaca isimli 

şahsın, Ergenekon kumpası bütün hızıyla sürerken, M.Gündüz-F.Şahin olayının S.USLU ve JİTEM 

tarafından kurgulandığına dair 2009 yılında Aksiyon dergisindeki açıklaması  ile davanın FETÖ 

üyesi Ergenekon savcı ve hakimlerine verdiği destek ile müşteki avukatlarının bu yöndeki 

dayanaksız iddiaları; Ergenekon davasının FETÖ kumpası olduğunun anlaşılması ile Veli Küçük’ 

ten çıkan,  içinde  Aczimendi olayının TSK tarafından  Harbiye Ordu Evinde planlandığını  gösteren 

sözde belgelerin (Flaş disk) FETÖ tarafından Ergenekon Davasına monte edilmek üzere kumpasla 

üretildiğinin, Ergenekon davası gerekçeli (beraat) kararında yer bulması ile çökmüştür. Bu çöküş 

sadece, Aczimendilerin TSK tarafından kullanıldığı yalanını ortaya koymakla kalmamış, 28 

Şubat davasının bir FETÖ kumpası olduğunu da  açıklamıştır. Ancak, burada yargı tarafından 

açıklanması gereken bir diğer husus ise, Şükrü Karaca isimli şahsın, Ergenekon kumpas 

davasında FETÖ  yargısına verdiği bu uydurma desteğin gerekçesinin ortaya çıkartılmasıdır.   

 

Gerekçeli karar Sayfa :2588 Tansu Çiller ifadesinde:   

 

"Aczimendiler olayı ile ilgili bu Fadime Şahin olayı ile ilgili basına yansıyan haberlerle ilgili o 

dönemde size İçişleri Bakanlığından veya devletin diğer istihbarat birimlerinden bunları yapan, 

Aczimendileri bu şekilde yönlendirenlerin asker olduğu yönünde bir istihbarat, bir bilgi paylaşımı 

geldi mi? Hem olay zamanda ve daha sonraki dönemlerde? "şeklindeki soru üzerine; 

 

“Bunların kurgu olduğu doğrultusunda geldi. Yani daha evvelden oluşmuş ve bunların bir 

kurgu olduğu doğrultusunda geldi. Askerler tarafından kurgulandığı doğrultusunda gelmedi. 

Ama medyanın genelde bir koordinasyon içinde bunu bu şekilde çalıştığını medya patronunun 

kendisi darbeleri araştırma komisyonunda ifade etmiştir. Bu yazılı ifade halen o komisyonun 

tutanaklarında mevcuttur” şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Müslüm Gündüz ise; 23.04.2016 tarihinde MERCAN TV’de katıldığı proğramda; Bu baskının, 

F.GÜLEN tarikatı (FETÖ) tarafından kurgulandığını, baskında görev alan ve F.GÜLEN tarikatı üyesi 

olduğunu ifade eden bir komiserin, bu baskını tarikatın (F.GÜLEN) düzenlediğini, baskında 3 gün 

boyunca pusuda bekleyip, çevre illerden toplatılan 437 polisle birlikte gerçekleştirdiklerini, bu 

şahsın bu olayı kendilerine 2014 yılında anlattığını açıklamıştır. (TV Program kaydı EK-7 dedir).  

 

Ankara-Kocatepe Cami önünde olay çıkartan Aczimendilerin askeri cemseyle götürüldüğü ve 

bu şahıslara bir şey olmadığı yalanı  dilekçemizin 27.S. maddesinde “Tanık Hakkı İlnur Çevik’in 

Yalan Beyanları” başlıklı kısımda o güne ait görüntülü TV haberleri, yargı kararları, belgesi ve 

detaylarıyla açıklanmıştır.  Dilekçemizin bahse konu kısımında açıklanan belge ve bilgilerden de 

açıkça anlaşılacağı üzere, Aczmendiler Ankara Kocatepe Caminde yapılan söz konusu mevlide 

kendi tuttukları özel otobüslerle Ankara dışından geldikleri, polis tarafından bir süre Ankara’ya 

girişlerinin engellendiği, daha sonra cami önüne geldikleri, polis tarafından camiye alınmadıkları, 

cami dışında namaz kılıp zikir yaparak Atatürk’e de hakaret eden Aczimendilerin polis tarafından 

polis otobüslerine zorla bindirilip Terörle Mücadele Şubesine götürüldükleri ve gözaltına 

alındıkları, Savcı Nuh Mete Yüksel tarafından yapılan sorguları tamamlanınca Devlet Güvenlik 

Mahkemesinde Hâkim Orhan Karadeniz tarafından yargılandıkları ve Eskişehir ceza evine 

götürüldükleri belgesi,  tanığı,  dönemin görüntülü TV Haber görüntüleri ve UYAP ta kayıtlı yargı 

kararları ile sabittir (TV Görüntü kaydı EK-16)  

 

Gerekçeli kararda yer alan bu iddia dayanaktan yoksundur. İddianın bir FETÖ kumpası olduğu 

yargı kararları, Tansu Çiller’in ifadesi,  Gazeteci Tuncay Özkan, ve M.Gündüz’ün serbest iradesiyle 

verdiği TV programlarındaki beyanlarıyla da teyit ve tespit edilmiştir. Kamuoyuncada bilinen konu 

ile ilgili bu iddia, davaya FETÖ üyesi Bilgili tarafından FETÖ kurgusu olarak,  iddianamenin sözde 

haklılığı algısını yaratmak, kamuoyu oluşturmak, FETÖ yü  bu yolla aklamak üzere monte edildiği 

anlaşılmaktadır. FETÖ nün diğer kumpas davalarında olduğu gibi, esasen örgütün tasarladığı ve 

icra ettiği eylemleri, tehdit ve tehlike olarak gördüğü sanık ve kesimlerin üzerine atarak, hem 

hedeflediği yolda engelleri kaldırmak ve kamuoyu oluşturmak hemde tehdit ve tehlikeleri yargı 

yolu ile bertaraf etme amacı taşıdığı açıktır.   

 

G. “28 ŞUBAT BİN YIL SÜRECEK”  İFADESİNİN ÇARPITILMASI ;  

 

“28 Şubat bin yıl sürecek” sözü, dönemin Gnkur Başkanı Org.Hüseyin Kıvrıkoğlu tarafından 

söylenmiştir. Bu ifade gerek iddianamede gerekse müştekilerin şikayetlerinde sıkça çarpıtılarak 

tekrarlanan bir ifadedir.  Bu ifade ile ilgili gerekçeli kararda bir suç isnat edilmemiş olsa da, sıkça 

tekrarlanarak algı oluşturulmaya çalışılan bu sözün kayıtlara geçmesi ve manipülasyon malzemesi 

yapılmaması açısından bu kısımda açıklanma ihtiyacı doğmuştur.  

 

Sözün sahibi olan Org.Kıvrıkoğlu’nun  açıklamalarında belirttiği gibi bu ifade;  İRTİCANIN BİN 

YIL SÜRMESİ HALİNDE, İRTİCA İLE MÜCADELENİN DE BİN YIL SÜRECEĞİNİN İFADESİDİR.  

Anayasanın başlangıç metninde anlamını bulan Atatürk İlkelerine bağlı Laik  Cumhuriyetin irtica 

ile mücadesi sadece bir tercih değil, tüm devlet kurumlarının ve vatandaşlarının topyekün, 

sürekli, vazgeçilmez anayasal bir görevidir. 15 Temmuz irticai kalkışma ile bu mücadelenin hiçbir 

zaman bitmeyeceği de anlaşılmış ve görülmüştür. Bu konunun Org.Kıvrıkoğlu tarafından 

açıklaması yapılmış ve basında yer almıştır. Basında yer alan haber metni aşağıdadır;  
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(https://t24.com.tr/haber/eski-genelkurmay-baskani-kivrikoglu-irtica-bin-yil-surerse-28-subat-da-bin-

yil-surecek-dedim,832463)  (28 Temmuz 2019 – T24.COM)  

 

 
 

  

 
 

18. MÜTALAADA VE GEREKÇELİ KARARDA TECZİYE SEBEBİ YAPILAN SUÇA AİT SÖZDE 

EYLEMLERLE SOYUT BİR ŞEKİLDE İRTİBAT KURULMAYA ÇALIŞILAN DELİLLER OLARAK TAMER 

TATAR TARAFINDAN İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TESLİM EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN 

MEZKÛR CD5’DEN ALINAN VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA AİT OLDUĞU İDDİA OLUNAN 

BELGELER İLE  MÜŞTEKİ, MAĞDUR VE AVUKATLARI TARAFINDAN TESLİM EDİLEN CD LERDEN 

ALINAN BELGELER: 

 

https://t24.com.tr/haber/eski-genelkurmay-baskani-kivrikoglu-irtica-bin-yil-surerse-28-subat-da-bin-yil-surecek-dedim,832463
https://t24.com.tr/haber/eski-genelkurmay-baskani-kivrikoglu-irtica-bin-yil-surerse-28-subat-da-bin-yil-surecek-dedim,832463
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A. TAMER TATAR TARAFINDAN İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TESLİM 
EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN MEZKÛR CD5 DEN ALINAN BELGELER;  

 

 4 Nisan 1997 Tarihli Çalışma Grubu Oluşturulması,  

 10 Nisan 1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu,  

 16 Nisan 1997 Tarihli Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler,  

 29 Nisan 1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi,  

 5 Mayıs 1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları,  

  6 Mayıs 1997 Tarihli Batı Harekâtı Konsepti,   

  27 Mayıs 1997 Tarihli Batı Eylem Planı,  

  19 Haziran 1997 tarihinde dijital ortamda sanal bir kişi tarafından oluşturulan ve orada 
da o şekli ile kalan, imzasız, çıktısı bile alınmamış olan BÇG Kriz Masası Kurulu Çizelgesi,  

  Haziran 1997 Tarihli Senaryo Ve Şirketler,  

  BÇG Çalışma Alanına Girmeye Yetkili Personel İçin Sürekli Giriş Kartı İsim Listesi,  

  BÇG Görev Listesi,  

  BÇG Telefon Rehberi,  

  Temmuz 1997 Tarihli Psikolojik Harekât Faaliyet Planı,  

  17 Eylül 1997 tarihli ihbar ve şikâyet mektupları, siyasi İslam’ın faaliyeti  
 

Konulu dijital dokümanlar olup, bunların tamamına yakını soruşturmanın başlangıcı itibari ile 

iddia makamının ve kolluk makamının kendi bilgisayarlarından kendi nezaretlerinde alınan çıktılar 

ile bir kısmı ise müştekilerin teslim ettikleri fotokopiler ve dijital bilgisayar çıktıları niteliğindeki 

belgelerdir. Deliller klasörlerindeki iddia makamına ait tutanaklardan ve yazışmalardan da çok 

açık bir şekilde anlaşılacağı gibi soruşturmanın; arama, yakalama ve gözaltına alma, tutuklama 

süreçlerinde, bu belgelerin çoğunun (resmi makamla ve mahkeme dosyalarındaki teyit edilmiş bir 

kısım taslak, gerçek ve kanuna aykırı olarak elde edilmiş belgeler hariç) ne ASILLARI, ne  

fotokopileri, ne  iddia makamının, ne de kolluk makamının elinde bulunmamakta idi. 

Sorgulamaların, tutuklamaların yapıldığı esnadaki mevcut belgeler iddia makamının ve kolluk 

makamının kendi bilgisayarlarından ve yine kendileri nezaretinde alınmış olan şüpheli, 

doğruluğu tartışmalı, kanunen ve hukuken delil niteliği de olmayan imzasız birer bilgisayar 

çıktılar ile bir kısım şahısların nereden buldukları, orijinalliğini koyup korumadığı  belli 

olamayan teyit edilmemiş, aslı bulunmayan bir kısım fotokopilerden ibarettir.  

 

Gerekçeli kararda atılı suçun esas delilleri kabul edilen, yukarıda sayılan bu belgelerin kaynağı 

olan Tamer Tatar’ın  FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar’a teslim ettiği iddia edilen CD5/DWD’nin, 

hukuka aykırı olarak elde edildiği, bilirkişi raporları ile hukuki delil niteliği taşımadığının tespit 

edildiği, Gnkur Başkanlığından çalınarak sahte belgelerin CD/DWD içine tek seferde taranarak 

yerleştirildiği, başka bir kaynaktan ıslak imzalı asılları bulunmayan ve doğrulanmayan  bu 

belgelerin hukuki delil niteliği taşımadığına ilişkin yargı kararları ve diğer hususlar; dilekçemizin 

23.maddesinde yer alan “TSK’dan ihraç edilen Tamer Tatar tarafından FETÖ’cü Cumhuriyet 

Savcısına elden teslim edilen CD 5/DWD ve dijital metaryaller” başlığı altında detayları ve 

belgeleriyle açıklandığından, bu kısımda atıfla yetinilmiştir.   

 
Bu çıktıların alındığı CD ve DVD, Diskler ile Flaş belleklerin kaynağı ise:  

 

 Tamer Tatar’ın FETÖ üyesi savcı Hüaseyin Ayar’a teslim ettiği iddia edilen CD 5 
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 Ergenekon, Balyoz soruşturmaları kapsamında bu soruşturmanın şüphelilerden ele 

geçirilen,   

 Hurşit TOLON’ ait olduğu ileri sürülen 1 adet 48 no.lu CD,  

 Hanefi AVCI’nın ikametinden ele geçirilen 1 adet 8 no.lu CD, (Bu konu ile ilgili olarak 

da 10 kolluk görevlisi 10Temmuz 2014 itibari ile açığa alınmıştır.)  

 Habib Ümit SAYIN’a ait 32 no.lu disket,  

 Mustafa Hüseyin BUZOĞLU’na ait 1 adet Flaş Bellek,  

 Hikmet ÇİÇEK’e ait 1 adet 16 no.lu disket,  

 Erkut ERSOY’a ait 1 adet Hard Disk 

 Ergenekon, Balyoz soruşturmaları kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneğinden ele 

geçirilen 2 adet; 5 ve 15 no.lu CD’ler, 

  Gölcük Donanma Komutanlığından ele geçirilen; sahteliği  mahkeme kararları ile 

tespit edilen 2, 4, 5,no.lu Hard Diskler, 11 ve 13 no.lu CD. ler, 15 adet Hİ8 Video kamera kaset, 30 

adet mini DV Video kamera kaseti, 41 adet VHS kaset, 58 adet teyp kaseti, 28 adet Micro kaset, 1 

adet EC-45 kaset, 

 ODA TV soruşturması kapsamında ODATV deki bilgisayarlarda yer aldığı iddia edilip 

daha sonraki aşamalarda da TÜBİTAK’ın vermiş olduğu raporla dışarıdan virüsle yüklendiği ispat 

edilen Kozinoğlu dijital dosyası (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 28 Şubat Süreciyle ilgili 

Ergenekon operasyonlarında elde edilen belgelere ait Dizi Pusulası Çevik Bir müdafi Avukat Ümit 

Kara’nın istinaf dilekçesinde bulunmaktadır) 

 

B. NASIL ELDE EDİLDİKLERİ BELLİ OLMAYAN VE İÇERİSİNDEKİ BİLGİLERİN NİTELİĞİ İTİBARI 

İLE DE BU KİŞİLERCE ULAŞILMASI DA MÜMKÜN OLMAYAN VE DE BU KİŞİLERCE MUHAFAZA 

EDİLMESİ DE KANUNA AYKIRI OLAN, MÜŞTEKİ, MAĞDUR VE AVUKATLARI TARAFINDAN TESLİM 

EDİLEN:  

 

Tamer TATAR tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği iddia edilen 2 

adet CD (1 adet CD5 ve 1 adet DVD olduğu sonradan iddia edilmiştir) (İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığının 21 Aralık 2011 tarihli yazısı)  

 

Av. Şeref MALKOÇ ve Av. İsmail AYDOS tarafından teslim edilen 2 adet CD, (43-34 üncü 

klasörde dökümü bulunan; CD-1: TSK’de yapılan yasadışı faaliyetlere ilişkin belgeleri içeren, CD-2: 

Bu yasadışı faaliyetlere basında destek olan manşetler ve yazıları ihtiva eden şeklinde teslim 

edilmiştir.) (Av. Şeref MALKOÇ’un 16 Ocak 2012 tarihli suç duyurusuna ilave olarak yapmış olduğu 

24 Ocak 2012 tarihli şikayet dilekçesi)  

 

Milat gazetesi Ankara Temsilcisi Aslan DEĞİRMENCİ’nin teslim etmiş olduğu 6 adet CD, 

(İddianamenin deliler klasörünün 5 No.lu CD’si içerisinde 43-317 inci klasöründe yer alan 482 

sayfalık CD içindekilerin dökümü var, ancak bu döküm ve incelemenin teslim edilen toplam 6 adet 

CD’nin dökümü olup olmadığı belli değil) ( Bakınız Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 20 Eylül 

2012 tarihli Aslan Değirmenci adlı şahısa ait ifade tutanağı)  

 

Merve KAVAKÇI’nın ifadesi ile birlikte teslim etmiş olduğu 1 adet CD, (EK- 28:Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığının 20 Nisan 2012 tarihli Merve Safa Kavakcı İslam adlı şahısa aitifade 

tutanağı)  
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Bayram ZİLAN, Tahsin TOPÇU, Furkan RAYLAZ’ın ifadeleri ile birlikte teslim ettikleri ancak 

sayısı belirtilmeyen CD’ler den oluşmaktadır. (EK-29: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 13 Eylül 

2012 tarihli ifade tutanağı) Sayısal olarak toplam da; 14 adet CD, 1 adet DVD, 6 adet Hard Disk, 2 

adet disket ve 1 adet flash bellek olmak üzere 24 adet dijital materyal bulunmaktadır.) 

 

Anayasa Mahkemesinin Esas Sayısı: 2011/1, Karar Sayısı: 2012/1 gereği Hasan Erdoğan 

dosyasında vermiş olduğu kararın Delillere ilişkin bölümünde yer alan:  

 
“Ceza yargılamasının temel amacı maddi gerçeğe ulaşmaktır. Çağdaş hukuk sistemlerinde, 

hukuka aykırı delillerin ceza yargılamasında hükme esas alınıp alınamayacağı hususunda iki ayrı 

görüş bulunmaktadır. Bunlardan birincisine göre, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasındaki kamu 

yararı ile kişinin hukuka aykırı olarak delil toplanması sırasında ihlal edilen hakkının 

dengelenmesi, kamu yararının ağır basması hâlinde hukuka aykırı olarak toplanmış olan delillerin 

hükme esas alınması, aksi hâlde bunların hükme esas alınmaması gerekir. İkinci görüşe göre ise, 

delillerin hukuka aykırı olarak toplanması sırasında kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin ihlal 

edilip edilmediği, maddi gerçeğin araştırılmasındaki kamu yararının ağırlığı dikkate alınmaksızın 

elde edilen hukuka aykırı deliller hükme esas alınmamalıdır.  

 

Anayasa’nın 38. maddesinin altıncı fıkrasında, “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular 

delil olarak değerlendirilemez.”;  

 

5271 sayılı Kanun’un 217. maddesinin (2) numaralı fıkrasında, “Yüklenen suç, hukuka uygun 

bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir” denilmiştir.  

 

Aynı Kanun’un 206. Maddesinin (2) numaralı fıkrasında, ortaya konulması istenilen bir 

delilin kanuna aykırı olarak elde edilmiş olması hâlinde reddolunacağı; 230. maddesinde (1) 

numaralı fıkrasında ise mahkûmiyet hükmünün gerekçesinde hükme esas alınan ve reddedilen 

delillerin belirtileceği, bu kapsamda dosya içerisinde bulunan ve hukuka aykırı yöntemlerle elde 

edilen delillerin ayrıca ve açıkça gösterileceği kurala bağlanmıştır.  

 

Söz konusu kurallar dikkate alındığında, hukukumuzda delillerin toplanmaları sırasında 

kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilip edilmediğine bakılmaksızın hukuka aykırı 

delillerin ceza yargılamasında kullanılması yasaklanarak ikinci görüşün benimsendiği 

anlaşılmaktadır. Denmektedir. 

  

Açıklamış olduğumuz Anayasa Mahkemesine ait bu karar ile birlikte; AİH Sözleşmesinin, 

Anayasamızın, TCK ile CMK’nun ilgili hükümleri dikkate alınarak;  

 

 Tamer TATAR tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği iddia edilen 1 
adet CD5 ve 1 adet DVD,  

 Av. Şeref MALKOÇ ve Av. İsmail AYDOS tarafından teslim edilen 2 adet CD,  

 Milat gazetesi Ankara Temsilcisi Aslan DEĞİRMENCİ’nin teslim etmiş olduğu 6 adet CD,  

 Merve KAVAKÇI’nın ifadesi ile birlikte teslim etmiş olduğu 1 adet CD ve  

 Bayram ZİLAN, Tahsin TOPÇU, Furkan RAYLAZ’ın ifadeleri ile birlikte teslim ettikleri ancak 
sayısı belirtilmeyen CD’lerin, 
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elde ediliş şekillerinin ayrı bir soruşturma ve kovuşturma ile ortaya çıkartılması gerekirken 
HÜKME ESAS ALINMASI HUKUKA AYKIRIDIR.  
 

Yine Anayasa Mahkemesinin Başvuru Numarası: 2013/7800,Karar Tarihi: 18/6/2014 olan 
Balyoz davası ile ilgili olarak vermiş olduğu kararın gerekçeli bölümünde delillere ilişkin iddiası şu 
şekildedir;   
 

“Kural olarak, bilirkişilerin sunduğu rapor ve mütalaalar derece mahkemeleri açısından 
bağlayıcı olmamakla birlikte, İlk Derece Mahkemesi tarafından esasa ilişkin değerlendirmeler 
yapılırken Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan bilirkişi raporlarının belirleyici bir etkisi 
olmuştur. Başka bir deyişle somut davada İlk Derece Mahkemesi, yalnızca Cumhuriyet Savcısı 
tarafından sunulan bilirkişi raporlarına itibar etmiş, bu raporlara karşın başvurucuların 
savunmalarının bir parçası olarak sundukları bilirkişi rapor ve uzman görüşleri ise dikkate 
alınmamıştır.  

 
Mahkeme ayrıca başvurucuların, mahkumiyet kararının dayanağı olan dijital verilerin gerçeği 

yansıtmadığı iddialarını değerlendirmek üzere mahkemenin bilirkişi heyeti tayin etmesi ve rapor 
aldırması yönündeki taleplerini de yeterli olmayan gerekçe ile reddetmiştir.  

 
Böylece başvurucuların, haklarında yöneltilen suçlamaların dayanağı olan delillere karşı 

kovuşturmanın genişletilmesini isteme hakları kısıtlanmış, ceza yargılamasının, maddi gerçeğin 
ortaya çıkartılması amacına yönelik olarak “silahların eşitliği” ilkesi ihlal edilmiştir.  

 
Açıklanan nedenlerle, dijital delillerin değerlendirilmesine ilişkin şikâyetler yönünden, 

başvurucuların sundukları bilirkişi raporları ve uzman mütalaalarının İlk Derece Mahkemesince 
kabul edilmemesi ve bu konularda Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılması yolundaki 
taleplerinin de yetersiz gerekçelerle reddedilmesi, “gerekçeli karar hakkına” ve “silahların 
eşitliği” ilkesine aykırı olduğundan, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil 
yargılanma hakkı ihlal edilmiştir.”  denmektedir.  
 

Anayasa Mahkemesinin hak ihlaline ilişkin olarak delillerle ilgili vermiş olduğu bu karar aynı 

zamanda Genelkurmay Başkanlığınca Gölcük Donanma Komutanlığında ve Ankara 13. Ağır Ceza 

Mahkemesinin ara kararı ile Tamer TATAR tarafından teslim edildiği iddia edilen CD5 ile ilgili 

olarak yine Genelkurmay Başkanlığınca bir soruşturma yürütülüyor olması nedeni ile:  

 
Özellikle Gölcük Donanma Komutanlığından ele geçirilen; 2, 4, 5 no.lu Hard Diskler 13 no.lu 

CD. ler 15 adet Hİ8 Video kamera kaset, 30 adet mini DV Video kamera kaseti, 41 adet VHS kaset, 

58 adet teyp kaseti, 28 adet Micro kaset, 1 adet EC-45 kaset ile Ergenekon, Balyoz soruşturmaları 

kapsamında ADD’den ele geçirilen 2 adet; 5 ve 15 no.lu CD’lerin İstanbul 4 üncü Anadolu Ağır 

Ceza Mahkemesinin DOSYA NO: 2014/188 Esas kararı gereği delilerden çıkarılmasına ve 

Genelkurmay Başkanlığında ve Gölcük Donanma Komutanlığında devam etmekte olan 

soruşturma sürecinin beklenmesine karar verilmesi gerekirken alel acele karar verilmesi de usül 

bakımından hukuka aykırıdır.  

 

TÜBİTAK’ın ODA TV davası delilleri ile ilgili vermiş olduğu son rapor ve bu rapora istinaden 

yerel mahkemenin delillerle ilgili vermiş olduğu karar kapsamında da ODA TV deki 

bilgisayarlarından kanuna aykırı olarak yerleştirilmiş olan Kozinoğlu dijital dosyasının da deliller 

bölümünden çıkartılmasına karar verilmesini sanıklarca talep edilmesine rağmen bu taleplerin 

bazıları ret edilmiş bazıları da karara bağlanmamıştır.  
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Mütalaa ve gerekçeli kararda sözde suç delillerine, gerekse tutuklamalara esas teşkil eden 

isimlerin yer aldığı ve sözde de kuvvetli suç şüphesi delili olarak ileri sürülen;  

 

 22 Kişilik Görev Bölümü,  

 26 Kişilik Telefon Rehberi,  

 45 Kişilik Batı Çalışma Grubu Alanına Giriş Yetkisi verilen Personel isim listelerinin, ve 

iddianame de yer alan; 

 4 Nisan 1997 tarihli BÇG’nun Kurulması, 29 Nisan 1997 tarihli BÇG Rapor Sistemi, 6 Mayıs 

1997 tarihli BÇG Harekât Konsepti, 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı ile diğer 

iddianame de sıralanan tüm belgelerin,  

 273 adet Word, 5 adet Excel, 32 adet Power Point, 135 adet BMP ve 765 adet JPG 

dosyalarının yer aldığı toplam 1210 adet dijital verileri hazırladıkları iddia olunan veri üst 

yolu bilgilerinin, 102 Sanığa ait yazılı beyanlarının ve sözlü ifadelerinin,  

 

bilimsel bir geçerlilik, aklen ve vicdanen de kabul edilebilirlik, inanırlık, ispat kudreti ve de aynı 

zamanda hukukilik özellikleri kazandırmak maksadıyla; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 

mezkûr CD5 ile ilgili olarak yaptırmış olduğu 13 Şubat 2012 tarihli bilirkişi raporunun, 147. 

sırasında yer alan dosya üst veri yolu bilgilerine göre de bu dijital veri; 19 Haziran 1997 

tarihinde, bilgisayar ortamında yaratılmış ve 19 Haziran 1997 tarihinde son çıktısı alınmış,çıktı 

alındıktan sonra yine ilk kez ve son kez 19 Haziran 1997 tarihinde değiştirilmiş, fakat her ne 

hikmet ise düzeltmeden sonra çıktısı bile alınmamış, yani işleme konmamış, düzeltme 

yapılmasına rağmen bilimsel olarak anlaşılamaz ve aklen de izah edilemez bir şekilde, bütün 

bilgisayarlarda teknolojik olarak mevcut olan; program ve sistem işletim takip kayıt programları 

vasıtası ile otomatik olarak kayıt altına alınan,dosya üzerinde değişiklik yapan son on kullanıcı ve 

dizin bilgisi de bilirkişi raporunda bulunmadığı taslak dijital bir Word çalışmasıdır.  

 
Hem savcılık, hem de kollukta sorgu esnasında gösterilen çizelgeler aslında KÂĞIDA basılı 

olarak, imzalı asıl sureti adli makamlarca elde edilememiştir. İşleme konmuş BÇG Kriz Masası 

Kurulu adlı gerçek bir çizelge de yoktur. Çünkü deliller klasöründe bulunan iddia makamına ait 

tutanaklara göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Aralık 2011 tarihinde Tamer TATAR’ın 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettiği ileri sürülen CD5’den, ÖNCE sözde 21 - 22 Aralık 

2011 tarihinde iki ayrı günde, iki ayrı tutanakla, toplam da 6 binden fazla sayfalık belgelerle 

birlikte BÇG Kriz Masası Kurulu adlı çizelgenin de çıktısı alınmıştır. (İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığının 21 Aralık 2011 tarihli yazısı )  

 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tam iki ay sonra yani 24 Şubat 2012 tarihinde, 

Genelkurmay Başkanlığına bir yazı yazarak;  

 

 4 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu oluşturulması,  

 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu,  

 29 Nisan 1997 tarihli BÇG Rapor Sistemi,  

 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekât Konsepti,  

 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı ve  

 BÇG Kriz Masası Kurulu ile ilgili tüm belgelerin savcılığa gönderilmesini talep etmiştir. 

(Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2012 tarihli yazısı )  
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Genelkurmay Başkanlığı da, 06 Mart 2012 tarihli bir resmi yazı ile istenilen belgelerden bir 

kısmının suretlerinin onaylı fotokopilerini  (ki bunların da üretilmiş belgeler  olduğu dilekçemizde 

açıklanmıştır) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiştir. Ancak Kriz Masası Kuruluna ait 

herhangi bir bilgi ve belge olmadığı için gönderilememiştir. (Suç duyurusu konulu dosyada 

bulunan 18 sayfa, Batı eylem Planı konulu dosyada bulunan 20 sayfa, İrtica Brifingi konulu 

dosyada bulunan 11 sayfa, Avukat Başvurusu konulu dosya da bulunan 7 sayfa evrak) 

(Genelkurmay Başkanlığının 06 Mart 2012 tarihli yazısı)  

 

İddia makamının talebi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca gönderilen ve deliller klasörünün 

2 no.lu CD’ sinde 43-163 (307), 43-164 (303), 43-165 (308), 43-166 (382) ıncı klasörlerinde yer 

alan K.K.K.lığı İstihbarat Başkanlığının 1981-2006 yıllarını kapsayan, yirmi beş yıllık yazışmalarına 

ait toplam 1302 adet belgenin hiç birinde konusu; Kriz Masası Kurulu veya Batı Çalışma Grubu 

olan herhangi bir evrak yer almamaktadır.  

 

22 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN KOVUŞTURMANIN BAŞLADIĞI 02 EYLÜL 2013 
TARİHİNE KADAR OLAN SORUŞTURMA SÜRECİNDE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLE,  

 

 TBMM BAŞKANLIĞI,  

 MİT MÜSTEŞARLIĞI,  

 MGK GENEL SEKRETERLİĞİ,  

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI,  

 KUVVET KOMUTANLIKLARI, BAKANLIKLAR,  

 YÖK,  

 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE  

 DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE MÜŞTEKİLERLE YAPILMIŞ OLAN TÜM 

YAZIŞMALARDAN DA ANLAŞILMAKTADIR Kİ;  

 
HALEN BU GÜNE KADAR BÇG KRİZ MASASI KURULU ADLI DİJİTAL ÇİZELGENİN; NE ASLI, NE 

ASLININ FOTOKOPİSİ,  
NE FOTOKOPİSİ,  
NE FOTOKOPİNİN FOTOKOPİSİ,  
NE DE ASLININ VEYA FOTOKOPİSİNİN TIPKIÇEKİMİ İLE  
NE DE ORİJİNAL VEYA FOTOKOPİSİ OLDUĞU DAHİ ANLAŞILAMAYAN BİR SURETİNİN 

TIPKIÇEKİMİ BULUNAMAMIŞ VE DOĞRULUĞU DA TEYİT EDİLEMEMİŞTİR.  
 
Soruşturma safhası süresince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Genelkurmay Başkanlığı 

arasında yapılmış olan yüzlerce yazışmadan bu husus çok açık ve net olarak anlaşılmaktadır. 

Sözde Tamer TATAR’ın teslim ettiği iddia edilen bu  şüpheli ve hukuk dışı olan CD5’nin gerçek 

olup olmadığı hususunun tespiti ve CD5’nin Genelkurmay Başkanlığı Karargâhından dışarı 

çıkarılması ( ya da seri numrası öğrenilerek üretilmiş olan CD 5’in ) ile ilgili olarak da hiçbir bilgi 

talep edilmemiştir. Tamer TATAR, kurumlar üstü bir güvenirlikle kabul ve itibar görmüştür.  

 
19. EMASYA (EMNİYET ASAYİŞ YARDIMLAŞMA) PLANLARI VE  EMASYA PROTOKOLÜ : 

 
EMASYA planları ve EMASYA Protokolü FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin, Bülent Orakoğlu dahil 

müşteki ve katılanların ve mahkeme heyetinin en çok çarpıttığı, kavram ve tanımları kasıtla  ve 

siyasi amaçla manipüle ettiği önemli bir konudur. Bu nedenle dilekçemizde ayrı bir başlık altında 

açıklama ihtiyacı duyulmuştur.   
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A. EMASYA  PLANLARI; 

 

5442 sayılı kanun gereğince, PKK terör örgütü dahil ortaya çıkan olayların  emrindeki kolluk 

kuvvetleri ile bastıramaması durumunda, valinin ilde bulunan Jandarma (o dönem, )Kara 

Kuvvetleri K.lığı sınır birlikleri dahil olmak üzere en yakın kara, deniz ve hava birl ik 

komutanlığından yardım talebi halinde, askeri birliklerin bu talebine ilişkin hazırladıkları yardım 

planlarıdır. Ayrıca valiler Bakanlar Kurulunun  belirlediği Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde 

açıklanan  mevcut tehdit durumunu gözeterek muhtemel olaylara karşı kolluk kuvvetlerinin 

kullanımına ilişkin kendi planlarını hazırlamak, bölgedeki askeri birlikler ile  diğer genel ve özel 

kolluk kuvvetleri arasındaki, işbirliği ve koordinasyon esaslarını belirlemekle  (muhabere, 

istihbarat dahil)  yükümlüdür. EMASYA planları valiliğin talebi halinde ve valilikle yapılan  

koordinasyonla hazırlanmış askeri yardım planlarıdır ve bir olayın vukuunda talep edilen 

yardım ve çıkan olay çerçevesinde icra edilir.   

 

   5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin D fıkrasına  (1997) göre;  “(Değişik: 29/8/1996 - 

4178/1 md.) Valiler, ilde çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini mümkün 

görmedikleri veya önleyemedikleri; aldıkları tedbirlerin bu kuvvetlerle uygulanmasını mümkün 

görmedikleri veya uygulayamadıkları takdirde, diğer illerin kolluk kuvvetleriyle bu iş için tahsis edilen diğer 

kuvvetlerden yararlanmak amacıyla, İçişleri Bakanlığından ve gerekirse Jandarma Genel Komutanlığının 

veya Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır birlikleri dahil olmak üzere en yakın kara, deniz ve hava birlik 

komutanlığından mümkün olan en hızlı vasıtalar ile müracaat ederek yardım isterler. Bu durumlarda 

ihtiyaç duyulan kuvvetlerin İçişleri Bakanlığından veya askeri birliklerden veya her iki makamdan talep 

edilmesi hususu, yardım talebinde bulunan vali tarafından takdir edilir. Valinin yaptığı yardım istemi 

geciktirilmeksizin yerine getirilir. Acil durumlarda bu istek sonradan yazılı şekle dönüştürülmek kaydıyla 

sözlü olarak yapılabilir. 

Vali tarafından askeri birliklerden yardım istenmesi halinde; muhtemel olaylar için istenen askeri 

kuvvet, valinin görüşü alınarak olaylara hızla el koymaya uygun yerde, cereyan eden olaylar için ise olay 

yerinde hazır bulundurulur. ( (Değişik cümle: 17/6/2003-4897/1 md.) Olayların niteliğine göre istenen 

askerî kuvvetin çapı, vali ile koordine edilerek askerî birliğin komutanı tarafından, görevde kalış süresi, 

askerî birliğin komutanı ile koordine edilerek vali tarafından belirlenir.) Askeri kuvvetin müstakilen 

görevlendirilmesi durumunda; verilen görev askeri kuvvet tarafından kendi komutanının sorumluluğu 

altında ve onun emir ve talimatlarına göre Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler 

ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkiler kullanılarak yerine getirilir. 

Güvenlik kuvvetleri ile yardıma gelen askeri kuvvet arasında işbirliği ve koordinasyon, yardıma gelen askeri 

birliğin komutanının da görüşü alınarak vali tarafından tespit edilir. Ancak, bu askeri birliğin belirli 

görevleri jandarma ya da polis ile birlikte yapması halinde komuta, sevk ve idare askeri birliklerin en 

kıdemli komutanı tarafından üstlenilir. Birden fazla ili içine alan olaylarda ilgili valilerin isteği üzerine 

aynı veya farklı askeri birlik komutanlarından kuvvet tahsis edilmesi durumunda iller veya kuvvetler 

arasında işbirliği, koordinasyon, kuvvet kaydırması, emir komuta ilişkileri ve gerekli görülen diğer 

hususlar yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı 

tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülür. Bu esasların uygulanmasında, işbirliği ve koordinasyon 

sağlamak amacıyla gerekli görülen hallerde İçişleri Bakanı ilgili valilerden birini geçici olarak görevlendirir. 

Olayların sınır illerinde veya bu illere mücavir bölgelerde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemlerini 

müteakip komşu ülke topraklarına sığındıklarının tespit edilmesi durumunda valinin talebi üzerine ilgili 

komutan eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek maksadı ile, her defasında Genelkurmay 

Başkanlığı kanalı ile Hükümetin müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre kara, hava, deniz kuvvetleri ve 

Jandarma Genel Komutanlığı unsurları ile komşu ülkelerin mutabakatı alınmak suretiyle mahdut hedefli 
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sınır ötesi harekat planlayıp icra edebilir. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen askeri birlik mensupları 

hakkında bu görevlerin ifası sırasında işledikleri suçlardan dolayı tabi oldukları kanun hükümlerine göre 

işlem yapılır….”  Demektedir.  

 Kanunun 1997 yılındaki şekli (2003 yılındaki bir cümle ilavesi hariç) yukarıdaki gibidir.  

Kanundan da anlaşılacağı üzere;  

Askeri kuvvetin müstakil görevlendirilmesi durumunda; verilen görev askeri kuvvet 

tarafından kendi komutanının sorumluluğu altında ve onun emir ve talimatlarına göre Türk 

Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği 

sağlamada sahip olduğu yetkiler kullanılarak icra edilir. Bu askeri birliğin belirli görevleri jandarma 

ya da polis ile birlikte yapması halinde komuta, sevk ve idare askeri birliklerin en kıdemli 

komutanı tarafından üstlenilir.  Güvenlik kuvvetleri ile yardıma gelen askeri kuvvet arasında 

işbirliği ve koordinasyon, askeri birliğin komutanının da görüşü alınarak vali tarafından tespit 

edilir.    

İç Hizmet Kanununda sayılan planlama dahil her türlü yetki ile görev icra eden, askeri 

birliklerin; EMASYA planlarını hazırlaması ve icrası, tamamen  birlik komutanlığının yetkisi 

dahilindedir. Mahkemenin iddia ettiği gibi, bu kuvvetlere ait yerel EMASYA planlarının 

hükümete bildirilmesi gibi anlamsız bir husus mevzuat açısından söz konusu değildir. Ayrıca, 

müşterek görevlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlama görevi vali tarafından icra edilir. Bu 

durumda dahi birlik komutanının görüşleri alınarak valinin belirleyeceği işbirliği ve koordinasyon 

usüllerine göre, askeri kuvvetin, askeri yardım harekatını içeren EMASYA plan yetkisi birlik 

komutanındadır.  

Kaldı ki; valinin talebi üzerine ilgili komutan her defasında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile 

Hükümetin müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre kara, hava, deniz kuvvetleri ve Jandarma Genel 

Komutanlığı unsurları ile komşu ülkelerin mutabakatı alınmak suretiyle mahdut hedefli sınır ötesi 

harekat planlayıp icra edebilir.  Sınır ötesi EMASYA harekatında dahi, hükümetin sınır ötesi 

harekata müsadesi dışında, EMASYA planlarının hükümete bildirilmesi söz konusu değildir. 

Askeri birlik kendisine verilen görev doğrultusunda askeri harekatın her vechesini, Anayasa ve 

kanunlar kapsamındaki görev yetki ve sorumlulukları ile planlama ve icra yetkisine sahiptir.  

Ayrıca, EMASYA planları, il ve ilçelerdeki Garnizon Komutanlıklarına bağlı kara-deniz ve hava 

kuvvetinin çapına göre, manga ve bölük seviyesinden,  tabur seviyesine kadar oluşturulan, 

zaman-mekan-tehdit-olay çeşitliliğine göre de farklılıkları bulunan destek (EMASYA) kuvvetlerine 

ait yüzlerce bölgesel planı ihtiva eder. Bu planların 5442 S.K dikkate alınarak hazırlanması, güncel 

tutulması ve görevin icrası yetki ve sorumluluğu  belirlenen EMASYA komutanlıklarına aittir.  

Genelkurmay Başkanlığının,  birliğin asli görevinide dikkate alarak mevzuat kapsamında  EMASYA 

görev, yetki, sorumluluk, koordinasyon ve görev sahalarına ait genel direktifi yayınlaması dışında, 

EMASYA komutanlıklarının planlarına müdahalesi ile planların  Gnkur Başkanlığına bildirilmesi 

söz konusu değildir. Bu durum, sadece mevzuat açısından değil, fiilen de mümkün değildir.    

Mülki amirlerin meydana gelen olaylarda kolluk kuvvetlerin kullanımına ilişkin esasların ve 

muhtemel kullanım planlarının hazırlamasındaki sorumluluğu,  olayların Gnkur Başkanlığınca üst 

seviyede hükümete bildirilmesi ve 5442 sayılı kanunda Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri 

Bakanlığı tarafından  belirlenmesi emredilen hususlar 7 Temmuz 1997 tarihli EMASYA Protokü 

ile birlikte açıklanacaktır;  
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B. EMASYA PROTOKOLÜ;  

FETÖ üyesi savcı Bilgili ve mahkeme heyetince  İçişleri Bakanlığı, Gnkur Başkanlığı ya da 

Emniyet Genel Müdürlüğünden istenerek dosyaya dahil edilmemiştir. Bu protokol sanıklar 

tarafından Gnkur Başkanlığından 4982 S.K kapsamında istenerek dosyaya sunulmuştur. Ancak 

mahkeme deliller kısmında bu gerçek protokole yer vermemiştir. MAHKEMENİN GEREKÇELİ 

KARARDA EMASYA PLANLARI VE EMASYA PROTOKOLÜ İLE İLGİLİ TÜM DEĞERLENDİRMELERİ 

GERÇEK DIŞIDIR. NE BELGEYLE, NE GERÇEKLE, NE KANUNLA NE HUKUKLA, NE DE ATILI SUÇLA 

HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR.  

 

5442 sayılı kanun 11 D maddesi;  Birden fazla ili içine alan olaylarda kuvvetler arasında 

işbirliği, koordinasyon, kuvvet kaydırması, emir komuta ilişkileri ve gerekli görülen diğer 

hususların ve esasların  Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmesini 

ve  yürütülmesini emretmektedir. Bu sayılan hususların ve esaslarının  belirlenmesi kanun 

gereği zorunludur.  

 

KANUNUN YAPILMASINI EMRETTİĞİ PROTOKOLÜN AMACI;  1.Maddesinde açıklanmıştır;   

 

 
           

 EMASYA Protokolü;  

 

  7 TEMMUZ 1997 TARİHİNDE (REFAH-YOL HÜKÜMETİNİN İSTİFASINDAN SONRA) 
İMZALANMIŞTIR.  

 

 “GİZLİ” GİZLİLİK DERECELİ BİR PROTOKOL DEĞİLDİR.   
 
         EMASYA Protokolü;   3 Temmuz 1997 tarihinde İçişleri Bakanlığı Encümen Salonunda, 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilerinin de katılımıyla “Birden 

fazla ili içine alan olaylarda İl İdaresi Kanununun 11/D maddesinin emredici hükmü uyarınca 

Askeri Kuvvetlerden yardım istenmesi durumunda uygulanacak esaslarla ilgili toplantı” 

sonrasında İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı arasında 7 Temmuz 1997 tarihinde 

imzalanmış ve yayınlanmıştır.  

 

Kanunun 11 D maddesi bugünde yürürlüktedir.  EMASYA Protokolü, zaten yürürlükte olan  

5442 sayılı kanunun  11.maddesi ile, birden fazla ili içine alan  olaylarla ilgili Gnkur Başkanlığı ve 

İçişleri Bakanlığınca tespit edilmesini  emrettiği esasları belirleyen bir protokoldür. İddia edildiği 
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gibi TSK nın olaylara doğrudan müdahalesine imkan sağlamak üzere hazırlanmış ihtiyari bir 

protokol değildir. Kanunun yapılmasını emrettiği bir protokoldür.  Bu protokol 2010 yılına kadar 

yürürlükte kalmış, protokolde geçen hususların kanuna aktarılması ile yürürlükten 

kaldırılmıştır;    
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PROTOKOLÜN KAPSAMI;  2.maddesinde açıklanmıştır;   

 
 

Protokolün kapsamı; maddede yazıldığı gibi, mülki amirler, asli görevlerine  ek olarak 

görevlendirilmiş,  manga, bölük ve tabur seviyesinde çeşitli EMASYA birliklerini sevk ve idare 

edecek EMASYA K.lıkları  ve kolluk kuvvetleridir. TSK NIN TAMAMI DEĞİLDİR.  

 

Kanun gereği mülki amirlerin talebi üzerine tahsis edilmesi öngörülen askeri birliğe komuta 

edecek Komutanlıkların (EMASYA Bölge-Tali Bölge-Birlik) kanunun emrettiği görev ve 

sorumlulukları ile görev  sahaları,  Belediye il sınırları ile  Garnizon K.lıklarının coğrafi sınırları 

dikkate alınarak Gnkur Başkanlığı tarafından EMASYA direktifi ile tespit edilmiştir. Belediye il 

sınırları ile Garnizon Komutanlıklarının askeri sorumluluk sahaları her zaman çakışmadığından ve  

o dönemde yaşanan yoğun PKK terör eylemleri nedeniyle özellikle güneydoğuda yürürlükte 

bulunan OHAL ve  OHAL Bölge Valiliği /Koordinatör Vali uygulaması nedeni ile sıkça başvurulan, 

bir çok ili ve sınır ötesini (sıcak takip) aynı anda kapsayan kuvvet taleplerinde, 5442 sayılı 

kanunun tespit edilmesini emrettiği esaslar İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı 

arasındaki mutabakatla  hazırlanan EMASYA Protokolü ile belirlenmiştir.   

 

 
   

Mülki Amir ( OHAL Bölge Valiliği- Koordinatör Valilik-Vali)  Kolluk Kuvveti Kullanım Planları 

ve Koordinasyonu;  

 

Mülki amirler, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığınca yayınlanmış genelgelerde  (MGSB de yazılı 

iç tehdide ilişkin)  belirtilen muhtemel olaylarda, kolluk kuvvetlerin kullanımına ilişkin  esasların, 

muhtemel kullanım planlarının ve muhabere irtibatlarının  hazırlanması ve EMASYA K.lıkları ile 

koordine edilmesinden sorumludur;    
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EMASYA K.lıklarının,  mülki amirlerin yapacağı planlara ve tespit edeceği  kolluk kuvveti 

kullanma esaslarına göre; asli görevini sekteye uğratmayacak şekilde kendi EMASYA planlarını 

hazırlamakla yükümlüdür. Bu planların koordine edilmesi ve müşterek tatbikatlar yapılarak 

prova edilmesi öngörülmüştür. Bu nedenle, hazırlanan planlar mülki makamlar, İçişleri 

Bakanlığı ve hükümet  tarafından zaten bilinmektedir. Mahkemenin bu yöndeki tespiti de 

gerçek dışıdır.  

 

 Olaylara  müdahale yöntemlerinin, koordinasyon ve işbirliği esaslarının görüşülmesi, terör 

ve toplumsal olayların değerlendirilmesi Garnizon komutanlıklarının da katılımı ile illerde Vali, 

ilçelerde Kaymakam başkanlığında ”İl ve İlçe Güvenlik Toplantısı yapılarak görüşülür ve alınan 

kararlar rutin raporlarla mülki makamlarca hükümete bildirilir;  

      

 
 

Ayrıca; Gnkur Başkanlığında olayları üst seviyede takip etmek, hükümeti ve komuta katını 

bilgilendirmek maksadıyla oluşturulmuş  bulunan “İç Güvenlik Harekat Merkezi” ne   ilave 

olarak  İçişleri Bakanlığı bünyesinde  işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere  “Asayiş Harekat 

Merkezi”  oluşturulmuştur;   
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Protokolde yer alan bu açık madde, diğer hususlara ilave olarak mahkemenin bu yöndeki 

iddiasının da gerçek dışı ve dayanaksız olduğunu açıklayan somut  belgedir.  

 

Mahkemenin gerekçeli kararda sürekli çarpıtılarak ifade ettiği “Emasya Planlarının 

Yapılması”, “EMASYA Planlarının Güncelleştirilmesi” gibi  ne anlama geldiğini ve kapsamını  

açıklayamadığı, yuvarlayıp geçiştirdiği, mülki makamlarca yapılan planlara ve tespit edilen  

esaslara göre, koordine edilerek hazırlanmış, mülki makamlar ve hükümet tarafından zaten 

bilinen EMASYA K. lıklarının destek planları;  başka bir amaca hizmet maksadı ile  yapılan sözde 

gizli planlar olarak dayanaksızca ileri sürülen algı yaratmaya yönelik  değerlendirmelerdir. Bu 

değerlendirmeler bilgisi kendinden menkul 3,5 aylık istihbaratçı Orakoğlu ve diğerlerinin ileri 

sürdüğü anlamsız senaryolara göre şekillendirilmiş, esasen mahkemenin de tam olarak ifade 

edemediği, zaman-mekan-mantık ilişkisini kuramadığı, ilgisiz olay ve zamanlara atıf yaparak  

anlamlar yüklemeye çalıştığı  gerçek dışı  değerlendirmelerdir.  Mahkeme, EMASYA planları ile 

ilgili olarak, Refah Yol hükümetini kısmen veya tamamen ıskat edecek tek bir belgeyi ya da 

geçmiş 20 yıl içinde  yaşandığını ispat ettiği tek bir somut faaliyetini gerekçeli kararda ortaya 

koyamamıştır.   

 

Askeri taktik birlik planlarının hükümete bildirilmesi gibi bir usül ve mevzuat olmamakla 

birlikte,  mülki amirler, İçişleri Bakanlığı ve doğrudan Gnkur Başkanlığınca hükümete,  5442 

sayılı Kanun ve EMASYA plan ve uygulamaları ile ilgili her türlü bilgi akışı sağlanmıştır. 

Mahkemenin  uzmanlık alanı dışında bulunan ve akademik derinlik gerektiren, vazife, görev, plan, 

askeri harekatın vecheleri ile ilgili tanım, terim tarif, faaliyet,  harekat  vesair konularda  uzman 

görüşüne dahi başvurmadan anlamsız, dayanaksız ve gerçek dışı değerlendirme yapması ve 

esasen bu davanın, uzman olmayan sivil bir mahkemede görülüyor olması  sadece bu nedenle 

dahi adil yargılanma ilkesinin ihlalidir. 

      

İSTİHBARAT KOORDİNASYONU;  

 

Başbakanlığın 25 Haziran 1996 tarihli direktifi uyarınca, EMASYA Protokolünde terörle 

mücadelede görev yapan bütün istihbarat birimlerinin istihbarat gayretlerinin birleştirilmesi için 

EMASYA komutanlıklarında “Müşterek İstihbarat Merkezleri” nin oluşturulacağı da protokolde 

yer almıştır;  
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EMASYA SEMİNERİ VE PLANLARIN GELİŞTİRİLMESİ;  

 

Mülki makamların koordinatörlüğünde muhtelif senaryolara göre EMASYA Planlarının 

uygulanması ve işbirliği esaslarının geliştirilmesi maksadıyla,  EMASYA Bölge ve Tali Bölge 

komutanlıklarının koordinatörlüğünde yılda en az bir defa EMASYA seminerinin icrası 

öngörülmüştür;  

 
Buradan da anlaşılacağı üzere EMASYA Planları mülki makamların koordinesinde 

uygulanmakta ve geliştirilmektedir.  Ayrıca EMASYA  Seminerinin   Gnkur Başkanlığı ile bir ilgisi 

yoktur.  Seminer  kolluk kuvvetlerinin katılımı ile EMASYA Bölge ve Tali Bölge K.lıklarında 

BÖLGESEL OLARAK İCRA EDİLMEKTEDİR.   

 

Gerekçeli kararda “Gnkur Başkanlığında yapıldığı iddia edilen EMASYA Semineri ve ilişkin 

tüm belgeler uydurulmuş sahte kumpas belgeleridir.  

 

C. MAHKEMENİN EMASYA PLANLARI İLE İLGİLİ  GERÇEK DIŞI DEĞERLENDİRMESİ ; 

 

Mahkeme gerekçeli kararda (syf. 3460) “BÇG İle İlgili Savunmaların Değerlendirmesi”  

başlığı altında  EMASYA ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede;  

           

 “….dönemin Deniz Kuvetleri Komutanı Güven Erkaya'nın sokaktan gelebilecek bir irtica 

tehlikesinin bölge hudutlarını aşma olasılığı karşısında emniyet asayiş planların yeniden gözden 

geçirilmesinin ve koordinasyonunun gerektiğini, işte bu maksatla gerekli bilgilerin toplanması için 

batı çalışma grubu'nun kurulduğunu yönündeki beyanını doğruladığı, sokaktan gelebilecek bir 

irtica tehlikesi varsayımı bir tehdit olarak değerlendirildiği, 54. Cumhuriyet hükümetinin 

yaklaşımının laik Türkiye ve Atatürkçü düşüncedeki birçok kimseninkinden farklılık arz etmesi, 

hükümetinde irticaya destek verdiği ve irtica olarak kabul edilerek mücadele edilmesi 

gerektiğinden hareketle, Hükümetin bilgisi olmadan 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 nci 
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maddesinin D fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan “Emniyet Asayiş ve 

Yardımlaşma (EMASYA)” planlarını güncel hale getirmek için Batı Çalışma Grubunun kurulduğu 

yönündeki dayanak, 54. Cumhuriyet hükümeti irtica ile mücadele etmeyen ve brifing belgelerinde 

belirtildiği üzere irticayı gerçekleştirmek için faaliyet gösteren, sanık Erol Özkasnak'ın ceviz 

kabuğu programında beyan ettiği gibi asıl Anayasa ve yasalara aykırı davranının hükümet 

olduğundan hareketle Türk Milletinin oyları ile seçilip gelen ve millet iradesinin temsilcisi olan 

hükümet adeta yok farzedilerek ve tehdit kabul edilmesi,..”   ifadeleri yer almaktadır.  

 

Mahkemenin, aralarında somut ilişki bulunmayan birbirinden ilişkisiz konuları birbiri ardına 

sıralayarak ve alıntı yaptığı cümlelerin önünü arkasını kesip anlamını bozarak,  sanki aralarında bir 

ilişki varmış gibi algı yaratıp,  gerekçesiz ve tam bir demogoji ile hukuk dışı tespitler yaptığı 

anlaşılmaktadır. Bu nedenle mahkemenin bu anlamsız ve algı yaratan değerlendirmesini, cümle 

cümle açıklamakta yarar görüyoruz.  

 

Mahkemenin EMASYA Planlarına monte ettiği ve önüne arkasına ilgisiz ifadeler ekleyerek 

algı yaratan bu değerlendirmesi baştan aşağı gerçek dışı ve kasıtlı saptırmadır;  

 

1) Değerlendirmede geçen;  “ 54. Cumhuriyet hükümetinin yaklaşımının laik Türkiye ve 

Atatürkçü düşüncedeki birçok kimseninkinden farklılık arz etmesi, hükümetinde irticaya destek 

verdiği ve irtica olarak kabul edilerek mücadele edilmesi gerektiğinden hareketle, … “ ifadesi 

mahkemenin kasıtla yaptığı tam bir siyasi çarpıtmadır.  

 

 Bu ifadeyi okuyan kişi tarafından; 54 Hükümetin yaklaşımının Atatürkçü düşüncedeki birçok 

kişiden farklı olduğu ve irticaya destek verdiği, bu nedenle hükümetin irtica olarak kabul edilerek  

hükümetle mücadele edilmesi gerektiğine karar verildiği ve bu maksatla hükümetin bilgisi 

olmadan BÇG nin kurulduğu  şeklinde anlaşılması son derece mümkündür. Bu ifade Güven 

Erkaya’nın Taner Baytok ile yaptığı söyleşiden alınan bir cümlenin çarpıtılarak manipüle edilmiş 

halidir. Bu ifade Taner Baytok’un kitabında ve gerekçeli karar sayfa 3669 da aşağıdaki şekildedir;  

 

“Taner Baytok: Batı Çalışma Grubu bir süre kamuoyumuzu çok meşgul eden bir konu oldu. 

Biraz evvel yeri geldi, bu Batı Çalışma Grubu'ndan bahsettin. Nedir bu konu?  GÜVEN ERKAYA: 28 

Şubat öncesinde irtica hareketleri çok artmıştı. Ayrıca iktidardaki Refahyol Hükumeti'nin 

meseleye yaklaşımının, laik Türkiye ve Atatürkçü düşüncedeki birçok kimseninkinden farklılık 

arz etmesi, tehlikeyi daha da büyütmekteydi.  Bu nedenledir ki irtica, Milli Güvenlik Kurulu'nda 

ülkemize yönelik tehditler arasında ilk öncelikli konulardan biri halinde ele alınmaya 

başlanmıştı.”  şeklindedir. 

 

Bu ifade ile mahkemenin çarpıtarak manipüle ettiği ifadeler anlam bakımından oldukça 

farklıdır.  Güven Erkaya’nın ifade ettiği son derece açık olarak;   Refah-Yol Hükümetin  meseleye 

yaklaşımının farklı olduğu bu durumun tehlikeyi daha da büyüttüğü, bu nedenle irticanın MGK 

da öncelikle ele alınmaya başlandığıdır. Son derece yasal, meşru ve medeni bu ifadeyi manipüle 

eden mahkeme değerlendirmesinde; “meseleye”  cümlesi ile “tehlikeyi dahada büyütmekteydi”  

cümlelerini gizlemiş ve  Güven Erkaya’nın ifadesinin devamında  bulunan,  “bu nedenle  MGK da 

öncelikle ele alınmaya başlanmıştı” sonuç cümlesini de yok ederek;  çarpıttığı ifadesinin devamı,  

bu nedenle hükümetin irtica olarak kabul edilerek  hükümetle mücadele edilmesi gerektiğine 
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karar verildiği ve bu maksatla hükümetin bilgisi olmadan BÇG nin kurulduğuna bağlamıştır.  Ne 

Güven Erkaya’nın ne de her hangi bir TSK mensubunun, ne bu yönde bir ifadesi ne de 

mahkemenin bu yönde bir belgesi yoktur. Mahkemenin yaptığı bu manipülasyon tam bir 

hukuksuzluktur.   

  

2) Değerlendirmede mahkemenin manipüle ederek TSK ya yüklemeye çalıştığı;  

“hükümetinde irticaya destek verdiği ve irtica olarak kabul edilerek mücadele edilmesi 

gerektiğinden hareketle” ifadesi  bu konuda bir delil varmış algısı yaratmaya yönelik dayanağı 

olmayan gerçek dışı ifadedir.  Gnkur Başkanlığının hiçbir gerçek belgesinde bu yönde bir  ifade 

yoktur.  TSK nın yürüttüğü görev  MGSB de sayılmış bulunan irtica tehtididir. Bu ifadenin gerçek 

resmi belgelerde karşılığı yoktur ve  gerçek dışıdır.  

 

Mahkeme bir iç tehdit olan irticaya karşı  Devletin tüm kurumlarıyla giriştiği mücadelede, 

TSK’nın anayasa ve mevzuattan kaynaklanan yetki ve sorumlulukla, aynı doğrultuda yürüttüğü 

irtica ile mücadelenin, hangi gerekçe ile, anayasal düzene karşı faaliyet yürütmesi mümkün 

olmayan hükümete karşı olduğunu açıklayamamıştır. Mahkeme, sebep sonuç ilişkisi 

kuramadığı, laf arasına monte ettiği  bu garip tespiti ile esasen, hükümetin  irticai faaliyet 

yürüttüğünü,  TSK’nın irtica ile yasal mücadelesinin doğal olarak hükümete karşı yapıldığı 

düşüncesine sahip olduğunu  zımnen ifade etmektedir.  Mahkemenin esasen gerekçelendirmesi 

ve açıklaması gereken konu da budur.  

 

3) Değerlendirmede; “hükümetinde irticaya destek verdiği ve irtica olarak kabul edilerek 

mücadele edilmesi gerektiğinden hareketle, Hükümetin bilgisi olmadan 5442 sayılı İl İdaresi 

Kanununun 11 nci maddesinin D fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan “Emniyet 

Asayiş ve Yardımlaşma (EMASYA)” planlarını güncel hale getirmek için Batı Çalışma Grubunun 

kurulduğu..” ifade edilmektedir, 

 

 Bu  ifadeden mahkemenin neyi anlatmak istediği anlaşılmasa da,  mahkemenin iddia ettiği 

gibi; hükümetin irtica olarak kabulü ve hükümetle mücadele etmek için Batı Çalışma Grubu 

Kurulmamıştır. BÇG nin kurulma maksadı diğer başlıklarda ve kuruluş emri olan 10 Nisan 1997 

tarihli Gnkur Başkanlığı emrinde detayları ile açıklandığı gibi irticai resmin Türkiye Genelinde 

ortaya çıkartılmısıdır.   

 

 İfadede geçen  “Hükümetin bilgisi olmadan” cümlesi eğer EMASYA Planlarına işaret ediyor 

ise;  Bu husus yukarıda detayları ile açıklanmış olup Hükümetin ve mülki makamların bilgisi vardır.  

Ayrıca neredeyse ülke genelinde yüzlerce EMASYA Planı tamamen askeri taktik planlar olup, 

hükümete bilgi verilmesi askeri mevzuat gereği zorunlu olmamakla birlikte,  yukarıda detayları ile 

açıkladığımız gibi, mülki makamların kolluk kuvvetlerini kullanma esasları ve planları ile koordine 

edilmiş, il ve ilçe  güvenlik koordinasyon komisyonlarında görüşülmüş, mülki makamlarca bilinen 

ve provası yapılan  ve rutin raporlarla içişleri Bakanlığına bildirilen, Gnkur Başkanlığı bünyesinde 

hükümeti ve komuta katını bilgilendirmek maksadıyla oluşturulmuş bulunan “İç Güvenlik Harekat 

Merkezi” ne ilave olarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere  

kurulmuş olan “Asayiş Harekat Merkezi” ile de İçişleri Bakanlığı ve hükümet  tarafından zaten 

bilinen planlardır.  Mahkemenin bu ifadesinin hiçbir gerçekliği yoktur. 
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İfadede geçen “Hükümetin bilgisi olmadan” cümlesi eğer Batı Çalışma Grubunu işaret 

ediyor ise; BÇG nin daha kurulma öncesi aşamadan itibaren, TSK nın anayasal görev ve 

sorumluluğu kapsamındaki kurum içi bir görev faaliyeti olması nedeni ile bildirme zorunluluğu 

bulunmasa dahi  hükümetin bilgisinin bulunduğu dilekçemizin ilgili bir çok başlığında detayları ile 

açıklanmıştır.   

 

4) Değerlendirmede geçen;  “ sanık Erol Özkasnak'ın ceviz kabuğu programında beyan 

ettiği gibi asıl Anayasa ve yasalara aykırı davranının hükümet olduğundan hareketle”  ifadesi 

de zaman-sebep-sonuç muhakemesini ve kronoloji algısını kaybetmiş bir mahkemenin, EMASYA 

Planı arasına çaresizce monte ettiği  anlamsız  ve halk dili ile “kel alaka” bir ifadedir.  TSK’nın 

bundan hareket etmediği açıktır. Ancak dilekçemiz de bir çok başlıkta belirtildiğimiz gibi,  

 

Sanık Erol Özkasnak’ın 13.01.2001 tarihinde  katıldığı Ceviz Kabuğu programında ifade 

ettikleri, Türkiye’nin 2001 yılı itibariyle  içinde bulunduğu siyasal, sosyal ve hukuki durum ile ilgili  

kişisel değerlendirmeleridir. 2001 yılı itibari ile bilindiği gibi, Refah Partisi, o dönem eylem ve 

işlemlerine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından “Laik Cumhuriyet İlkesine Aykırı Eylemleri” 

nedeniyle  kapatılmıştır. Bu nedenle beyanları 2001 yılı itibariyle ortaya çıkan siyasi, sosyal ve 

hukuki gelişmelerden ve gerçeklikten ayrı ve bağımsız değerlendirilemez. 

 

5) Değerlendirmede geçen; “Emniyet Asayiş ve Yardımlaşma (EMASYA)” planlarını 

güncel hale getirmek için Batı Çalışma Grubunun kurulduğu yönündeki dayanak,” ifadesi de 

öncesi ve sonrasına ilgisiz ifadeler eklenerek  çarpıtılmış, bağlamından kopartılmış algı yaratmaya 

yönelik bir ifadedir.   

 

Öncelikle; Mülki makamlar yukarıda detayları ile açıklandığı gibi 5442  sayılı kanun uyarınca 

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ( Bakanlar Kurulu Kararı),  Başbakanlık ve  İçişleri Bakanlığının 

genelgeleri ile mücadele edilmesi emredilen  irtica tehdidi dahil  iç tehdit unsurlarının yurt 

içinde girişebileceği olaylara karşı kolluk kuvvetlerin kullanımına ilişkin esasları ve muhtemel 

kullanım planlarını hazırlamakla yükümlüdür.  İRTİCA TEHDİDİ DAHİL iç tehditlerin yaratacağı olası 

olaylara karşı  mülki amirlerin yapacağı planlara ve tespit edeceği  kolluk kuvvetlerinin  kullanım 

esaslara göre;  askeri birlikler de (belirlenmiş EMASYA K.lıkları)  kendi EMASYA planlarını 

hazırlamakla yükümlüdür.  Planların hazırlamasında istihbarat esas unsurdur.  

 

 Bu görevi icra edecek EMASYA K.lıklarının kendi oluşturacağı istihbarata (irtica dahil) ilave 

olarak, üst komutanlıkların iç tehdit unsurları ile ilgili oluşturduğu istihbarat ve (irtica dahil) 

müşterek istihbarat merkezlerinden elde edilecekleri istihbarat ile planlarını hazırlaması ve 

geliştirmesi ve tevdi edilen bu asli görevini yürütmesi,  Anayasa, İç Hizmet Kanunu  ve bağlı diğer 

kanun ve emirler ile  askeri harekatın ve 5442 sayılı kanunun gereğidir.  Esasen iç tehdit olarak 

MGSB’de ve devlet belgelerinde sayılan ve mücadelesi öngörülen irtica tehdidinin  yaratacağı 

olası olaylara karşı mücadelede,  mülki makamların planları ile koordineli askeri planların 

oluşturulması görev ve sorumluluğu,  sadece bu nedenle dahi  irtica ile mücadenin  TSK nın asli 

görevi olduğunun açık ve kesin kanıtıdır. Mahkemenin siyasi ve hukuksal fikir sabitesine 

saplandığı, olayları, mevzuatı ve anayasal ilkeleri bir bütün olarak değerlendiremediği bu 

değerlendirmesinden de anlaşılmaktadır. Bununla birlikte iddianame ile birlikte özellikle 

EMASYA Planlarının, bu dava üzerinden hangi gerekçe ile etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı  
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FETÖ ve  işbirlikçi tetikçilerinin 15 Temmuz kalkışmasına hazırlık  bağlamında aşağıda ayrıca 

açıklanmıştır.  

 

Askeri kuvvetler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin D fıkrasına  göre de bu 

görevi, kendi komutanının sorumluluğu altında ve onun emir ve talimatlarına göre Türk Silahlı 

Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği 

sağlamada sahip olduğu yetkileri kullanarak icra eder.  Bu yetki hiç şüphesiz TSK nın iç ve dış 

tehditlere karşı  Türkiye Cumhuriyetini koruma ve kollama görev ve yetkisidir.  Bu husus, askeri 

birliklerin  irtica dahil  MGSB de sayılan iç tehdit ve yaratacağı olası olaylara karşı İç Hizmet 

Kanununun verdiği yetki ile mücadele görev ve sorumluluğunun bulunduğunu, bu kesin yetki ve 

sorumluluk ile mücadele planları hazırlamak ve askeri harekatın ihtiyaçlarını (Harekat, Lojistik, 

İstihbarat vs.) kendi komutanının sorumluluğunda sağlamak ve yürütmekle yükümlüdür.  

Dilekçemizin bir çok kısmında açıkladığımız gibi, TSK, Anayasa, İç Hizmet Kanunu 35.madde ve 

bağlı yönetmelik, MGSB ve bir çok açık ve kesin mevzuatla birlikte,  5442 sayılı kanunun 11 D 

fıkrası ile de teyit  ve emredilen bu açık ve yasal görevini icra ile yükümlüdür.   

 

       Ne anlama geldiği anlaşılamayan değerlendirmesinde EMASYA Planlarının atılı suç ile 

ilişkisini  ortaya koyamayan Mahkeme;  BÇG nin ortaya koyduğu irticai resmin ya da istihbaratın 

EMASYA planlarının güncelleştirilmesinde kullanılmasının Refah-Yol hükümetini nasıl ve hangi 

gerekçe ile çalışmaktan kısmen veya tamamen men ettiğini,  yüzlerce EMASYA Planı içinde hangi 

somut EMASYA Planının hükümete karşı bir eylem ya da cebir şiddet unsuru içerdiğini,  

yaşanmış 20 yıl içinde hangi EMASYA Planın, EMASYA K.lığının ve bu komutanlıklara bağlı 

EMASYA Taburu, bölüğü ya da takımının 54. Hükümete yönelik bir somut eylem 

gerçekleştirdiğini ya da planlandığını belgesi ve faili ile birlikte ortaya koyamamış, iddiasını  

ispatlayamamış, atılı suç ile ilişkilendirememiş, gerekçelendirememiştir.  Ancak mahkeme 

birbirinden ilişkisiz ve birbirinden ilginç bir çok alakasız olaya ilişkin ifadeyi ardı ardına sıralayarak,  

sanki bir anlam ifade ediyor gibi,  gerekçeli kararda belgesi ve gerekçesi ile açıklamış ve  atılı suç 

ile ilişkilendirmiş gibi   sonuçta “…….. işte böyle”  diyerek, kavrama yeteneğine sahip olanların 

bile anlamakta zorlanacağı anlamsız bir tespitten, anlamlı bir sonuç çıkartma gayreti ile önceden 

zaten verdiğine inandığımız siyasi hükme gerekçesiz gerekçe oluşturmuştur.  

EMASYA Planlarının atılı suç ile hiçbir ilişkisi yoktur. Böyle bir ilişki ne iddianamede ne de 

gerekçeli kararda somut olarak ortaya koyulmamıştır. EMASYA K.lıklarının mülki makamların 

kolluk kuvvetleri ve planları ile zaten yürütmekte olduğu irtica ile mücadelede, kanun gereği aynı 

doğrultuda EMASYA Planlarının oluşturulması ve geliştirilmesinde irtica  tehdidine ilişkin her türlü 

istihbaratı oluşturması,  kesin ve açık görevi kapsamında  BÇG nin ortaya koyduğu irticai resimden 

faydalanması,  iddianamenin hazırlandığı tarihte FETÖ savcısı Bilgili ve tetikçilerini  hedefledikleri 

yolda (15 Temmuz) tedirgin etsede, TSK nın yasal, meşru ve açık bir görevidir. Bu  EMASYA 

görevinin hangi gerekçe ile 54.Hükümeti kısmen ya da tamamen ıskat ettiğini ispat etmek 

yargının görevidir. Ancak mahkeme iddiayı ispat edemediği gibi, sanıklara belgesiz ve dayanaksız 

suç ve olgu isnat etmiştir.  
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D. EMASYA Planlarının bu dava üzerinden etkisinin azaltılması, yok edilmesi ve 

(mümkünse) suç olarak gösterilmesinin arkasında yatan maksat ve gelinen sonuç;   

 

EMASYA Planlarının ve  EMASYA Protokolünün, henüz bu kumpas davasının kamuoyu 

oluşturma (hazırlık aşaması) döneminden itibaren  FETÖ üyeleri ve yayın organları, işbirlikçi 

gazeteciler ve 3,5 aylık istihbaratçı Bülent Orakoğlu ile destekçileri tarafından,  kaldırılması 

gerektiği,  bu protokolün  zorla imzalatıldığı, toplumsal olaylarda TSK’ya doğrudan müdahale 

yetkisi verdiği,  bu protokol sayesinde sözde fişlemeler yapıldığı, 5442 sayılı kanunda yer alan 

komuta ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği  gibi  hukuken ve fiilen anlamsız ve gerçek dışı 

olan ancak, anayasal düzene yönelen muhtemel bir kalkışmaya karşı; TSK nın refleksini  

köreltmek, hazırlık ve müdahale gücünü azaltmak, mülki makamların yardım taleplerini sekteye 

uğratmak, istihbarat zafiyeti yaratmak,  EMASYA Planları ile  mülki makamların kolluk kuvveti 

kullanma planları arasındaki bağı ve koordinasyonu kopartmak, mülki makamlarla TSK arasındaki 

yakın işbirliği ve ilişkiyi önlemek  ve sonuç olarak,  devlet güçlerinin etkili müdahale yeteneği ile 

toplumsal olayları bastırma kapasitesini  ve refleksini yok etmek   açısından son derece anlamı 

olan ve  yoğunlaşarak  devam eden sistemli propaganda yürütüldüğü, yakın tarihin en gerçek 

olaylarından birisidir. Bu gayretin, Orakoğlu seviyesinden ziyade, bu gibi kişi ve unsurların bilerek 

ya da bilmeyerek katkıları ve tetikçiliği ile yürütülen dış destekli ve sistemli bir faaliyet 

olduğundan hiçbir şüphe yoktur.   

 

5442 sayılı Kanun ve 11 D maddesi gereğince hazırlanan protokol ile  toplumsal olayların 

birden fazla ili kapsaması, geniş halk kitlelerine yayılması ve anayasal düzeni bozmaya yönelmesi 

durumda EMASYA K.lıklarının hazırlıklarını yaparak   olayları  yakından   takip etmesi  ve  mülki 

makamlara haber vererek gecikmenin yaratacağı mahsurları ortadan kaldırmak üzere müdahale 

etmesi ve  bastırması öngörülmüştür. Ancak diğer siyasi maksatlarla birlikte,  bir maksadı da  

kalkışmaya karşı devletin müdahale gücünü azaltmak üzere kotarılmış bu kumpas davası  ve 

propaganda sürecinde, terör örgütünün bu amacı oldukça büyük oranda gerçekleşmiş ve 15 

Temmuz kalkışmasında sonuçları açıkça görülmüştür.  

 

Bu stratejik kumpas davasında,  FETÖ savcısının, TSK nın iç tehditle mücadele edemeyeceği, 

istihbarat yapamayacağı,  bir kalkışmada kolluk kuvvetlerini kullanan mülki makamlara destek 

planları olan  EMASYA Planlarının yasa dışı olduğu izlenimi yaratan ve özellikle TSK dan ihraçlar 

konusunda, personelin tarikat bağlantılarını meşrulaştırarak, bunu bir sosyal faaliyet,  görev harici 

özel yaşam, din özgürlüğü  vs. gibi gösterip ileri sürdüğü tutarsız suç iddiaları ile;   din kılıfı altında 

şeri devlet hedefine yönelen örgütün kadrolaşmasına zemin hazırlanmış, TSK nın  kendisini 

kuşatan örgüt ve yandaşları ile mücadelesi sekteye uğratılmış, EMASYA Planları  işlemez hale 

getirilmiş ve  bunun doğal bir sonucu olarak; 

 

 15 Temmuz kalkışmasında, TSK-Mülki makamlar arasında koordinasyon, işbirliği,  

yardımlaşma, istihbarat akışı sağlanamamış, EMASYA Planları yürürlüğe sokulamamış, istihbarat 

zafiyeti ile birlikte, TSK  ancak kendi birliklerini kontrol altına alma gayretine düşmüş ve  dünyanın 

gözü önünde İstanbul’un göbeğinde boğaz köprüsü saatlerce işgal edilmiş, tek bir askeri birlik 

her hangi bir müdahalede bulunamamıştır.   
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FETÖ yargısı ve tetikçilerinin  üzerinde en çok durduğu  konulardan biri olan ve  FETÖ için son 

derece hayati önem taşıyan EMASYA Planlarının  sekteye uğratılması ile nasıl bir zafiyet yaratıldığı 

da yaşanarak görülmüştür.  

 

SONUÇ OLARAK;  

 

EMASYA Planları; 5442 sayılı kanun gereğince yapılması zorunlu olan,  valiiklerin iç tehdit 

unsurları dahil ortaya çıkan olayların emrindeki kolluk kuvvetleri ile bastıramaması durumunda 

talebi halinde uygulanan askeri birlik komutanlığının bölgesel yardım ve destek planlarıdır.  

 

EMASYA Planları mülki amirlerin yapacağı planlara ve tespit edeceği  kolluk kuvveti kullanma 

esaslarına göre mülki makamlarla  koordine edilir, EMASYA K.lıklarınca  hazırlanır ve kolluk 

kuvvetleri ile müşterek tatbikatlarla prova edilir.    

 

Garnizon Komutaklıklarının da katılımı ile illerde vali, ilçelerde kaymakam başkanlığında ”İl ve 

İlçe Güvenlik Toplantısında, olaylara müdahale yöntemleri, koordinasyon ve işbirliği esasları 

görüşülür, terör ve toplumsal olayların değerlendirilmesi yapılarak alınan kararlar rutin raporlarla 

mülki makamlarca hükümete bildirilir.  

 

Olayları üst seviyede takip etmek, hükümeti ve komuta katını bilgilendirmek maksadıyla  

Gnkur Başkanlığı Bünyesinde  “İç Güvenlik Harekat Merkezi”  ve  İçişleri Bakanlığında “Asayiş 

Harekat Merkezi”  oluşturulmuştur.   

 

EMASYA Planları bu nedenlerle mülki makamlar, İçişleri Bakanlığı ve hükümet  tarafından 

bilinmektedir.  

  

EMASYA Protokolü;  5442 sayılı kanun 11 D maddesinin emrettiği;   Genelkurmay Başkanlığı 

ile İçişleri Bakanlığı tarafından  “Birden fazla ili içine alan olaylarda kuvvetler arasında işbirliği, 

koordinasyon, kuvvet kaydırması, emir komuta ilişkileri ve gerekli görülen diğer hususların ve 

esasların  belirlenmesini ve  yürütülmesini” sağlamak üzere yapılmış ve yapılması zorunlu olan 

bir protokoldür.   

 

EMASYA Protokolü; 7 Temmuz 1997 tarihinde (Refah-Yol Hükümetinin İstifasından Sonra) 

İmzalanmıştır.   

 

EMASYA Protokolü GİZLİ” GİZLİLİK DERECELİ BİR PROTOKOL DEĞİLDİR.  iddianın aksine Gizlilik 
derecesi taşımayan  açık bir protokoldür.   
 

EMASYA Seminerinin Gnkur Başkanlığı ile hiç bir ilgisi yoktur. EMASYA Planları mülki 

makamların koordinesinde uygulanmakta ve geliştirilmektedir EMAYA Seminerleri kolluk 

kuvvetlerinin katılımı ile EMASYA Bölge ve Tali Bölge K.lıklarında bölgesel olarak icra edilmektedir 

(Prot.md.16). Bu yöndeki iddia ve sözde belgelerin tamamı uydurmadır. 

 

    Mahkeme, EMASYA planları ile ilgili olarak, Refah Yol hükümetini kısmen veya tamamen ıskat 

edecek tek bir belgeyi ya da geçmiş 20 yıl içinde  yaşandığını ispat ettiği tek bir faaliyetini somut 
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belgesi ve faili ile birlikte gerekçeli kararda ortaya koyamamıştır.  Mahkemenin EMASYA Planları 

ve sözde belgelerle ilgili her türlü değerlendirmesi gerçek dışıdır.  

      

20. MAHKEMENİN DAYANDIĞI DELİLLERİN NİTELİK VE İNCELENMESİ (G.K.s 2845-2924): 

 

Bu başlık altında; mahkemenin gerekçeli kararının 2845-3924 sayfaları arasında suçun delili 

olarak gösterdiği, “yazılı ve diğer belgelerin mahkemece değerlendirmeleri” başlığına verilen 

cevap ve bu değerlendirmenin yanlı-siyasi-hukuka aykırı olduğu ortaya konulacaktır.  

 

A. (1). 17 OCAK 1997 TARİHİNDE CUMHURBAŞKANINA VERİLEN BRİFİNG VE İÇERİĞİ (G.K.s. 

2845-2847)  

 

Cumhurbaşkanı Demirel’e, Yürütmenin, Cumhurun ve Devletin başı ve Başkomutan olarak 

TSK (Gnkur Başkanına)’ya  17 Ocak 1997 tarihinde Gnkur.Başkanlığında verdiği direktifin (G.K 

S.2846) alıntılanan kısmı  aşağıdadır,   

“Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden gönderilen “Sayın Cumhurbaşkanına Genelkurmay 
Karargahında verilen brifingte yapılan konuşmalar” başlıklı 17 Ocak 1997 tarihli 3 sayfadan 
oluşan belgede;  
 

“Sn.Cumhurbaşkanı: 
 

-   Bu konu MGK’da görüşülmek üzere gündeme getirilmiştir. Şu ana kadar 

görüşülemedi. –  

    Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri bu tür tehditler olmuştur. Bir komünist devleti    

    kurulması tehlikesi de vardı. Her zaman bu tür tehlikeler oluşmuştur. Önemli olan Türkiye’yi 

idare edilemez duruma getirmemektir. Devlet’in alacağı tedbirlerle bu tehdit tesirsiz hale 

getirilebilir. 

-  Söylenenlerin bir kısmı yeni değildir. Bir kısmı günceldir. Ben öncelikle ülkenin güvenliğini      

   düşünürüm. Hukuk devletinin kurallarını ayakta tutarak gereken tedbirleri almayı düşünürüm. 

-  İç savaşa gitmeden gerekli tedbirler alınmalıdır. 

-  İrtica gibi Kürtçülük de var. Bunlar birleşebilir mi? Maksatları ayrı. 

-   Alınması gereken pratik tedbirler var. Bunları alarak mani olabiliriz. 

-  Devletin büyük kuruluşlarının başında rejim düşmanı kimseyi barındırmam. 

-  Devleti rahatsız hale getirecek, devletin şeklini değiştirecek hiçbirşey yaptırmayız. 

 -  Devlet Başkanı ve vatandaş olarak görevimi yaparım. Sizlerle işbirliği yaparım. 

- ….. En önemli olan şey Cezayir durumuna düşülmeden bu durumdan çıkılmasıdır. 

-Devletin kendini koruma mekanizmasında bir noksanlık yok. Bunları işleteceğim. 

 

  

     Sn.Cumhurbaşkanı;  

 

-   Sizin düşüncelerinizi bilmem gerekir ki tedbir alayım.  Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’nın     

    temsilcisi olarak sizin rahatsızlığınızı bilmem gerekir. Siz rahatsanız sistem rahat işler. 
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-   Maalesef son olaylarla ilgili tartışmalar ve yazılar, hadiseyi ve kişileri bırakıp devleti hedef 

almaya       

    yöneldi ve devletin çalışmasını zorlaştırdı.  

 

17 Ocak 1997 tarihinde Cumhurbaşkanı ile Genelkurmay Başkanı arasında yapılan görüşme, 

mahkemenin G.K.s. 2847’de yer alan zorlama değerlendirmesinde  ifade ettiği gibi siyasi değil,  

TSK’nın yukarıda sayılan anayasa dahil, mevzuat uyarınca yetkili ve görevli olduğu, Devletin 

Milli Güvenliği ile ilgili, MGSB de açıklanarak mücadelesine karar verilmiş konulardır. Aradaki, 

farkı ayırt edemeyen mahkeme, bu görüşmenin siyasi olduğu zorlama değerlendirmesini 

yapmıştır. Kaldı ki, Başkomutan sıfatı taşıyan, yürütmenin ve Cumhurun başı, kiminle ne 

konuşacağına kendisi karar verir. Cumhurbaşkanı brifing sonrası “İrtica Tehdidi”ni MGK 

gündemine aldığını, bir dizi tedbir düşündüğünü de belirtecek şekilde Devletin alacağı tedbirlerle 

bu tehdidin tesirsiz hale getirileceğini belirttikten sonra, TSK’ya “GEREKLİ TEDBİRLERİN 

ALINMASI” genel direktifini vermiş ve alınması gereken bir dizi tedbiri de sıralayarak 

açıklamıştır. Bu direktif, bütün iddiaları çürüten, açık, kesin, meşru ve yasal bir direktiftir.  

İddianın aksine, mahkemenin değerlendirmesi, cumhurbaşkanlığına ve yürütmeye müdahale 

eden maksatlı siyasi bir değerlendirmedir.  

  

Cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalasında, 17 Ocak 1997 tarihli brifing sözde delil 

olarak sayılmıştır (G.K.s.2697,s.2729). Ancak savcının atılı suçla ilgili 1. sırada delil olarak saydığı 

bu brifingte Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Başkomutan ve Devletin Başı olarak  TSK 

(Gnkur Başkanına) verdiği “İRTİCA İLE MÜCADELE” genel direktifi, iddianın aksine  atılı suçu 

çürüten, açık somut, yasal ve  savcının üzerinde mütalaada bulunamayacağı kesin bir delildir.  

Savcı, brifing metnini atılı suça delil olarak saymakla birlikte, özenle gizlediği  brifing sonrası 

Cumhurbaşkanının MGK  gündemini belirlemesini ve TSK ya verdiği emrini, hiçbir biçimde yok 

sayamaz ve Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı bu işlemi yargı konusu yapamaz. Aksi durum 

bizzat savcının işlemini anayasal düzene karşı işlenmiş eylem haline getirir. Türk Milleti, 

Cumhuru temsil etmek ve Cumhur adına karar vermek üzere o tarihte savcı ya da mahkeme 

üyelerini değil, Süleyman Demirel’i Cumhurbaşkanı makamına getirmiştir. Yargı, Cumhurun ve 

yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanının “irtica ile mücadele”ye ilişkin emrini  yasadışı ilan 

edemez, bu yolla, yürütmeye ve idareye müdahale edemez. Bunu değerlendirmek ve yargılamak 

5.Ağır Ceza mahkemesinin yetkisi içinde değildir. 

Ayrıca, Gnkur Başkanı İ.H.Karadayı, 9.Cumhurbaşkanı ile 17 Ocak 1997 tarihli brifing sırasında 

yaptığı görüşmede, SİYASETİN DIŞINDA OLDUKLARINI VE CUMHURBAŞKANININ ANAYASAL 

DÜZEN İÇİNDE SORUNLARI ÇÖZECEĞİNE OLAN İNACINI CUMHURBAŞKANINA İLETMİŞTİR.  C.B 

Süleyman Demirel arşivinden TBMM Komisyonuna gelen ve dosyaya intikal eden Kls.250 s.472 

de bulunan görüşme metninden alıntı aşağıdadır;  

 
Siyasettin dışında olduğunu ve özenle kaçındığı açıklayan ve anayasal düzeni referans 

gösteren Gnkur Başkanı ve TSK’ya, bir takım yamama kılıflar altında, suç ve olgu isnat etmek, 

amaçlar monte etmek, kasıtlı bir varsayımdan öteye geçemez. Bu ifadeler, istinaf 

mahkemesinin gerekçeli gerekçesiz kararında ifade etmediği somut ve geçerli delillerdir.  
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B. (2). TBMM DARBELERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONUNDAN GÖNDERİLEN “İRTİCAİ 

FAALİYETLER VE CUMHURBAŞKANLIĞINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR” BAŞLIKLI BELGE (G.K.s. 

2847-2860)  

 

Genelkurmay Başkanlığında 17 Ocak 1997 tarihinde Gnkur. Başkanı Org.İ.H.Karadayı 

tarafından Cumhurbaşkanı S.Demirele verilen brifingin, Cumhurbaşkanlığı Genelsekreteri Necdet 

Seçkinöz tarafından irdelendiği  görülmektedir.   

 

Necdet Seçkinöz tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanlığı resmi görüşü olarak CB Süleyman 

Demirel arşivine kaydedilen bu değerlendirmenin gerekçeli karara sadece yazılması, hiçbir olumlu 

veya olumsuz değerlendirme yapılmamış olması dikkate alındığında, sanıkların aleyhine bir belge 

olarak ortaya konulmuş delil niteliğinde kabul edilmesi olanaklı olmamış ve bu kısımda 

tarafımızdan ayrıca bir değerlendirme yapılmamıştır.  

 

Ancak; iddianamede ve iddianameden aynen alıntılanan bu kısımda yapılan algı ve 

manipülasyonları, davanın hukuki süreç içinde nasıl kurgulandığının görülmesi bakımından 

açıklamakta yarar görüyoruz;  

 

 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-51 Sayısı yazılı sayfa 20-21;  

 

İDDİA 2-CEVAP-2 

 

 Gerekçeli karar sayfa 2848 (iddianame syf. 67);   

 
“20-21’inci sayfalarda “Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında Atatürk’e 

hakaret nedeniyle İstanbul Başsavcılığınca açılan davada; dava Hakimi M. K., sanık 
Abdurrahman Dilipak’ı mahkemeye çağırmaksızın beraat ettirmiş, müteakiben bu Hakim, Yüksek 
Hakimler kurulu tarafından kınama cezası ile birlikte Bursa’ya atanmıştır. Şevket Kazan Adalet 
Bakanı olunca bu hakimin itibarının iadesini, kınama cezasının kaldırılmasını ve kendisinin yeniden 
İstanbul’a atanmasını” talep etmiştir. Bu isteklerin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
reddedilmesi üzerine, adı geçen Hakim “tetkik hakimi” olarak Adalet bakanı Şevket Kazan 

tarafından Bakanlığa alınmıştır. Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve işlemlerin usülüne 
uygun olduğunun belirtildiği, 

 
 Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357- 236-237 

Sayısı yazılı 2-3.sayfada; İDDİA 2 olarak belirtildiği, CEVAP 2 kısmında ise gerekçeli bir açıklama 
yapıldığı, yapılan işlemlerin usülüne uygun olduğu belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı 
ile Genelkurmay, Başbakanlık yazısı yazılmıştır.)” Demektedir. 

 
 TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporunda;  

 “Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve işlemlerin usülüne uygun olduğunun 
belirtildiği” şeklinde bir cümle yoktur. Bu cümle sonradan eklenmiş, arşiv manipüle edilmiştir.  

 

 Aksine, Savcılığın "gerekçeli açıklama"  olarak ifade ettiği CEVAP 2'deki açıklamada Hâkim 

Mustafa KUTLUK'un  M.K. olarak geçiyor) yaklaşımı ağır biçimde eleştirilmiş, söz konusu hâkimin 
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kararının Yargıtay'ca bozulduğu vurgulanmıştır. Ayrıca; TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu 

Raporunda;   

Bu konuda Cumhurbaşkanı S.DEMİREL  Başbakan ERBAKAN'a 04.02.1997 tarihinde KİŞİYE 

ÖZEL bir mektup göndermiş; 

Mektupta da Mustafa KUTLUK hakkında ağır ifadeler kullanılarak kendisinin "Adalet 

Bakanlığı Tetkik Hâkimliğine getirilmesi son derece sakıncalı bulunmuştur." denilmiştir. (TBMM 

Raporu, sf. 1001 - 1002) 

İddianamede ve gerekçeli kararda; İşlemlerin uygun yapıldığı cümlesi ilave edilerek ve 

mektup gizlenerek, kayıt belge üzerinde tahrifat yapılarak aktarılmıştır. En azından görev suçu 

oluşturan bu tahrifatın ve Tanık gazeteci A.Dilipak  ile  Hakim Mustafa Kutluk’u koruma 

ihtiyacının gerekçesini FETÖ üyesi Bilgili ve Mahkeme heyetinin açıklaması gereklidir. Tanık 

A.Dilipak’a karşı taraflı olan mahkeme heyetinin, bu tanığın beyanlarını kararına dayanak 

alması hukuk dışıdır. Tanık beyanı hukuken geçerli değildir.  

  

 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-55 Sayısı yazılı 5.sayfada; 

 
İDDİA 8-CEVAP-8  
 
Gerekçeli karar sayfa 2849 (iddianame syf. 69);   
 
“24’üncü sayfada “Refah Partisi türbanlı yargıçların görev almalarına olumlu yaklaşım 

sergileyerek, Kılık Kıyafet Kanununu ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Nitekim bunlardan iki 

tanesinin atanması gerçekleştirilmiştir” Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve kılık kıyafet 

konusunda kanunlar ve yönetmelik değişmedikçe devlet memurlarının başka türlü hareket 

etmelerinin mümkün olmadığının belirtildiği, Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap 

No:91703, Fihrist No:22357- 243 Sayısı yazılı 9.sayfada; İDDİA 8 olarak belirtildiği, CEVAP 8 

kısmında yasa ve yönetmelikler açıklanarak, kılık kıyafet konusunda kanunlar ve yönetmelik 

değişmedikçe devlet memurlarının başka türlü hareket etmelerinin mümkün olmadığı, 

Cumhurbaşkanı tarafından Başbakana yazı yazıldığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı 

ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)” 

 

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporunda (Cumhurbaşkanlığı arşivinde);  

CEVAP 8'de, "Cumhurbaşkanı tarafından Başbakan'a “YAZI YAZILDIĞI" değil, "UYARICI 

NİTELİKTE BİR YAZI" yazdığı vurgulanmıştır.  Yani Cumhurbaşkanı Başbakan'a sıradan bir yazı 

değil uyarıcı nitelikte özel bir mektup göndermiştir. 

 

Cumhurbaşkanı gönderdiği yazısında (ki onu da TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu 

Raporu'nda görüyor ve o mektubun da 04.02.1997 tarihli ayrı bir mektup olduğunu anlıyoruz) ne 

tür bir "uyarıda" bulunmuştur? 

Mahkemenin “yazı” olarak tarif ettiği uyarıcı mektupta aynen şu ifadeler geçmektedir: 

"(...) 

 1. Lâik düzeni korumak için mevcut kanunlar harfiyen uygulanmalıdır. 

2.Anayasa'nın 174. Maddesi'nin koruduğu 'Devrim Kanunları' uygulanmalıdır. 
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3. Devletin kurumlarına 'Köktendinci cereyanı'nın sızması kesinlikle önlenmelidir. 

Bu meyanda; Yargı organları, Silahlı Kuvvetler, Üniversiteler, Emniyet Teşkilâtı, Okullar, 

İdare, Diyanet Teşkilâtı, Yerel Yönetimler korunmalıdır." 

 
FETÖ üyesi Bilgili ve Mahkeme heyeti Cumhurbaşkanı'nın İddia:8 hakkındaki  uyarı 

mektubunu iddianameden ve gerekçeli karardan gizlemiş, manipüle etmiştir.  
 

 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-258 Sayısı yazılı 24.sayfada; 

 
      İDDİA 23-CEVAP-23  

 

      Gerekçeli karar sayfa 2854 (iddianame syf. 73);   

 

      “İDDİA 23’de, İmam Hatip Okullarının yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında açtıkları, kurdukları 

ve/veya denetledikleri Kur’an kursu, dersane, okul ve üniversiteler vasıtasıyla yoğun, yaygın ve 

etkili bir eğitim çalışması yürüten irticai unsurlar kendine özgü eğitim olanakları yaratmakta, 

bilinçli olarak kamu yönetimi alanında spesifik hedeflere göre adam yetiştirmekte, yurt ve 

pansiyonlar ağı sayesinde barınma olanağı sağlamakta, öğrencilere önemli miktarda burs, 

harçlık, eğitim araç ve gereçleri temin etmekteir. Bu çerçevede sadece Fethullah Gülen’e ait 

yurtiçinde ve yurtdışında toplam 448 yurt, 346 dersane, 181 okul ve 3 özel üniversite 

bulunmaktadır diye belirtilmiştir. 

CEVAP 23 kısmında ise, konunun bütün boyutlarıyla araştırılarak alınacak tedbirlerin tesbiti için 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görevlendirilmesinde fayda mülahaza edilmektedir 

diye belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Baş diye yazılmıştır.) 

 

     TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporunda (Cumhurbaşkanlığı arşivinde); 

 

    "CEVAP 23 – Bu iddia tamamen doğrudur ve şeriatçı kesimin hedefine varmasında 

etkili olabilecek en etkin araçtır.  Konunun bütün boyutlarıyla araştırılarak alınacak tedbirlerin 

tesbiti için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görevlendirilmesinde fayda mülahaza 

edilmektedir." Şeklindedir.  

       FETÖ üyesi Bilgili ve Mahkeme heyeti Cumhurbaşkanlığı arşivinde yer alan; “Bu iddia 

tamamen doğrudur ve şeriatçı kesimin hedefine varmasında etkili olabilecek en etkin 

araçtır.”  cümlesini belgede tahrifat yaparak çıkartmış, gizlemiştir. FETÖ üyesi savcı ve Mahkeme 

heyeti tahrifatın gerekçesini açıklamakla yükümlüdür. Bu belge, 15 Temmuz kalkışmasına giden 

yolda FETÖ ye nasıl bir yol açıldığını gösteren bir ibret belgesidr. Bu tahrifat aynı zamanda 

davadaki FETÖ kumpasını açıklayan, FETÖ yargısının örgüt amaçları doğrultusunda hareket 

ettiğini gösteren bir karinedir.  

 

  Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-265 Sayısı yazılı 31.sayfada; 

 

      İDDİA 30-CEVAP30 
      Gerekçeli karar sayfa 2856 (iddianame syf. 74);   
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     “İDDİA 30’da Refah’lı Belediyeler kendi kontrolünde faaliyet göstermekte olan yurt, pansiyon 
ve bir kısım vakıf imkanlarını en verimli şekilde kullanmak suretiyle şehir varoşlarında oturan fakir 
ailelere gıda, yakacak ve parasal yardım yapmakta, bu ailelerin çocuklarının eğitim masraflarını 
üstlenmekte ve RP’li Büyükşehir Belediyeleri tarafından yüksek öğrenim gençliğine karşılıksız burs 
verilmektedir. Bu maksatlar için sadece Ankara Büyükşehir Belediyesince ayrılan fon miktarı 5 
trilyon lira civarındadır, 
 
    CEVAP 30 kısmında ise, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının daha etkin bir şekilde 
faaliyet göstermesi ve bu arada Kredi ve Yurtlar Kurumunca öğrencilere daha yaygın ve üst 
düzeyde kredi verilmesi gerekmektedir şeklinde belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile 
hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)” 

 

     TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporunda (Cumhurbaşkanlığı arşivinde); 
 

     "CEVAP 30 -  Bu tür faaliyetlerin önlenebilmesi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakıflarının daha etkin bir şekilde faaliyet göstermesi ve bu arada Kredi ve Yurtlar Kurumunca 
öğrencilere daha yaygın ve üst düzeyde kredi verilmesi gerekmektedir." 
 
 Arşiv belgede yer alan  "BU TÜR FAALİYETLERİN ÖNLENEBİLMESİ İÇİN" cümlesi  çıkarılarak 
iddianameye ve gerekçeli karara aktarılmış,  bu suretle anlam kayması oluşturularak tedbirin 
maksadı gizlenmiştir.   
  
    Tahrif edilmiş ancak arşiv belgede mevcut bu cümle ile, cevabın  hem  anlamı değişiyor, hem de 

iddianın doğruluğu Cumhurbaşkanlığınca da teyit edilmiş oluyor. Bu maksadın ve iddianın 

doğruluğunun, cümle eksiltip anlam kayması yaratılarak yok edilmek istendiği açıktır. Buradaki 

esas soru, bir savcının ve mahkeme heyetinin bu anlam kaymasını yaratmak istemesindeki amaç 

ve hedef nedir? Bir mahkeme bir belgeyi, üstelik devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı 

makamının arşivindeki bir belgeyi, hangi gerekçe ile tahrif etme ihtiyacı hisseder?  Bu tahrifatın 

organize bir faaliyet ürünü olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Belge tahrif eden bir mahkeme 

heyetinin, sahteliği kanıtlanmış CD 5 içindeki sahte belgeleri dayanak alıp hüküm kurması,  bu 

gerçeklik karşısında adil yargılanma ve hukuk açısından ne ifade etmektedir? Bu soruyu 

mahkemeniz değerlendirmelidir. 

 

 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-272 Sayısı yazılı 39 sayfada; 
 

     İDDİA 38-CEVAP 38 
 
     Gerekçeli karar sayfa 2857 (iddianame syf. 75);   
 
     “İDDİA 38’de, "RP ve diğer irticai kesim belirtilen hedeflerini gerçekleştirmek için, bir taraftan 
imam hatip mezunlarının harp okullarına girmeleri yönünde yasa tasarısı dahil çeşitli alanlarda 
mücadele verirken, diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde askeri öğrencilere, 
astsubaylara ve rütbeli subaylara ulaşmak istemekte, çeşitli problemler bazında ele geçirmeye 
çalışmaktadırlar." şeklinde belirtilmiştir. CEVAP 38 kısmında ise, bu konuda verilmiş bir kanun 
tasarı veya teklifi bulunmadığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Başbakan’a yazılan 
mektup kapsamında diye yazılmıştır.)” 
 

     TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporunda (Cumhurbaşkanlığı arşivinde); 
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      Cumhurbaşkanlığı arşiv belgede CEVAP 38'de yer alan “bu konuda verilmiş bir kanun tasarı 
veya teklifi bulunmadığı” ifadesi alınarak iddianameye ve gerekçeli karara yazılmış, diğer 
cümleler çıkartılmıştır.   
 
 Oysa açıklamanın devamında Anayasa'nın 118'nci Maddesindeki Milli Güvenlik Kuruluna  atıf 

yapılmakta,  cevabın son paragrafında ise"Gerek Milli Güvenlik Kurulu, gerekse milli 
güvenliğin sağlanmasında en yetkili merci olan Genelkurmay Başkanlığı'nın iddia edilen 
konular üzerinde hassasiyetle durması gerekmektedir." İfadesi yer almaktadır.  
 
 Mahkemenin gizlediği bu ifade, atılı suçu esastan çürüten Cumhurbaşkanınca  milli güvenliğin 

sağlanmasında GNKUR.BAŞKANLIĞI ve MGK’ YI EN YETKİLİ MERCİ OLARAK TANIMLAYAN AÇIK BİR 

İFADEDİR.  Bu ifade aynı zamanda açık bir görev tevcihi ve tarifidir 

 

    2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği  Kanununda 

tanımlanan Millî Güvenlik; Devletin Anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, 

milletlerarası alanda siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdî 

hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasını ifade eder.  T.C. 

Devletinin milli birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı makamının bu tanımı ve görev tevcihini 

mahkeme yok sayamaz.  Bu  tanım, FETÖ üyesi savcı Bilgili  ve mahkeme heyetinin, bu cümleyi 

hangi maksatla çıkartıp belgeyi tahrif ettiğini de açıklamaktadır.  

 

 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-283 Sayısı yazılı 50. sayfada; 
    
     İDDİA 49-CEVAP 49 
 
     Gerekçeli karar sayfa 2857 (iddianame syf. 77);   
 
     “İDDİA 49’da, RP’li Bakan Necati Çelik “Askerlerin Sultanbeyli’de irtica yanlısı belediyeyi 
dışlayarak Atatürk heykeli diktirmesinin, Susurluk’taki esrarengiz kazadan daha önemli olduğu” 
fikrini ileri sürmüştür," şeklinde belirtilmiştir. CEVAP 49 kısmında ise, Doğru olduğu, Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından Adalet Bakanlığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmiştir. (Sayfanın 
üst tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.) 
 
   TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporunda (Cumhurbaşkanlığı arşivinde); 
 
   Oysa Cumhurbaşkanlığı arşivindeki ifade;  "CEVAP 49 - Doğrudur. AYRICA TÜRK SİLAHLI 

KUVVETLERİNE 'KABA KUVVET' ŞEKLİNDE TAHKİR VE TEZYİF EDİCİ SÖZLER SARF ETTİĞİNDEN 

HAKKINDA Genelkurmay Başkanlığı tarafından Adalet Bakanlığına suç duyurusunda 

bulunulmuştur." Şeklindedir.  

 

 Görüldüğü gibi, FETÖ üyesi savcı Bilgili ve Mahkeme heyeti  burada da cümle eksilterek 

ifadeyi anlam kaymasına uğratmış ve GENELKURMAY'IN BAKAN HAKKINDA "HAKARET 

NEDENİYLE" DEĞİL, BİR FİKRİNDEN DOLAYI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUĞU ALGISI 

YARATMIŞTIR. Bu sistemli anlam kaydırmaların, siyasi amaca hizmet eden, bir darbe davası 

kotarmak için,  planlı bir iradeye sahip organizasyon tarafından kasıtla yapıldığı açıktır.  

 

 

  Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-286 Sayısı yazılı 53. sayfada; 
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      İDDİA 49-CEVAP 49 
  
      Gerekçeli karar sayfa 2859 (iddianame syf. 77);   
 

      İDDİA 52’de, Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, çeşitli irticai grupların toplantılarına katılmakta, 

laiklik, ırk ve dil konularında sahip olduğumuz ulusal değerleri yıpratmaya gayret sarfetmektedir, 

şeklinde belirtilmiştir.  CEVAP 52 kısmında ise, Doğru olduğu, Cumhurbaşkanı tarafından 

Başbakana yazı yazıldığı (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Başbakanlık diye yazılmıştır.) 

 

     TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporunda (Cumhurbaşkanlığı arşivinde); 
 

     Oysa Cumhurbaşkanlığı arşivindeki belgede; "CEVAP 52 - Doğrudur. BU ÇEŞİT BEYANDA 

BULUNANLAR HAKKINDA CUMHURİYET SAVCILARININ DAHA AKTİF HAREKETE GEÇMELERİ 

GEREKTİĞİ KONUSUNDA Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Başbakan'a yazılan yazı örneği 

ektedir."  Denmektedir.  

  

      Mahkemenin tahrif ederek belgeden çıkardığı bu cümleden, Cumhurbaşkanınca sadece Şevki 

YILMAZ’ı konu eden  münferit bir olayla ilgili değil, benzer olaylarla ilgili genel bir direktif 

verdiği  ve bir yöntem tespit ettiği anlaşılmaktadır.  Bu genel ve sürekli direktiften oldukça 

rahatsız olduğu anlaşılan FETÖ savcısı Bilgili ve mahkeme heyetinin,  Cumhurbaşkanının genel ve 

sürekli direktifini, münferit bir direktife indirme gayreti gösterdiği anlaşılmaktadır.  

  

 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-287 Sayısı yazılı 54. sayfada; 
     
     İDDİA 49-CEVAP 49 
 
     Gerekçeli karar sayfa 2860 (iddianame syf. 77-78);   
 
    İDDİA 53’de,Gelişmiş G-7 ülkelerine karşı “Müslüman Sekizler” olarak isimlendirilen bir 

ekonomik birlik kurma projesi, son aşamada tesisi öngörülen “İslam Birliği” alt yapısının temel 

taşı olarak kabul edilmekte bu yaklaşımla İslami örgütlenme çalışmaları kuvvetlendirilmek ve 

genişletilmek istenmektedir, şeklinde belirtilmiştir. CEVAP 53 kısmında ise, doğru olduğu, 

Cumhurbaşkanı tarafından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller’e yazı yazıldığı 

belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.) 

 

       TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporunda (Cumhurbaşkanlığı arşivinde); 
 

         Oysa Cumhurbaşkanlığı arşivindeki belgede; "CEVAP 53 - Doğrudur. SADECE EKONOMİK 

KONULARDA DEĞİL, BAZI RADİKAL İSLÂM ÜLKELERİYLE SAVUNMA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 

ARAYIŞLARI DA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR. 

 

  BU NEDENLE ANAYASA'NIN 118'NCİ MADDESİNDE MİLİ GÜVENLİK KURULU'NA VERİLEN 

GÖREV VE YETKİLER DİKKATE ALINARAK BU HUSUSLARIN KURULCA HÜKÜMET'E BİLDİRİLMESİ 

GEREKMEKTEDİR. 

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 316 / 1709 
 

 

      Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu 

ÇİLLER’e yazdıkları yazı ektedir."    

  

      FETÖ savcısı Bilgili ve mahkeme heyetinin,  belgeden tahrif edilerek çıkartılan bu  ifadelerde 

savunma işbirliği anlaşması arayışlarının milli güvenlik açısından önemi vurgulanarak, bu 

konunun MGK tarafından hükümete bildirilmesinin gerektiği yazı ile Başbakan Yardımcısı ve 

Dışişleri Bakanı Tansu ÇİLLER’e bildirildiği ifade edilmektedir. Bu kadar hayati önemi haiz 

cümleler belgeden çıkartılarak,  türban ve sözde müşteki mağduriyeti üzerinden, örgüt amacına 

hizmet eden  sistematik bir kumpas davasının kotarıldığı anlaşılmaktadır.  

 

Sonuç olarak; FETÖ üyesi savcı Bilgili ve Mahkeme heyetinin  Cumhurbaşkanlığı belgeleri 

üzerinde tahrifat yaparak siyasi amaca hizmet eden, görünüşte türban ve sözde mağdur-

müştekiler üzerinden kurgulanmış bir darbe davası kotarmak için, dilekçemizde açıkladığımız 

sayısız manipülasyonlarla birlikte bu belgeler üzerinde de sistemli anlam kaydırmaları yarattığı 

anlaşılmakla birlikte, bu sistemli faaliyetin planlı bir iradeye sahip organizasyon tarafından kasıtla 

yapıldığı, atılı suçu esastan çürüten T.C. Devletinin mlli birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı 

makamının, milli güvenliğin sağlanmasında GNKUR.BAŞKANLIĞI ve MGK’ YI EN YETKİLİ MERCİ 

OLARAK TANIMLAYAN ve esasen bir görev tarifi ve tevcihi anlamı da taşıyan  ifadesini ve   

Fethullah Gülen’e ait yurtiçinde ve yurtdışında bulunan eğitim kurumlarının şeriatçı kesimin 

hedefine varmasında etkili olabilecek en etkin araç olduğunu teyit eden, alınacak tedbirler için 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görevlendirilmesi direktifini de gizleyerek,  bu davanın 

açık bir FETÖ kumpas davası olduğunu, siyasi amaçlara hizmet ettiğini, FETÖ nün amacına 

ulaşmada başarılı olamasa da, siyasi amaçların bu kumpas davası üzerinden halen süregeldiğini 

açıkça ortaya koymaktadır.  Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı arşiv belgelerindeki tahrifatın,  15 Temmuz 

kalkışmasına giden süreçte,  yargının siyasal İslam ve F.GÜLEN korumacılığı ile  FETÖ ye nasıl bir 

yol açıldığını açıkça gösteren bir ibret belgesi özelliğini de taşıdığı anlaşılmaktadır.  

 

Bu kısımda yapılan manipülasyonlar dava sürecinda sanık Alican Türk tarafından 

savunmasında ortaya konulmasına rağmen, iddianamedeki manipülasyonlarının gerekçeli kararda 

da aynen devam etmesinin, mahkeme heyetinin ya dava dosyasını hiç incelemeden karar vediğini 

ya da FETÖ savcısı Bilgili ile fikir birliğine sahip olduğunu açıklamaktadır. Bu nedenle, bu kısımda 

mahkemenin bir değerlendirme yapmaktan özellikle kaçınmasının anlamı ortaya çıkmakla 

birlikte, esasen atılı suçu ıskat eden delil niteliği taşıdığı da açıktır.   

 

C. (3). 24 OCAK 1997 TARİHİNDE GÖLCÜK DONANMA KOMUTANLIĞINDA YAPILAN 

SEMİNER (2.Kls. S:168-198) (G.K.s.2860-2865)  

 

      Mahkemenin gerekçeli kararında üzerinde en çok saptırma yaptığı konulardan birisi Gölcük 

Donanma Komutanlığında yapılan seminerdir.  Mahkeme, “Gölcük Donanma K.lığında yapılan 

seminer” başlığı altındaki  bu bölümde,  Salim Dervişoğlu’nun 2001 yılında katıldığı Cevizkabuğu 

TV proğramında Gölcük Semineri ile ilgili konuşmalarının yanı sıra, Hulki Cevizoğlu’nun 2001 

yılında çıkardığı bir kitaptan  alıntılarla, Gölcük Donanma seminerine katılmayan sanık Erol 

Özkasnak’ın TV proğramına telefonla katılarak yaptığı, Gölcük Donanma K.lığı semineri ile ilgisi 

olmayan,  genel  ve kişisel  değerlendirmelerini, sanki  seminerle ilgisi varmış  gibi  bu kısma 

monte ederek  değerlendirmiş, gerekçeli kararının bir çok yerinde de, Salim Dervişoğlu’nun 
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yanına sanık Erol Özkasnak  ismini de  monte ederek, Salim Dervişoğlu’nun Gölcük semineri ile 

ilgili ifadelerinin Sanık Erol Özkasnak tarafından da aynen ifade edildiği algısı yaratmaya 

çalışmıştır.   

 

Bu nedenle, bu kısımda sadece Gölcük semineri değil, mahkemenin sanık Erol Özkasnak’ın  

TV programındaki konuşmaları üzerindeki manipülasyonları da değerlendirilmiştir.   

 

Bu saptırmanın açıklıkla ortaya çıkması için bu konu 2 alt başlık altında açıklanmıştır.  

 

1) 28 ŞUBAT KARARLARININ MERKEZİNİN GÖLCÜK’TE YAPILAN SEMİNER VE TOPLANTI 

OLDUĞU, 28 ŞUBATIN BİR REAKSİYON OLDUĞU, BU REAKSİYONUN DA MUHATABININ 

HÜKÜMET OLDUĞU YÖNÜNDEKİ  İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR;  

 
Mahkeme “Yazılı ve Diğer Delillerin değerlendirilmesi”başlığı altında G.K.s.2860’da;  

 

      “23-24 Ocak 1997 tarihlerinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan seminerin ev 

sahipliğini yapan o tarihte Gölcük Donanma Komutanı Salim Dervişoğlu 13 Ocak 2001 günü 

Kanal 6 televizyonunda Hulki Cevizoğlu’nun “Ceviz Kabuğu” adlı TV programına katılarak özetle; 

Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan toplantıda, seminerde, ülkedeki laiklik ihlali konusunda 

herkesin kendi müşahadelerini söylediğini, katılanların fikir ve görüşlerinin alındığını, katılanların 

hepsinin aynı teşhis üzerinde birleştiklerini, hemfikir olduklarını, 28 Şubat kararlarının merkezinin 

Gölcük’te yapılan seminer ve toplantı olduğunu, 28 Şubat’ın bir reaksiyon olduğunu, bu 

reaksiyonun da muhatabının hükümet olduğunu belirtmiştir.  Demektedir. 

   
       Mahkeme, yukarıda  yaptığı  tespitini (G.K s.2860),  “İcra Hareketlerinin Başlaması” başlığı 

altında sayfa 3502 de aşağıdaki şekilde manipüle etmiştir;;   

  
        “ Bu tarihten önce 23-24 Ocak 1997 tarihinde Gölcük'te yapılan 1997 tarihli Genel Kurmay 

Genel Sekreterliği tarihçesinde belirtilen Gölcük Donanma Komutanlığında resmi olarak yapılan 

Harp Oyunu seminerinin arasındaki periyotta herkesin hem fikir olduğu, ülkedeki laiklik ihlali 

konusunda herkesin kendi müşahedelerini söylediği, katılanların fikir ve görüşlerinin alındığı, 

katılanların hepsinin aynı teşhis üzerinde birleştikleri, 28 Şubat kararlarının merkezinin Gölcük’te 

yapılan seminer ve toplantı olduğu, 28 Şubat’ın bir reaksiyon olduğu, bu reaksiyonun da 

muhatabının hükümet olduğu yönündeki sanık Erol ÖZKASNAK ve Gölcük Donanma 

komutanı tanık Salim Dervişoğlu'nun beyanları ile bu toplantının hazırlık hareketi olup 

mülga 765 sayılı TCK.nın 171/2. maddesi ve 5237 sayılı TCK.nın 316. maddesinde tanımlanan gizli 

ittifak /suç için anlaşma suçunu oluşturduğu kabul edilmiştir.”  Demektedir.  

 

       Öncelikle, Gölcük Donanma seminerine katılmamış olan ne sanık Erol Özkasnak’ın, ne de 

tanık Salim Dervişoğlunun böyle bir ifadesi yoktur. Hulki Cevizoğlu’nun kitabında da 

bulunmamaktadır 

 

      Mahkeme görüldüğü gibi “28 Şubat’ın bir reaksiyon olduğu…..” ifadesini G.K s.2860 da 

sadece Salim Dervişoğlu’nun söylediğini belirtirken, G.K.s.3502’de sanık Erol ÖZKASNAK’ ı da 

ilave ederek, tanık Salim Dervişoğlu ile birlikte söylemişler gibi manipüle etmiştir.  Programdaki 
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konuşma dökümü dosyada bulunmaktadır (G.K.s.2860-2865). Bu konu, sanık Erol Özkasnak’ın 

istinaf dilekçesinde ayrıntısı ile açıklanmıştır.  

 

      Sanık Erol Özkasnak’ın telefonla katıldığı TV programında, “GÖLCÜK”, ”SEMİNER”, 

”TOPLANTI” “28 ŞUBAT’IN REAKSİYON OLDUĞU” “MUHATABININ HÜKÜMET OLDUĞU”  

şeklinde tek bir beyanı  yoktur.  Sanık Erol Özkasnak Gölcük’te yapılan harp oyunu semineri 

toplantısına katılmamıştır. Katılmadığı bir toplantıda konuşulanlar hakkında fikir ve bilgi sahibi 

olması, beyanda bulunması mümkün değildir.  Bu ifade 13 Ocak 2001 tarihinde katıldığı Ceviz 

Kabuğu programında, dönemin Donanma Komutanı Salim Dervişoğlu tarafından söylendiği 

iddia edilen ifadedir. 

 

   Yukarıda yer alan  “28 Şubat’ın bir reaksiyon olduğu, bu reaksiyonun da muhatabının 

hükümet olduğu yönündeki sanık Erol Özkasnak ve Gölcük Donanma komutanı tanık 

Salim Dervişoğlu'nun beyanları” İFADESİ TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR, AÇIK 

MANİPÜLASYONDUR.    

 

 Salim Dervişoğlu bu ifadenin doğru olmadığını, böyle bir ifadeyi  kullanmadığını  Gerekçeli 

karar.s.2753-2754 de yer alan 18.07.2016 tarihinde tanık sıfatıyla mahkemede verdiği yeminli 

ifadesinde aynen beyan etmiştir;  

 

Tanık Salim Dervişoğlu Mahkemedeki beyanında;  

 

 “O kitaba bakarsanız o kitapta o yazarın malesef bir teammüldür benimle yaptığı söyleşiye 

basmadan önce bana göndermemiştir fikirlerimi almamıştır ve düşüncelerimi tam olarak 

aksetmemiştir kendi algılamalarıdır kendi analizleridir şunu söylemek istiyorum gayet açık olarak 

28 Şubat ile o toplantının uzaktan yakından ilgisi yoktur. “ 

 

"Aynı konuşmada söylüyorsunuz ki 28 Şubat milli güvenlik kurulu kararlarının Gölcük 

toplantısına dayandığı ve kararın merkezinin Gölcük olduğuna dair bir bölüm geçiyor bu da 

yazarın ya da gazetecinin ilavesi midir yoksa bu konudaki düşünceniz ne?"  şeklindeki soru 

üzerine; Kesinlikle böyle bir ifadem yok ve öyle bir şey hiç kabul etmiyorum 28 Şubat 

kararlarının Gölcük ile uzaktan yakından ilgisi yoktur.” 

 

“Gündem dışı konulardan olsa da 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısına 

askeri cenahın sunduğu maddeler 1 3 25 Ocak tarihlerinde yapılan toplantıda kararlaştırılmış 

olması hususuna ne diyorsunuz bu konuda bir bilginiz var mı?"    şeklindeki soru üzerine;  

 

“Kesinlikle 28 Şubat toplantısında ortaya konulan maddeler orada hiç ama hiç ne 

konu edilmiş ne görülmüştür. “  

 

“ 28 Şubat ile ilgili konunun orada gündeme getirilmesi ne gündemde vardır ne de yasaldır 

milli güvenlik kurulunda sayın Cumhurbaşkanı Demirel'in her zaman toplantı başında söylediği şey 

şudur bu toplantının konuları gizlidir sadece üyeler bilir açıklanamaz vesaire dolayısıyla oradaki 

milli güvenlik kurulu üyelerinin gelip de bizim Gölcük'teki askeri amaçlı toplantımızda bu konuları 
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dile getirip orada yapılacak harekat tarzı hakkında karar vermesi mümkün değildir onlar 

tamamen yazarın yapmış olduğumuz söyleşideki kendi algılamaları, kendi analizleri, kendi 

çıkardığı hükümlerdir, doğru değildir. O kendi düşüncesidir.” 

 

        “..tekraren söylüyorum Gölcük'te söylemiş olduğunuz tarihte yapılan toplantıda bir kere 

daha altını çizerek söylüyorum ne 28 Şubat'ta yapılacak milli güvenlik toplantısının adı 

geçmiştir ne gündemi gündeme getirilmiştir ne orada şöyle yapılsın böyle yapılsın diye 

bir karar alınmıştır gayri resmi gündemi olmayan sohbetlerimiz olmuştur şeklinde ifade ettim” 

Demiştir.   

 

 Dökümü dosyada bulunan 13 Ocak 2001 tarihli Ceviz Kabuğu programına ait Hulki 

Cevizoğlu’nun kitabında;  

   

 -  28 Şubat kararlarının çıkış noktası, orijini olduğu yönündeki ifade Hulki Cevizoğlu’nun 

değerlendirmesi olup, Salim Dervişoğlu tarafından bu değerlendirmeyi doğrulayan bir cevap 

verilmediği görülmektedir Kitapta Dervişoğlu, Gölcük toplantısı ile ilişkilendirmeden,  tamamen 

genel bir değerlendirme olarak ifade ettiği “Reaksiyon” açıklamasında;           

 

Cumhuriyetin başından beri kabul edilmiş “laiklik ”ilkesinin ihlalini ortaya koyan olaylara 

karşı bir reaksiyon olduğunu ifade etmiş olduğu görülmektedir. Bu reaksiyonun muhatabının 

kim olduğu sorusuna, ise yine Dervişoğlu;  Gölcük toplantısı ile bağlantısız olarak “o günkü 

hükümetti” cevabını vermiştir. Ancak burada mahkeme hem yazarın hem tanığın beyanlarını 

karma bir şekilde özetleyip, Gölcük toplantısı ile de ilişkilendirip çarpıtarak, “MUHATAP” 

kelimesine, “REAKSİYONUN HEDEFİ” anlamına gelecek şekilde zımni anlam da yükleyip,  

beyanları çarpıtarak yansıtmıştır.   

 

Burada ifade edilen “MUHATAP” sözcüğünün;  “TEDBİR ALACAK”, “ÇÖZÜM ÜRETECEK”, 

“YETKİLİ MAKAM” “anlamında genel olarak kullanıldığını,  maksadın bu olduğunu gizlemiştir. 

Nitekim Dervişoğlu, kitapta; Gölcük toplantısı ile hiçbir şekilde bağlantı kuracak bir ifade 

kullanmadan,  Laiklik ihlalleri konusunda, Milli Güvenlik kurulunda bunların dile getirilme gereği 

duyulduğunu genel bir değerlendirme olarak ifade ettiği anlaşılmaktadır. Tanık Salim 

Dervişoğlu’nun bu ifadelerinin Göcük semineri ile hiçbir bağlantısı yoktur.  

 

Gerekçeli karar sayfa  2861 (Kitaptan alntı);  

 

Salim Dervişoğlu: Şimdi ben o “28 Şubat Süreci” ibaresine katılmıyorum. 

 

Hulki Cevizoğlu: Siz o dönemde görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak nasıl 

tanımlıyorsunuz? 

 
Salim Dervişoğlu: Tabii. Bu şöyle kullanılıyor: 28 Şubat sanki bir milat ve orada başlayan bir 

periyot, onun esaslarının hakim olduğu bir dönem. Böyle bir şey yok. Bunu Sayın Genelkurmay 

Başkanımız sonraları bir konuşmasında ifade etti. 28 Şubat Süreciyle ilgili olarak, Cumhuriyetin 

kuruluşundan itibaren aynı reaksiyonun benzer olaylarda gösterildiğini ve gösterileceğini ifade 

etti. Doğrudur. Türkiye laik bir ülke ve laiklik demokrasinin temel unsurlarından bir tanesi. 28 
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Şubat’ta olanın da, Cumhuriyetin temel esaslarından ayrılan bir müdahale şekliyle, post-

modern darbeyle hiç ilgisi yok.  

    

Hulki Cevizoğlu: Ve Milli Güvenlik Kurulunun üyesi oldunuz. 

 

Salim Dervişoğlu: Laikliğe zarar verici. Esas temelinde o vardı ve onlara karşı tedbirler 

alınmasını önerdi. O tedbirleri karşılıklı incelediler, sıraladılar ve kendileri oturdular, 

altına imza attılar. 

 

Salim Dervişoğlu: 28 Şubat şudur: 28 Şubat askerlerin de fikirlerini ifade etmelerine imkan 

veren Milli Güvenlik Kurulu gibi anayasal bir forumla sorunların ortaya konulması ve hatta o 

Kurulun üyesi olan kişilerin; Hükümetin Başbakanının, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, 

İçişleri Bakanı gibi en önemli bakanlıkların temsilcilerinin üye olduğu, Cumhurbaşkanının 

başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu’nda müştereken aldıkları karardır. Yani meseleye bu 

açıdan bakmak lazım. Yoksa, bir diretme, bir şey bahis konusu bence değil.” 

 

Hulki Cevizoğlu: Aslında “tavsiye eder” sözü de tam yerine oturmuyor galiba...Yani, siz kendi 

kendinize tavsiye etmiş gibi bir şey oluyor.  

 
Salim Dervişoğlu: “…  Milli Güvenlik Kurulu, askeri yetkili ve sorumlu kişilerle, sivil kanadın 

kendi fikirlerini belirli bir konuda, güvenlikle ilgili konuda,-Bu çok önemlidir; sadece 
güvenlikle ilgili konuda- kendi fikirlerini ifade etme fırsatı veriyor. Bir platform. O 
platformda meseleyi bir kere daha onlarla değerlendirdikten sonra, hala hükümetin elinde bir 
inisiyatif vardır...elinde hala inisiyatif vardır dikte ettirilmesin diye.”  
       

H.Cevizoğlu’nun kitabında yer alan S.Dervişoğlu’nun bu ifadelerinden de, mahkemenin iddia 

ettiği anlamın  çıkmadığı  ve  Gölcük Donanma K.lığı Semineri ile bir ilişkisinin bulunmadığı 

anlaşılmaktadır.  Kaldı ki;  

 

 SALİM DERVİŞOĞLU 18.07.2016 TARİHİNDE YEMİNLİ TANIK OLARAK VERDİĞİ İFADESİNDE 

BU İDDİAYI AÇIK BİÇİMDE YALANLAMIŞTIR. 

 

Mahkeme, yeminli tanığın mahkemedeki ifadesini dikkate almadığı gibi, dosyada bulunan ve 

atıf yaptığı kitapta yer alan konuşmaları çarpıtıp, yazarın yorumlarını Salim Dervişoğlu’nun 

beyanlarıymış gibi sunarak, subjektif değerlendirmesi ile hükme esas almıştır. Kaldı ki, madem 

Donanma Komutanı Salim Dervişoğlu Gölcük toplantısına katılmış, iddia edilen ifadeleri 

kullanmış ve iddia edilen kararlara katılmıştır. O halde hangi gerekçeyle bu dava da sanık 

olarak yargılanmamıştır?  Mahkemenin bu soruyu da cevaplaması gereklidir. Mahkeme sanığı 

atılı suç ile ilişkili bulmuş ise suç duyurusunda bulunması gerekirdi.  

 

 28 Şubat 1997 MGK Toplantısının gündemini ve alınması gereken tedbirleri 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tespit etmiş ve önermiştir.  

 

Bu konu dilekçemizin yukarıdaki “20.A.”maddesinde “17 Ocak 1997 Tarihinde 

Cumhurbaşkanına Verilen Brifing ve İçeriği” başlığı altında açıklanmıştır.  



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 321 / 1709 
 

 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden gönderilen “Sayın Cumhurbaşkanına 

Genelkurmay Karargahında verilen brifingte yapılan konuşmalar” başlıklı 17 Ocak 1997 tarihli 3 

sayfadan oluşan belgede;  

 
      Cumhurbaşkanı Süleymen Demirel tarafından; brifing sonrasında “irtica tehdidi”ni MGK 

gündemine aldığını, bir dizi tedbir düşündüğünü, devletin alacağı tedbirlerle bu tehdidin 

tesirsiz hale getirileceğini belirttikten sonra, TSK’ya “gerekli tedbirlerin alınması” direktifini 

vermiş olduğu  ve alınması gereken bir dizi tedbiri de sıralayarak açıkladığı görülmektedir.   Bu 

belgede yer alan Cumhurbaşkanı direktifi ile; Cumhurbaşkanının MGK gündemini belirlediği ve 

MGK’da görüşülen tedbirleri bizzat kendisinin tespit ederek önerdiği anlaşılmaktadır.   

 

Cumhurbaşkanının tespit ettiği MGK gündemini ve alınması gereken tedbirlerin neler olması 

ya da olmaması gerektiğini irdelemek ve hüküm kurmak mahkemenin yetkisinde değildir. 

Cumhurbaşkanı tek başına yaptığı işlemlerden dolayı yargı denetimine tabi olmadığı gibi, 

Cumhurbaşkanlarının yargılanma usülü anayasamızda belirlenmiştir.  

 

Mahkemenin siyasi mülahazalarla iddia ettiği, TSK’ya monte etmeye çalıştığı 28 Şubat 

kararlarının merkezinin Gölcük’te yapılan seminer ve toplantı olduğu,   28 Şubatın bir reaksiyon 

olduğu, bu reaksiyonun da muhatabının hükümet olduğu yönündeki  iddiası gerçek dışıdır. 

 

      Kaldı ki mahkeme G.K.s.2588 de kendi iddiasının aksine ; “Ancak bunun bir tehdit ve zorlama 

altında yapıldığının imajının verilmemesi gerektiğini, çünkü Türkiye'nin güvenliğinden Bakanlar 

Kurulu'nun sorumlu ve Milli Güvenlik Kurulu'nun ise istişari bir kurum olduğunu, hükümetin bu 

mesuliyeti müdrik olarak görevde bulunduğu, görevini dikkat ve itina ile yerine getireceği, bu 

hususlardan bütün üyelerin hemfikir oldukları  “HÜKÜMETİN KENDİ İNSİYATİFİYLE ALINMASI 

GEREKEN GEREKLİ KARARLARI ALDIKLARI ANLAŞILMIŞTIR”  Değerlendirmesinde bulunmuştur.  

 

Bu tespiti yapan mahkemenin MGK kararlarının zorla dikte edildiğine ve merkezinin Gölcük 

harp oyunu toplantısı olduğuna yönelik iddiasının HİÇ BİR HUKUKİ DEĞERİ KALMAMIŞTIR 

 

Sonuç olarak;  mahkeme;  Cumhurbaşkanının direktifinde yer alan ifadeleri,  28 Şubat MGK 

toplantısı sonrasında Bakanlar Kurulunda alınan kararlara ilişkin bizzat kendi tespitini de yok 

sayarak, yeminli tanık Salim Dervişoğlu’nun mahkemede verdiği, iddiaları reddeden ve ifadelerin 

yazarın kendi yorumu olduğu beyanını hiç dikkate almayarak, kitapta yer alan genel yorumları 

özele indirip ve bağlamından kopartıp Gölcük toplantısı ile ilişkilendirmiş,  yazarın ve tanığın 

ifadelerini de birbirine karıştırıp, yazarın yorumlarını tanığın ifadesi gibi yansıtarak,  kendisiyle de 

çelişerek gerçek dışı değerlendirmesini hükme esas almıştır. Mahkemenin bu delil saptırma ve 

tanık ifadesini gizleme işleminin hukuka uygun olması ve hükme esas alınması mümkün değildir. 

Hiçbir hukuki yönü bulunmayan mahkemenin bu tespiti gerçek dışıdır. 

 

2) MAHKEMENİN, SANIK EROL ÖZKASNAK’IN KATILDIĞI   2001 YILINDA CEVİZ 

KABUĞU PROGRAMINDAKİ BEYANLARINI ÇARPITMASI VE GÖLCÜK SEMİNERİ İLE 

İLİŞKİLENDİRME ÇABASI ;    
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Mahkeme, “Gölcük Donanma K.lığında yapılan seminer” başlığı altındaki  bölümde,  Salim 

Dervişoğlu’nun 2001 yılında katıldığı Cevizkabuğu TV programında Gölcük Semineri ile ilgili 

konuşmalarının yanı sıra, Hulki Cevizoğlu’nun 2001 yılında çıkardığı bir kitaptan  alıntılarla, Gölcük 

Donanma K.lığı seminerine katılmayan sanık Erol Özkasnak’ın TV proğramına telefonla 

katılarak yaptığı  genel  kişisel  değerlendirmelerini, sanki  seminerle ilgisi varmış  gibi  bu kısma 

monte ederek  değerlendirmiş, gerekçeli kararının bir çok yerinde de, Salim Dervişoğlu’nun 

yanına sanık Erol Özkasnak  ismini de  monte ederek, Salim Dervişoğlu’nun Gölcük semineri ile 

ilgili ifadelerinin Sanık Erol Özkasnak tarafından da aynen ifade edildiği algısı yaratmaya 

çalışmıştır.   

 

        Sanık Erol Özkasnak’ın Cevizkabuğu TV proğramında yaptığı konuşma ile ilgili detaylı 

açıklama sanık Erol Özkasnak’ın istinaf dilekçesinde yapılmıştır. Ayrıca; dilekçemizin 17.E. 

maddesindeki “28 Şubat Dönemi İle İlişkilendirilmeye Çalışılan Sembolik Olaylar ve 

İncelenmesi” ana başlığı altında bulunan “Post-Modern darbe teriminin kullanılması” alt 

başlığında açıklanmıştır.  

 

Ancak, mahkemenin gerekçeli karardaki ilgili ilgisiz bir çok başlık altında yaptığı 

değerlendirmelerine bu konuyu monte ederek sürekli zikretmesi nedeniyle  kısaca açıklama 

gereği duyulmuştur;  

 

        Sanık Erol Özkasnak 13.01.2001 tarihinde Kanal-6 televizyonunda yayımlanan Hulki 

Cevizoğlu’nun sunduğu eski Dz.Kuv.K.Em.Ora.Salim Dervişoğlu’nun konuk olduğu Ceviz Kabuğu 

programında ifade ettikleri, Türkiye’nin 2001 yılı itibariyle içinde bulunduğu siyasal, sosyal 

gelişmeler, hukuki durum ve mevcut hükümetin tüm devlet kurumlarıyla birlikte müştereken 

icra ettiği irtica ile mücadele gerçeği çerçevesinde yapmış olduğu ve  28 Şubat sürecinin hiçbir 

şekilde askeri bir darbe olduğunu ifade ve ikrar ettiği anlamı çıkarılması mümkün olmayan, 

Gölcük Donanma K.lığı seminer toplantısı ile hiçbir ilişkisi de bulunmayan kişisel 

değerlendirmeleridir.  

 

SANIK EROL ÖZKASNAK GÖLCÜKTE YAPILAN DONANMA KOMUTANLIĞI SEMİNERİNE 

KATILMAMIŞTIR.  TV PROĞRAMINDA SEMİNERLE İLGİLİ TEK BİR KELİME KONUŞMASI YOKTUR.  

Söz konusu TV programına TSK ile hiçbir ilişkisi bulunmayan, emekli sivil bir kişi olarak 

katıldığı tarih olan 13.01.2001  itibariyle; Refah Partisi hükümet ettiği döneme ve öncesine 

ilişkin anayasaya aykırılıkla yürüttüğü işlem, eylem ve faaliyetleri nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığının 21 Mayıs 1997 tarihinde, "Anayasanın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı 

haline geldiğinin anlaşıldığı" iddiasıyla açılan davada Anayasa Mahkemesi tarafından “Laik 

Cumhuriyet İlkesine Aykırı Eylemleri” nedeniyle  16 Ocak 1998 tarihli kararı ile Refah Partisi 

kapatılmış, itiraz AİHM tarafından reddedilmiş irtica ile mücadeleye ilişkin Başbakanlık Takip 

Kurulu kurulmuş ve irtica tehdidi Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde iç 

tehdit sıralamasında ikinci öncelikten  birinci önceliğe alınmış,  Başbakan Bülent Ecevit tarafından 

TSK ya ve tüm kurumlara irtica ile mücadele direktifi verilmiş (Kls.248 s. 565-567) ve irtica ile 

mücadele bir devlet politikası olarak sürdürülmekteydi.  

 Sanık Özkasnak’ın TV programında ifade ettiği düşünceler 2001 yılındaki bu gerçeklik ve 

gelişmeler kapsamında, 28 Şubat döneminde TSK ile sınırlı olmaksızın devlet kurumlarının 
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anayasa mahkemesinin ve bakanlar kurulu kararlarıyla da tescil edilen irtica tehdidi ile top yekûn 

meşru ve yasal mücadelesinin ifadesinden ibarettir. Bu nedenle beyanları 2001 yılı itibariyle 

ortaya çıkan siyasi, sosyal ve hukuki gelişmelerden ve gerçeklikten ayrı ve bağımsız 

değerlendirilemez ve salt TSK nın yasal işlem ve eylemleriyle sınırlı şekilde yorumlanamaz.        

 Mahkeme sanık Erol Özkasnak’ın 2001 yılında katıldığı TV programındaki beyanından alıntı 

yaptığı Gölcük Semineri ile hiçbir ilişkisi  bulunmayan “Asıl yasaya ve kanunlara aykırı işlemler,     

o zamanın meşru Hükümeti tarafından yapılmıştır.”  ifadesini de ekleyerek Gölcük Donanma 

K.lığı Semineri bölümünde zikrederek zımnen seminerle ilişkilendirmiş, aynı ifadeyi 

“HÜKÜMETİN EROL ÖZKASNAK'IN İFADE ETTİĞİ ŞEKLİ İLE ANAYASAYA VE KANUNLARA AYKIRI 

DAVRANDIĞI” şeklinde gerekçeli karardaki  diğer değerlendirmelerine de bağlamından ve 

söylendiği tarihten soyutlayıp  monte ederek çarpıtmıştır;   

   

- Mahkemenin Sanık Erol Özkasnak’ın Gölcük Semineri ile hiçbir biçimde ilişkisi olmayan 
TV programında ifade ettiği gerekçeli karar sayfa 2863 deki  konuşmasından alıntı aşağıdadır;   
 

Erol Özkasnak: “28 Şubat Süreci’ndeki “post-modern darbe” olarak adlandırılan, isim verilen 

bu olayı konuşacak olursak; buraya yasaya ve kanunlara aykırı hiçbir şey yapılmamıştır; Asıl 

yasaya ve kanunlara aykırı işlemler, o zamanın meşru Hükümeti tarafından yapılmıştır. 

Anayasa laik, Atatürkçü, milliyetçi niteliklere uygun olarak esasları belli edilen Cumhuriyetin 

temelleri sarsılmak istenmiştir. Dolayısıyla burada kanuna, Anayasa’ya aykırılık varsa, bu “28 

Şubat Süreci”nde rol alan askerler tarafından değil, bizatihi o zamanın meşru Hükümeti 

tarafından yapılmıştır.”  

 

Bu paragrafı bu bölüme monte eden mahkeme, bu kişisel beyanların Gölcük Donanma 

K.lığı Semineri ile bir ilişkisi varmış algısı da yaratmıştır.  

 

 Mahkeme, bununla da kalmayıp, neredeyse bütün sanıklar yönünden yaptığı 

değerlendirmesinde yer verdiği “(55). Batı Çalışma Grubunun Yasal Dayanaklarına İlişkin 

Beyanlar ve Deliller ile Statüsü ve Yasal Zemini Olup Olmadığına Dair Değerlendirme” ana başlığı 

altındaki değerlendirmesinde (G.K.s3464);  

 
“Haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklar ve haklarında soruşturma devam eden 

failler ile birlikte Batı Çalışma Grubunun ve faaliyetlerinin ana amacının meşru 54. Türkiye 

Cumhuriyeti hükümetini irticaya destek verdiği, irticayı desteklediği, kendisinin bizzat irtica olarak 

tanımlandığı, bu amaçla kadrolaştığı ve siyasal islamı gerçekleştirmek istediği, sanık Erol 

Özkasnak'ın ifade ettiği şekli ile anayasaya ve kanunlara aykırı davrandığı, bu nedenlerle 

somut deliller olmadığı ve hükümet protokolu olduğu halde tehdit oluşturduğu kabulu ile istifa 

ettirilmesini sağladığı anlaşılmıştır” Demektedir.  

 

Öncelikle; TV programına emekli sivil bir kişi olarak katıldığı 13.01.2001  tarihi itibariyle;  

Refah Partisi hükümet ettiği döneme ve öncesine ilişkin "Anayasanın laiklik ilkesine aykırı 

eylemlerin odağı haline geldiğinin anlaşıldığı" iddiasıyla açılan davada Anayasa Mahkemesi 

tarafından “Laik Cumhuriyet İlkesine Aykırı Eylemleri” nedeniyle  16 Ocak 1998 tarihli kararı ile 

kapatılmıştır. Sanık Erol Özkasnak’ın programdaki beyanı, resmi sıfatının bulunmadığı  2001 yılı 

itibariyle ortaya çıkan hukuki gerçekliğin ifadesidir.   Mahkemenin, gerekçeli kararında zaman-
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mekan-olay ilişkisini kopartarak, Sanık Erol Özkasnak’ın 2001 yılında ortaya çıkan hukuki durumu 

değerlendirmesini,  sanığın, sanki o dönemde söylenmiş  gibi manipüle edip yansıtarak, atılı suça 

dayanak aradığı  bariz şekilde anlaşılmaktadır.   

 

Gerekçeli kararında “Erol Özkasnak'ın ifade ettiği şekli ile anayasaya ve kanunlara aykırı 

davrandığı, bu nedenlerle somut deliller olmadığı” nı ifade eden mahkeme heyeti, Anayasa 

mahkemesinin bularak Refah Partisinin kapatılmasına  dayanak aldığı,  kendisini de bağlayan 

somut delilleri Anayasa mahkemesinin gerekçeli kararında bulabilir.  

 

Kaldı ki bu ifadeyi sanık Erol Özkasnak değil, Anayasa mahkemesi verdiği kararla 

söylemiştir. TV programında sanık Erol Özkasnak sadece anayasa mahkemesinin kararını ifade 

etmiştir. Mahkeme sanık ifadesine ilave yaparak  ilişkisiz başlıklara monte etmek yerine, kendisini 

de bağlayan anayasa mahkemesi kararını açıklaması daha hukuki olurdu. Mahkeme böyle gerçek 

dışı tespitlerle,  kendisini de bağlayan anayasa mahkemesi kararını, anayasaya aykırılıkla yok 

sayarak, kendi gerçek dışı tespitinin içine monte edip bu ifadenin söylendiği 2001 yılında tamda 

mahkemenin tarif ettiği nedenlerle kapatılmış bulunan REFAH PARTİSİNİ VE İRTİCAYI 

AKLAMAYA ÇALIŞAMAZ. Anayasal düzenin dışında bir düzen tarif edemez. Yargılama halen laik 

Cumhuriyet düzeninde yapılmaktadır.  Bu ifadenin anlamı, ne sözde darbedir, ne de o dönemdeki 

maksattır, SADECE 2001 YILINDAKİ, YARGI KARARIYLA ORTAYA ÇIKAN MEVCUT GERÇEKLİĞİN 

İFADESİDİR.  GÖLCÜK SEMİNERİ İLE DE BİR İLİŞKİSİ YOKTUR.  

 

Sanık Özkasnak’ın, 2001 YILINDAKİ TV PROGRAMINDAKİ KONUŞMASI İLE İLGİLİ; Ne savcılık 

soruşturmasında, ne de mahkeme heyetlerince kendisine her hangi bir suçlama ya da soru 

yöneltilmemiş, bu konuda savunması istenmemiş, gerekçeli kararda sanık hakkında verilen 

hüküm kısmında zikredilmemiştir. Ancak, mahkeme gerekçeli kararının ilgisiz bazı yerlerinde, bu 

ifadelerine atıf yaparak kararını desteklemeye çalışmıştır. Duruşmalarda bu konu irdelenmeden 

ve savunması alınmadan, suç unsuru olarak ele alınmasa da,  ifadelerine, üstelik niyet belirten 

çarpıtılmış maksatlı yorumlarla gerekçeli kararda yer verilmesi, hukuka ve kanuna aykırıdır.     

 

D. (4).A. 4 ŞUBAT 1997 TARİHİNDE SİNCAN'DA TANKLARIN YÜRÜTÜLMESİ (124.Kls. S:130-

134) (G.K.s. 2865-2872);  

 

Bu konu dilekçemizin 17.B. maddesindeki  “28 Şubat Dönemi İle İlişkilendirilmeye Çalışılan 

Sembolik Olaylar ve İncelenmesi” ana başlığı altında bulunan “Tankların Sincan’da Tatbikat 

Alanına İntikali olayı”  alt başlığında detaylarıyla açıklanmıştır.  

 

28 Şubat’ı,  gerçekleri ve mahkeme kararlarını yok sayarak ve gizleyerek, Sincan’da yaşanılan 

“Küdüs Gecesi” hukuksuzluğunu masum bir tiyatro gösterisi gibi sunup altlık yaparak, zorlama 

gerekçelerle bir takım sözleri söylenmiş gibi sanıklara yamayarak, üstelik 4 Şubat 1997 öncesinde 

yürütme ve yargının gösterdiği yasal tepkileri gizleyerek, olaydan tam 4 gün sonra gerçekleşen, 

bir yıl önceden planlanmış, Tatbikat Planlama dokümanlarında yer alan (NATO ya tahsisli) 

Akıncılar üssünün Geri Bölge Savunma Tatbikatı olduğu belgesiyle (Barış ceridesi ve diğer resmi 

belgeler) ortaya konulmuş bulunan, araçların intikal düzeninde seyrettiği, o dönemde dahi en 

üst düzeyde “Tatbikat” olduğu deklare edilmiş, basında çıkan yalan haberleri tekzip edilmiş  

sıradan ve ilgisiz bir askeri birlik intikalini  darbe ile ilişkilendirmek, olayın içine asker ve silah  

görüntüleriyle  sözde cebir-şiddet unsuru haline sokmak gerektiğini çok iyi bilen FETÖ biatçısı 
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savcı Bilgili’nin iddianamesinin ve mahkeme heyetinin gerekçeli kararının, maddi gerçekle bir 

ilişkisi,  hiçbir hukuki anlamı ve geçerliliği yoktur.   

 

4 ŞUBAT 1997 TARİHİNDE GERİ BÖLGE SAVUNMA PLANI KAPSAMINDA İCRA EDİLEN VE 

PLANDA YER ALAN GÜZERGAH OLAN SİNCAN’DAN AKINCILAR (MÜRTED) HAVA ÜSSÜNE 

İNTİKAL EDEN ZIRHLI ARAÇLARIN NE ATILI SUÇLA NE DE YARGI HÜKMÜ VERİLEN  SİNCAN 

“KUDÜS GECESİ” İLE HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR.  

 

E. (5).A. 28 ŞUBAT 1997 TARİHLİ 406 SAYILI MİLLİ GÜVENLİK KURULU KARARLARI (G.K.s. 

2872-2872); 

 
 Cumhurbaşkanı S. Demirel 8 Ocak 2013 tarihli Milliyet Gazetesine Fikret Bila'ya vermiş 

olduğu beyanatta 28 Şubat ve MGK kararları ile ilgili olarak,  28 Şubat’ın darbe olmadığını, 28 

Şubat’ta  her şeyin anayasa içinde cereyan ettiğini,  MGK kararlarının altında herkesin 

imzasının olduğu ve uygulandığını, Cumhurbaşkanlığının imza getirip görev alınacak bir yer 

olmadığını, imzaların güven oyuna dönüşüp dönüşmeyeceğini bilemeyeceğini, imza mahallinin 

parlamento olduğu, görevi kendisinin verdiği ve nitekim görev verdiği hükümetin güven oyu 

aldığını ifade ettiğini öncelikle belirtmek gereklidir.    

 

Bu beyanında Cumhurbaşkanı S.Demirel;   “ 28 Şubat'ta her şey Anayasa içinde cereyan etti, 

28 Şubat 1997 açıklanırsa kimin ne söylediği, nasıl karar aldığı görülür demiştir, Şimdi 28 

Şubat’a darbe diyorlar. Neresi darbe? Ne olmuş 28 Şubat’ta? Parlamento fesh mi edilmiş? 

Hükümet alaşağı mı edilmiş? Siyasi partiler mi kapatılmış? Milletvekilleri mi tutuklanıp 

götürülmüş? Ne yapılmış? Bunlar yapılmamış. 28 Şubat’ta Milli Güvenlik Kurulu toplanmış, 

kararlar almış. Bunları herkes imzalamış ve sonra uygulamış. Hükümet görevinin başında 

kalmış. 3.5-4 ay sonra istifa etmiş. Anayasaya göre yenisi kurulmuş. BUNA DARBE DENMEZ” 

demiştir.  

 

      İçeriğinde Meral Akşener tarafından söylediği iddia edilen ifadeler bulunan ve  Meral 

Akşener’in bu ifadeleri yazanı “müfteri, alçak ve  şerefsiz”  olarak nitelendirdiği,  Mehmet Ali 

Birand’ın “Son Darbe 28 Şubat” ismli kitabını inceleyerek sonuçlar çıkaran mahkeme,  dönemin 

Cumhurbaşkanı makamında tanık olan S.Demirel’in bu beyanını gerekçeli kararında 

değerlendirmemiş ve itibar etmemiştir.  Neden değerlendirmediğini de açıklamamıştır.  

 

8 Ocak 2013 tarihli Milliyet Gazetesinde çıkan haber metni aşağıdadır;  
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http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/fikret-bila/28-subatta-yapilan-yanlis-bir-sey-yoktur-1652600
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 Mahkeme gerekçeli karar (s. 2872) MGK kararları ile ilgili evrakın kapak sayfasını aynen 

yazmış, bir değerlendirme yapmamıştır;  Ancak, mahkemenin sürekli manüpile ettiği MGK ve 

kararlarının, Milli Güvenlik Siyaset Belgesinin ve ilgili tanım ve kavramlarının mevzuat kapsamında 

açıklanmasına ihtiyaç vardır; 2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği  Kanununda geçen; 

 

Millî Güvenlik; Devletin Anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası 

alanda siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdî hukukunun her 

türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasını, 

 

Millî Güvenlik siyaseti; Millî güvenliğin sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacı ile 

Millî Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen 

iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti, İfade eder. (Md.2) 
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1982 Anayasasının 118. Maddesi gereğince kurulan  Milli Güvenlik Kurulu;  

Cumhurbaşkanının Başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma, İçişleri, 

Dışişleri bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ve Jandarma Genel 

Komutanından oluşur. (Md.3) 

 

Millî Güvenlik Kurulunun Görevleri ; 

 

1) Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların 

alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konularında görüş tespit eder; 

2) Devletin millî güvenlik siyaseti doğrultusunda tespit edilen millî hedeflerin ve hazırlanan 

millî plan ve programların gerçekleştirilmesine ilişkin tedbirleri belirler; 

3) Devletin millî güvenlik siyasetini etkileyecek millî güç unsurlarını ve ülkenin siyasî, 

sosyal, iktisadî, kültürel ve teknolojik durum ve gelişmelerini sürekli takip ederek 

değerlendirir, millî hedefler yönünde güçlenmelerini sağlayacak temel esasları tespit 

eder; 

4) Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve 

güvenliğinin korunması hususunda zorunlu gördüğü tedbirleri tespit eder; 

5) Anayasal düzeni koruyucu, millî birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, Türk milletini Atatürkçü 

düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve millî ülkü ve değerler etrafında 

birleştirerek millî hedeflere yönlendirici gerekli tedbirleri belirler. Sayılan bu hususlara 

yönelmiş yurt içi ve yurt dışı tehdide karşı koymak, bu tehdidi etkisiz kılmak için gereken 

strateji ve temel esaslar ile birlikte planlama ve uygulama hizmetleri konularında 

görüşleri, ihtiyaçları ve alınmasını lüzumlu gördüğü tedbirleri tespit eder; 

6) Olağanüstü hallerle, sıkıyönetim, seferberlik veya savaş hali ilanı için görüş tespit eder; 

7) Olağan hal ile savaş, savaşı gerektiren ve savaş sonrası hallerde, kamu ve özel kurum ve 

kuruluşlar ve vatandaşlara düşecek topyekûn savunma, millî seferberlik ve diğer 

konularda hizmet ve yükümlülükler ile bu hususlarda yapılacak planlara temel teşkil 

edecek esasları tespit eder; 

8) Devletin millî güvenlik siyasetinin öngördüğü hususlar ve topluma yönelik hizmetler ile 

topyekûn savunma hizmetlerinin gerektirdiği malî, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer 

konulara ilişkin tedbir ve ödeneklerin kalkınma plan, program ve yıllık bütçelerde yer 

almasını sağlamak üzere gerekli esasları tespit eder; 

9) Millî güvenlik kapsamına giren konularda yapılan ve yapılacak milletlerarası andlaşmalar 

hakkında görüş tespit eder. 

  

Millî Güvenlik Kurulu, tespit ettiği bu görüş, tedbir ve esasları kurul kararı halinde Bakanlar 

Kuruluna bildirir ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir. (Md.4) 

 

Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Gündemin hazırlanmasında 

Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınır. Kurul üyesi bakanlar ile diğer 

bakanların gündeme girmesini istedikleri konular, Başbakanın da görüşünü alarak Millî Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreteri vasıtasıyla Cumhurbaşkanına iletilir. (Md.6)  
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Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu 

sağlamış sayılır. Kurul kararları, Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kurulunda görüşülmek üzere 

Başbakanlığa, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gönderilir. (Md.7) 

 

Millî Güvenlik Kurulu kararları, Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu gündemine öncelikle 

ele alınmak suretiyle görüşülür ve gerekli kararlar alınır. (Md.8) 

 

Millî Güvenlik Kurulu kararlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının dağıtımı Millî Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yapılır. Bu kararlara ilişkin uygulamalar Millî Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliği tarafından takip edilerek sonuçları hakkında Başbakana, Cumhurbaşkanına ve 

Millî Güvenlik Kuruluna belli süreler içinde bilgi verilir. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

ayrıca Bakanlar Kurulu kararı haline getirilemeyen Millî Güvenlik Kurulu kararları ile bu 

kararlara ilişkin gelişmeler hakkında da Cumhurbaşkanına, Başbakana ve Millî Güvenlik Kuruluna 

bilgi sunar. (Md.9) 

 
Yukarıda açıklanan Anayasanın 118. maddesine göre kurulmuş bulunan MGK nın 

yukarıdaki kuruluş kanununa göre; 

 

 MGK Gündemini Cumhurbaşkanı belirler. Başbakan ve Genelkurmay Başkanının 

önerileri dikkate alınır. Gündem ve öneriler ile ilgili üyelere suç yüklenemez.  

 MGK Siyasi bir kurul değildir. Cumhurbaşkanının MGK toplantısında ifade ettiği gibi 

(tutanak) MGK’da tartışılan konu siyasi değil, güvenlik siyasetidir, güvenliğe ilişkin 

tehditlerdir.  

 MGK’nın hükümetlerin siyasi görüşleri doğrultusunda karar alma gibi bir görev ve 

sorumluluğu yoktur.    

 Her üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır ve eşittir. Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. 

 MGK da, üyelerin kamu görevi ya da siyasi görevleri nedeni ile birbirlerine karşı karar 

üstünlükleri yoktur. Asker üyeler diğer üyeler üzerinde karar baskısı kuramayacağı gibi, 

siyasi üyeler de asker üyeler üzerinde karara ilişkin siyasi baskı kuramaz.  

 Her üyenin, Cumhurbaşkanının belirlediği gündemle ilgili gerekli çalışmaları yaparak, fikir 

ve önerilerini kurulda sunması hak, görev ve sorumluluktur. Bu eylemlerinden dolayı 

üyelere suç yüklenemez.  

 Bakanlar kurulu kararı haline gelen ya da gelmeyen MGK kararlarının ve bu kararlara 

ilişkin uygulamaların yasa gereği takibi zorunludur. Belirli sürelerle MGK’ya 

Cumhurbaşkanına ve Başbakana bilgi verilir.  Bu görevin icrasından MGK ya karşı MGK 

Genel Sekreteri sorumludur. Bu görevinden dolayı suçlanamaz. 

 Hükümete bildirilen ve Bakanlar Kurulu Kararı haline gelen MGK kararlarının siyasi ve 

hukuki sorumluluğu hükümete aittir. Aldığı kararlardan dolayı MGK üyelerine suç 

yüklenemez.  

 MGK kararları kurulun kararı olmadıkça açıklanamaz.  

 MGK Basın Bildirisi bir MGK kararıdır ve  karar alma usülüne tabidir. Basın bildirisinden 

dolayı üyelere suç yüklenemez.  

 Milli Güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanmasıyla ilgili oluşturduğu görüş 

doğrultusunda  Bakanlar Kurulunca alınan karar, “Mill Güvenlik Siyaset Belgesi” adı 
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altında yayınlanır. Bu belge icra fonksiyonu olan siyasi bir karar belgesidir. Yargı dahil tüm 

kurum ve kuruluşları bağlar.   

 Yargı makamlarının; “Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi”nde tespit edilen “İrtica Tehdidi” de 

dahil iç ve dış tehditlerle ilgili değerlendirme, görüş bildirme, tespit edilen tehditleri  ilga 

etme hak ve yetkisi yoktur.  

 Yargı makamlarının Mlli Güvenlik Siyasetini belirleme yetki ve sorumluluğu yoktur. Hiç 

kimse kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.  

 Devletin millî güvenlik siyasetini etkileyecek millî güç unsurlarını ve ülkenin siyasî, sosyal, 

iktisadî, kültürel ve teknolojik durum ve gelişmelerini sürekli takip etmek MGK’nın 

görevidir. Bu görevi yerine getiren, tartışan, teklif ve öneri geliştiren üyelere bu nedenle 

suç yüklenemez.  

 Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Anayasal düzeni koruyucu gerekli tedbirleri 

belirlemek,  bunlara yönelmiş yurt içi ve yurt dışı tehdide karşı koymak, bu tehdidi 

etkisiz kılmak için gereken strateji ve temel esasları, luzumlu gördüğü tedbirleri tespit 

etmek görevidir. Bu görevi icra eden üyelere, görüşleri ve önerileri  nedeni ile suç 

yüklenemez. 

  Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde belirtilen “İrtica tehdidi” dahil, topyekün savunma 

hizmetlerine ilişkin MGK’nın tespit ettiği esaslara göre belirlenen tedbir ve  ödenekler, 

plan ve bütçe de yer almıştır. TBMM nin yani milli iradenin onayladığı plan ve bütçede 

yer alan bir tehdide karşı mücadele yasa dışı ilan edilemez. Bu tedbirleri belirleyen 

üyelere bu nedenle suç isnat edilemez.  

 

Mahkeme   “28 Şubat 1997 Tarihli 406 Sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kararlarının Ek-A’sı” başlığı 

altında (G.K.s.2872); “28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısının şekli olarak 

Anayasamızın 118. maddesine uygun yapıldığı anlaşılmıştır.”  Şeklinde değerlendirme yapmıştır. 

Ancak yukarıda açıkladığımız 2945 sayılı kanuna uyup uymadığını, uymuyorsa hangi gerekçe ve 

belge ile uymadığını açıklayamamış, açıklamak istememiştır.   

 

Ancak FETÖ üyesi Bilgili’nin örgüt amaçları doğrultusunda hazırladığı iddianamede olduğu 

gibi, mahkemenin, gerekçeli kararının hemen her başlığında;  Bakanlar Kurulu kararı haline 

gelmiş, rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirleri yok saymaya, etkisini 

azaltmaya, bu yönde alınan her kararı her uygulamayı gayri meşru ve hukuk dışı saymaya, 

devletin milli güvenlik siyaseti olan “irtica ile mücadele” faaliyet ve stratejisini yasa dışı ilan 

etmeye, irtica tehdidini yetkisi olmadığı  halde yok saymaya, sanal bir olgu olduğu karar ve algısını 

oluşturmaya, Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanununa uygun alınan her 

tedbiri ve  uygulamayı suç unsuruymuş gibi cümlenin altını özellikle çizerek belirtmeye, 677 sayılı 

Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve 

İlgasına Dair “Devrim” Kanunu ve uygulamalarını hukuk dışı saymaya ve  kanuna  aykırı olarak  

faaliyet gösteren TARİKATLARIN özellikle isim ve ünvanlarını sayarak, sözde şeyh ve müridleri 

ile bağlı oldukları tarikatların faaliyetlerini meşru ve yasal göstermeye, inanç hürriyeti kılıfı 

altında aklamaya ve bununla da kalmayıp kanun uygulamalarını sanıklar üzerinden suç delili 

olarak gösterip cumhuriyetin her kurumunda tarikatları ve faaliyelerini bu yolla korumaya çalıştığı 

görülmektedir.  
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Bütün bu maksadı sağlamak üzere, FETÖ yargısı tarafından oluşturulan bu davada esasen 

sanıkların değil Cumhuriyetin temel niteliklerinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının, laik devlet 

düzeninin yargılanmaya çalışıldığı, bu maksadın tahakkuku için doğrudan bir yargılama yapmak 

mümkün olmadığından, hatta böyle bir girişim, atılı suçun aksine cumhuriyete açık bir direniş ve 

başkaldırı sayılacağından,  sözde “darbe” kılıfı altında, sahte belgeler ve sözde iddialarla sanıklar 

üzerinden bu amacın gerçekleştirmeye çalışıldığı, bu bahaneyle MGK, TSK, gibi anayasal 

kurumların  görev ve faaliyetlerini sekteye uğratarak tarikat ve amaçlarının kurum ve kuruluşlarda 

hatta cumhuriyetin her organında  egemenliğinin  sağlanmasına çalışıldığı anlaşılmaktadır. 15 

Temmuz kalkışmasından önce hazırlanan iddianamenin maksadının bu olduğu, 15 temmuz günü  

siyasal islamın şeriata dayalı bir rejim özlemi ile gerçekleştirdiği irticai bir kalkışma ile, bu niyet 

fiilen ve açıkça görülmüştür.  

 
Mahkeme, “Yazılı ve Diğer Delillerin Değerlendirilmesi” başlığı altındaki bu kısımda bir 

değerlendirme yapmadan aşağıda yer alan 406 sayılı MGK kararını ATILI SUÇA DELİL 

GÖSTERMİŞTİR. Yani cumhuriyet rejiminde yetkisini  laik anayasadan alan bir mahkeme “rejim 

aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirleri” ve bu yönde anayasal bir kurumun 

aldığı kararı “Hükümete karşı” suç delili olarak göstermiştir.  

 

Mahkeme, yasal ve meşru olan, aksine Cumhuriyeti ve laik devlet ilkesini kollayan  406 

sayılı MGK kararının içeriğinin suç teşkil ettiğini, zımnen yaptığı algıların dışında açıkça ileri 

sürememiştir. İçeriği suç teşkil etmeyen, aksine Cumhuriyetin temel niteliklerini, demokratik 

devlet düzenini ve anayasal rejimi korumayı amaçlayan, Bakanlar Kuruluna bildirilen ve 

Bakanlar kurulunca serbest irade ile kabul edilen ve her yönü ile tamamen anayasaya ve bağlı 

kanuna uygun olarak hazırlanan 406 sayılı MGK kararının; mevcut anayasal sistemle seçilen ve 

meşruiyet kazanan, anayasal rejime bağlı olarak çalışma yükümlülüğü bulunan bir hükümetin, 

hangi gerekçe ile çalışmasını kısmen ya da tamamen engellediğini açıklayamamıştır.  

 

Esasen, mahkemenin bu yönde bir gayreti de yoktur. Ancak anlaşılan şudur ki, FETÖ üyesi 

savcı Bilgili’nin örgüt amaçları doğrultusunda hazırladığı iddianame ile burada sanıklar değil, atılı 

suç kılıfı altında irtica ile mücadele, cumhuriyetin devlet düzeni ve TSK’nın anayasal düzenini 

koruma gayreti yargılanmaya çalışılmaktadır. Bu kamufleli dava, esasen milletin siyasal islama 

geçit vermeyen,  din esaslarına dayalı şeri devlet düzenine karşı geliştirdiği direncin ve iradenin 

de, sanıklar üzerinden kırılmaya çalışıldığı, bu fikrin normalleştirilip, muhtemel kalkışmalara ve 

rejimin değiştirilmesine yasal ve toplumsal zemin hazırlama gayretinin varlığını da açıkça 

göstermektedir.  

 
 Mahkeme bu kısımda suç delili olarak saydığı aşağıdaki 406 sayılı MGK kararının hangi 

gerekçe ile atılı suçun delili olduğunu açıklamak ve gerekçelendirmek zorundadır.  
 
 “Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dolap No:91704, Fihrist No:22357-451,452 da yer alan ve EK-A da 

(Rejim Aleyhtarı İrticai Faaliyetlere Karşı Alınması Gereken Tedbirler 2 sayfa) bulunan 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel (….)  tarafından imzalanmış 28 Şubat 1997 tarihli 406 sayılı 

Milli Güvenlik Kararları; 

 
“2. Kurul'un bu toplantısında, esasları ve nitelikleri Anayasada belirlenmiş, Atatürk 

milliyetçiliğine bağlı, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletimizi ve cumhuriyet rejimimizi 
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yıkmak, onun yerine bir siyasal dini düzen kurmak amacıyla yürütülen yıkıcı faaliyetler ve yapılan 
beyanlar ile, bunların oluşturduğu tehdit ve tehlikeler gözden geçirilerek değerlendirilmiştir. 
 

3. Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda; 
a. Ülkemizde şeriat hukukuna dayalı bir İslâm Cumhuriyeti kurmayı hedefleyen grupların, 
Anayasanın tanımladığı demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletimize karşı çok yönlü bir tehdit 
oluşturduğu, 
b. Cumhuriyet ve rejim aleyhtarı aşırı dinci grupların lâik ve anti lâik ayırımı ile demokratik, lâik ve 
sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmeye yeltendikleri, 
c. Türkiye'de lâikliğin sadece rejimin değil, aynı zamanda demokrasinin ve toplum huzurunun da 
teminatı ve bir yaşam tarzı olduğu, 
d. Devletin yapısal özünü oluşturan sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri anlayışından 
vazgeçilemeyeceği, yasalar göz ardı edilerek yapılan çağ dışı uygulamaların takipsiz kalmasının 
hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmayacağı hususlarında görüş birliğine varılmıştır. 
4. Bu görüş ve değerlendirmeler sonucunda; 
a. Türkiye'de Şeriat hukukuna dayalı bir İslam Cumhuriyeti kurmayı amaçlayan aşırı dinci 
grupların, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimize karşı oluşturdukları çok 
yönlü tehdidin önlenmesi amacıyla; EK-A'daki tedbirlerin kısa, orta ve uzun vade içerisinde 
alınmasının Bakanlar Kurulu’na bildirilmesine, 
b. 2945 Sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanununun 9. maddesine uygun olarak, MGK Genel 
Sekreterliği tarafından; EK'te belirtilen tedbirlere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları ile Bakanlar 
Kurulu Kararı haline getirilmeyen uygulamaların, sonuçları hakkında belli süreler içerisinde 
Başbakan, Cumhurbaşkanı ve MGK'na bilgi verilmesi kararlaştırılmıştır. 

 

 Mahkemenin suç delili olarak gösterdiği 406 sayılı MGK kararı, değişikliğe uğramadan 

13 Mart 1997 tarihli Bakanlar kurulunda aynen kabul edilmiş, Başbanlık direktifi ve Bakanlık  

genelgeleri çıkartılmıştır;  

 
 406 Sayılı MGK Kararının asker üyesi olmayan Bakanlar kurulunda görüşülüp aynen kabul 

edilmesi ve mahkemenin yaptığı “HÜKÜMETİN KENDİ İNSİYATİFİYLE ALINMASI GEREKEN 

GEREKLİ KARARLARI ALDIKLARI ANLAŞILMIŞTIR”  tespiti,  406 sayılı MGK kararlarının TSK’ nın 

baskısıyla aldırıldığı, bunun hükümeti devirmeye yönelik baskı ve tehdit olduğuna yönelik tutarsız 

iddialarını bizzat kendi tespiti ile çürütmektedir. Mahkemenin telaffuz etmekten imtina ettiği 

“alınması gerekli kararlar” 406 sayılı MGK kararının tamamıdır.   

  

Gerekçeli kararında yer alan 13 Mart 1997 tarihli Bakanlar Kurulu Toplantı Tutanağında 

(G.K. syf.2885-2888);  

 

“ Devlet Bakanı Sayın Lütfü Esengün tarafından aşağıda yer alan basın marifetiyle daha 

önce açıklanmış bulunan Milli Güvenlik Kurulu basın açıklamasını ve "Rejim Aleyhtarı İrticai 

Faaliyetlere Karşı Alınması Gereken Tedbirler"e ilişkin kararlar okunduğu belirtilmiştir.” 

 

“Bu metin ve adı geçen kararların okunmasından sonra Dış İşleri Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı sayın Tansu Çiller Türkiye'nin çok ciddi bir dönemden geçtiğini, biraz önce kararı 

okunan Milli Güvenlik Kurulu'nun Anayasada yeri olan bir kurul olduğunu, bu kararlarla ortaya 

çıkan hususların gereğinin yapılacağını, ilgili bakanların bu konudaki çalışmaları hassasiyetle 

yürüteceklerini;  syf 2885) 
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“…yapılacak icraatlar için bir yasa gereği bulunuyorsa, ilgili bakanların bunu Bakanlar 

Kuruluna getirmeleri, alınması gereken tedbirler yönünden de "gerekli önlemler alınmaktadır" 

denilebilecek durumda bulunmaları gerektiğini, büyük bir siyasi hassasiyet içerisinde bunların 

yürütülmesi gerektiğini ve bu şekilde istikrarı bir an evvel sağlayarak hükümet icraatına devam 

edilmesinin esas olduğunu belirterek, (syf 2885) 

 

“..hükümetin irticayı önlemek için kesinlikle kararlı ve inançlı olduğunu, Milli 

Güvenlik Kurulu'nda da bu konu görüşülürken birlik ve beraberlik içinde bulunduğunun 

müşahade edildiğini,”  (syf 2888) 

 

“Bakanlar Kurulu'nun ve bütün üyelerinin irtica ve gericilik ile mücadelede kesinlikle 

kararlı olduğunu, bu hususta gösterilmiş olan tekliflerin ciddi şekilde ele alıp 

gerekenlerin yapılacağı talimatını vermişlerdir. (syf 2888)”   

 

“Her Bakanlığın kendisini ilgilendiren konularda çalışmalarına şimdiden başlayacağını ve 

konuların ciddi şekilde yürütülmesini bizzat Bakanlar Kurulu'nun takip edeceğini ifade etmişler ve 

konuların ciddi şekilde takip edilip, yürütüleceği, ancak bunun bir tehdit ve zorlama altında 

yapıldığının imajının verilmemesi gerektiğini, çünkü Türkiye'nin güvenliğinden Bakanlar 

Kurulu'nun sorumlu ve Milli Güvenlik Kurulu'nun ise  istişari bir kurum olduğunu, hükümetin bu 

mesuliyeti müdrik olarak görevde bulunduğunu, görevini dikkat ve itina ile yerine getireceğini, 

bu hususlardan bütün üyelerin hemfikir olduklarını ifade etmişler ve bu görevin dikkat li bir 

şekilde yerine getirilmesi talimatını vermişler ve ülkede huzurun sağlanması gerektiğini dile 

getirmişlerdir.”   (syf 2888) 

 

Mahkeme bu delilin sonunda (G.K.s 2890);  “HÜKÜMETİN KENDİ İNSİYATİFİYLE ALINMASI 

GEREKEN GEREKLİ KARARLARI ALDIKLARI ANLAŞILMIŞTIR”  Değerlendirmesinde bulunmuştur. 

  

Bu tespiti yapan mahkemenin Bakanlar Kurulu kararından önce alınan MGK kararlarının zorla 

dikte edildiğine ve merkezinin Gölcük harp oyunu toplantısı olduğuna yönelik iddiasının HİÇ BİR 

HUKUKİ DEĞERİ VE ANLAMI KALMAMIŞTIR.  

 

Zira Hükümet 406 sayılı MGK kararlarını kendi insiyatifi ve bağımsız kararıyla kabul etmiş ve 

uygulamıştır. Bu nedenle MGK da yapıldığı ileri sürülen zaten ispatlanamayan sözde baskı ve 

Gölcük’ün merkez olduğu iddiasının hukuki ve mantıksal bir değeri kalmadığı gibi,  Milli Güvenlik 

Kurulu'nda da bu konu görüşülürken birlik ve beraberlik içinde bulunduğunu müşahede eden, 

herkesin bu hükümetin alternatifinin olmadığını görmekte olduğunu ifade eden, hükümetin bu 

mesuliyeti müdrik olarak görevde bulunduğunu, görevini dikkat ve itina ile yerine getireceğini, 

Bakanlar Kurulu'nun ve bütün üyelerinin irtica ve gericilik ile mücadelede kesinlikle kararlı 

olduğunu, bu hususta gösterilmiş olan tekliflerin ciddi şekilde ele alıp gerekenlerin yapılacağı 

talimatını veren, bu hususlardan bütün üyelerin hem fikir olduklarını, bu görevin dikkatli bir 

şekilde yerine getirilmesi talimatını verdiği ifade edilen Çiller’in ve şahsında hükümetin, MGK 

kararlarının baskıyla aldırıldığı ve bu kararlarla hükümeti istifaya zorladığını söylemek aklen ve 

hukuken mümkün değildir.  
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F.  (5).B. 28 ŞUBAT 1997 TARİHLİ 406 SAYILI MİLLİ GÜVENLİK KURULU KARARLARININ EK-

A’SI (G.K.s.2872-2874);  

 

28 Şubat 1997 tarihli 406 Sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kararları bir bütün olarak yukarıdaki 

başlık altında detaylarıyla açıklanmıştır. Bu kısımda sadece, mahkemenin  Ek-A’sı ile ilişkili beyan 

ve olayları manipüle eden değerlendirmesine cevap verilecektir.   

 

Ancak, yukarıda ifade ettiğimiz gibi mahkeme bu kısmın sonunda (G.K.s.2874) yaptığı ;  “28 

Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısının şekli olarak Anayasamızın 118. maddesine 

uygun yapıldığı anlaşılmıştır.”  Şeklinde değerlendirme yapmış, buna rağmen, MGK toplantısının  

2945 sayılı kanuna uyup uymadığını, uymuyorsa hangi gerekçe ve belge ile uymadığını 

açıklayamamıştır.   Ayrıca, mahkeme “YAZILI VE DİĞER DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ” başlığı 

altında bu kısımda suç delili olarak saydığı 406 sayılı MGK kararının Ek-A sını, yani 18 madde 

olarak tespit edilen ve Bakanlar Kurulunda aynen kabul edilen rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere 

karşı alınması gereken tedbirlerin hangi gerekçe ile atılı suçun delili olduğunu açıklamak ve 

gerekçelendirmek zorundadır. Mahkeme, sözde darbe iddiasını kılıf olarak kullanarak, anayasal 

bir kurumun anayasadan kaynaklanan devlet yetkisi ile aldığı kararı, karar içeriğini, anayasaya ve 

kanunlara aykırı gibi sunup,  suç delili olarak gösteremez.   

 

Sanıklar tarafından mahkemeye 28 Şubat 1997 tarihli 406 sayılı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 

Kararının alındığı müzakerelerde asker üyeler tarafından Hükümet üyelerine herhangi bir baskı 

veya tehdit uygulanıp uygulanmadığının tespiti için MGK tutanaklarının istenmesi talebinde 

bulunulmuştur. Konuya ilişkin talep, Fevzi Şıngar Başkanlığındaki Mahkeme Heyeti tarafından 

‘Naip Hakimler’ tayin edilerek karşılanmıştır. Aynı şekilde 54. T.C. Hükümetinin 406 sayılı MGK 

kararlarının müzakeresi için 13 Mart 1997 tarihinde yaptığı gizli toplantının tutanaklarının 

incelenmesi talebi de Mahkeme Başkanı tarafından kabul görmüş, bu amaçla da ‘Naip Hâkim’ 

tayin etmiştir.  

 

  Naip Hakimlerin hazırladığı raporlar duruşmada okunmuş, içeriklerinde atılı suça dayanak 

yapılabilecek herhangi bir konuşmanın hatta imanın dahi bulunmadığı görülmüştür. Özellikle 

konunun 13 Mart 1997 tarihindeki Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Yardımcısı T. Çiller ve 

Başbakan Erbakan’ın MGK kararlarının kabulü yönünde konuşmalar yaptıkları dikkat çekmiştir. Bu 

müzakerenin ardından Başbakan Erbakan, Bakanlar Kurulunun 13 Mart tarihindeki kararına atıf 

yapan irtica ile mücadele direktifini  Ekine 406 sayılı MGK kararı aynen koyarak 14 Mart 1997 

tarihinde Başbakanlık direktifi olarak yayınlamıştır. 

 

 Mahkemenin algı yaratan manipülasyonları ve subjektif değerlendirmesi;  
 

 Mahkeme  gerekçeli karar sayfa 2874; 

 

“MGK.nın 28 Şubat 1997 tarih ve 406 sayılı kararı konulu ve 6 Mart 1997 tarihli KH.SEK. 

0511-4-97 sayılı yazı ve MGK Genel Sekreteri Hava Orgeneral İlhan Kılıç imzasıyla, GEREĞİ İÇİN 

Başbakanlığa, BİLGİ İÇİN Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine 

gönderilmiştir. 406 sayılı MGK Kararları Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 

imzalandıktan sonra 54. Hükümetin Başbakanı Necmettin Erbakan tarafından toplantının 

bitiminden beş gün sonra 5 Mart 1997 tarihinde Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller tarafından 
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imzalatılarak MGK Genelsekreteri İlhan Kılıç'a teslim edilmiştir.” Diyerek, 406 sayılı MGK kararının 

kısa hikayesini açıklamıştır.  

 

Devamında mahkeme, 406 sayılı MGK kararının medyaya servis edildiği algısını yaratarak 

sözde dayanak üretmiştir;  

 

 Mahkeme, gerekçeli karar sayfa 2874’de; “Toplantının ertesi günü çıkan gazetelerde “Bu 

maddenin tam metnini Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini ilgilendirdiği için yayınlayamıyoruz.” 

denilmiştir. Ancak, “Gizli” olması gereken bu tedbirler bir gün sonra bazı gazetelerde 

yayımlanmıştır.  

 

28 Şubat 1997 günü 9 saat süren MGK toplantısının ardından yayımlanan 18 maddelik 

kararlar ile, başta inanç ve ibadet özgürlüğü olmak üzere, basın özgürlüğü, düşünce ve ifade 

özgürlüğü, kılık kıyafet özgürlüğü, eğitim özgürlüğü, gibi konulara yönelik tartışmalar 

kamuoyunun gündemine oturmuştur”  Demektedir.   

 

Mahkeme, kurduğu cümle yapısı ile sanki  MGK kararlarının ertesi gün medyaya servis 

edildiği, tedbirlerin (rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler-EK-A) 

gazetelerde yayınlandığı algısını yaratıktan sonra, bu soyut ifadesinin ardından, 18 maddelik 

kararlar ile (saydığı konularda) kamuoyunda tartışmaların başladığı cümlesini de ilave ederek,  

MGK kararlarının basına sızdırıldığı ve bu şekilde  kamuoyunun ve basının yönlendirildiği algısını 

oluşturmaya devam etmiştir. 

 

Mahkeme;  gazetede yer aldığını ifade ettiği  “Bu maddenin tam metni” cümlesinden hangi 

maddeyi kastettiğini, hangi tedbirlerin, hangi gazetelerde, ne şekilde yayınlandığını 

açıklayamamıştır. Bu konu duruşmalarda da tartışılmamıştır. Ayrıca, bu ifadesi ile mahkeme, 

kamuoyunun ve basının yönlendirilerek var olmayan sözde sorunlarla uğraştığını, zımnen milletin 

aklını küçümseyecek biçimde  ileri sürecek kadar da, siyasi tavrını ve tarafını belli etmiştir. 

Mahkemenin algı yaratmaya çalıştığı bu iddiası dayanaksız ve gerçek dışıdır. Görüldüğü gibi, bu 

iddiasını bir belge ve delile atıf yaparak ve gerekçesiyle açıklayamamıştır.    

 

FÖTÖ üyesi Bilgili’nin iddianamesinde olduğu gibi, mahkeme de, kamuoyunun, var olmadığını 

(!)  bir türlü anlayamadığı (!) irtica tehdidininin bir paranoyadan ibaret olduğunu anlatmaya, 

açıklamaya gayret gösterdiğini gerekçeli kararın hemen her yerinde görmekteyiz.  MAHKEME, 

İRTİCA TEHDİDİNİN VARLIĞI YA DA YOKLUĞU KONUSUNDA KARAR VERMEYE YETKİLİ DEĞİLDİR. 

Bu karar laik Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana, zaten yetkili devlet organlarınca verilmiş 

ve devletin mevzuatına girmiştir (Anayasa, MGSB, AYM Kararları, Bakanlar Kurulu Kararları vs.).  

Mahkemenin,  değerlendirmelerini objektif kriterler üzerine değil,  gerekçeli kararın hemen her 

yerinde açıkça ortaya koyduğu  siyasi tercihleri açısından rahatsız olduğunu anladığımız “irtica” 

kavramının yokluğu üzerine inşa ettiğini görmekteyiz. 

 

Mahkemenin, ertesi gün gazetelerde yayınladığını ifade ettiği ”TEDBİRLERİN”, yine MGK 

kararı olan MGK Basın Bildirisinde ana hatları  ile açıklanan hususlar olduğu zaten 

bilinmektedir. Ancak mahkemenin, soyut, dayanaksız ve belirsiz  ifadelerle yaptığı sözde 
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tespitlerle, hukuk dışı algı oluşturmaya ve dayanak aramaya devam ettiğini, bu başlıkta da açıkça 

görmekteyiz.   

 

Mahkeme heyetinin, MGK kararlarının yayınlanmasından sonra kamuoyunda ve basında 

gündem oluşturmasını anormal bir durum gibi yansıtmasına şaşırmamakla birlikte,  dünyanın her 

ülkesinde devletin milli güvenliği ile ilgili bir karar ya da olayın gündem yaratması ve ilişkili 

konuların kamuoyunda tartışılması  şaşılacak bir  olay değildir.  Aksi durum, ancak kendi siyasi 

düşüncelerinin dışında, başka düşüncelere tahammül edemeyen, basının susturulmaya çalışıldığı 

devlet düzenleri ve rejim biçimleri için geçerlidir.  

 

Ancak bu kısımda mahkemenin gizlediği önemli bir konu daha vardır;   

 

406 Sayılı MGK Kararı 2945 sayılı kanuna aykırı olarak Bizzat  Başbakan N.Erbakan 

tarafından  14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık Direktifinin EK’i olarak yayımlanmıştır ;  

 

2945 sayılı MGK ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği  Kanunu  Madde 10; 
 
“Kararların asılları ve görüşme tutanakları Genel Sekreterlikte saklanır.Tutanaklar ve 

görüşmeler açıklanamaz ve yayınlanamaz. Kararlar Milli Güvenlik Kurulunun vereceği karara 
göre açıklanabilir veya yayınlanabilir.” Demektedir. 406 Sayılı MGK kararının açıklanması 
yönünde MGK bir karar almamıştır.   

 
Ancak, buna mukabil  14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık Direktifine EK olarak aynen iliştirilen 

406 Sayılı MGK kararı bizzat Başbakan Necmettin Erbakan tarafından 2945 sayılı kanunun 10 

maddesine aykırılıkla aynen yayımlanmıştır.  406 sayılı MGK kararını Bakanlar Kurulunun 13 Mart 

1997 tarihli  gizli oturumda görüşerek aynen kabul etmesinden sonra;  14 Mart 1997 Başbakanlık 

direktifinin EK’i olarak aynen yayınlanması kanuna aykırıdır. Alınması gereken  tedbirler 

konusunda gizlilik derecesini gözeterek Başbakanlık direktifi çıkartılması ile, 406 sayılı MGK 

kararının Gizlilik derecesi dahi verilmeden aynen yayımlanması, hukuken ve fiilen farklı bir 

durumdur. 14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık Direktifi aşağıdadır;  
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Bu nedenle, mahkemenin; “MGK toplantısının ardından yayımlanan 18 maddelik kararlar 

ile, başta inanç ve ibadet özgürlüğü olmak üzere, basın özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, 

kılık kıyafet özgürlüğü, eğitim özgürlüğü, gibi konulara yönelik tartışmalar kamuoyunun 

gündemine oturmuştur”  Cümlesinin muhatabı Genelkurmay Başkanlığı, MGK Gensek ya da 

sanıklar değildir. BU KARARLARIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL EDEREK YAYIMLAYAN BİZZAT 

HÜKÜMETTİR. Ayrıca mahkeme “yayımlanan 18 maddelik kararlar” cümlesi ile yine algı 

yaratmış, MGK Genel Sekreterliği tarafından yayımlanmamış ve MGK tarafından yayımlanma 

kararı alınmamış olduğu halde, kim tarafından nasıl  yayımladığını belirtmeden, zımnen MGK 

tarafından yayımlandığı algısı yaratma yoluna da gitmiştir.  Ayrıca, hükümetin 406 sayılı MGK 

kararını üstelik gizlilik derecesi bulunmayan bir direktif ekinde yayımlamasının siyasi bir tercih 

olduğu ve  kamuoyu tarafından bilinmesinin istendiğini de düşünmek mümkündür. Bu nedenle, 

Gnkur Başkanlığının, MGK Genel Sekreterliğinin ve sanıkların dahli olmayan  gelişmeleri, atılı suçla 

ilişkilendirip,  sanıkları kamuoyunda yaratılan tartışmaların sebebi gibi göstermeye kalkışmak, 
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hatta ne olduğu belli olamayan bir takım subjektif basın haberlerinin varlığından söz ederek 

özelllikle sanıklar tarafından basına sızdırıldığı algısı yaratmak ve bunu gerekçe olarak kabul 

etmek  hukuk dışıdır.    

 

Mahkeme bu kısımda Anadolu Üniversitesi yayınlarından yaptığı bir alıntıyı monte etmiş, 

gerekçesine dayanak yaratmıştır. Alıntı yazıda;  

 

“28 Şubat müdahalesinde asker 12 Eylül'de olduğu gibi mektup ya da silahı değil, basını 

kullanmıştır. Böylelikle 28 Şubat müdahalesi siyasal literatürdeki klasik askeri müdahale 

şablonlarından farklıdır. Bu yöntem anayasal bir kurum olan Milli Güvenlik Kurulu’nun 

kullanılmasıdır. Bu yüzden anayasal açıdan herhangi bir meşruiyet sorunu yoktur. Ayrıca alınan 

kararların altında askerlerle birlikte seçilmişlerin imzasının bulunması ve bu imzaların süngü 

zoruyla atılmamış olması da önemli bir unsurdur. (Yüksel, Erkan, ‘Medya Güvenlik Kurulu’, 

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:1551, 2004, s. 143-144).  Demektedir.  

 

5 yıl süren yargılama süresince, somut belgesiyle ortaya koyamadığı “basının kullanıldığı” 

iddiasına dosyada delil bulamayan mahkeme, bu iddiasını bir yazarın kendi düşüncesinin 

yansıması olan  makalesinden alıntıyla karşılamaya çalıştığı anlaşılmıştır. 

 

Mahkemenin alıntı yaptığı yazının sahibi; anayasal açıdan herhangi bir meşruiyet sorunun 

olmadığını belirtip aksini somut olarak ortaya koyamadıktan sonra, yazarın her türlü sözde 

tespiti, dayanaksız kişisel kanaatinden öte hukuki bir değer taşıyamaz. Bu kanaati gerekçesine 

dayanak alan mahkeme,  bunu iddia eden yazının sahibi Erkan Yüksel isimli şahsı, tanık olarak 

mahkemede dinlemesi gerekirdi. İddiasını ispat imkanı vermeyen, sanıklara da bu şahsa 

iddiasına karşın soru sorma hakkı tanımayan mahkemenin, bu şahsın kişisel kanaatini delil 

olarak gerekçesine monte etmesi hukuk dışıdır.  

 

Kaldı ki, bu dayanaksız savın bir an için doğru olduğunu düşünsek dahi, yüklenen suçun 

unsurlarının olmadığı bu kez gerekçede kabul de edilmektedir. Hükümeti cebir ve şiddetle ıskat 

suçu meşru biçimde işlenebilecek bir suç değildir (“…bu yüzden anayasal açıdan herhangi bir 

meşruiyet sorunu yoktur” demiştir mahkeme). Esasen hiçbir suç meşru olarak işlenemez. Temel 

hukuki esasları bile dikate almayan mahkemenin, hem meşru hem suç teşkil eden, bir örnek 

vermesi gerekirdi.  

 

Meşruiyet sorunu olmayan bir eylem ceza hukuki açısından tipiklik unsuru taşımayacaktır. 

 

 “28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısı ve alınan kararlar Anayasa ve yasalara uygundur;  
 
      28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısında Naip hakim tutanağından;  Cumhurbaşkanı’nın 

uygun bulması ile Genelkurmay İstihbarata karşı koyma ve Güvenlik Dairesi Başkanı Tümgeneral 

Fevzi Türkeri’nin irtica ile ilgili bir takdim  yaptığı  anlaşılmaktadır.  Naip hakimlerin ifadesine 

göre takdim metni olmadığından (!) konunun dava dosyasıyla ilgili olup olmadığının 

belirlenemediği (!) ifade edilmektedir.  Yapılmış bir takdim metninin MGK kayıtlarında olmaması 

mümkün olmadığı gibi, tutanaktaki MGK üyelerin konuşmaları ve mahkemede verdiği T.Çillerin 

beyanından da  anlaşılacağı gibi, MGK da konuşmaların tamamı mikrofon düğmesine basılıp 
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kayda alınmaktadır. Bu nedenle, takdimin metni olmasa da (ki mümkün değildir) tutanakta 

takdim arzının  kayıtlı olması gereklidir. Bu husus delil gizlendiği şüphesini yaratmaktadır. Ancak 

tutanaktan Gnkur Başkanlığınca MGK ÜYELERİNE  İRTİCA KONUSUNDA BİR TAKDİM  YAPILDIĞI  

anlaşılmaktadır. Gnkur Başkanlığınca bir iç tehdit olan “İRTİCA” konusunda takdim verilmiş 

olması,  Gnkur Başkanlığınca  bu iç tehdit ile ilgili yasal br faaliyet yürüttüğünün, Başbakan 

N.Erbakan ve Başbakan Yardımcısı T.Çiller tarafından bilindiği ve yine tutanaktan bu takdimle 

ilgili Cumhurbaşkanı S.Demirelin ve Başbakan N.Erbakan’ın  konuşmasının da bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Tutanakta;  

 

“Sayın Cumhurbaşkanının bu toplantıda dosyamızdaki yargılama konusuyla ilgili yaptığı 

konuşma şu şekildedir:  Şimdi bu takdim de Genelkurmayın iddiası çok önemli bir beyandır. 

İrticanın Cumhuriyetin kurulduğundan beri en büyük tehlike halini aldığını belirtiyor. Bu çok 

önemli bir husustur. Devlet kendisine yönelen tehlikelere karşı gerekli tedbirleri alır. Genelkurmay 

Başkanlığı takdiminde tedbirler de sıralanıyor nedir bunlar? 

 

“Toplantıda Başbakan’ın: “Önce Sayın komutanların samimi ifadeleri ve bu takdimleri 

hazırlayan MİT Müsteşarlığı, Genelkurmay temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Burada her şeyi 

açık kalplilikle yüz yüze konuşma fırsatını bulduk, çok faydalı oldu.”    

 
Şeklinde konuşmaların bulunduğu, Gnkur Başkanlığının İrtica tehdidine ve tedbirlerine yönelik 

çalışmalar yaptığının Hükümet tarafından bilindiği ve aksi bir tepkinin verilmediği de tutanaktan 

anlaşılmaktadır. Gnkur Başkanlığının MGSB de bir iç tehdit olarak açıkça yer alan  irtica ile 

mücadelede bir görevi olmamış olsa idi, irtica ve alınması gereken tedbirler konusunda,  

Cumhurbaşkanı ve Başbakan huzurunda böyle bir takdimi yapmamış olması gerekirdi. Sadece 

bu durum bile, TSK’nın irtica tehdine yönelik bir görevinin olmadığı ya da TSK ya böyle bir 

görevin verilmediği iddiasının çöktüğü ve iddianın hukuk dışı olduğunu açıklamaktadır.   

 

  Mahkeme MGK Kararları ile ilgili olarak yaptığı tek satırlık sonuç değerlendirmesinde;  
 

“28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısının şekli olarak Anayasamızın 118. 

maddesine uygun yapıldığı anlaşılmıştır.”  Demektedir. Mahkemenin bu değerlendirmesine 

karşılık diğer başlıkta da ifade ettiğimiz gibi;  Mahkeme, anayasaya uygun bulduğu 406 sayılı MGK 

kararının, 2945 sayılı kanuna uyup uymadığını, uymuyorsa hangi gerekçe ile uymadığını 

açıklayamamış, açıklamak istememiştır.   

 

Ancak, mahkemenin istemeyerek de olsa (!) 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu 

toplantısının şekli olarak Anayasamızın 118. maddesine uygun yapıldığı anlaşılmıştır” tespiti 

bile, 28 Şubat 1997 MGK  toplantısında  yasaya aykırı bir durumun,  baskı ve tehdidin olmadığının 

(dönemin Başbakan yardımcısı Tansu Çiller’in beyanlarında geçtiği şekilde, jest ve mimikler  ile 

baskı altına alındıklarının da doğru olmadığının)  teyididir.   

 

G. (6). 28 ŞUBAT 1997 TARİHLİ MGK TOPLANTISI SONRASI YAPILAN BASIN BİLDİRİSİ (G.K.s. 

2874-2876);  

 

Bu basın bildirisi dava dosyasına Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-295,296 dan alınarak konulmuştur. MGK tarihinde birçok kez yapıldığı üzere toplantı 
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sonrasında kamuoyunu bilgilendirme amacı ile basın kuruluşlarına gönderilen ve MGK tarafından  

dikkatlice hazırlanarak kararlaştırılan bir bildiridir. Ceza hukukunun ilkelerini aykırı olarak niyet 

okuma alışkanlığında olan mahkeme, aşağıdaki tespitinde de niyet okuyarak, olmayan şeyler 

hakkında, üstelik  cebir ve şiddetin (!) gerekçesi olarak suç isnat etmiştir.  Detaylı açıklama 

dilekçemizin “29.B.” maddesinde yapılmıştır.  

 

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi naip hakimleri tarafından hazırlanan" Milli Güvenlik 

Kurulu’nun 28/02/1997 tarihli toplantı tutanağı CMK'nın 125. Maddesi gereğince yapılan 

21.09.2013 tarihli davayı ilgilendiren özetini içeren gerekçeli karar sayfa 2881-2882 de yer alan 

inceleme tutanağı’n dan HİÇ BİR ASKER ÜYENİN BASIN BİLDİRİSİ İLE İLGİLİ SÖZ ALMADIĞI, 

HERHANGİ BİR CÜMLE YA DA METİN DAYATMADIĞI BU KONUDA HİÇ BİR ÖNERİ VE 

KONUŞMALARININ OLMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR.  

 

Belgesiz karar verme alışkanlığında olan mahkeme, hiçbir konuşması bulunmayan MGK’nın 

asker üyelerine dayanaksız suç isnat ederek, bunu da genişletip o tarihte var olmayan BÇG ye 

bağlayarak icat ettiği suçu dava sanıklarına yüklemeye kalkışmıştır. Mahkemenin bu eylemi, 

siyasetin etkisinde kalarak verdiği, hukuk ve adaletle ilişkisi olmayan İBRET BELGESİ siyasi bir 

karardır.   

  
Bu basın bildirisi cebir ve şiddet unsuru olarak gerekçeli karar sayfa 2876 da aşağıdaki 

şekilde yer almıştır;  
 

“..28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantı sonucunda ortaya çıkan ve MGK Genel Sekreterliği 

tarafından basın kuruluşlarına fakslanan Basın Bildirisinde; "Açıklanan bu esaslar aksine 

davranışların, toplumumuzda huzur ve güveni bozarak yeni gerginliklere ve yaptırımlara neden 

olacağı değerlendirilmiştir" denildiği, 

 

 

“ Basın bildirisinde yer alan bu yaptırımın ne manaya geldiği ve ne olacağı açıkça 

belirtilmemiş ise de, tavsiye niteliğinde bulunan ve uygulaması tamamen meşru ve milli 

iradesinin temsilcisi ve sembolü yüce meclisten güvenoyu almış hükümetin takdirinde ve 

uhdesinde bulunan kararların uygulanmaması basın-yayın organlarında REFAH-YOL hükümetine 

yönelik bir tehdit olarak değerlendirildiği, Eski Genelkurmay Başkanı ve 54. Hükümetin ortağı 

Doğruyol partisi milletvekili olan Doğan Güreş'in belirttiği gibi daha önceki MGK toplantılarından 

sonra rutin olarak yapılan basın bildirilerinin hiçbirinde yer almayan yaptırım sözcüğü ile 

hükümetin kendi kendine yaptırım uygulamayacağı ve kimseye de bu yönde talimat 

vermeyeceği gerçeği karşısında tavsiye niteliğinde olan kararların "bu esaslar aksine davranışlar" 

olarak ifade edilen hükümet tarafından uygulanmaması durumunda "toplumumuzda huzur ve 

güveni bozarak yeni gerginliklere ve yaptırımlara neden olacağı" şeklinde ifade edilerek meşru 

hükümete baskı ve tehdit içerdiği kabul edilmiştir.” Demektedir. 

 

Mahkemenin iddiasının aksine, basın bildirinde yer alan  “YAPTIRIM”ın ne anlama geldiğini  

dönemin MGK üyesi Tansu Çiller 8 Mart 1997 tarihinde Kadir Çelik’in SHOW TV de yayınlanan 

OBJEKTİF programında aşağıdaki şekilde  açıklamıştır;   
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Esasen MGK üyesi Tansu Çiller’in “Yaptırım” kelimesinin “Tedbir “ anlamında kullanıldığına 

yönelik bu açıklaması karşısında, mahkemenin akıl yürüterek (!) niyet okuyarak yaptığı  bu 

zorlama siyasi  değerlendirmesinin ne hukuk ne de gerçeklikle hiçbir ilişkisi yoktur;  

 

Ayrıca: 2954 sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanununun  10.maddesi gereğince, MGK 

kararları yine Milli Güvenlik Kurulunun vereceği karara göre açıklanır veya yayınlanabilir.  28 

ŞUBAT 1997 TARİHLİ MGK TOPLANTISI SONRASI YAPILAN BASIN BİLDİRİSİ DE BİR MGK 

KARARIDIR. MGK TARAFINDAN AÇIKLANMASINA KARAR VERİLMİŞ HUSUSLARDIR.  KURULDAN 

BAĞIMSIZ OLARAK MGK GENEL SEKRETERLİĞİNİN İNİSİYATİFİYLE KALEME ALINMIŞ VE 

YAPILMIŞ BİR BASIN AÇIKLAMASI DEĞİLDİR. Yapılan basın açıklaması, Cumhurbaşkanı dahil  

MGK  üyelerince kabul edilerek,  10.madde uyarınca MGK Genel Seketerliğince yayınlanmasına 

karar verilmiş ve kabul görmüştür. Bu güne kadar da, başta Başbakan olmak üzere MGK üyeleri 

tarafından basın bildirisine yönelik hiçbir itiraz ve tenkit yapılmamıştır.  

 

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi naip hakimleri tarafından hazırlanan" Milli Güvenlik 

Kurulu’nun 28/02/1997 tarihli toplantı tutanağı CMK'nın 125. Maddesi gereğince yapılan 

21.09.2013 tarihli davayı ilgilendiren özetini içeren ve  BASIN BİLDİRİSİ İLE İLGİLİ HİÇ BİR ASKER 

ÜYENİN SÖZ ALMADIĞI, HERHANGİ BİR CÜMLE YA DA METİN DAYATMADIĞI,  BU KONUDA HİÇ 

BİR ÖNERİ VE KONUŞMALARININ OLMADIĞI  gerekçeli karar sayfa 2881-2882 de yer  alan 

inceleme tutanağı’ndan anlaşılmaktadır;  

          

10-Toplantıda Başbakan’ın: “…. Dışarıda buradan çıkacak kararları bekleyen basın mensupları 

var. Bunlar bu konuyu iyice abarttılar. Bunun için basına verilecek bildiriyi dikkatle 

hazırlayalım. Millette Avrupa’da, dışarıda endişe uyandıracak bir hava vermeyelim.”  
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14- 3.kez söz alan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı “Şeriat deyince Anadoluda din 

anlaşılıyor. Onun için bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Bizim uygulamamız Medeni 

kanun, Çağdaş hukuk” demiştir.  

 

15- Bu konuşmadan sonra sayın Cumhurbaşkanının “Burada tartışılan konu siyasi değil, güvenlik 

siyasetidir, güvenliğe ilişkin tehditlerdir. Siyasi yer Bakanlar Kuruludur. Şimdi bu konu yeterlice 

tartışılmıştır. Önce basın bildirisini mi kararlaştıralım yoksa kararı mı?” diyerek sorduğu; 

Başbakanın basın bildirisini önce okuyalım kararlaştıralım dediği, sonra basın 

bildirisinin okunduğu, herhangi bir itiraz olmaması üzerine taslak olarak hazırlanan kurul 

kararının da okunduğu, 

 

  

İfade edilmektedir. Tutanaktan;  Mahkemenin atıla suça ilişkin cebir şiddet unsuru olarak görülen 

söz konusu basın bildirisi MAHKEMENİN İDDİASININ AKSİNE, Başbakan’ın önerisi ile DİKKATLİCE 

HAZIRLANMIŞ, OKUNUP KARARLAŞTIRILMIŞ VE METNE BİR İTİRAZ DA YAPILMAMIŞTIR.   

 

CUMHURBAŞKANI S.DEMİREL, BAŞBAKAN N.ERBAKAN, BAŞBAKAN YARDIMCISI T.ÇİLLER 

VE BAKANLARINDA İTİRAZI OLMADIĞI ANLAŞILAN BASIN BİLDİRİSİNE  MAHKEMENİN İTİRAZI 

ANLAMLI VE SİYASİDİR. Mahkeme heyetinin, yargılamanın yanısıra, siyaseti şekillendirme 

gayretine giriştiği anlaşılmaktadır.  

 

Mahkemenin gerekçesinde; "Açıklanan bu esaslar aksine davranışların, toplumumuzda 

huzur ve güveni bozarak yeni gerginliklere ve yaptırımlara neden olacağı değerlendirilmiştir" sözü 

suçun delili olarak kullanılmıştır.  

 

Gerekçede ayrıca; Kanal 6  “Ceviz Kabuğu” program konuğu olan DYP milletvekili ve Eski 

Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş “ilk defa gördüm ben böyle bir ‘yaptırım’ sözcüğü” yönünde 

beyanda bulunduğu yazılıdır. Eski milletvekili Doğan Güreş’in bu değerlendirmesi kendi kişisel ve 

siyasi görüşünün bir tezahürüdür, mahkemeyi ve sanıkları bağlamaz.  

 

Mahkeme tarafından basın bildirisinde yer alan bu yaptırımların ne manaya geldiğini ve ne 

olacağını açıkça belirtilmemiş ise de, “tavsiye niteliğinde bulunan ve uygulaması tamamen 

hükümetin takdirinde ve uhdesinde bulunan kararların uygulanmaması basın-yayın organlarında 

REFAH-YOL hükümetine yönelik bir tehdit ve yaptırım olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır” 

(G.K.s.3491) denilerek, basın bildirisinin tamamı da irdelenmeden ve yaptırımın ülke güvenliğini 

tehlikeye sokan faaliyetlere uygulanacağı net bir şekilde ortada iken, yanlı ve mantık 

kurallarına aykırı şekilde, hükümetin kastedildiğini söylenmesi kabul edilemez görülmüştür.   

Basın bildirisini dikkatlice hazırlayan ve onaylayanlardan biri olan Başbakan’ın,  bildirinin 

içeriğindeki maksadı siyaseten en iyi bilecek kişi olduğu açık olmakla birlikte, mahkeme heyetinin 

garip değerlendirmesi gibi düşünmediği açıktır.  Milli güvenlik siyasetinin uygulanmasına yönelik 

siyasi işlemler konusunda hükümet üyelerinin tavrını ve düşüncelerini değerlendirme, anlam 

çıkarma mahkemelerin görevi değildir.  BİR BAŞBAKANIN KENDİ HAZIRLADIĞI BİR BİLDİRİNİN,  

BAŞKANI OLDUĞU HÜKÜMETE TEHDİT OLUŞTURDUĞUNU DÜŞÜNMEK, MAHKEMENİN 

YARGILAMA MAKSADINI AŞAN, TAMAMEN SİYASİ BİR MÜLAHAZADIR.  
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Bu bildirinin sonrasında Başbakan, Başbakan Yardımcı, diğer MGK üyesi bakanlar veya 

hükümet üyesi tarafından reddedilmemiş olması da tehdit ve yaptırım olarak 

değerlendirilmediğini göstermektedir.  

 

İddia makamı ve mahkeme, 28 Şubat sürecindeki bir faaliyet veya sözün tekzip edilmemesini, 

aksine beyanda bulunulmamış olmasını suçun delili saymaktadır.  Bu MGK bildirisine karşı  bu 

güne kadar hükümetin veya MGK’nın hiç bir üyesi tarafından itiraz, yalanlama veya kabul 

edilemez olduğuna dair açıklama gelmediğinden, bildirinin kabul edildiği,  bildiride  “yaptırım” 

ifadesinden  hükümetin kast edilmediği açıkça anlaşılmaktadır.  Dolayısı ile mahkeme  duruma 

göre gerekçe uydurmakta,  bir yerde bir olay ya da haberin tekzip edilmemesini suça delil 

sayarken, bir başka yerde  yok saymaktadır.  

 

Basın bildirisi, yukarıda açıklandığı gibi,  Eski MGK Genel Sekreteri sanık İlhan Kılıç ya da MGK 

nın asker üyeleri tarafından hazırlanmış değildir. BİLDİRİNİN BU ŞEKİLDE HAZIRLANDIĞINA 

İLİŞKİN  AKSİNE SOMUT BİR DELİL DOSYADA YOKTUR.  İDDİANAMEDE VE GEREKÇELİ KARARDA 

ZİKREDİLMEMİŞTİR. MGK üyesi Tansu Çillerin TV açıklaması ve mevzuat konuya yeterince açıklık 

getirmektedir. MGK toplantısına katılanların ortak iradeleri ve esasen 2945 S.K. gereğince 

dikkatlice hazırlanarak kararlaştırılmış ve  MGK üyelerince hiçbir itiraz  olmaksızın  onaylanmış bir 

bildiridir.  

 

H. (7). ANKARA 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ NAİP HÂKİMLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN" 

MİLLİ GÜVENLİK KURULU’NUN 28.02.1997 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI CMK'NIN 125. 

MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN 21.09.2013 TARİHLİ DAVAYI İLGİLENDİREN ÖZETİNİ İÇEREN 

İNCELEME TUTANAĞI (G.K.s. 2876-2885);  

 

Mahkeme, MGK tutanağının açıklandığı bu kısmın sonunda tutanakta bulunmayan bazı 

belge ve beyanlara atıf yaparak “Milli Güvenlik Kurulunda alınan kararların hükümet üyeleri 

tarafından imzalanmış olsa bile taslağının ve fikri altyapısının askerler tarafından hazırlandığı 

anlaşılmıştır.” Demektedir. Ancak naip hakimleri tarafından hazırlanan MGK toplantı 

tutanağında, TSK tarafından 24 madde olarak hazırlanmış bir metnin müzakere edildiğine, bu 

metnin MGK üyelerine baskı ile kabule zorlandığına dair hiçbir görüşmenin bulunmadığı 

anlaşılmaktadır. Mahkeme bu bölümün sonunda yaptığı değerlendirmede, tutanakta bulunan 

Başbakan N.Erbakan konuşmasında çarpıttığı bir cümlesi haricinde hiçbir konuşmaya atıf 

yapamamış, gerekçesine dayanak alamamıştır. Ancak mahkeme MGK toplantı tutanağı haricinde, 

mağdur Meral Akşener’in Meclis  Darbeleri Araştırma Komisyonundaki beyanına, CD 5 içindeki 

sahte görüşme tutanağına, çarpıttığı mahkeme beyanına ve bir kitaptan alıntıya yer vererek 

iddiasına dayanak oluşturmuştur.    

      

Gerekçeli karar sayfa 2885 de yer alan değerlendirme bölümü aşağıdadır;  

 

“Mağdur Meral Akşener'in Darbeleri Araştırma Komiyonundaki beyanı, sanık İlhan Kılıç'ın 

yargılama aşamasında savunması alınırken çapraz sorgusunda verdiği yukarıdaki beyanı,sanık 

Çevik Bir'in açık beyanı, tanık Salim Dervişoğlunun 28 Şubat kararlarını çıkış noktasının 24 Ocak 

1997 tarihinde Gölcükte yapılan toplantı olduğu yönündeki beyanı, 54. Hükümetin başbakanı 

Necmettin Erbakan'ın “Bu gibi şeyler ayaküstü olacak işler değil bunu bizim önümüze koydular, 
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imzalamak zorunda kaldık diyemeyiz. Onun için bunu yarın inceleyelim.” şeklindeki beyanı dikkate 

alındığında 28 Şubat 1997 tarihinde Anayasamızın 118. maddesi gereğince yapılan Milli Güvenlik 

Kurulunda alınan kararların hükümet üyeleri tarafından imzalanmış olsa bile taslağının ve fikri 

altyapısının askerler tarafından hazırlandığı anlaşılmıştır.” 

 

Mahkemenin sanık ve mağdur beyanlarını çarpıtarak, gizleyerek ve manipüle ederek yaptığı 

değerlendirmesine  ilişkin değerlendirmemiz  aşağıdadır;  

 

 Mağdur Meral Akşener’in 6 saat boyunca mahkemede verdiği beyanı gizlenerek, Meclis 
komisyonundaki kısa ifadesi algı yaratmak üzere bu kısma ilave edilmiştir;  
 

Mahkeme gerekçeli karar sayfa 2883 deki değerlendirmesinde;  
 
“Mağdur İçişleri Bakanı Meral Akşener, Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonuna 

Komisyonumuza yaptığı açıklamada,“toplantı öncesinde MGK Genel Sekreterliği tarafından 

taslak kararın 24 madde olarak hazırlandığını” ifade etmiştir”  şeklinde  komisyon  raporunda 

yer alan bu ifadeyi MGK karar taslağının ve fikri altyapısının askerler tarafından hazırlandığına 

kanıt göstermiştir. Ancak, Meral Akşener’in konuyu açıklayan mahkemedeki beyanı, 

mahkemenin yarattığı algıdan çok farklıdır.   

 

Mağdur Meral Akşener; Mahkemedeki beyanında, MGK toplantısından önce 

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve MGK Genel Sekreteri arasında 

(Cumhurbaşkanınca belirlenen) MGK gündemi ile ilgili  mekik diplomasisi ile 24 maddelik bir 

çerçeve hazırlandığını, bu çerveçenin MGK toplantısında görüşüldüğünü, tartışıldığını ve sonuçta 

18 madde halinde MGK karar taslağının ortaya çıktığını, taslağın daha sonra imzalandığını  açıkça 

ifade etmektedir.  Mahkemenin çarpıttığı gibi Askerler ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını, bu 24 

Maddelik çerçevenin siyasiler tarafından belirlendiği açıktır.  Askerin hazırlamadığı bir taslağın, 

MGK da dayatılması da söz konusu değildir. Ancak mahkeme bu gerçeği kasıtla gizleyerek 

askerle ilişkişi varmış algısı yaratmıştır.  

 

Meral Akşener’in mağdur sıfatıyla  6.02.2015 tarihli (73. Celse) mahkemedeki bu konuyu 

birkaç kez açıklayan beyanları aşağıdadır;  

 

“Bir Kısım Müştekiler Vekili Av. Hüsnü TUNA: “Tamam. Şimdi 28 Şubat milli güvenlik kurulu 

toplantısında görüşülmek üzere sunulan,  24 madde geçiyor dosya içerisinde.”  

 

Mağdur Meral AKŞENER: “Başlangıcı öyleydi.”  

 

Bir Kısım Müştekiler Vekili Av. Hüsnü TUNA: “Teklifin yumuşatılması adına 6 maddenin 

çıkarıldığı beyan ediliyor, sizin ifadeleriniz de sanıyorum geçiyor. Bu 6 madde ne içeriyordu yani 

yumuşatılmasını gerektirir mahiyetin hatırlıyor musunuz? ”  

Mağdur Meral AKŞENER: “Tabi, 6 madde çıkarılmadı. 24 madde 18 madde haline çevirildi 

ve hatırladığım kadarıyla Sayın Demirel'in de bazı müdahalelerde bunu o toplantı esnasında, 

bazı müdahalelerde bulunduğunu biliyorum bazı kelimeler üzerinden. Yani kelimelerin 
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üzerinde, bu rencide edici bir kelimedir, bu şöyledir, bu böyledir şeklinde. Dolayısıyla 18 

maddeye indirildi. O 18 madde yazıldı, okundu ama imzalanmadı.” 

**** 

Bir Kısım Mağdur Ve Müşteki Av. Emrullah BEYTAR: “..Ve sizde Sayın Mehmet Ali Biranda 

vermiş olduğunuz demeçte buna paralel bir şekilde. Beyanlarınız oldu ki bu duruşmada da dile 

getirdiniz. Ancak başta dönemin milli güvenlik kurulu sekreteri sanık ilhan kılıç ın ısrarlı 

sorularımıza rağmen, söyle bir cevap verdi. Dedi ki bu kararlar milli güvenlik yapılan 

müzakereler neticesinde, raportörün yazıya aldığı o toplantı sonucunda, alındığına dair, 

beyanları oldu, gerçekten böyle bir çalışma, milli güvenlik kurulundan önce bir çalışma, yapıldı 

mı?” 

Mağdur Meral AKŞENER: “Ben bunu çok açık açık uzun uzun da anlattım. Bu taraf 

sorduğunda, yani hem Başbakan hem Başbakan yardımcısı ve milli güvenlik kurulu 

genel sekreteri, arasında, taraflar arasında bir mekik diplomasisi olduğunu biliyorum. 

Yani bilgi olarak biliyorum ne konuşulduğu hakkında fikrim yok. 24 maddelik bir şey gelmişti, 

tartışmaya gelen 24 maddelik bir metindi. Bu metin üzerinden tartışmalar yapıldı. Ve bu 

tartışmalar sonucunda, tartışma dediğim zaman yani millet birbirini dövdü anlaşılmasın, çünkü 

öyle de gidiyor iş, öyle bir şey yok. Konuşuldu ve sonuçta bu 18 maddeye indirildi. Sonra ama ben 

MGK işleyişini sonrasında da bir çalışma bu hep olurmuş buraya özel değil sadece 

yalnız. Bu konuya özel değil, genel de yani, o MGK da konuşulacak konularla ilgili 

olarak, bu siyasi grupla şey arasında MGK genel sekreterliği arasında, bana 

verilen bilgiyi söylüyorum. Bunu hatta Sayın Ünüsan a sormuştum, bakanlıkta yaptığı için. 

Daha tecrübeli bir insandı. Ona sormuştum böyle bir mekik diplomasinin olduğunu söylemişti. 

Bana, öyle biliyorum.” 

**** 
 

“Bir Kısım Sanıklar Müdafii avukat Aykanat Kaçmaz : “Alınan kararların önceden hazırlanıp 

hiçbir değişikliğe uğramadan imzalanması söz konusu olmuş mu idi?”  

Mağdur Meral AKŞENER: “Hayır çünkü bununla ilgili benim daha önce beyanlarım 

var sizlerde olması gerektiğini düşünüyorum. O da şudur; 24 maddelik bir, şimdi ayrıca şunu 

söyleyim bilmeyenler açısından, bizler değil ama başbakan konumunda 2 koalisyon 

partileri olduğu için başbakan yardımcısı da tabi devrede olmuş oluyor. Tek parti 

olsa sadece başbakan olur. Başbakan, Cumhurbaşkanı, bizim dönemimizde başbakan 

yardımcısı ve MGK genel sekreteri arasında o gündemle ilgili önceden bazı mekik 

diplomasilerinin olduğunu biliyorum. Neler konuşulduğu ile ilgili bir bilgim ve fikrim yok. 

Ama 24 maddelik bir çerçeve gelmişti. Bunu söyleyebilirim. Bu 24 madde sonra 18 

maddeye indirildi.”  

**** 
G.K.s.2383; “..Yani bir talep var. İrticanın konuşulmasına dair. Yani bir MGK öncesi böyle 

bir talep orataya konuluyor ve o konu üzerinde çalışarak gidiyorsunuz. Şimdi birincisi bu. 
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İkincisi bu belgeden yani bu yasal bir belge. Bu belgeden yola çıkarak yapılan 
çalışmalar var. 
 

**** 

Ayrıca;  2945 Sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu 

6. maddesi uyarınca; Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.  Milli Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreterliğinden gönderilen “Sayın Cumhurbaşkanına Genelkurmay Karargahında 

verilen brifingte yapılan konuşmalar” başlıklı 17 Ocak 1997 tarihli 3 sayfadan oluşan belgede;  

Cumhurbaşkanının brifing sonrası İrtica Tehdidini MGK gündemine aldığını, bir dizi tedbir 

düşündüğünü,  Devletin alacağı tedbirlerle bu tehdidin tesirsiz hale getirileceğini ifade ettiği de 

belirtilmektedir.    

 

        Ayrıca, Cumhurbaşkanının Kurulda ilk sözü Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu 

Çiller’e verdiği,  Çiller’in  MGK kararlarında yer alan;  8 yıllık temel eğitimin meclise getirilmesi, 

İran gibi dış müdahaleler, mezhepler üzerinden  partizanlık yapılmaması, dinin siyasallaşmaması 

gibi  ifadeler kullandığı, tutanaktan anlaşılmaktadır. Tutanaktaki bu ifadeler, sözü edilen 24 

maddelik Çerçevenin ya da ana başlıkların siyasiler tarafından hazırlandığını ve bilindiğini 

açıklamaktadır. Ancak, T.Çiller’in  siyasi geçmiş ve gelecek kaygıları ile FETÖ üyesi Bilgili’nin 

yönlendirmesinin etkisiyle ve basında yer alan iktidar partisi ile ilişkili özel yatırımları nedeniyle 

mahkemede bu konuyu dile getiremediği anlaşılmaktadır.  

 

Cumhurbaşkanınca belirlenen MGK  Gündeminin “MADDE BAŞLIKLARININ”  mahkemenin 

ifadesiyle “FİKİR ALT YAPISININ” ya da Meral Akşener’in ifadesiyle “ÇERÇEVENİN’ 

Cumhurbaşkanı S.Demirel’in ve  Refah-Yol siyasilerinin (Başbakan-Başbakan yardımcısı) 

belirlediği beyanlarla ortaya çıkmıştır.  

 

 Mahkemenin, Sanık Çevik Bir’in “Şubat Ayı’nda yapılan milli güvenlik kurulu toplantısında 

da Türk silahlı kuvvetleri’nin görüşleri 18 madde halinde tavsiye olarak sunulmuştur” şeklinde 

açık bir beyanı olduğu yönündeki  iddiası gerçek dışıdır;    

    

Mahkeme Gerekçeli karar sayfa 2884 deki değerlendirmesinde,  

 

“Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in “Americın Jewısh Congress (AJC)” Heyeti ile 

4 Haziran 1997 tarihinde yaptığı Gizli ibareli II nci Bşk. Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer imzasına 

açılan görüşme tutanağının içeriğinin özetle (9.Kls. “Şubat Ayı’nda yapılan milli güvenlik kurulu 

toplantısında da Türk silahlı kuvvetleri’nin görüşleri 18 madde halinde tavsiye olarak 

sunulmuştur. Cumhurbaşkanı, başbakan ve toplantıya katılan bütün bakanlar bu kararları 

imzalamıştır. Ancak hükümet, daha sonra, bu kararları uygulamamak için çeşitli manevralar içine 

girmiştir. Refah partisi içinde Türkiye’yi İran’a benzetmek için çaba harcayanlar vardır." şeklinde 

beyanda bulunmuştur.” Şeklinde, CD 5 içinde bulunan sözde görüşme tutanağından alıntı 

yaparak,  

 

Sonuç kısımında yaptığı değerlendirmeye;  “….sanık Çevik Bir'in açık beyanı”  cümlesini   

ekleyip,  sanık Çevik Bir’n bu konuda mahkemede açık bir beyanının olduğu algısını yaratmıştır.  

Mahkeme, sahte CD 5 içindeki sözde  imzasız tutanaktaki ifadeye “AÇIK BEYAN”  diyerek yalan 
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söylemektedir.   SANIK ÇEVİK BİR’İN BU KONUDA NE MAHKEMEDE, NE  SAVCILIK İFADESİNDE, 

NE DE BASINA YANSIMIŞ  AÇIK BİR BEYANI YOKTUR.    

 

Bu ifadenin geçtiği Orgeneral Çevik Bir’in “Americın Jewısh Congress (AJC)” Heyeti ile 4 

Haziran 1997 tarihinde yaptığı görüşmeye ait olduğu ifade edilen  belge CD 5 içinde yer alan 

imzasız dijital SAHTE BELGEDİR.  

 

Bu ifadenin bulunduğu ileri sürülen “Gizli” ibareli, son sayfası II nci Bşk. Özsek 

P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer imzasına açılan görüşme tutanağının hiçbir sayfasında  Necdet 

Soyer’in imzası ya da parafı yoktur ( 9.Kls.s. 336).  Tutanakta Evrak numarası ve hangi evrakın 

EK’i olduğu da yazılı değildir.  Bu belgede resmi  bir belge değildir. Sahte CD 5 içinde bulunan bu 

sözde tutanak SAHTE OLARAK HAZIRLANMIŞ UYDURMA BİR KUMPAS BELGESİDİR.    

 

Kls.9. s. 334 de bulunan imzasız, evrak numarasız  4 Haziran 1997 tarihli sahte görüşme 

tutanağından alıntı aşağıdadır;  
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Çevik Bir’in söz konusu ifadesinin yer aldığı,  yukarıdaki 4 Haziran 1997 tarihli sözde görüşme 

tutanağında  imza ve hangi evrakın Eki olduğu yazılı olmamasına rağmen, aşağıda alıntılanan 

9.Klasörün 338. sayfasında yer alan Çevik Bir’in İsrail Heyeti ile yaptığı diğer görüşme tutanağının 

son sayfasında hazırlayanın imzası ve ön sayfasında hangi evrakın EK-A sı olduğu yazılıdır;  
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Mahkeme,  kasıtla, sanığın açık  beyanı olmadığı halde  gerçek dışı ifadesi ile davayı manipüle 

etmiştir. Kumpasçıların 406 sayılı  18 maddelik MGK kararlarının TSK tarafından hazırlandığına 

sözde delil yaratmak üzere 4 Haziran 1997 “American Jewısh Congress (AJC)” Heyeti ile 

SÖZDE görüşme tutanağı”nı sahte olarak  ürettiği, CD 5 İÇİNDEKİ DİĞER GÖRÜŞME 

TUTANAKLARININ ARASINA BU KUMPAS BELGESİNİ DE MONTE ETTİĞİ AÇIKÇA 

ANLAŞILMAKTADIR. Sahte CD 5 içindeki bulunan ancak, mahkeme heyetinin, Gnkur 

Başkanlığından gönderilmediği halde “Genel Kurmay Başkanlığından Gönderilen Belgeler” başlığı 

altına yazarak tanımladığı  sözde görüşme tutanaklarının  sahte olarak üretildiği, dilekçemizin 

“20.ZZ” maddesinde “(G.) Görüşme Tutanakları (Gnkur. 2.Başkanı Org.Çevik Bir’in yabancı 

ülkelerde yaptığı resmi görüşme tutanakları)” başlığı altında detayları ile açıklanmıştır.   

 

Sözde belge üretilmiş bir kumpas belgesi olmakla birlikte, tarafsız olması beklenen 

mahkemenin Çevik Bir’in sözde belgeyle ilgili olarak açık beyanı olduğuna dair gerekçesi GERÇEK 

DIŞIDIR.   

 

 Tanık Salim Dervişoğlu’nun 28 Şubat kararlarını çıkış noktasının 24 Ocak 1997 tarihinde 

Gölcükte yapılan toplantı olduğu şeklinde bir beyanının olduğu gerçek dışıdır;  

 

Tanık Salim Dervişoğlu’nun   böyle bir beyanının bulunmadığı dilekçemizin “24 Ocak 1997 

Tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığında Yapılan Seminer” başlığı altında detaylarıyla 

açıklanmıştır.  

 

       Gerekçeli karar sayfa 2885 de yer alan değerlendirme bölümünde; “…, tanık Salim 

Dervişoğlunun 28 Şubat kararlarını çıkış noktasının 24 Ocak 1997 tarihinde Gölcükte yapılan 

toplantı olduğu yönündeki beyanı,….”  Şeklinde yer almaktadır.  

 

13 Ocak 2001 günü Kanal 6 televizyonunda Hulki Cevizoğlu’nun “Ceviz Kabuğu” adlı TV 

programına ait yazdığı kitapta Tanık Salim Dervişoğlu’nun ağzından söylenmiş, beyan ettiği  böyle 

bir ifade bulunmamaktadır.    

 

Salim Dervişoğlu  bu ifadenin doğru olmadığını, böyle bir ifadeyi  kullanmadığını  Gerekçeli 

karar.s.2753 -2754  de yer alan 18.07.2016 tarihinde tanık sıfatıyla mahkemede verdiği yeminli 

ifadesinde aynen beyan etmiştir.  Tanık Salim Dervişoğlu Mahkemedeki beyanında;  

 

“O kitaba bakarsanız o kitapta o yazarın malesef bir teammüldür benimle yaptığı söyleşiye 

basmadan önce bana göndermemiştir fikirlerimi almamıştır ve düşüncelerimi tam olarak 

aksetmemiştir kendi algılamalarıdır kendi analizleridir şunu söylemek istiyorum gayet açık olarak 

28 Şubat ile o toplantının uzaktan yakından ilgisi yoktur. “ 

 

"Aynı konuşmada söylüyorsunuz ki 28 Şubat milli güvenlik kurulu kararlarının Gölcük 

toplantısına dayandığı ve kararın merkezinin Gölcük olduğuna dair bir bölüm geçiyor bu da 

yazarın ya da gazetecinin ilavesi midir yoksa bu konudaki düşünceniz ne?"  şeklindeki soru 

üzerine; Kesinlikle böyle bir ifadem yok ve öyle bir şey hiç kabul etmiyorum 28 Şubat 

kararlarının Gölcük ile uzaktan yakından ilgisi yoktur.” Demektedir 
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Bu ifade kitapta Hulki Cevizoğlu’nun bir sorusu olarak yer almakta ve Tanık Salim Dervişoğlu 

bunu tastik eden ya da tekrarlayan bir ifadesinin bulunmadığı da kitabın içeriğinde zaten 

görülmektedir. Bu ifadenin “Salim Dervişoğlu’nun  beyanı” olduğu şeklinde manipüle edilen ifade 

gerçek dışıdır.  

 

 8 Yıllık Temel Eğitimin Meclise getirileceği, Kurulda ilk söz alan Dışişleri Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı Tansu Çiller tarafından ifade edildiği anlaşılmaktadır;  

 

Cumhurbaşkanının Kurulda ilk sözü Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller’e 

verdiği, Çiller’in.  MGK kararlarında yer alan;  8 Yıllık Temel eğitimin meclise getirilmesi, İran gibi 

dış müdahaleler, mezhepler üzerinden partizanlık yapılmaması, dinin siyasallaşmaması gibi  

ifadeler kullandığı, anlaşılmaktadır. 

 

Gerekçeli karar sayfa 2880 de yer alan “MGK” toplantı tutanağından;  

 

“Tutanağa göre sayın Cumhurbaşkanı ilk olarak Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısına 

söz vermiş, adı geçenin konuşmasında;  “İrtica yeni bir olay değildir. Senelerin birikimi olan bir 

olaydır. Buna da müsaade etmek mümkün değildir. Cumhuriyetin tüm niteliklerini değiştirmek 

asla mümkün olmayacaktır.(…….) Eğitim reformu gündeme gelecek ve 8 yıllık temel 

eğitim meclise gönderilecektir. Dinin siyasallaşmasını yanlış buluyorum. Bunu hep 

söyledik. Din hiç kimsenin uhtesinde değildir. Bunun üzerinden oy avcılığı yapmak ülkeyi böler. 

Bu arada laikliği de dini de partizanlaştırmamalıyız mezhepler üzerinden de partizanlık 

yapılmamalıdır. Özet olarak bu uzun senelerin birikimi olan bir olaydır. Biran da zecri tedbirlerle 

çözülmesi ters tepki yaratır. Bu konudaki çözümleri zaman zaman kurulda gündeme getirmek 

lazımdır. Bu konunun basın bildirisi uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.” Şeklinde ifadeler kullandığı 

görülmüştür.”  Şeklinde konuşma yaptığı anlaşılmaktadır.  

 

 Mahkeme, tutanaktaki Başbakan N.Erbakan’ın konuşmasını bağlamından kopartıp 

çarpıtmış, kasıtla subjektif anlam yüklemiştir;    

 
      Gerekçeli karar sayfa 2880 de yer alan “MGK” toplantı tutanağında;  
 

“Bu konuşmadan sonra sayın Cumhurbaşkanının “Burada tartışılan konu siyasi değil, 

güvenlik siyasetidir, güvenliğe ilişkin tehditlerdir. Siyasi yer Bakanlar Kuruludur. Şimdi bu 

konu yeterlice tartışılmıştır. Önce basın bildirisini mi kararlaştıralım yoksa kararı mı?” 
diyerek sorduğu;  Başbakanın basın bildirisini önce okuyalım kararlaştıralım dediği, sonra basın 

bildirisinin okunduğu, herhangi bir itiraz olmaması üzerine taslak olarak hazırlanan 

kurul kararının da okunduğu,  Bunun üzerine Başbakanın: “Şimdi 9 saatlik yoğun bir 

çalışmadan sonra bu kadar maddeyi sağlıklı olarak değerlendirerek sonuca ulaşmak doğru 

olmaz onun için bunu yarın inceleyip kararlaştıralım.” dediği, 

 

Genelkurmay Başkanının ise “Bunu 10 dakikada tamamlarız, yarına kalmasına gerek yok” 

biçiminde cevap verdiği, Bu kez Başbakanın “Bu gibi şeyler ayaküstü olacak işler değil biz bunu 

bizi önümüze koydular, imzalamak zorunda kaldık diyemeyiz. Onun için bunu yarın 
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inceleyelim.” Dediği  (bir baskı olsa idi, böyle bir çekince ileri sürmesinin söz konusu olamayacağı 

açıktır) ; 

 

Son olarak sayın Cumhurbaşkanının “Biz bunu yarına bırakalım, metin üzerinde bazı rütuşlar 

da yapmak mümkün. İmam hatip okulları ve Kuran kursları kapatılıyor imajını da 

yaratmayalım. Bu gibi yerleri Genel Sekreter yeniden düzenleyip yarın Genelkurmay Başkanı ve 

Başbakanla görüşür neticelendirirsiniz. Bunu böyle yapalım” diyerek toplantıyı kapattığı,”  

ifadesi yer alamaktadır.  

Tutanakta yer alan Cumhurbaşkanının ifadesinden, konunun yeterince tartışıldığı ve taslak 

olarak hazırlanan kurul kararının okunduğu açıkça anlaşılmaktadır. Yani, 9 saat boyunca 

tartışılmış ve taslak olarak kurulda hazırlanmış bir MGK kararından söz edilmektedir.  Bu 

kadar açık bir konuşma metni tutanakta yer almışken, mahkemenin konuşma metinleri 

arasında anlam yüklemeleri ile sözde darbeyi araması  kasıttır.  

 

Bir Başbakanın, yanlış anlamalara meydan vermemek üzere ifade ettiği siyasi endişesinden, 

hazırlanmış bir metin olduğu anlamını çıkaran mahkemenin iddiasının aksine,  Cumhurbaşkanının 

yukarıda belirtilen konuşmasına ilave olarak, Başbakanın  “Şimdi 9 saatlik yoğun bir çalışmadan 

sonra bu kadar maddeyi sağlıklı olarak değerlendirerek sonuca ulaşmak doğru olmaz onun için 

bunu yarın inceleyip kararlaştıralım” ifadesi, üzerinde saatlerce müzakere edilerek kurulca 

hazırlanmış  ve incelemesi sağlıklı değerlendirme için sonraya bırakılmış yasal bir metin olduğunu 

açıkça göstermektedir. Mahkemenin  “28 Şubat 1997 tarihli 406 sayılı Milli Güvenlik Kurulu 

Kararları” başlığı altında yapığı,  “28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısının şekli 

olarak Anayasamızın 118. maddesine uygun yapıldığı anlaşılmıştır.”değerlendirmesi de, 

mahkemenin kendisi ile çelişkisini ortaya koymakla birlikte, taslağının ve fikri altyapısının 

askerler tarafından hazırlandığı anlaşılmıştır iddiasını anlamsız ve hukuk dışı kılmaktadır.  

Mahkemenin, Başbakan N.Erbakan’ın konuşmasını kasıtla çarpıttığı ve siyasi amaçlara hizmet 

eden zorlama subjektif  bir maksat yakıştırdığı anlaşılmaktadır.  

 

 Mahkeme Sanık İlhan Kılıç’ın mahkemedeki beyanını çarpıtmıştır;  

 
Sanık İLHAN KILIÇ mahkemedeki beyanında (18.11.2013, 33. Celse, G.K.s. 1356)  

savunmasında:  
 
".. Şimdi genelkurmay başkanı 10 dakika da tamamlarız dediğine göre bu kararlar önceden 

hazırlanmış mıydı ? yoksa 10 dakika da nasıl tamamlanabilir.?" 
 
 " Ben tabi bir şey söyleyemem ama hiçbir zaman 10 dakikada daktilo edilmez çünkü içeriye 

daktilocu bayan falan alınmıyor notlar alınıyor kurşun kalemle yazılmış yazmışım ben 
hepsini çünkü herkes değiştiriyor birde. 

 
Yani yazılı bir metin var mıydı ? Bu 406 No’lu kararın?" "Hayır efendim metnin geçerli bir 

yazılı metin şeklinde değil de 24 maddeye değinecekmiş hani konuşma yaparken insan başlıklar 

alır ya böyle önüne kor ondan sonra konuşur öyle olduğunu zannediyorum çünkü hiç 

aksamadan biri bitince diğeri geliyordu. 
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Sizin imzanıza açılan 28 şubat 1997 tarihindeki 18 maddelik belge hazır mı gelmişti oraya 

?" Hayır hazır değil bakın tekrar söylüyorum. 

 

406 sayılı 28 şubat 1997 tarihli MGK toplantısında alınan kararların o devrin Başbakan’ı 

merhum sayın Necmettin Erbakan’a Başbakan yardımcısı ve koalisyon ortağı Doğru Yol Partisi 

genel Başkanı sayın Tansu Çiller tarafından mı imzalattırıldı ? " 

 

Sayın başkanım sorunun tek kelimeyle cevabı evet ama imzalatıldı tabiriyle değil ben 

meclis’e gidiyorum paşam bırakın siz onu imzalatır yarın size veririm." Demiştir.   

 

Sanık İLHAN KILIÇ  18.11.2013 tarihli  Mağdur Meral Akşener’in dinlendiği 73.. Celsede 

 

İlhan KILIÇ :  “…Yani söyleyim CumhurBaşkanı şimdi şöyle oluyor demin anlattı. Mesela bir, deniyor ki, 

deniyor ki efendim işte milli güvenlik kurulu'ndaki maddeler daha evvel hazır geldi. .hayır efendim. Milli 

güvenlik kurulu demin hanfendi anlattığı gibi sizin yerinize CumhurBaşkanı oturur. Tam tabii şey değil. 

onun altındaki katip olan arkadaşın orada ben otururum. .Diğerlerinin hepsi sizin…” 

Mahkeme Başkanı : “Resimlerde görüyoruz evet.”  

İlhan KILIÇ : “Gibi evet. Şimdi, herkes konuşur, herkes konuşur. En son Cumhurbaşkanı yaz 

der. Siz nasıl yaz diyorsunuz. Yaz der, bende yazarım, kurşun kalemle. Ondan sonra 

hiçbir şey değişmez. Nezaket kuralları… CumhurBaşkanı söz vermeden kimse konuşmaz.”  

 
MGK Genel Sekreteri Sanık İlhan Kılıç’ın; Toplantı sırasında, MGK üyelerinin 

konuşmalarından kurşun kalemle notlar alarak MGK kararlarının taslağını hazırladığı, daha sonra 

daktilo ettirdiği ve imzaya sunduğu anlaşılmaktadır. Naip hakimlerin hazırladığı toplantı 

tutanağında, mahkemenin iddia ettiği 406 sayılı MGK kararının önceden hazırlanmış bir 

taslağın bulunduğuna ve bu metnin okunduğuna dair bir görüşme kayıtlı değildir. Mahkemenin 

iddiası doğru olsa idi, dava dosyasında bulunan toplantı tutanağında bununla ilgili bir konuşmanın 

da bulunması gerekirdi. Bu nedenle, esas belge olan  MGK toplantı tutanağında bulunmayan bir 

iddianın ileri sürülmesi hukuk dışıdır.  

 

Kaldı ki, hazır bir taslak metin olmadığı, toplantının “9 saat sürdüğü ve müzakere edildiği” 

tutanaktaki ifadelerden de anlaşılmaktadır.  

 

 Dz.K.Komutanı Güven Erkaya’nın çalışma notlarında bulunan  “24 madde” lik  MGK gündem 

“ÇERÇEVE” sinin siyasiler tarafından tespit edildiği,  Güven Erkaya’nın kendi çalışma notlarına ait 

kurulda değineceği hatırlatıcı ana başlıklar olduğu sanık İlhan Kılıç’ ve mağdur  Meral Akşener’in 

ifadesinden anlaşılmaktadır. Ancak, var olsa bile, ifade edilen bu notların bir karar taslağı 

olmadığı, Güven Erkaya’nın bu 24 maddeyi aynen okumadığı, dikte etmediği tutanaktan 

anlaşılmaktadır. Eğer bu iddia doğru olsa idi bu taslağın Güven Erkaya tarafından aynen 

okunduğu,  bu ifadelerin karar metninde aynen yer aldığı,  diğer üyelerin itirazları ya da  bu 

iddiayı açığa çıkaran konuşmalar, naip hakimlerin hazırladığı tutanakta da yer alırdı.  Böyle bir 

konuşma ya da tartışmanın olduğu yönünde bir kayıt tutanakta bulunmamaktadır.  
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Diğer taraftan Mağdur Meral Akşener 6.02.2015 tarihli mahkemedeki beyanında 

(G.K.s.2383), Gündemi  Cumhurbaşkanı Demirel tarafından “Rejim alehtarı irticai faaliyetlere 

karşı alınması gereken tedbirler” olarak belirlenen ve üyelere bildirilen MGK Gündemine 

ÇALIŞARAK GELDİĞİNİ ifade etmektedir ki, bu zaten diğer MGK üyeleri gibi anayasal görev ve 

sorumluluğudur.  Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in tutanakta yer alan ifadesinde de yer aldığı 

gibi, kurulda tartışılan konuların  siyasi değil, güvenlik siyaseti ve  güvenliğe ilişkin tehditler 

olduğu,  devletin en üst anayasal organlarından birisi olan Milli Güvenlik Kurulunun üyelerinin de, 

gündeme ilişkin kendi hazırlıklarını yaparak anayasal görev ve sorumluluklarını kurulda yerine 

getirmeleri, anayasal açıdan. aralarında hiçbir fark  bulunmayan MGK nın her üyesinin,  Tansu 

Çiller ve Meral Akşener gibi anayasal  görev, hak ve sorumluluğudur. MGK gündemiyle ilgili 

hazırlık yapmış  olsa dahi, hiçbir MGK üyesine bu nedenle suç isnat edilemez. Mahkemeler, siyasi 

bir organ vasfı taşımayan MGK’nın  üyelerini, üstlendikleri kamu görevine göre tasnif ederek,  bir 

kısmına ayrıcalık tanıyamaz.  Dönemin İçişleri Bakanı Mağdur Meral Akşener’in de aynen dediği 

gibi (GK.s.2383) 406 sayılı MGK kararı yasal bir belgedir, Bu belgeden yola çıkarak yapılan 

(hükümet) çalışmalar vardır ve yasaldır.   

 

Mahkemenin gerekçeli karar sayfa 2885; Sonuç bölümünde yer alan değerlendirmesinin, 

gerçekle, hukukla, hatta naip hakim toplantı tutanağı ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığı, 

mahkemenin iddiasını aksine,  sahteliğini,  manipülasyon ve saptırmalarını açıkladığımız;   

 

 “Mağdur Meral Akşener'in Darbeleri Araştırma Komiyonundaki beyanı ile sanık İlhan Kılıç'ın 

yargılama aşamasındaki  savunması alınırken çapraz sorgusunda verdiği beyanı, sanık Çevik Bir'in 

sözde açık beyanı, tanık Salim Dervişoğlunun 28 Şubat kararlarını çıkış noktasının 24 Ocak 1997 

tarihinde Gölcükte yapılan toplantı olduğu yönündeki yalanladığı beyanı, 54. Hükümetin 

başbakanı Necmettin Erbakan'ın “Bu gibi şeyler ayaküstü olacak işler değil bunu bizim önümüze 

koydular, imzalamak zorunda kaldık diyemeyiz. Onun için bunu yarın inceleyelim.” şeklindeki 

çarpıtılmış ve anlam yüklenmiş beyanının 28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulunda alınan 

kararların hükümet üyeleri tarafından imzalanmış olsa bile taslağının ve fikri altyapısının askerler 

tarafından hazırlanmadığını açıkça ortaya koymaktadır. İDDİA HER YÖNÜYLE  ANAYASAYA 

AYKIRI VE HUKUK DIŞIDIR. Bir an için, bir taslak, MGK asker üyeleri tarafından toplantıya 

getirilmiş olsa dahi (kabul anlamına gelmemek üzere), 9 saat süren bir tartışmada maddelerin 

kabul edilmesi, üzerinde çalışma yapılması için bir gün sonra imzalanması, sonrasında 

yayımlanan basın bildirisi, yine sonrasında hiçbir baskı olmadan çıkarılan genelge ve 

uygulamalar, bu yargılamaya kadar hiçbir siyasinin bu yönde beyan da bulunmamış olması 

dikkate alındığında; hazır getirilen metnin (getirilmemiştir) bir mutabakatla kabul ediliğini 

ortaya koymaktadır.  

 

İ. (8) ANKARA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ NAİP HAKİMLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN " 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 54. HÜKÜMETİ'NİN 13 MART 1997 TARİHLİ BAKANLAR KURULU 

TOPLANTI TUTANAĞI CMK.NIN 125. MADDESİ GEREĞİNCE DAVAYI İLGİLENDİREN ÖZETİNİ 

İÇEREN İNCELEME TUTANAĞI (G.K.s. 2885-2890);  

 

Naip hakimleri tarafından hazırlanan 13 Mart 1997 tarihli Bakanlar kurulu kararı ve 

mahkemenin bu kısımda yaptığı tespit ve değerlendirme; 406 sayılı MGK  kararlarının TSK’ nın 
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baskısıyla aldırıldığı, bunun hükümeti devirmeye yönelik baskı ve tehdit olduğuna karşı iddiayı 

tamamen çürütmektedir.  

 

Ankara 5. Ağır ceza mahkemesi naip hakimleri tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti 54. 

Hükümeti'nin 13 mart 1997 tarihli Bakanlar Kurulu Toplantı Tutanağı özetini içeren inceleme 

tutanağında özetle  (G.K.s.2885-2888);   

 

“3. Devlet Bakanı Sayın Lütfü Esengün tarafından aşağıda yer alan basın marifetiyle daha 

önce açıklanmış bulunan Milli Güvenlik Kurulu basın açıklamasını ve "Rejim Aleyhtarı İrticai 

Faaliyetlere Karşı Alınması Gereken Tedbirler"e ilişkin kararlar okunduğu belirtilmiştir.” 

 

“8-Bu metin ve adı geçen kararların okunmasından sonra Dış İşleri Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı sayın Tansu Çiller Türkiye'nin çok ciddi bir dönemden geçtiğini, biraz önce kararı 

okunan Milli Güvenlik Kurulu'nun Anayasada yeri olan bir kurul olduğunu, bu kararlarla ortaya 

çıkan hususların gereğinin yapılacağını, ilgili bakanların bu konudaki çalışmaları hassasiyetle 

yürüteceklerini; alınacak tedbirlerin kısa, orta ve uzun vadeli olarak düşünüleceğini, kısa vadeli 

olanların hemen uygulamaya konulacağını, orta ve uzun vadeli tedbirlere yönelik olarak özellikle 

yasa gerektiren, ek mali kaynak gerektiren hususların tekrar Bakanlar Kurulunca 

değerlendirilmeye alınacağını, bu çalışmaların ciddiyetle yürütülmesi gerektiğini ve kamuoyuna 

da, (beşinci sahife) bu meseleler üzerine ciddiyetle gidildiği mesajının verilmesi gerektiğini, 

ancak, bu karşılaşılan olayların bir kısmının şimdiki hükümet ile ilgili olmadığını 

belirtmişlerdir.” (syf 2885) 

 

“Bunun için, ilgili bakanların gerekli icraatları ilk etapta ortaya koymaları ve bu konuda 

kamuoyuna bildirmeleri gerektiğini, bu cümleden olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın, Adalet 

Bakanı'nın, İç İşleri Bakanı'nın, Milli Eğitim Bakanı'nın ve diğer ilgili bakanların da gereğini 

yapmaları ve buna ilişkin mesajların kamuoyuna vermeleri gerektiğini, ancak bu şekilde 

meydana gelen bu ortamın aşılabileceğini, bu konuda koalisyonu oluşturan her iki partinin de 

elinden geldiği ölçüde bir toplumsal uzlaşma ortamını yaratacağına inandığını ifade etmişlerdir. 

Hükümete ilişkin yapılacak icraatlarda Bakanlar Kurulunda karar verilmeden konuşulmaması 

gerektiğini belirterek göstergelerin iyiye işaret ettiğini, bunların kamuoyuna mal etmenin yararı 

bulunduğunu, meselelerin hallinde kararlı olduğumuzun beraberliğini ortaya koyan ortamın 

yakalanmasının önemli olduğu; yapılacak icraatlar için bir yasa gereği bulunuyorsa, ilgili 

bakanların bunu Bakanlar Kuruluna getirmeleri, alınması gereken tedbirler yönünden de 

"gerekli önlemler alınmaktadır" denilebilecek durumda bulunmaları gerektiğini, büyük bir 

siyasi hassasiyet içerisinde bunların yürütülmesi gerektiğini ve bu şekilde istikrarı bir an evvel 

sağlayarak hükümet icraatına devam edilmesinin esas olduğunu belirterek, bu konuşmada 

vermiş olduğu mesajın satırlarını ve satır aralarını bütün üyelerin iyi anladığına inandığını, birlik 

ve beraberliğe gölge düşürecek durumlar yaratılmamasının önemli olduğunu belirtmişlerdir. (syf 

2885) 

 

“Herkesin bu hükümetin alternatifinin olmadığını görmekte olduğunu, dolayısıyla olayın açık 

olduğunu, ancak hükümetin irticayı önlemek için kesinlikle kararlı ve inançlı olduğunu, Milli 

Güvenlik Kurulu'nda da bu konu görüşülürken birlik ve beraberlik içinde bulunduğunun 

müşahade edildiğini,”  (syf 2888) 
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“Bakanlar Kurulu'nun ve bütün üyelerinin irtica ve gericilik ile mücadelede kesinlikle kararlı 

olduğunu, bu hususta gösterilmiş olan tekliflerin ciddi şekilde ele alıp gerekenlerin yapılacağı 

talimatını vermişlerdir. (syf 2888)”   

 

“Her Bakanlığın kendisini ilgilendiren konularda çalışmalarına şimdiden 

başlayacağını ve konuların ciddi şekilde yürütülmesini bizzat Bakanlar Kurulu'nun takip 

edeceğini ifade etmişler ve konuların ciddi şekilde takip edilip, yürütüleceği, ancak bunun bir 

tehdit ve zorlama altında yapıldığının imajının verilmemesi gerektiğini, çünkü Türkiye'nin 

güvenliğinden Bakanlar Kurulu'nun sorumlu ve Milli Güvenlik Kurulu'nun ise  istişari bir kurum 

olduğunu, hükümetin bu mesuliyeti müdrik olarak görevde bulunduğunu, görevini dikkat ve 

itina ile yerine getireceğini, bu hususlardan bütün üyelerin hemfikir olduklarını ifade etmişler 

ve bu görevin dikkatli bir şekilde yeri ne getirilmesi talimatını vermişler ve ülkede huzurun 

sağlanması gerektiğini dile getirmişlerdir.” (syf 2888) 

 

Gerekçeli kararda bu kısmın sonunda (G.K.s.2890); “Ancak bunun bir tehdit ve zorlama 

altında yapıldığının imajının verilmemesi gerektiğini, çünkü Türkiye'nin güvenliğinden Bakanlar 

Kurulu'nun sorumlu ve Milli Güvenlik Kurulu'nun ise istişari bir kurum olduğunu, hükümetin bu 

mesuliyeti müdrik olarak görevde bulunduğu, görevini dikkat ve itina ile yerine getireceği, bu 

hususlardan bütün üyelerin hemfikir oldukları “HÜKÜMETİN KENDİ İNSİYATİFİYLE ALINMASI 

GEREKEN GEREKLİ KARARLARI ALDIKLARI ANLAŞILMIŞTIR”  Değerlendirmesinde bulunmuştur.   

 

Bu tespiti yapan mahkemenin MGK kararlarının zorla dikte edildiğine ve merkezinin Gölcük 

harp oyunu toplantısı olduğuna yönelik iddiasının HİÇ BİR HUKUKİ DEĞERİ KALMAMIŞTIR.  

 

Zira Hükümet istişari bir kurul olan MGK nın 406 sayılı kararlarını  13 Mart 1997 tarihli  

Bakanlar Kurulu Kararı ile aynen kabul etmiş, 14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık direktifinin ekine  

koyarak icra emri vermiş, kendi insiyatifi ve bağımsız kararıyla kabul etmiş ve uygulamıştır. Bu 

nedenle MGK da yapıldığı ileri sürülen zaten ispatlanamayan sözde baskı ve Gölcük’ün 

kararlarının merkezi olduğu iddiasının hukuki bir değeri kalmadığı gibi,  Milli Güvenlik Kurulu'nda 

da bu konu görüşülürken birlik ve beraberlik içinde bulunduğunu müşahede eden, herkesin bu 

hükümetin alternatifinin olmadığını görmekte olduğunu ifade eden,  ileriye dönük planlar yapan 

ve göstergelerin iyiye doğru gittiğini, hükümetin bu mesuliyeti müdrik olarak görevde 

bulunduğunu, görevini dikkat ve itina ile yerine getireceğini, bu hususlardan bütün üyelerin hem 

fikir olduklarını, bu görevin dikkatli bir şekilde yerine getirilmesi talimatını verdiği ifade edilen 

Tansu  Çiller’in ve şahsında hükümetin, bu karardan önce gelişen sözde olaylara dayanarak 406 

sayılı MGK  kararlarının TSK’ nın baskısıyla aldırıldığı, zorla ve tehditle istifaya zorlandığını 

söylemek hukuken mümkün değildir.  

 

J. (9).A. 14 MART 1997 TARİHLİ BAŞBAKANLIK DİREKTİFİ (G.K.s.2890): 

 

Mahkemenin üzerinde kasıtla en çok kavram kargaşası yarattığı ve manipüle ettiği  

belgelerden birisi de  14 Mart 1997 Başbakanlık direktifidir.  Direktifte  Bakanlar Kurulunda alınan  

“İrtica ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi” kararından söz edilerek, ek’te gönderilen 406 

sayılı MGK kararlarının  Bakanlıkları  ilgilendiren konularda, konuyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli 
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tedbirlerin alınması ve mali destek ve yasa değişikliğine ihtiyaç gösteren tedbirler varsa, bunlar 

hakkında da bakanlar Kurulunca gereğinin yerine getirilmesi için Başbakanlığa bilgi verilmesini 

emredilmektedir. 

 

Öncelikle, bu direktif “İrtica ile mücadele”yi başlatan bir direktif değildir. Bu direktif 

Anayasa, kanun, MGSB ve diğer mevzuatla belirlenmiş ve  devlet çapında zaten sürdürülen 

“İrtica ile müdadele” nin etkin olarak yürütülmesi, etkinliğinin arttırılması için Bakanlıkların 

görev alanlarıyla ilgili alması gereken (eksik görülen) tedbirler konusunda, bakanlıklara 

sorumluluk alanlarıyla ilgili  görev veren bir direktiftir. Bu ayırımı yapmayan mahkeme bu konuyu 

sürekli istismar etmiştir.  

 

Anayasanın ve Cumhuriyetin temel ilkelerinin mutlak emri gereğinde Milli Güvenlik Siyaset 

Belgesinde “İrtica İle Mücade”  zaten tanımlanmış,  başta TSK olmak üzere  görevler verilmiş ve 

sürdürülen / sürdürülmesi gereken bir mücadedir.  Bu konu; dilekçemizin  “TSK’ nın iç tehdit olan 

irtica ile mücadelede yasal dayanakları” başlıklı 12. maddesinde detayları ile açıklanmıştır.   

 

     Başbakan Erbakan imzalı 14.03.1997 tarihli  direktifin ana metninden yapılan alıntı aşağıdadr;  

 

    “28.02.1997tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararlarının 13 Mart 1997 günü Bakanlar Kurulu’nda 

öncelikle müzakere edildiği malumlarıdır.  Bu müzakerede alınan “İrtica ile etkin bir şekilde 

mücadele edilmesi” kararı mucibince Milli Güvenlik Kurulu’nun Bakanlar Kuruluna 

bildirdiği hususların bir kopyası ilişikte bilgilerine sunulmuştur. 

 Bu hususların önemle dikkate alınarak, Anayasamızın T.C. Devletinin Demokratik, Laik, Sosyal bir 

hukuk devleti olması temel ilkeleri çerçevesinde, Bakanlığınızı ilgilendiren konularda, 

konuyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerin dikkat ve ihtimamla alınması, mali 

destek ve yasa değişikliğine ihtiyaç gösteren tedbirler varsa, bunlar hakkında da bakanlar 

Kurulunca gereğinin yerine getirilmesi için Başbakanlığa bilgi verilmesini rica ederim. 

                                                                    Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan”                            

 
TSK’ya “İRTİCA İLE MÜCADELE” görev yetki ve sorumluluğu; Başta Anayasanın 

2,14,24,117,118.174. Maddeleri ve başlangıç bölümü ile 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Mili 

Güvenlik Genel Sekreterliği kanunu, 211 sayılı İç Hizmet Kanunu 35. Madde, MGK Kararları ve 

yukarıda sayılan mevzuat ile birlikte esasen Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, dış 

savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan, iç ve dış tehditleri sıralayan kamuoyunda 

“KIRMIZI KİTAP” olarak da bilinen Bakanlar Kurulu Kararı olan MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGESİ 

ve bu temel belge esasları doğrultusunda hazırlanan ve Başbakan tarafından imzalanıp 

onaylanarak Başbakanlık Direktifi olarak yürürlüğe giren TÜRKİYE’NİN MİLLİ ASKERİ STRATEJİ 

KONSEPTİ (TÜMAS)  ile verilmiştir.  Ancak mahkeme, “İrtica ile mücadele ”de TSK ya açık görev ve 

sorumluluk veren Bakanlar kurulu kararı (MGSB) ve Başbakanlık direktifini (TÜMAS) dosyaya dâhil 

etmemiş, hatta talepleri reddetmiş ve davanın esas delillerini hukuka aykırı olarak gizlemiştir.  
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Bakanlar Kurulu Kararına dayanarak 14 Mart 1997 tarih ve  Başbakan N.Erbakan imzası ile 

yayınlanan direktif Ek’inde yer alan Bakanlıkların görev alanlarına giren konularda tedbir 

almasını emreden 406 sayılı MGK kararlarında özetle;    

 

- Tarikatlarla bağlantılı dersanelerin Milli Eğitim Bakanlığına devri, 

- 8 Yıllık kesintisiz eğitimin uygulamaya konulması, 

- Kuran kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı kontrol ve denetiminde faaliyet göstermesi için 

gerekli idari ve yasal düzenlemelerin yapılması, 

- Mevcudiyetleri 637 Sayılı kanunla men edilmiş tarikatların ve unsurlarının faaliyetlerine son 

verimesi, 

- İrticai faaliyetleri nedeniyle YAŞ kararları ile TSK dan ilişiği kesilen personel konusunu 

istismar ederek TSK’nın dine karşıymış gibi göstermeye çalışan TSK aleyhinde yayın yapan 

medya gruplarının yayınlarının kontrol altına alınması, 

- İrticai faaliyetleri, disiplinsizlik veya yasa dışı faaliyetleri nedeniyle TSK’dan ilişiği kesilen 

personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamının önlenmesi, 

 

- TSK ya aşırı dinci kesimden sızmaların önlenmesi için mevcut mevzuat çerçevesinde alınan 

tedbirlerin diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite ve diğer eğitim kurumları 

ile bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da uygulanması, 

 

- İran İslam Cumhuriyetinin ülkemizdeki rejim aleytarı yıkıcı ve zararlı faaliyetlerini önleyecek 

bir tedbirler paketi hazırlanması ve yürürlüğe konulması, 

 

- T.C. Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu ve Belediyeler yasasına aykırı olayların sorumluları 

hakkında yasal ve idari işlemlerin kısa zamanda sonuçlandırılması, 

 

- Kıyafetle ilgili kanuna aykırı uygulamalara mani olunması, bu konudaki kanun ve Anayasa  

mahkemesi kararlarının öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle 

uygulanması,   

 

- Kurban derilerinin verilmiş yetki dışında toplanmasının önlenmesi, 

 

-   Ülke sorunlarının çözümüne “Millet kavramı yerine Ümmet kavramı” bazında ele alarak 

sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak onları 

cesaretlendiren girişimlerin yasal ve idari yollardan önlenmesi, 

 

-    Büyük kurtarıcı Atatürk’e karşı yapılan saygısızlıklara ve Atatürk Aleyhine işlenen suçlar 

hakkındaki 5816 sayılı kanunun istisamar edilmesine fırsat verilmemesi,  Sayılmaktadır.  

 

 Direktif “Gereği” olarak Dışişleri Bakanlığı ve Başb.Yrd.na, Devlet Bakanlıklarına ve 

Bakanlıklara, “Bilgi” olarak Cumhurbaşkanlığı Gn.Sekreterliğine ve MGK Genel Sekreterliğine 

gönderilmiştir.  

 

       Bu direktifi, MGSB’ni  görmezden gelip “irtica ile mücadele”yi ilk kez başlatan direktif sayarak,  

“İrtica ile Mücadele ” de sadece “Gereği” olarak gönderilen Bakanlıkların sorumlu olduğunu, 
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TSK’nın bu mücadelenin dışında tutulduğunu anlamak mümkün değildir. Bu direktifte, 

Bakanlıkların doğrudan görev alanları ile ilgili hususlar (eksiklikler) sayılarak, BU KONULARDA ilgili 

Bakanlıkların tedbir alması emredilmektedir.  TSK nın  Ek’te sayılan bu sınırlı konularla ilgili fiilen  

icra edeceği  “Karar”, “Emir” ,”Yönerge”  vs. yasal bir düzenleme yapmasını gerektirecek bir 

husus yoktur. Böyle bir husus bulunmadığından “GEREĞİ” hanesine Gnkur Başkanlığının dahil 

edilmemesi son derece doğaldır, idari işleyişin doğal bir sonucudur.  Bu sınırlı konuyu istismar 

ederek TSK’nın irtica ile mücadelede görevi olmadığını ileri sürmek, sadece bir kasıttır.  Bu 

direktif MGSB  ve sayısız mevzuatla zaten verilmiştir.  

 

Ayrıca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanun uygulamalarına göre muhtemel olaylara karşı kolluk 

kuvvetlerinin kullanım esasları ve planlarını hazırlayacak olan Valiklere de  MGSB de sayılı iç 

tehdit olan irticai faaliyetlere karşı alınacak tedbirleri  öngören bu direktif gereği olarak 

gönderilmiştir. Dolayısı ile Valilikle koordineli olarak  EMASYA Planlarını hazırlama yükümlülüğü 

bulunan TSK yı da esasen bu yolla ve bu nedenle doğrudan ilgilendirmekte ve dolayısı ile TSK ya 

da görev vermekte ve direktifin gereğini yerine getirme sorumluluğu doğurmaktadır. Mevzuatın 

dışında sadece bu nedenle dahi irtica ile mücadele Başbakanlık tarafından TSK ya bu direktif ile 

verilmiş kesin ve açık bir emirdir.  Bu ilişkiyi kurmak istemeyen mahkemenin aksi yöndeki her 

türlü değerlendirmesi hukuk dışıdır.  

 

Kaldı ki, direktifin Ek’inde  yer alan, mahkemenin, “Gereği” hanesinde “Gnkur Başkanlığı 

yazılmadığı için görev ve sorumluluk verilmediğini düşündüğü; Kıyafetle ilgili kanuna aykırı 

uygulamalara mani olunması, bu konudaki kanun ve Anayasa mahkemesi kararlarının öncelikle ve 

özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle uygulanması ve  Büyük kurtarıcı Atatürk’e karşı 

yapılan saygısızlıklara ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar 

edilmesine fırsat verilmemesi hususlarında TSK’nın alınacak önlemlerin dışında bırakıldığını ve 

TSK’nın bu hususları uygulamakla yükümlü olmadığını kabul etmek anlamını taşır ki, bu 

mümkün değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel varoluş amacı ile sıkı ilişkisi bulunan, aksinin 

uygulanması mümkün olmayan bu konularla ilgili sayısız yerleşik TSK mevzuatı ve uygulaması 

zaten mevcuttur. Yeni bir düzenleme yapmasına ve yeni bir direktif vermesine ihtiyaç yoktur. 

Kaldı ki,  bin yıllık geçmişi  olan TSK yı bu konularda ikaz etmek, tedbir al demek, TSK’nın  millet 

nazarında saygınlığına zarar verecek  ve Milli Güvenlik zafiyetine  kadar götürülecek bir anlam 

taşır.  

 

Bu nedenle “İrtica ile mücadele” de başlangıç direktifi vasfı taşımayan, irtica ile mücadelenin 

etkin yürütülmesi için sınırlı konularda verilen bu direktiften, direktifi manipüle ederek irtica ile 

mücadele de TSK’ya bir görev verilmediği anlamının çıkartılması mümkün değildir. Aksine,  

TSK’nın yürüttüğü irtica ile mücadele uygulamalarıyla ilgili hususlara atıf yaparak, bu 

mücadelenin etkin olarak yürütülmesi maksadıyla, Bakanlıklara kendi görev alanları ile ilgili 

sayılan konularda tedbir alması ve bu uygulamaların desteklenmesi için emir veren bir 

direktifin; TSK’yı “İrtica ile mücadelenin dışında tuttuğunu söylemek, irtica ile mücadelede  

TSK’ya AÇIK-KAPALI bir görev verilmediğini  ileri sürmek hukukla bağdaşmaz.  
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  Bu direktif mahkemenin iddiasının aksine; TSK’nın irtica ile mücadele görevini ve 

faaliyetlerini teyit ve tastik eden  açık bir devlet belgesidir;  

 
Bakanlar Kurulu Kararına dayanarak çıkartılan  14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık direktifi ile;  

İrticai faaliyetleri, disiplinsizlik veya yasa dışı faaliyetleri nedeniyle TSK’dan ilişiği kesilen 

personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamının önlenmesi, İrticai faaliyetleri 

nedeniyle YAŞ kararları ile TSK dan ilişiği kesilen personel konusunu istismar ederek TSK’nın 

dine karşıymış gibi göstermeye çalışan TSK aleyhinde yayın yapan medya gruplarının yayınlarının 

kontrol altına alınması, TSK ya aşırı dinci kesimden sızmaların önlenmesi için mevcut mevzuat 

çerçevesinde alınan tedbirlerin diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite ve diğer 

eğitim kurumları ile bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da uygulanması  

emri de verilmektedir.   

 

 TSK’nın irtica ile mücadelesine atıf yapan, aynı mücadelenin diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında da uygulanmasını  emreden bu direktif ; TSK nın irtica ile mücadele görevinin 

bulunduğunun ve bu mücadele kapsamında yürüttüğü uygulamaların Bakanlar kurulu 

tarafından teredütsüz kabul ve tasdik edildiğinin somut ve siyasi belgesidir.    

   

 Ankara DGM Başsavcılığının  4.08.1997 tarihli kararında TSK’nın vazifesi  açıkça teyit ve 

tespit edilmiştir;  Ankara DGM Başsavcılığının  4.08.1997 tarihli kararından alıntı aşağıdadır;  
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TSK’nın laik devlet düzeninin korunması kapsamında, MGSB’de de bir iç tehdit olarak 

sayılmış bulunan İrtica tehdidine karşı  TSK’nın görevli olduğunu teyit eden, Ankara DGM 

Başsavcılığının 4.08.1997  tarihli kararının yukarıda yer alan gerekçesi,  “takipsizlik kararı”nın  

kaldırılması ile yok sayılması mümkün olmayan, söz konusu karardan bağımsız ve BÇG 

faaliyetlerinin ne olup ne olmadığı ile ilişkili olmayan, TSK’ın  mutlak ve yasal vazifesi ile  

Atatürk’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyetinin laik demokratik devlet düzeninin genel ve 

değişmez temel tespitleridir. HİÇBİR MAHKEME, DAVAYA KONU OLAN KARARI ORTADAN 

KALDIRSA DA BU TEMEL TESPİT VE GEREKÇELERİ ORTADAN KALDIRAMAZ.  Ki, kaldırma 

kararının gerekçesinde bu görevlerin hatalı olduğu değil, yeni deliler olduğundan bahisle kararın 

kaldırılması öngörülmektedir. BURADA KONU, BÇG NİN YASAL OLUP OLMADIĞI DEĞİL, SUÇ 

TEŞKİL EDEN BİR FAALİYETİNİN BULUNUP, BULUNMADIĞIDIR.   

 

 12 Eylül  davasında Yargıtay 16. Dairesi TSK’nın İç tehditle (İrtica ile Mücadele) 
görevinin olduğunu kabul ve teyit etmiştir;    
 

Diğer başlıklarda ifade ettiğimiz gibi, mahkemenin gerekçeli kararda atıf yaparak kabul ettiği, 

12 Eylül darbe davasında Yargıtay 16.Dairesi  TSK’nın iç tehditle mücadele görevini kabul ve tastik 

etmiştir.  Gerekçeli karar syf. 3486 da yer alan Yargıtay 16.Dairesi gerekçeli kararında;  

 

    “Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin anlamı ve normlar 

hiyerarşisindeki konumu incelendiğinde; YASA HÜKMÜYLE, SİLAHLI KUVVETLERE, ANAYASAL 

DÜZENE YÖNELEN İÇ VE DIŞ TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRMA GÖREVİ VERİLMİŞTİR.”   

Denmektedir. 

 

 Mahkemenin 14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık direktifini çarpıtan / manipüle eden 
değerlendirmesi;  Mahkeme gerekçeli karar sayfa 2890 da yaptığı değerlendirmesinde;   
 

        Bu direktif ile tavsiye niteliğinde olan MGK kararları 13 Mart 1997 tarihli Bakanlar kurulu 
toplantısında okunup hangi maddeler için işlem yapılacağı veya yapılmayacağı, işlem yapılacak 
tavsiyeler için kısa orta ve uzun vadede neler yapılacağı kararlaştırıldığından bunun uygulamasına 
ilişkin hükümetin icracı bakanlara talimat verdiği anlaşılmıştır. 
 
       Gereği için gönderilen belgeler icra edecek makamlar tarafından fiilen yapılacak işleri 
ihtiva eder. Bu direktif yapılacak işler için Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısına, Devlet 
Bakanlıklarına ve Bakanlıklara AÇIK GÖREV VERMİŞTİR ve bu görevi münhasıran yerine getirecek 
icra biriminin bu birimler olduğu açıktır.  
 
           Bilgi için gönderilen belgeler bir icrai işlem yapılması için değil, bilginiz olsun biz bunu 
yapıyoruz demek içindir, bu direktif Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine ve MGK Genel 
Sekreterliğine bilgilendirme için gönderilmiştir. Bilgi için gönderilen direktif ile gereği için 
gönderilen Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı, Devlet Bakanlıkları ve Bakanlıklar dışında 
hiç kimseye AÇIK veya KAPALI bir görev verilmemiştir.  
  
      İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı da genelgeler yayınlayarak başbakalık talimatının 
gereğini yerine getirdikleri tespit edilip anlaşılmıştır.  
 
     Batı Çalışma Grubunun yasal dayanağı 14 mart 1997 tarihli başbakanlık genelgesi olduğu 
yönündeki savunmalara genelgede gereği için gönderilen birimlerin dışına hiç kimseye açık veya 
kapalı bir görev verilmediğinden ve hiç kimse dayanağının Anayasadan ve yasadan almayan 
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görev ve yetkiyi hukukun üstünlüğünün olduğu hukuk devletinde kullanamayacağından, 
durumdan vazife çıkarmak hukuk devletinde görev ve yetki dayanağı ve kaynağı olamayacağı 
için bu yöndeki savunmalara itibar edilmemiştir. “   Demektedir. 
 

 
 Hukukun üstünlüğünden söz eden mahkemenin bu değerlendirmesinin; Yukarıdaki 

açıklamalar kapsamında hukuki bir değeri olmadığı gibi,  tespitlerinin idare ve idare hukuku, 

devlet bürokrasisi, teşkilat-görev-sorumluk gibi bir dizi idari işleyişe  ilişkin bir değeri de yoktur. 

Mahkemenin hakim olmadığı kavramlarla hüküm kurduğu anlaşılmaktadır.   

 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu direktif “İrtica ile mücadele”yi başlatan bir direktif değildir. 

Bu direktif zaten Anayasa, kanunlar, MGSB ve diğer mevzuatla belirlenmiş ve  devlet çapında 

zaten sürdürülen “İrtica ile mücadele” nin etkin olarak yürütülmesi, etkinliğinin arttırılması için 

Bakanlıların görev alanlarıyla ilgili alması gereken (eksik görülen) tedbirler konusunda, 

bakanlıklara sorumluluk alanlarıyla ilgili  görev veren bir direktiftir. TSK nın, Başbakanlık 

direktifinin Ek’inde sayılan  (EK-14, 14 Mart 1997 Başbakanlık Direktifi ve Eki)  bu sınırlı konularla 

ilgili fiilen  icra edeceği  “Karar”, “Emir” ,”Yönerge”  vs. doğrudan yasal bir düzenleme yapmasını 

gerektirecek bir husus bulunmadığından, “GEREĞİ” hanesine Gnkur Başkanlığının dahil 

edilmemesi, TSK’ya  “İrtica ile mücadele” ile ilgili Açık açık / kapalı  bir görev verilmediği anlamını 

taşımaz.  Aksine, 14 Mart 1997 Başbakanlık direktifinin EKİNDE yer alan;  

 

“TSK ya aşırı dinci kesimden sızmaların önlenmesi için mevcut mevzuat çerçevesinde alınan 

tedbirlerin diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite ve diğer eğitim kurumları ile 

bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da uygulanması” şeklinde, 

 

 TSK nın irtica ile mücadelesine atıf yapan  maddesi  TSK nın  irtica ile mücadele de zaten  

sorumlu ve görevli olduğunun siyasi bir kanıtır.  Kaldı ki yukarıda açıkladığımız gibi bu direktif 

5442 S.K kapsamında mülki amir koordineli EMASYA Planları ile bu yolla doğrudan ilgilidir.  

Mahkemenin, sınırlı konuda çıkartılmış bu direktifin amaç ve kapsamını saptırarak, kavramları ve 

mevzuatı manipüle ederek yapmış olduğu yukardaki değerlendirmesinin hukuki bir değeri yoktur.   

 

TSK’nın,  irtica ile mücadelede anayasa ve mevzuatın  zaten kendisine vermiş olduğu görev ve 

sorumluluğu ile birlikte,   İrtica ile etkin mücadele kararını aldığını ifade eden  ve  bu mücadelede 

TSK’yı emsal gösteren  14 Mart 1997 tarihli direktifi de değerlendirerek,  görevi kapsamında yeni 

ve etkin  tedbirler düşünmesi ve uygulama başlatması hukuka uygun olduğu gibi, görev ve 

sorumluluğu kapsamında zorunludur.   

 

 Öte yandan, sanık savunmalarını da çarpıtan mahkemenin ileri sürdüğü gibi, sanıklar 

BÇG’nin kurulmasını sadece 14 Mart 1997 tarihli direktifin varlığına da dayandırmamıştır. 

BÇG’nin 10 Nisan 1997 tarihli emir ile kurulması bu direktif gereğince değil,  bu direktifin de 

dikkate alındığı,  anayasanın ve yasaların TSK’ya yüklediği görev ve sorumluluklar ile başta MGSB 

olmak üzere bir dizi mevzuatın ve direktifin doğal bir sonucudur. Ayrıca, bir kısım sanık 

savunmalarında “14 Mart 1997 tarihli direktifle BÇG’nin kurulduğu” savunması da sonucu 

değiştirmeyecektir. Çünkü aşamalarda yapılan bir çok savunma ve toplu savunmanın bir çok 

bölümünde belirtildiği gibi, BÇG gibi veya başka yöntemlerle irtica ile mücadele edilmesi için 

özel bir emre veya davaya konu edilen MGK kararlarına ihtiyaç yoktur.  
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MAHKEMENİN ASKERİ ANLAMINI BİLMEDİĞİ“DURUMDAN VAZİFE ÇIKARTMAK” KAVRAMI;  

 

Mahkeme, esasen askeri bir kavram ve muhakeme yöntemi olan, askeri talimnamelerde yer 

alan, yasal dayanağı bulunan, harp akademilerinde eğitimi verilen, sivillerin pek vakıf olmadığı 

ancak farkında olmadan kısmen uyguladığı “durumdan vazife çıkartmak” kavramını da kulanarak; 

“durumdan vazife çıkarmak hukuk devletinde görev ve yetki dayanağı ve kaynağı 

olamayacağı”nı ifade ederek değerlendirmesine sözde dayanak yaratmıştır. Mahkemenin, hukuk 

dışı bu değerlendirmesiyle, TSK’nın harp etkinliğini bile sekteye uğratacak gerekçeler ürettiğinin 

farkında olmadığı anlaşılmaktadır. Durumdan vazife çıkartmak; mahkemenin de anlayabileceği 

biçimde ifade etmek gerekirse, bizzat gerekçeli karardaki bu değerlendirmesinde olduğu gibi, 

üzerine vazife olmayan alakasız durumlara bakıp, yetkisiz görev icat etmek değildir. TSK 

mevzuatında “Vazife” ve “Görev” kavramlarının da birbirinden farklı olduğunu belirterek bu 

konuyu kısaca ve basitçe söyle açıklayabiliriz;  Mevzuat ya da üst makam tarafından kendisine 

zaten verilmiş bir vazife ve yetkilendirilmiş bir konuda, yeni durumlar karşısında vazifenin 

maksadını karşılayacak yeni hareket tarzlarını belirleyerek ifa etmek anlamını taşır ki, bu durum 

sadece yasal değil aynı zamanda meşrudur. İddianın aksine, görev ve yetkinin kaynağını 

oluşturur.  Harp sanatının özünde bu  kural önemli olduğu gibi, esasen yürütmenin ve idarenin de 

verdiği her kararda, bu kural zımnen zaten uygulanmakta, yasallığın ve meşruiyetin kaynağını 

oluşturmaktadır. Bu nedenle mahkemenin, gerçek fonksiyonunu bilmediği, bilirkişi talep etmediği 

bu konudaki  değerlendirmesinin ne atılı suç, ne sanık savunmaları, ne idari işleyiş, ne de hukukla 

bir ilişkisi yoktur.  “Bu konu dilekçemizin “20.J.” maddesinde açıklanmıştır.” 

 

Sanık ÇETİN DOĞAN  mahkemedeki ifadesinde (24.09.2013 tarihli 17. Celse) (G.K.s.989) bu 

gerçeği aşağıdaki şekilde ifade etmiştir,  

 

“4 Nisan 1997 tarihli çalışma grubu oluşturulması konulu belge; Genel Kurmay Başkanlığında 

irticaya yönelik Batı Çalışma Grubunun kurulması Başbakanlığın 14 Mart 1997 tarihinde 

yayınlanan talimattan yaklaşık bir ay sonra başlatılmıştır, bu talimattan haberimiz olmuştur, 

talimat bize doğrudan doğruya postalanmamışsa her hafta Sayın Genel Kurmay Başkanının 

Başbabakanla, Cumhurbaşkanıyla görüşmeleri vardır, bu arada İçişleri Bakanlığının genelgesi 

yayınlanmış, ciddi uzun kapsamlı bir genelgedir ve bu yüzden de bizim ne yapabileceğimiz Genel 

Kurmay çapında öteden beri zaten irticanın yuvalanmasına engel olacak içimizde irticayı 

bulanmış olanları temizleyecek bir mekanizma vardı, 30/5 yönergesi bunun, bu yönergenin bu 

usüllerin temelini teşkil eder ve biz geniş çapta halk, devlet olarak yapılan mücadelelere 

katkımızın ne olabileceği konusunda sayın Genel Kurmay Başkanının İkinci Başkana verdiği 

talimat çerçevesinde kısa bir toplantı yapıldı. (…) 

 

14 Mart 1997 tarihli başbakanlığın genelgesi ve bunu takiben 55'inci, 56'ıncı, 58'inci 

hükumetler tarafından irtica ile etkin mücadele için yayınlanan belgeler iddianamede göz ardı 

edilmiştir  (..)Bu genelge irtica ile etkin bir şekilde mücadele için 54. Hükümetin istifasından sonra 

da kurulan hükümetler tarafından yayınlanan belgelerde devamlı referans olarak verilmiştir.” 

 

Sonuç olarak;  Bu direktif “İrtica ile mücadele”yi başlatan bir direktif değildir. Bu direktif 

zaten Anayasa, MGSB ve diğer mevzuatla belirlenmiş ve devlet çapında sürdürülen “İrtica ile 

müdadele” nin etkin olarak yürütülmesi, etkinliğinin arttırılması için Bakanlıkların görev 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 363 / 1709 
 

 

alanlarıyla ilgili alması gereken (eksik görülen) tebirler konusunda, bakanlıklara görev veren bir 

direktiftir. 5442 S.K uygulamasında EMASYA kapsamında doğrudan ilgili bir direktiftir. 

Mahkemenin iddiasının aksine, TSK’nın irtica ile mücadelesine atıf yapan, aynı mücadelenin diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarında da uygulanmasını emreden bu direktif, TSK nın irtica ile mücadele 

görevinin bulunduğunun ve bu mücadele kapsamında  yürüttüğü uygulamaların Bakanlar 

kurulu tarafından teredütsüz kabul ve tasdik edildiğinin somut ve siyasi belgesidir.  BÇG’nin 10 

Nisan 1997 tarihli emir ile kurulması bu direktif gereğince değil, bu direktifin de dikkate alındığı,  

anayasanın ve yasaların TSK’ya yüklediği görev ve sorumluluklar ile başta MGSB olmak üzere bir 

dizi mevzuatın doğal bir sonucudur.  

 

K. (9).B. 18 MAYIS 1997 TARİHLİ, “406 SAYILI MGK KARARINA İSTİNADEN ÇIKARILAN 14 

MART 1997 TARİHLİ BAŞBAKANLIK DİREKTİFİNİN UYGULANMASININ TAKİBİ” KONULU, 01704 

SAYILI BAŞBAKANLIK DİREKTİFİ (G.K.s.2890-2892) : 

 
Mahkeme, bu başlık altında, atılı suçun ya da sanık savunmalarının belgeyle ilişkisini 

değerlendirmemiştir.   
 
Ancak,  bu belgenin;  aşağıda  içerikleri açıklanan,  Bülent Ecevit ve Mesut Yılmaz hükümetleri 

sırasında çıkartılan diğer Başbakanlık direktifleri ve Gnkur Başkanlığı ile ilişkisi, dilekçemizin  “28 

Şubat 1997 Tarihli MGK kararlarının uygulanma durumu adlı belge” başlığı ile yer alan 20.SS. 

Maddesinde  detayları ile açıklanmıştır.  

 

İlişkili diğer Başbakanlık direktifleri (Dilekçemiz Md.12.R.);  

 

 Başbakan Necmettin Erbakan imzalı 14 Mart 1997 tarihli,  Bakanlar Kurulunda alınan  

“İrtica ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi” kararı gereğince, ek’te gönderilen 406 

sayılı MGK kararlarının  Bakanlıkları  ilgilendiren konularda, konuyla ilgili kısa, orta ve 

uzun vadeli tedbirlerin alınması ve mali destek ve yasa değişikliğine ihtiyaç gösteren 

tedbirler varsa, bunlar hakkında da bakanlar Kurulunca gereğinin yerine getirilmesi  

konulu Başbakanlık direktifi.   (Yukarıdaki başlıkta detaylarıyla açıklanmıştır) 

 

 Başbakan Mesut Yılmaz imzalı 28.11.1997 tarihli,  01-51/02853 sayılı 406 Sayılı MGK 

Kararına İstinaden Çıkarılan 14 Mart 1997 tarih ve 01704 sayılı “Başbakanlık Direktifinin 

Uygulanmasının Takibi” Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu ile Başbakanlık 

Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında “Uygulamayı Takip ve Değerlendirme Merkezi”nin 

kurulması, Milli Güvenlik Kurulunun 406 Sayılı Kararının uygulanmasında gerekli 

hassasiyetin gösterilmesi konulu  Başbakanlık direktifi,  

 

 Başbakan Bülent Ecevit imzası ile yayınlanan ve Genelkurmay Başkanlığına “GEREĞİ”  

olarak  verilen 2.02.1999 tarih ve 1603 sayılı; rejim aleyhtarı irticai faaliyetler nedeniyle 

uygulamaya konulmuş 406 Sayılı MGK Kararının uygulanmasına ilişkin 13 Mart 1997 

tarihli Bakanlar Kurulu kararına  dayanarak çıkarılan 14 Mart 1997 tarihli  Başbakanlık 

Direktifinin Uygulanmasının etkin olarak takibi ve izlenmesi ile mali destek ve yasa 

değişikliği gerektiren tedbirler varsa, bunlar hakkında da Bakanlar Kurulu’nca gereğinin 

yerine getirilmesi ve diğer önlemlerin uygulanmasını koordine etmek ve izlemek üzere 
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Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu oluşturulması konusunda, 

Başbakanlık direktifi 

 

Mahkeme bu kısmın sonunda yaptığı değerlendirmede (G.K.s2891);  

 

“18 Mayıs 1997 tarihli bu Uygulama Direktifi ile; 406 sayılı MGK Kararının uygulama 

durumunun, MGK Genel Sekreterliği ile koordineli olarak, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı 

bünyesinde uzmanlardan oluşacak “Sürekli İzleme Merkezi” tarafından günü gününe izlenerek 

raporlanması; daha sonra bu çalışmaların Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında kurumların üst 

düzey yetkililerinden oluşacak “Milli Güvenlik Kurulu 406 Sayılı Kararıyla ilgili Tedbirlerin 

Uygulanmasını İzleme ve Koordinasyon Komisyonu” vasıtasıyla, her ay MGK Genel 

Sekreterliğine iletilerek, aylık MGK toplantıları gündemine taşınması sağlanmış olmaktadır. 

 

18 Mayıs 1997 tarihinde, daha önce 14 Mart 1997 tarihinde Bakanlıklara gönderdiği 

Direktif’e ilaveten bir Uygulama Direktifi daha yayımlandığı ve uygulanması tamamen hükümetin 

insiyatifinde olan MGK kararlarının uygulanması için hükümet tarafından çalışmalar yapıldığı 

anlaşılmıştır.”  Demektedir.  

 

Mahkemenin bu  değerlendirmesi ile; 406 sayılı MGK  kararlarının, bağlayıcı siyasi irade 

kararları haline geldiği,  Refah-Yol hükümeti tarafından  “Sürekli İzleme Merkezi” ve “Milli 

Güvenlik Kurulu 406 Sayılı Kararıyla ilgili Tedbirlerin Uygulanmasını İzleme ve Koordinasyon 

Komisyonu” kurularak bizzat takip edildiği görülmekte olup,  406 sayılı MGK kararlarının,  TSK’ 

nın baskısıyla aldırıldığının  iddia edilmesinin de  hukuken mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.  

    

L. (10) 28.03.1997 TARİHLİ İÇİŞLERİ BAKANI MERAL AKŞENER İMZALI 070674 SAYILI 

“ANAYASA VE YASALARIN UYGULANMASINDA UYULACAK USÜL VE ESASLAR” KONULU BELGE 

(G.K.s. 2892-2900);  

 

Bu genelge Milli Savunma Bakanlığına ve Genelkurmay Başkanlığına “BİLGİ” olarak 

gönderilmiştir. 80 İl Valiliğine, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Bağlı kuruluşlarına (Jandarma 

Genel K.lığı dahil) 406 sayılı MGK kararları doğrultusunda çok kapsamlı emir veren bu 

genelgenin,  İçişleri Bakanlığının emir verme yetkisi bulunmadığından diğer Bakanlıklardan 

gönderilen binlerce evrak gibi, Gnkur Başkanlığına “GEREĞİ” olarak gönderilmediği zaten açıktır.  

Bu genelge ve diğer mevzuat gereğince, J.Gn.K.lığı ile Valiliklerde her ay toplanan “İl Emniyet 

Komisyon Toplantısı” na Garnizon Komutanı sıfatıyla katılan valiliklerle koordineli EMASYA Planı 

hazırlayan TSK’yı  bu nedenle de ilgilendirmekte ve işlem yapılmayacağı anlamını taşımamaktadır.  

Valiliklerce, Bölge ve İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Garnizon Komutanlıklarına, Sahil 

Güvenlik K.lığı birimlerine  bu genelge kapsamındaki icra hususları zaten emredilmiştir. Bu 

birliklerin komuta fonksiyonu Gnkur Başkanlığındadır. Ancak mahkemenin bunun farkında 

olmadığı anlaşılmaktadır. Valiliklerde ayda bir yapılan TSK nın Garnizon Komutanı yetkisi ile 

katıldığı “İl Emniyet Komisyon Toplantısı” nın dışında  ve EMASYA planında emredilen “İstihbarat 

Koordinasyon Merkezi” nin Garnizon Komutanlığı koordinatörlüğünde toplanması nedeniyle de 

bu genelge icra maksadıyla gereği olarak işleme alınmak zorundadır. Bu nedenle, Gnkur 

Başkanlığına “Bilgi” olarak gönderilmesinin, TSK tarafından işlem yapılmayacağı ve direktif 

verilmediği anlamını taşımadığı, diğer bağlı mevzuat gereğince Valilikler kanalıyla icra emri 
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verildiği ve  TSK tarafından icra edilme sorumluluğunun  doğduğu  mevzuat gereğince açıktır. 

Ancak mahkemenin devlet idari işleyişinin farkında olmadığı ya da kasıtla dikkate almadığı 

anlaşılmaktadır.    

     
28.03.1997  İç İşleri Bakanlığı Genelgesinin özetini içeren “Çalışma Programı Takviminde;   

“ÇALIŞMA PROGRAMI CETVELİ 

1. Laikliğin büyük bir titizlikle ve hassasiyetle korunmasının sağlanması, ihmali görülenler 
hakkında işlem yapılması, 

2. Özel yurt ve vakıf okullarının denetim altına alınması, kanuna uygun olmayanların 
kapatılması ve sorumlular hakkında işlem yapılması, 

3. Diyanet İşleri Başkanlığı kontrolünde açılmamış Kur’an kurslarının tespit edilerek 
faaliyetlerine son verilmesi, 

4. Dini tesislerin siyasi istismar konusu yapılmaması, dinin tesis ihtiyacının ortaya konulması, bu 
konudaki çalışmaların il ve ilçe müftülüklerince koordine edilmesi, 

5. Men edilmiş tarikatların ve 677 sayılı Kanunda belirtilen tüm unsurların faaliyetlerine son 
verilmesi, 

6. Yüksek Askeri Şura kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilen personel 
konusunun istismar edilmemesi, istismarın önlenmesi için bazı medya gruplarının aleyhteki 
yayınları hakkında yasal işlem yapılması; Güvenlik güçlerince durum izlenerek Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına intikal ettirilecektir. - Valilerimizce yeri geldikçe, bu olayın arkasındaki 
senaryolar anlatılacaktır. 

7. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere, aşırı dinci kesimden veya yasa dışı örgütlerden 
muhtemel sızmaların önlenmesi için, personel alımı ve çalıştırılmasının devamlı takip edilmesi, 
sızan bu tip personelin işine son verilmesi,  

8. Ülkemizi çağ dışı bir rejimden ve din istismarının sebep olabileceği muhtemel bir  çatışmadan 
koruyabilmek amacıyla komşu ülkelerin yıkıcı ve bölücü faaliyetlerini önleyici tedbirler paketi 
oluşturulması 

9. Aşırı dinci kesimlerin mezhep ayrılıklarını körüklemelerine mani olunması 

10. Belediyelerin kendileri veya şirketleri vasıtasıyla, irticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasa 
dışı örgütlerle irtibatı nedeniyle ilişikleri kesilen personelin durumunun tespit edilmesi, bu şekilde 
personel çalıştırılmasını önleyici tedbirler alınması, 

11. Kıyafet Kanununa aykırı uygulamalara mani olunması, taviz verilmeden uygulama yapılması, 

12. Kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemlerinin yapılmasında taleplerin dikkatle 
değerlendirilmesi, mevcut aykırılıkların düzeltilmesi, 

13. Kurban derilerinin rejim aleyhtarı kuruluşlarca toplanmasına mani olunması, kurban derisi 
toplamada Türk Hava Kurumuna destek olunması, kanunla verilmiş yetki dışında kurban derisi 
toplayanlara karşı müeyyide uygulanması, mülki idare amirliklerince teşvik toplantıları 
düzenlenmesi, diğer gerçek ve tüzel kişilere toplama izni verilmemesi, 

14. Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve sorumluları hakkında yasal işlemlerin ivedilikle 
sonuçlandırılması, yasal olmayan korumaların kaldırılması”  Direktifi verilmektedir.  
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Mağdur Meral Akşener mahkemedeki beyanında ki; “Başbakan Erbakan hocanın o 28 Şubat 

kararlarıyla ilgili olarak bütün bakanlıklara görev tevdiisi olan bir üst yazı, ona yönelikte içişleri 

bakanlığının 9 sayfalıktır o, o görevin talimatnamesi oldu. Dolayısıyla onu bu şekilde yayınladık. 

Yani hükümetin kararıdır, yani direk olarak Meral Akşener’in keyfine göre yapılmış bir şey değildir. 

28 Şubat kararları yasaldır. 28 Şubat kararlarına yönelik, bu benim çıkardığım 

genelge de yasaldır ” (G.K.s.2393). ifadesiyle, 406 sayılı MGK kararlarının ve  28.03.1997  İç 

İşleri Bakanlığı Genelgesinin hem yasal hem de bağlayıcı olduğunu ifade etmektedir.  

Mahkeme  bu başlık sonunda yaptığı değerlendirmede (G.K.s.2900) ;  
 

“Bu bağlamda genelgede, 28 Şubat 1997 tarihli 406 sayılı MGK Kararı çerçevesinde icra 

edilmesi öngörülen tüm tedbirler, tüm Vali ve Kaymakamlara birer emir olarak ulaştırılmıştır. 28 

Şubat MGK Kararı’nda yer alan tüm hususların Valiler, Kaymakamlar ve de onların 

yönlendirmeleriyle Belediye Başkanları tarafından uygulanması talimatı verilmiştir. 

 

 Batı Çalışma Grubunun yasal dayanağı 28 Mart 1997 tarihli İç İşleri Bakanlığının genelgesi 

olduğu yönündeki savunmalara genelgede belirtilen 80 İl Valiliği, İçişleri Bakanlığı Genel 

Müdürlüğü, Bağlı Kuruluşlarına ve Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatının dışındaki 

birimlere AÇIK VEYA KAPALI bir görev verilmediğinden itibar edilmemiştir. 

 
     Milli Güvenlik Kurulu'nun danışma organı olmadığı, Anayasa'ya göre aldığı kararları 

hükümete tavsiye etmeyip bildirdiği ve kararların tamamının hükümet tarafından yerine 

getirilmesi gerektiği ve esasen tavsiye niteliğinde olan  406 sayılı MGK Kararlarının, 

Anayasanın “MGK kararları Bakanlar Kurulu’na bildirilir” hükmüne istinaden, Hükümet 

açısından bağlayıcı bir “karar” olduğunu yönündeki beyan ve savunmalara Anayasanın açık 

hükmü karşısında itibar edilmemiştir.  Demektedir. 

 

“Durumdan Vazife Çıkartmak”  TSK  ve idare açısından ne anlama geldiği konusunda 

karmaşa içinde olan  ve “AÇIK – KAPALI” GÖREV” tanımının idare hukukunda  ve idarede ne 

anlama geldiğini açıklamayan mahkemenin yukarıdaki değerlendirmesinin sanık savunmaları, 

atılı suç ve konu içeriği ile ilgisi olmadığı gibi gerçek dışıdır;  

 

 Tavsiye niteliğinde olan 406 sayılı MGK kararları, 13 Mart 1997 tarihli Bakanlar kurulu 

toplantısında müzakere edilmiş,  kısa orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirler tespit 

edilerek 406 sayılı karar Bakanlar kurulu kararı olarak yayınlanmıştır. Bu karara  dayanarak   ekine 

konulan 18 maddelik 406 sayılı MGK kararı ile birlikte  14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık direktifi 

yayınlanmış ve İçişleri Bakanlığınca da,  karar ve direktife dayanarak bağlı birimlerine  bir genelge 

yayınlanmıştır.  Bağlı birimleri içinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığı da bulunmaktadır.  5442 S.K. ile mülki amirler ve TSK arasında doğrudan emir-

komuta-koordinasyon ilişkisi bulunmaktadır. Ayrıca İçişleri Bakanlığının Genelkurmay 

Başkanlığına emir ve direktif verme yetkisi yoktur. Bu genelgede yer alan hususlar Valiliklerce 

Garnizon Komutanlıklarına verilen direktifler ve bağlı mevzuat gereği Garnizon K.lıkları,  Bölge 

ve İl Jandarma K.lıkları ve Sahil Güvenlik K.lıkları birliklerince zaten uygulanmıştır.  

 

Kaldı ki; sanıklar BÇG nin oluşturulma gerekçesinin doğrudan İçişleri Bakanlığı genelgesi 

olduğunu savunmamış, yukarıdaki başlıklarda açıklandığı gibi; BÇG’nin 10 Nisan 1997 tarihli 
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emir ile kurulmasının dayanağının, 14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık Direktifi ve 28 Mart 1997 

tarihli İçişleri Bakanlığının genelgesi değil, bu direktifler ve genelgeler de dikkate alınarak  

anayasanın ve yasaların TSK’ya yüklediği görev ve sorumlulukları ile başta MGSB olmak üzere bir 

dizi mevzuatın bir sonucu olduğunu ifade etmiştir.   

 

Sonuç olarak 406 sayılı MGK kararları hükümet kararı ile bağlayıcı hale gelmiştir. Ancak bu 

gerçekliğe rağmen, mahkemenin yaptığı 406 sayılı MGK Kararlarının, Hükümet açısından 

bağlayıcı bir “karar” olduğu yönündeki beyan ve savunmalara Anayasanın açık hükmü 

karşısında itibar edilmemiştir (G.K.s.3462) şeklindeki  hayret uyandıracak şekilde  konuyla ve 

gerçekle ilgisiz değerlendirmesinin bu başlıkla ilgisi olmadığı gibi, kopyalayıp bir çok bölüme 

yapıştırdığı anlaşılan bu gerekçesinin atılı suç, sanık savunmaları ve  hukukla bir ilişkisi de 

yoktur. 

 

M. (11.) 11.04.1997 TARİHLİ ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN İMZALI 12/41, 11204 SAYILI 

"KANUNLARIN TİTİZLİKLE UYGULANMASI HAKKINDA" KONULU GENELGE (G.K.s.2900-2901); 

 

Bu genelgenin gerekçeli karara sadece yazılması, hiçbir olumlu veya olumsuz değerlendirme 

yapılmamış olması dikkate alındığında, sanıkların aleyhine bir belge olarak ortaya konulmuş delil 

niteliğinde kabul edilmediğinden, tarafımızdan ayrıca bir değerlendirme yapılmamıştır. Ayrıca, 

savunmamızda yazdıklarımızı da doğrular niteliktedir. Mahkeme tarafından cezalandırma delili 

olarak gösterilir ve ek bir karar ile açıklanır ise, savunma hakkı kapsamında cevap verme 

hakkımızı da saklı tutmaktayız.  

   

N. (12).A. 4 NİSAN 1997 TARİHLİ “ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI” KONULU BELGE 

(8.Kls-S: 266) (G.K.s.2901-2904) (CD5/Arşiv/Çalışma grubu oluşturulması); 

 

1) GENEL ;  

 

TSK’nın iç tehditlerle ve bu kapsamda “İrtica” ile mücadelede yasal dayanakları dilekçemizin 

12. maddesinde  detaylarıyla açıklanmıştır.  Ancak, kısaca tekrarlamakta yarar görülmektedir;  

 

Dilekçemizin diğer başlıklarında  açıkladığımız ve gerekçeli kararda atıf yapılan  Yargıtay 16. 

Ceza Dairesi'nin 21.06.2016 tarih 2015/5829 esas ve 2016/4175 sayılı kararında da açıkça ve 

aynen tespit edildiği gibi; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin anlamı ve 

normlar hiyerarşisindeki konumu incelendiğinde; YASA HÜKMÜYLE, SİLAHLI KUVVETLERE, 

ANAYASAL DÜZENE YÖNELEN İÇ VE DIŞ TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRMA GÖREVİ VERİLMİŞTİR,  

Bu kapsamda TSK’ne bir İç tehdit olan “İRTİCA İLE MÜCADELE” görev yetki ve sorumluluğu;  

başta Anayasanın 2,14,15,24,117,118.119,120,121,122,174. Maddeleri ve başlangıç bölümü ile 

2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Mili Güvenlik Genel Sekreterliği kanunu, 211 sayılı İç Hizmet 

Kanunu 35. Madde, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, 2941 

Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu, MGK Kararları ve yukarıda sayılan mevzuat ile birlikte 

esasen Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, dış savunma hareket tarzlarına ait esasları 

kapsayan, iç ve dış tehditleri sıralayan kamuoyunda “KIRMIZI KİTAP” olarak da bilinen Bakanlar 

Kurulu Kararı olan MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGESİ ve bu temel belge esasları doğrultusunda 

hazırlanan ve Başbakan tarafından onaylanarak Başbakanlık Direktifi olarak yürürlüğe giren 
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TÜRKİYE’NİN MİLLİ ASKERİ STRATEJİ KONSEPTİ (TÜMAS) ile TSK’nın asli vazifesi kapsamında 

zaten verilmiştir.  

  

28 Şubat 1997 tarihli 406 sayılı MGK kararında 18 maddenin yer aldığı, "gizli" ibareli ek belge 

"Rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler" başlığı ile “irtica tehdidini” 

açıklamaktadır.  Bu tanım sadece 406 sayılı MGK kararının bir sonucu değil, aynı zamanda ve 

esasen 1972 yılından beri Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde yer alan ve iç tehdit olarak 

tanımlanan “irtica tehdidi” ile mücadele siyasetinin emrettiği mutlak bir sonuçtur.  

 

Ayrıca 1972 yılından bu yana,  Bakanlar Kurulu kararı olan MGSB ve TÜMAS da sıralanan, 

bu yolla hazırlık, teşkilat ve mücadele emri zaten verilmiş olan bir iç tehdide karşı mücadelenin 

başlatılması, bu tehdidin kaçıncı sırada olduğu ile ilgili de değildir. Mücadelenin başlatılması 

için; “irtica tehditi”  bu dokümanlarda kaçıncı sırada sayılmış olursa olsun “iç tehdit” olarak yer 

almış  olması yeterlidir. Bu kapsamda; İrtica İle Mücadele, salt 406 sayılı MGK kararının değil, 

anayasa dahil, sayılan tüm mevzuatın TSK’ ya yüklediği  asli görev, yetki ve sorumluluğun bir 

sonucu olarak yoğunlaştırılmış ve Gnkur Başkanı Org.İsmail H.Karadayı’ının Cumhurbaşkanı ile 

yaptığı görüşme sonrasında aldığı direktif, 406 sayılı MGK kararı ve devlet kurumlarına 

genelgelerle verilen irtica ile topyekün mücadele emri de dikkate alınarak 4 Nisan 1997 tarihli  

“Çalışma Grubu Kurulması” emri kapsamında 10 Nisan 1997 tarihli emirle Batı Çalışma Grubu 

kurulmuştur.  

  
Mahkemenin Gnkur. Başkanlığının İç tehditle mücadelede ve BÇG’nin kurulmasında bir 

direktif olmadığı yönündeki iddiasının, İç Hizmet Kanunu 35.madde de dahil sayılan bir dizi 

mevzuat, Bakanlar Kurulu Kararı olan MGSB ve Başbakanlık direktifi TÜMAS la birlikte, 2937 sayılı 

kanunun açık hükümleri karşısında hiçbir hukuki değeri ve anlamı yoktur.  

 

 Bu süreçte, Başbakan N.Erbakan 406 Sayılı MGK kararına dayanarak, kamu kurumları ve 

bakanlıklara İrtica ile etkin  mücadele için 14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık genelgesini 

yayınlamış, bu paralelde bakanlıklar ve ilgili kurumlar tarafından talimat ve genelgeler 

yayınlanmış, İrtica ile mücadele maksadıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 406 sayılı MGK kararı 

doğrultusunda 28 Mart 1997 tarihli ve BO5.EMG. 065.0203 sayılı genelge ile  en kapsamlı irtica ile 

mücadele direktifi verilmiştir. Bu genelgelerle birlikte, devlet kurumları topyekün mücadele 

başlatmıştır.  Devlet kurumlarının irtica ile topyekün mücadele başlatmasına rağmen, TSK’nın bu 

mücadeleden vareste tutulduğunu iddia etmek, ancak kasıtla izah edilebilecek maksatlı bir 

hukuk tanımazlıktır.   

 

Kaldı ki, TSK’nın zaten kendisine verilmiş olan bu açık ve asli vazifesini icra için ayrıca bir 

direktife ihtiyaç olmamasına rağmen, mahkemenin “bu konuda bir direktif alınmadığı” 

yönündeki iddiası da doğru değildir. Mahkeme, irtica ile mücadelede bir direktif verilmediği 

iddiasını, sadece MGK kararlarının bağlayıcı olmadığı ve Gnkur Başkanlığının uygulama 

emirlerinde gösterilmediğine indirgeyerek akıl karışıklığı yaratmaya çalışmaktadır.  

 

Dilekçemizin 20.A Maddesinde detaylarıyla açıklanan Cumhurbaşkanına verilen 17 Ocak 

1997 tarihli “irticai faaliyetler” konulu  brifing sonrası “İrtica Tehdidi”ni MGK gündemine aldığını, 

bir dizi tedbir düşündüğünü de belirtecek şekilde Devletin alacağı tedbirlerle bu tehdidin tesirsiz 
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hale getirileceğini belirttikten sonra, TSK’ya “GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI” genel direktifini 

vermiş ve alınması gereken bir dizi tedbiri de sıralayarak açıklamıştır. BU DİREKTİF, BÜTÜN 

İDDİALARI ÇÜRÜTEN, AÇIK, KESİN, MEŞRU VE YASAL BİR DİREKTİFTİR.  Sonrasında MGK’nın 406 

sayılı kararı, Başbakanlık ve İç İşleri Bakanlığı genelgeleri yayınlanmış, Gnkur Başkanının 

Cumhurbaşkanı ile mutat görüşmelerini (ki bu görüşmeler Başbakan N.Erbakan ile de yapılmıştır) 

takiben, Gnkur Başkanı irtica ile mücadele kapsamında devlet kurumlarıyla bilgi akışını sağlayacak  

Gnkur Karargahı bünyesinde bir çalışma grubu kurulması direktifini vermiştir.  

   

Sanık Çetin Doğan’ın gerekçeli kararda gizlenen mahkemedeki beyanlarında;  

“Genelkurmay Başkanının Cumhurbaşkanı ile yaptığı mutat görüşme sonrası II. 

Başkan Çevik Bir ‘J’ Başkanları ve ilgili Daire Başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenleyerek 

ülkemizde meydana gelen irticai faaliyetlere karşı bir çalışma yapılması 

konusunda emir aldığını ve bu amaçla bir çalışma grubu kurulması hususunda Karargâhın  

görüşünü almak istediğini bildirmiştir. Sonuç itibari ile Çalışma Grubu için en uygun mekânın İç 

Güvenlik Harekat Merkezinin bulunduğu alan olduğu kabul görmüş ve görev bu nedenle Harekat 

Başkanlığına verilmiştir.” Demektedir.   

 
Bu ifade ve direktif; 4 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubunu  Oluşturulması ve  10 Nisan 1997 

tarihli “Batı Çalışma Grubu” konulu belgelerle ilgili,  mahkemenin yaptığı  değerlendirmelerde ve  

özetlenen sanık ifadelerinde özenle gizlenmiştir.  Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e  17 Ocak 

1997 tarihinde verilen “İRTİCAİ FAALİYETLER” konulu brifing ve sonrasında, Cumhurbaşkanınca 

Başkomutan, devletin ve yürütmenin başı olarak Genelkurmay Başkanına verdiği açık ve kesin 

direktif ile  aynen uyuşmaktadır.  

  

2) ÇALIŞMA GRUBUNUN OLUŞTURULMA KARARI (4 NİSAN 1997); 

 
TSK Komuta Kademesinin iç ve dış güvenlikle ilgili gelişmelere ilişkin görüşlerini dile getirdiği 

yasal platform daha önce de belirtildiği gibi Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantılarıdır. Bunun 

yanı sıra kurumsallaşmış usül gereği öteden beri Genelkurmay Başkanları Cumhurbaşkanı ile her 

hafta perşembe günü ve ihtiyaç duyulduğunda Başbakan ile baş başa görüşmeler yaptığı bilinen 

bir gerçektir.  

 

Dönemin Genelkurmay Başkanının Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile baş başa yaptığı 

görüşmelerde MGK’nın 406 sayılı kararı sonrasındaki gelişmelerin, 54. Hükümetin irtica ile 

mücadele için aldığı tertip ve tedbirlerin gündemin bir bölümünü oluşturduğu kuşkusuzdur.  

Gnkur Başkanının bu görüşmeler sonrasında ve İçişleri Bakanlığının 28 Mart 1997 tarihli 

Genelgesinin bilgi için Gnkur. Karargahına gönderilmesini müteakip, Gnkur. II. Başkanı, Gnkur. 

Başkanının emirlerini doğrudan iletmek amacıyla karargâh içi bir toplantı düzenleyerek ülkemizde 

meydana gelen irticai faaliyetlere karşı bir çalışma grubu oluşturulacağını bildirmiştir. (Ancak söz 

konusu edilen toplantı 4 Nisan 1997 tarihinden önce yapılmış olan bir toplantıdır. Sahte toplantı 

tutanakları düzenlenerek Tamer Tatar’ın 16.01.2013 tarihinde ibraz ettiği iddia edilen belgeler 

arasındaki sözde tutanağa göre yapıldığı iddia edilen sözde 7 Nisan 1997 tarihli toplantı değildir.)  

 

Gnkur. II. Başkanı kurulacak çalışma grubunun hangi başkanlık sorumluluğunda ve nerede 

oluşturulması gerektiği yönünde toplantıya katılanların görüşünü almıştır. Sonuç itibari ile 
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oluşturulacak grubun çalışma alanı olarak, daha önce ‘Güven Çalışma Grubuna’ tahsis edilmiş 

olan Gnkur. Harekât Başkanına bağlı Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezinin (SKKHM) 

içerisindeki alan olması kabul görmüştür. Aynı mekânda İç Güvenlik Harekât Merkezi bulunduğu 

için de çalışmaların koordinasyon görevi, İç Güvenlik Daire Başkanına verilmiştir. Hem SSKM ve 

hem İç Güvenlik daire Başkanlığı, doğrudan Gnkur. Harekât Başkanına bağlı birimlerdir.   

 

Toplantıdan sonra Genelkurmay Genel Sekreterliğince 04 Nisan 1997 tarihli ‘Çalışma Grubu 

oluşturulmasına ilişkin emir yayınlanmış ve bu görev Genelkurmay Harekât Başkanlığına 

verilmiştir.  

 

3) ÇALIŞMA GRUBUNUN OLUŞTURULMASI EMRİ (4 NİSAN 1997 TARİHLİ “ÇALIŞMA 

GRUBU OLUŞTURULMASI” KONULU BELGE) ;  

 
     4 Nisan 1997 tarihli Belge (155 ara numaralı) ;  Yukarıda açıklanan gelişmeler ve gerekçelerle 

Genelkurmay Başkanı Org.İ.Hakkı Karadayı’nın, Gnkur 2. Başkanı Org. Çevik Bir’e verdiği emir 

doğrultusunda, Genelkurmay Harekat Başkanlığı koordinatörlüğünde bir çalışma grubu 

oluşturulması emrini içeren, Gensek İcra Subayı tarafından hazırlanmış ve Çevik Bir tarafından 

imzalanmış (fotokopi) olduğu şeklen gözüken bir belgedir. Bu belgenin ;  Gnkur J.Başkanlıklarına, 

Gnkur Adli Müşavirliğine ve Gensek Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına “Gereği”olarak  

adreslendiği görülmektedir.   

 

Sahteliği bilirkişi raporları ile tespit edilmiş CD 5 içinde bulunan “155” ara numaralı söz 

konusu dijital  belgenin  ıslak imzalı aslı  hiçbir makamda bulunamamıştır.  4 Nisan 1997 

tarihinde bu konuda bir emir çıkartıldığı kabul edilmekle birlikte, çıkartılan emir, aslına ya da 

fotokopisine ulaşılamayan, CD 5 içinde bulunmayan, Gnkur.MEBS başkanlığının 2011 yılında imha 

ettiği şeklen görülen 4 Nisan 1997 tarihli “154 ara numaralı “, “MGK Kararlarına İlişkin Çalışma 

Grubu Oluşturulması” konulu emirdir.   

 

Gerekçeli kararda yer alan ve hem  FETÖ üyesi  (savcı) Bilgili’nin hem de mahkeme heyetinin 

sanık beyanlarına rağmen karara esas aldıkları “4 Nisan 1997 tarihli “155” ara numaralı 

“Çalışma Grubu Oluşturulması” konulu emir olması mümkün değildir.  

 

Zira, gerçek “155” ara numaralı emir sadece koordinatör başkanlığın değiştiğini bildiren bir 

düzeltme emridir. CD 5 İÇİNDE BULUNAN VE KARARA DAYANAK ALINAN “155” ARA NUMARALI   

BELGE TAHRİF EDİLMİŞ, ÜRETİLMİŞ VE SAHTEDİR.  

 

Söz konusu belge ile ilgili olarak Gerekçeli karar sayfa 2903’de;   

      “04 Nisan 1997 Tarihli “Çalışma Grubu Oluşturulması” Konulu Belge'nin; (…) 5 nolu CD 

olarak adlandırılacak CD den (CD5/Arşiv/Çalışma grubu oluşturulması) klasöründen elde 

edildiği, Genelkurmay Başkanlığının 27 Ağustos 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140-303-12/M.O.A. sayılı 

yazısı ile 04 Nisan 1997 tarihli GENSEK: 3050-155-97/İCRA SB. Sayılı bu belge asıllarının 

bulunmadığı, Gnkur.MEBS Bşk.lığına gönderilen nüshasının 29 Haziran 2011 tarihinde imha 

edildiğinin bildirildiği, ayrıca bu belgenin sanıklar Çevik Bir, Çetin Doğan ve Erol Özkasnak'ın 

beyanları ile doğruluğu tespit edilmiş dijital ortamda yer alan bu belge, belgenin imza 

bloğunda imzası bulunan ve belgeyi hazırlayan kişiler tarafından doğrulanmış ve ayrıca 
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Gnkur.MEBS Bşk.lığına gönderilen GENSEK: 3050-155-97/ İCRA SB. Sayılı nüshasının 29 Haziran 

2011 tarihinde imha edildiği,olmayan ve kayda girmeyen belgenin imhasının mümkün olmadığı 

anlaşılmakla bu belgenin gerçek olduğu anlaşılmakla hükme esas alınmıştır.” denmektedir.  

 
      Ancak;  4 Nisan 1997 tarihinde  bir Çalışma Grubunun kurulmasına ilişkin bir emir yayınlandığı  

sanık Çevik Bir ve sanık Çetin Doğan tarafından kabul edilmiş ve doğrulanmış olmakla birlikte, söz 

konusu kabul  gerekçeli kararda yer alan 4 Nisan 1997 tarihli “Çalışma Grubu Oluşturulması” 

konulu ve  “155” ara numaralı” belgeden ziyade, sanıkların mahkemedeki ifadelerinde sık sık 

beyan ettikleri gibi, esasen “4 Nisan 1997 tarihli “154 ara numaralı “, “MGK Kararlarına İlişkin 

Çalışma Grubu Oluşturulması” emrine ve 155 ara numaralı sadece koordinatör makam 

değişikliğini bildiren DOSYADA BULUNMAYAN  AYNI KONULU GERÇEK KISA EMRE İLİŞKİNDİR.   

 

Sanık Erol Özkasnak ise, ifadesinde belgenin kendisi tarafından oluşturulmadığını, 

imzalanmadığını / paraflanmadığını ve kendisine (Genelsekreterliğe) adreslenmediğini belirterek, 

“tahminimce” ve “bu belge sahte değilse” ifadelerini kullanarak doğruluğu yönünde kesin ve açık 

bir irade beyanında bulunmamıştır. Yukarıda yer alan bu tespit sanık ifadeleri ile uyuşmamakta 

olup bu yönüyle doğru değildir.  

    

CD 5 içinde yer alan ve gerekçeli karara dayanak alınan 4 Nisan 1997 tarihli “Çalışma Grubu 

Oluşturulması” konulu, “155” ara numaralı” aşağıda yer alan  belge,  üzerinde tahrifat yapılmış 

sahte bir belgedir.  Bu belgenin sahteliği, diğer üretilmiş BÇG belgelerinin sahteliğini de ortaya 

koyması bakımından önemli bir karinedir.  
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Gerekçeli karar s. 2902’de; 04 NİSAN 1997 TARİHLİ “ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI” 

KONULU BELGE (8.Kls-S: 266)” başlığı altında; “Genelkurmay Başkanlığının 27 Ağustos 2012 tarih 

ve AD.MÜŞ.9140-303-12/ M.O.A. sayılı yazısı ile 04 Nisan 1997 tarihli GENSEK: 3050-155-

97/İCRA SB. Sayılı belge asıllarının bulunmadığı, Gnkur.MEBS Bşk.lığına gönderilen nüshasının 29 

Haziran 2011 tarihinde imha edildiği bildirilmiştir.” Denmektedir. Ancak, aynı evrakta “04 Nisan 

1997 tarihli GENSEK: 3050-154-97/İCRA SB.“MGK Kararlarına ilişkin Çalışma Grubu 

Oluşturulması” konulu “154”ara numaralı evrakın imha edildiği de yazılıdır. BU HUSUS 

ÖZELLİKLE GİZLENMİŞTİR.  

 

4) CD 5 DE YER ALAN “4 NİSAN 1997 TARİHLİ “ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI” 

BAŞLIKLI “155” ARA NUMARALI BELGE, GERÇEK “155” NUMARALI BELGE İÇERİĞİ  TAHRİF 

EDİLEREK OLUŞTURULMUŞ VE SÖZDE İMHA TUTANAĞI İLE VARLIĞI  KANITLANMAYA ÇALIŞILAN 

ÜRETİLMİŞ BELGEDİR. GEREKÇESİ AŞAĞIDADIR;   

        EVRAK GÜVENLİK NUMARASI 

     (1997 tarihli evrakta bulunamaz) 

              0 0 0 0 0 5 
2000 YILI         
   SAHTE 
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a. Evrak Güvenlik Numarasının TSK da kullanılması emri (5 Kasım 2002);  
 

Bu usül ilk kez 5 Kasım 2002 yılında Gnkur Başkanlığınca yayınlanan emirle Gnkur 

Karargahında yürürlüğe girmiş ve 2008 yılında güncelleştirilen TSK Karargah Hizmetleri 

Yönergesi (MY-75-1(B)) Bölüm 7-7 de yer almıştır. 1997 yılına ait bir belge üzerinde Güvenlik 

Numarası bulunamaz. Bu husus dilekçemizin “Evraklarda Güvenlik Numarası Kullanımı ve 

Kumpas Belgeleri” başlıklı “37.” Maddesinde detayları ile açıklanmıştır. Gnkur Başkanlığından 

temin edilen ilgili emir 37.maddede bulunmakta olup dosyaya sunulmuştur (EK-12). MY 75-1 

yönergesi dosyada bulunduğundan, mahkemeniz bu hususu, yönergenin ilgili bölümünden de 

inceleyebilir. 
 

b. CD 5 içindeki 4 Nisan 1997 tarihli  belge  ve  imha tutanağı  üretilmiş belgedir. 

1997 tarihli evraklarda güvenlik numarası bulunamaz;   

 

CD 5 (CD5/Arşiv/Çalışma grubu oluşturulması) içinde bulunan “155” ara numaralı 4 Nisan 

1997 tarihli sözde belge üzerinde “000005” evrak Güvenlik Numarasının bulunduğu 

görülmektedir. 1997 YILINA AİT HİÇBİR GERÇEK EVRAK ÜZERİNDE GÜVENLİK NUMARASI 

BULUNAMAZ. Kaldı ki 2002 yılında uygulamaya başlanan bu usülde, son iki rakam yılı gösterir.   

CD 5 İÇİNDEKİ BELGE 2000 YILINI TARİF ETMEKTEDİR. BU NEDENLE  DAHİ SAHTEDİR.  

 

c. Gnkur MEBS Başkanlığının “Arşivlik ve Arşiv Malzemesi Envanteri” ile ortaya 
çıkan 4 Nisan 1997 tarihli belgedeki kumpas emaresi (Kls.1 s.284);  
 

Bu belge, FETÖ üyesi köse imzalı 27 Ağustos 2012 tarihli yazının (Kls.250 s.290) EK’B sinde 

savcılığa gönderilmiştir (Kls.250 s.284). Tutanağın 1.sırasında 4 Nisan 1997 tarih ve ”155” ara 

numaralı  belgenin, “000007” Evrak Güvenlik Numarası belirtilmiştir. Ayrıca tutanağın 2.sırasında  

4 Nisan 1997 tarih ve ”154” ara numaralı  belgeninde imha edildiği ve Evrak Güvenlik 

numarasının “000004” olduğu belirtilmektedir.  İmha Tutanağı aşağıdadır (Kls.250 s.284);  
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4 adet evraktan  29 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi” hariç 3 adet 

evrakın imha tutanağına “Güvenlik Numarası” belirtilerek kaydedildiği görülmektedir. Ancak 5 

Kasım 2002 yılında yayınlanan emirle yürürlüğe girmiş olan Evrak Güvenlik Numaralarının 1997 

evraklarda bulunması mümkün değildir.  

 

Evrak güvenlik numaraları, EVRAKI ÇIKARAN MAKAM TARAFINDAN VERİLİR. Evrak alan 

makam aldığı evraka  güvenlik numarası veremez. Bu durumda, imha tutanağında yazılı 3 evraka 

1997 yılında çıkaran makam tarafından güvenlik numarası verdiği anlaşılmalıdır ki, bu durum 

1997 yılı dahil 2002 yılına kadar Gnkur Başkanlığının diğer HİÇ BİR GERÇEK EVRAKINDA 

GÖRÜLMEMEKTEDİR. 

 

Kaldı ki, 3 adet evraka güvenlik numarası verilir iken, imha tutanağında yer alan 29 Nisan 

1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi” konulu evraka HANGİ GEREKÇE İLE  GÜVENLİK 

NUMARASI verilmediği de izah edilemez.  Bunun bir tek sebebi vardır;  4 Nisan ve 10 Nisan 1997 

tarihli sözde evraklar CD 5 içine monte edilirken, o tarihte güvenlik numarasının kullanılmadığı 

kumpasçı tarafından bilinmediğinden bu evraklar üzerine güvenlik numarası basılarak CD 5 içine 

monte edilmiştir. Yine CD 5 içinde üzerinde güvenlik numarası bulunan sözde evrakların gerçek 

olduğu izlenimi yaratılmak üzere, bu sahte imha tutanağı üzerine de sözde belgeler üzerinde 

görülen güvenlik numaraları yazılmıştır.  Sahtelik bu kadar açıktır.  

 

İMHA TUTANAĞININ KURMACA OLARAK DÜZENLENDİĞİ,  CD 5 İÇİNDE BULUNAN 4 NİSAN 

1997 TARİHLİ “155” ARA NUMARALI ÜRETİLMİŞ BELGEYE DAYANAK OLUŞTURMAK İÇİN 

KURGULANDIĞI ANLAŞILMAKTADIR.   

 

 KALDI Kİ; EVRAK GÜVENLİK NUMARASI 4 NİSAN 1997 TARİHLİ BELGEDE BULUNMASINA 

RAĞMEN, AYNI MAKAMIN ÇIKARDIĞI  29 NİSAN 1997 TARİHLİ  BELGEDE YOKTUR. Mahkeme bu 

Evrak Güvenlik Numarası                               

Yok 

Evrak Güvenlik Numarası    

           000007 

            154  
   ara numaralı 

            155  
   ara numaralı 

                  000004 
Evrak Güvenlik Numarası 
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durumu da izah edemez. Bunun bir tek sebebi vardır. 29 Nisan 1997 tarihli belge Hasan Celal 

Güzel tarafından dava konusu yapılmış ve o tarihte üzerinde bir evrak güvenlik numarasının 

bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle kumpasçılar, 29 Nisan 1997 tarihli evrak üzerine bir 

güvenlik numarası verememişlerdir.  

 

d. Gerçek “155” ara numaralı 4 Nisan 1997 tarihli emir tek satırlık bir emirdir.  

 

4 Nisan 1997 tarihinde  MGK Kararları doğrultusunda bir çalışma grubu kurulmasına ilişkin  

“154” ara numaralı bir emir yayınlanmıştır. Bu emirde koordinatör başkanlık Gnkur İstihbarat 

Başkanlığı olarak belirlenmiştir.  Aynı gün koordinatör başkanlık değişikliği yapılarak, Gnkur 

Harekat Başkanlığı Koordinatör olarak belirlenmiş (Bu husus sanıklarca beyan edilmiştir) ve 

“155” ara numaralı bir düzeltme emri  yayınlanmıştır.   

 

155 ARA NUMARALI EMİR; 154 ARA NUMARALI EMRE ATIF YAPAN VE EMİRDEKİ 

HUSUSLARI AYNEN TEKRAR ETMEDEN, SADECE KOORDİNATÖR BAŞKANLIĞIN DEĞİŞTİĞİNİ 

BİLDİRİLEN BİR SATIRLIK KISA BİR EMİRDİR  

 

CD 5 DE YER ALAN “155” ARA NUMARALI SÖZDE BELGE ÜRETİLMİŞ BELGEDİR. BU BELGE 

İÇERİĞİ İLE  GERÇEK “155” VE “154” ARA NUMARALI EMİRLERİN İÇERİĞİ AYNI DEĞİLDİR.  KARARA 

ESAS ALINAN (155 Ara numaralı) CD 5 İÇİNDEKİ 4 NİSAN 1997 TARİHLİ BELGE ÜRETİLMİŞ 

BELGEDİR.    

 

e. Dosyada (CD 5) bulunan “155” ara numaralı emir ile “154” ara numaralı 4 Nisan 

1997 tarihli emirler aynı anda yürürlükte bulunamaz.  Aynı anda imhası mümkün değildir;  

 

4 Nisan 1997 tarihli “154” ara numaralı yürürlükte bir emir mevcut iken, ilk emrin 

yürürlükten kaldırıldığı belirtilmeden, ve “154” ara numaralı EMRE İLGİ  YA DA ATIF YAPMADAN, 

daha önce bu konuda emir yayınlanmamış gibi  “155” ara numaralı aynı konuda ikinci bir  

emrin  yayınlanması ve her iki emrin de aynı anda geçerli olması  akla ve  mevzuata aykırıdır. 

Ancak, MEBS Başkanlığının imha tutanağından, her iki emrin de “B” arşiv katagorisi  ile  2011 

yılına kadar muhafaza edildiği ve geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, bir an imha 

tutanağının gerçek olduğunu düşünsek dahi,   ancak 155 ara numaralı emrin,  154 numaralı asıl 

emri tekrar etmeden sadece atıf yaparak düzeltme içermesi durumunda mümkündür.  

 

Aksi durumda, oluşturulması emredilen grup için, iki ayrı koordinatör makamının (Gnkur 

İstihbarat Başkanlığı ve  Gnkur Harekat Başkanlığı) bulunmasını ve varsa diğer farklılığın aynı anda 

geçerli olmasını gerektirir ki, bu durum ancak FETÖ üyesi M.KÖSE ve M.Bilgili’nin ’nin 

kotarabileceği bir akıl tutulması ile olur. Bu durum,  2011 yılına kadar yürürlükte bulunan ve  

bu tarihte imha edilmiş gözüken  GERÇEK “155” NUMARALI EMRİN İÇERİĞİNİN CD5 DE YER 

ALAN TAHRİF EDİLMİŞ BELGE İLE AYNI OLMADIĞINI AÇIKLAMAKTADIR.   

 

f. “154” ara numaralı 4 Nisan 1997 tarihli belgenin varlığı iddianame ve gerekçeli 
kararda gizlenmiştir;  

 
FETÖ üyesi Bilgili  İddianame sayfa 279’da; MEBS Başkanlığının yukarıda yer alan imha 

tutanağı hakkında değerlendirme yaparken, 4 Nisan 1997  tarihli  “154” ara numaralı belgenin 
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de imha edildiğinden hiç söz etmeden tutanakta  4 evrak bulunmasına rağmen 3 evrakın imha 

edildiği değerlendirmesini yaparak,“154” ara numaralı 4 Nisan 1997 tarihli “MGK KARARLARINA 

İLİŞKİN ÇALIŞMA GRUBUNUN KURULMASI” konulu belgenin varlığını  gizlemiştir. Alıntılanan 

değerlendirmesi aşağıdadır;   

 

İddianame s.278; “Değerlendirme; Batı Çalışma Grubu Tarafından Yukarıda Belirtilen 

04.04.1997 Tarihli Çalışma Grubu Oluşturulması, 10.04.1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu 

Oluşturulması, 29.04.1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi Oluşturulmasına Dair 

Belgelerin Genelkurmay MEBS Başkanlığına  (J-6) Gönderildiği Ve Belgelerin 29.06.2011 Tarihinde  

İmha Edildiği Belirtilmiştir.”  

5) 4 NİSAN 1997 TARİHLİ “ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI” BAŞLIKLI BELGE (8.Kls-

S: 266)’DE YAPILAN  TAHRİFATLAR;  

   

Yukarıda açıkladığımız gibi, karara dayanak alınan ve sözde imha tutanağı ile varlığı 

kanıtlanmaya çalışılan  CD 5 içindeki sözde 4 Nisan 1997 tarih ve “155” ara numaralı belge;  

 

a. Bu konuda daha önce bir emir yayınlanmamış gibi, 154 ara numaralı evraka 

hiçbir atıf yapılmadan  yeniden yazılarak kurgulanmıştır. Bu mümkün değildir. 

 

b. “MGK Kararlarına İlişkin Çalışma Grubu Oluşturulması” olan evrakın konusu, 

“Çalışma Grubu Oluşturulması” şekline dönüştürülerek, 406 sayılı MGK kararı ile ilişkisinin 

kopartılması sağlanmıştır. 

 

c. Sözde emrin 4. Maddesi “Genelkurmay karargahında; hazırlanan broşürde 

belirlenen faaliyetlere karşı önlem alınması konusunda çalışma başlatılacak ve bu maksatla 

Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde bir çalışma grubu oluşturulacaktır.” Şeklinde yazılarak;  

savcıya eline geçirdiği her türlü broşürü delil olarak iddianameye monte etme imkanı sağlamak 

üzere “karargahta hazırlanan broşür” ifadesi eklenerek,  oluşturulan çalışma grubunun bu sözde 

broşürde yer alan sözde faaliyetlerin icrası için oluşturulduğu izlenimi yaratılmış, bu suretle, 7 

Nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağı ile de uyum sağlanmaya çalışılmıştır.    

 

Gnkur Başkanlığında hazırlanan her belgenin bir çıkaran makamı, bir adı ve evrak numarası, 

kapak yazısı, evrak tanımı bulunmaktadır.  Karargahta çıkartılan adı ve cinsi ne olursa olsun, her 

türlü basılı ya da yazılı belge, Karargah Hizmetleri Yönergesi (MY 75-1 A/B) ne göre düzenlenir. Bir 

basılı ya da yazılı doküman (broşür dahil), bir evrakın içeriğine konu olacak ise, dokümanın açık 

adı, çıkaran makamı, evrak ve bağlı kapak numarası ya da “ilgi” si ile adlandırılır ve tarif edilir. 

FETÖ kumpasçılarının, kendi dergahlarındaki alışkanlıklarını, bu eylemlerine de aktardıkları 

anlaşılmaktadır 

 

d.  Sözde emrin 3. Maddesinde,  “Bu konuya ilişkin olarak herkes kendi sorumluluk 

sahasında gerekli tedbiri alacak” Şeklinde, askeri terminolojiye, dağıtım hanesinde bulunan J 

Başkanlıklarının makamına aykırı, subjektif ve genel bir cümle yazılarak;  kim olduğu belli olmayan 

“HERKES” ifadesi ile, savcının aklına gelen herkesi, “SORUMLULUK SAHASI” gibi ne olduğu 

anlaşılamayan, tanımlanmamış, gizemli ve belirsiz ifadelerle yaygın bir teşkilat izlenimi yaratılarak 

atılı suçu, her alana yayma, “GEREKLİ TEDBİRLER” şeklinde çok geniş ifadelerle de, her işlemi bu 
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kapsama sokma  serbestisi sağlanmıştır. Oysa ki emir “gereği” olarak dağıtımı yapılan Gnkur 

karargahı J Başkanlarının ve emirde “herkes” olarak tanımlanan belirsiz  kişilerin, tanımlanmış  

bir  sorumluk sahası yoktur. Kurulan Batı Çalışma Grubunda ise sözü edilen hiç kimseye bir 

sorumluluk sahası tahsis edilmemiştir.  

 

e. Ancak, kumpasçılar, yukarıda açıkladığımız önemli bir ayrıntıyı atlamışlardır. 1997 

yılında (kozmik hariç) evraklar üzerine stampa ile “GÜVENLİK NUMARASI” basılması emri ve 

uygulaması bulunmamaktadır. Bu uygulama 2002 yılında verilen bir emirle uygulamaya 

konulmuş ve  2008 yılında mevzuata (MY 75-1B) girmiştir. Bu nedenle, bu evrakın üzerinde  bir 

“Güvenlik Numarası”nın bulunması” mümkün değildir.  

 

SONUÇ OLARAK;  ASLI YA DA FOTOKOPOSİ BULUNMAYAN 4 NİSAN 1997 TARİHLİ VE “154” 

ARA NUMARALI  “MGK KARARLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI” KONULU 

EVRAK GERÇEK BİR EVRAK OLMAKLA BİRLİKTE,  CD 5 İÇİNDE BULUNAN GEREKÇELİ KARAR 

SAYFA  2902 VE  8.KLS-S: 266’DA YER ALAN  04 NİSAN 1997 TARİHLİ GENSEK: 3050-155-97/İCRA 

SB. SAYILI “ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI” KONULU BELGE İLE, GNKUR.MEBS BŞK.LIĞININ 

29 HAZİRAN 2011 TARİHLİ İMHA TUTANAĞI SAHTEDİR, KUMPAS ÜRÜNÜ OLARAK 

ÜRETİLMİŞTİR. DELİL DEĞERİ OLMASA DA, KUMPAS  DEĞERİNİN OLDUĞU AÇIKTIR.   

 

O. (12).B. 4 NİSAN 1997 TARİHLİ ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI KONULU BELGE İLE 

AYNI KLASÖR İÇİNDE (CD5/ARŞİV/ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI) BULUNAN EL YAZMASI 

İKİ SAYFADAN OLUŞAN “ÖZEL OTURUM İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER” BAŞLIKLI NOT (8.KLS-S: 

267-268) (G.K.s.2903-2904); 

 

CD5 DE BULUNAN BU BELGE SAHTEDİR. SANIKLARIN EL YAZI ÖRNEKLERİ İLE 
UYUŞMAMIŞTIR. Sözde belge el yazmalı imzasız not iki sayfadan oluşmakta, İddianamede ‘04 
Nisan tarihli Çalışma Grubu Oluşturulması’ konulu belgenin ekinde yer aldığı belirtilmektedir. 
 

Sözde belgenin ilk sayfasından yapılan alıntı aşağıdadır;   
 

  

         İddianamede 4 Nisan 1997 tarihli ‘Çalışma Grubu Oluşturulması’ konulu gerçek resmi bir 

belgenin eki olarak kayda geçirilmiş olmasına rağmen, ‘Gerçek Belgeler’ başlığı altında belgenin 

ne içeriğinde, ne de eklerin yazılı olduğu bölümde bu el yazması belgeye bir referans 

verilmemiştir.  

 

İddianamenin 83. sayfasında söz konusu ek ve ekin içeriğine  aşağıdaki gibi yer verilmiştir;  
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 “4 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belgenin ekinde bulunan el 

yazması iki sayfadan oluşan “Özel Oturum İle İlgili Görüş Ve Öneriler” başlıklı notta (8.Kls-S: 267-

268); 

                             

Bu sözde belge,  bir evrakın eki olsaydı, imza hanesinden sonra “EKLER” kısmında, bu ekin 

tanımı ile birlikte belirtilmesi gerekirdi.  Kaldı ki bir evrakın el yazması imzasız bir ekinin olması da 

söz konusu olamaz. Ayrıca, soruşturmanın devamı süresince bilirkişilerce yapılan incelemeler 

sonucu, nottaki el yazısının sanıklara ait olmadığı da tespit edilmiştir.  Bu  uydurma belgedeki 

el yazısının, sanıkların el yazıları ile uyuşmaması, sözde belgenin delil niteliğini ortadan 

kaldırmanın ötesinde, uydurma bir kumpas belgesi olduğunu açıklayan en önemli karinedir.  Bu 

durum, esasen mahkemenin bu belgeyi, bu yönüyle incelemesini de gerekli kılmaktadır. Ancak 

mahkeme, beklendiği ve hiç de saşırtmadığı gibi, sözde belgeyi bu yönüyle incelememiştir.  Bu 

nottaki el yazısının, sanıklara ait olmadığı anlaşıldığına göre,  dava ile bir şekilde ilişkili bulunan 

FETÖ yargısı ve emniyet mensuplarının el yazıları ile benzerliğinin araştırılması, bu belgeyi 

aydınlatma açısından gerekli olacaktır. 
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Bu sahte belge, çok muhtemel dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller’i sanıkların 

aleyhinde ifade vermeye yönlendirme amacıyla dava dosyasına eklenmiştir. Keza, DYP liderinin 

düşürülmesinin hedeflendiğini yazan bu notun Çiller’e savcılık ifadesi sırasında gerçek bir belge 

olarak gösterildiği anlaşılmaktadır. Bu husus, Çiller’in FETÖ üyesi eski savcı Bilgili’ye verdiği 

ifadenin ardından canlı yayında yaptığı açıklama ile TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna 

verdiği ifade tutanağının içeriğinden açıkça anlaşılmaktadır.  

 

T.Çiller, 2 Ekim 2012 tarihinde 28 Şubat Soruşturmasını yürüten FETÖ üyesi eski Savcı 

Bilgili’ye mağdur ve tanık sıfatı ile ifade vermiştir. İfadesinin ardından gazetecilere yaptığı 

açıklama,  3 Ekim 2012 tarihinde basına yansımıştır. Söz konusu açıklamanın içeriği, T.Çiller’in 

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’na verdiği beyanın içeriği ile aynı olduğu  ve söz konusu 

beyan resmi tutanağa geçtiği için, doğrudan resmi tutanaktan yaptığımız alıntı aşağıdadır;  

 

 T. Çiller’in  7/11/2012 tarihinde TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna verdiği ifade;  

  

Gazetelerden 3 saat sürdüğü anlaşılan T.Çiller’in Savcılık ifadesinin hemen ardından FETÖ 

üyesi eski savcı Bilgili’nin telkinleri doğrultusunda kendisini “28 Şubat’ın gerçek hedefi, 

mağduru” olarak ilan ederken, dayanağının FETÖ ÜYESİ Bilgili’nin gerçek belge olarak sunduğu 

bu el yazması uydurma not olduğu da anlaşılmıştır. Nitekim, bütün sanıkların el yazısı örneği 

alınmış, ancak sahte belgedeki el yazısı sahibinin sanıklar arasında olmadığı ortaya çıkmıştır.  

 
P. (13). 7 NİSAN 1997 TARİHLİ “İRTİCA KONUSUNDA ALINACAK TEDBİRLER KONULU 

TOPLANTI ” BAŞLIKLI BELGE (3.Kls. S:263-268) (G.K.s. 2904-2913);  

 

Bu sahte belge; Tamer Tatar’ın FETÖ üyesi savcı’ya 16 Ocak 2013 tarihinde elden teslim ettiği 

iddia edilen, FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin evrak ekinde FETÖ Üyesi M.Köse’ye gönderip   bilgi 

istediği,  FETÖ üyesi Köse’nin “fotokopi mi?  tıpkı çekim mi? olduğu bilinmeyen bir nushası  

dolapta bulundu” (!) diyerek, fotokopisini FETÖ üyesi savcı Bilgili’ye tekrar gönderdiği, terör 

örgütü senaryosu sözde belgedir.  
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7 NİSAN 1997 TARİHİNDE “İRTİCA KONUSUNDA ALINACAK TEDBİRLER” KONULU BİR 

TOPLANTI YAPILMAMIŞTIR. YAPILMAYAN TOPLANTININ, TUTANAĞI BULUNAMAZ.  

 

Bu belge gerekçeli kararda ‘Suçun Sübutuna İlişkin Kanaatin Oluşmasına Esas Alınan 

Delillerden’ olduğu belirtilmektedir. 7 Nisan 1997 tarihinde Gnkur Bşk.lığı İNÖNÜ salonunda 

yapıldığı iddia edilen “irtica konusunda alınacak tedbirler” başlıklı  toplantıya ait konuşma 

özetlerini içeren fotokopi ve imzasız sözde toplantı tutanağı olan belge,  F.Gülen Cemaati üyesi 

olduğu için TSK’lerin ihraç edilen Tamer Tatar tarafından CD 5 in tesliminden 13 ay sonra 

16.01.2013 tarihinde poşet dosya ile savcılığa teslim edildiği iddia edilen imzasız kağıt belgeden 

ibarettir.   

 

16.01.2013 tarihinde Tamer Tatar tarafından 7 SAYFA OLARAK teslim edildiği ifade 

tutanağında açıkça kayıt altına alınan bu belge (G.K.s Kls.3.s.277-279), iddianamede ve gerekçeli 

kararda “6 SAYFALIK BİLGİSAYAR ÇIKTISI BELGE HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR.  

 

BU BELGENİN  EL YAZISI MI ?  BİLGİSAYAR ÇIKTISI MI ? OLDUĞU KONUSUNDA AÇIK 

ŞÜPHELER VARDIR. 

 

7 SAYFADAN, SESSİZCE 6 SAYFAYA İNDİRİLEN SÖZDE BELGE, MANİPÜLE EDİLMİŞ, 

ÜRETİLMİŞ BELGEDİR. CMK YA UYGUN DELİL NİTELİĞİ YOKTUR.  

 

Söz konusu belge, 28 Şubat Davasının soruşturma evresinde dalgalar halinde tutuklamaların 

gerçekleşmesinden başlayarak bütün süreçlerinde TSK mensuplarına kurulan kumpasın temel 

dayanaklarından birisi olmuştur. Buna karşılık, duruşmalarda sanıklar ve müdafileri tarafından 

söz konusu belgenin delil niteliği bulunmadığı, ayrıntılı olarak belgesiyle ispat edilmiştir. Buna 

rağmen sözde belgenin, benzer sahte belgelerle birlikte hükme esas alınması kasıtlıdır.   

 
 7 NİSAN 1997 TARİHLİ “İRTİCA KONUSUNDA ALINACAK TEDBİRLER” BAŞLIKLI BELGE 

ÜRETİLMİŞ BİR KUMPAS BELGESİDİR. Sözde belgenin,  belli bir plan dahilinde üretilmiş, belli bir 

zamanlama ile dosyaya dahil edilmiş bir belge olduğu  ve  bu sahte belgeyi dosyaya sürme 

aşamasında FETÖ üyelerinin kumpas açıkları verdiği aşağıda yer alan başlıklar altında, dosyaya 

dahil edilme aşamasından başlamak üzere açıklanmıştır;  

 
1) SÖZDE BELGENİN TAMER TATAR TARAFINDAN SAVCILIĞA TESLİM EDİLMESİ, 

(İDDİA) GNKUR BAŞKANLIĞINDA KAYIT DIŞI BİR BAŞKA FOTOKOPİ NUSHASININ BULUNMASI (!) 

VE DOSYAYA DAHİL EDİLMESİ;   

 
Bu sözde belgenin, kumpas niteliğinin tam olarak ortaya konulabilmesı için öncelikle,  sözde 

belgenin nasıl,  ne zaman ve kim tarafından bulunduğu ve  dosyaya dahil edildiğini  ve 

yazışmaları açıklamak gereklidir. Bu sözde belgenin, manipüle edilmiş  sözde Gnkur Gensek 1997 

yılı  tarihçesinin 7 Nisan 1997 tarihli  sayfasının dosyaya dahil edilmesiyle de  doğrudan ilişkisi 

vardır. Tarihçenin kumpas özelliği dilekçemizin “1997 Yılı Genelkurmay Genel Sekreterliği 

Tarihçesi” başlıklı “20.Q” maddesinde kapsamlı olarak açıklandığından, bu kısımda tarihçe ile ilgili 

sadece kısa açıklama yapılacaktır.   
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6 SAYFALIK BU SÖZDE BELGE CD 5 İÇİNDE YOKTUR. GENELKURMAY BAŞKANLIĞININ RESMİ 

ARŞİVİNDE YOKTUR. HERHANGİ BİR RESMİ İMHASI  YA DA EVRAK  KAYDI YOKTUR.  ÜZERİNDE 

HİÇBİR RESMİ İŞARET YA DA İMZA YOKTUR. Tamer Tatar’ın bir kısım üretilmiş belgeleri “Eray 

Karabay isimli şahıs bana kargo ile gönderdi” iddiası ile FETÖ üyesi savcı Bilgili’ye 16 Ocak 2013 

tarihinde 7 SAYFA olarak teslim etmesine kadar, 7 Nisan 1997 tarihinde Gnkur Başkanlığı İnönü 

salonunda “irtica ile mücadele konusunda alınacak tedbirler” konusunda bir toplantı yapıldığına 

dair bir iddia ileri sürülmemiş, soruşturma sırasında hiçbir şüpheliye bu konuda bir soru da 

sorulmamıştır.  

 

Savcı Bilgili, 7 Nisan 1997 Pazartesi günü İNÖNÜ salonunda yapıldığı iddia edilen sözde 

toplantı ile ilgili bilgi ve belgelerin gönderilmesini, 18 Ocak 2013 yazı ekine Tamer Tatar’ın 16 

Ocak 2013 tarihinde getirdiği 6 SAYFALIK (7 sayfa olması gerekir) sözde toplantı tutanağını 

ekleyerek Gnkur Başkanlığından talep etmiştir (Ek klasörde yoktur).  M.Köse de, 30 Ocak 2013 

tarihli aşağıdaki yazı ile (Kls.3 s.292) sözde toplantı tutanağını “ilgi yazı EK’inde bulunan yazının 

orijinal veya tıpkıçekim olup olmadığı anlaşılamayan bir suretinin tespit edildiği” açıklaması ile  

yazı EK’inde (onaysız fotokopisini) Bilgili’ye göndermiştir (Kls.3 s.286-291) (Gnkur Başkanlığında 

bulunan sözde tutanağın fotokopisi çekilerek savcılığa gönderildiği bir alt başlıkta açıklanmıştır);  

 

                  
               

6 sayfa  sözde toplantı tutanağı 

Adli Emanete 2012/26  numarası ile kayıtlı 
 

1 3 0 2 7 5 

Ev.Güv.Nu. 
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M.Köse 30 Ocak 2013 tarihli yazısında  6 sayfa sözde toplantı tutanağının “yapılan inceleme 

neticesinde” tespit edildiğini  belirterek, nerede, ne zaman ve nasıl bulunduğunu açıklamadan,  

gizlemeye çalışmıştır.   

 

M.Köse’nin 30 Ocak 1997 tarihli  yazı ekinde gönderdiği  7 Nisan 1997 tarihli sözde belgenin 

kaynağını gizlemesi üzerine, sözde belgenin Karargâhın hangi biriminde bulunduğunun Gnkur 

Başkanlığından sorulması istenmiştir.   

 

13.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından; söz konusu bilgisayar çıktısının “nerede, ne zaman, kim 

tarafından, nasıl bulunduğu, belgenin arşiv kayıtlarında olup olmadığı, sonradan bulunmuş ise 

bulunduktan sonra herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı, bu konuda bir tutanak tutulup 

tutulmadığı, bulunduktan sonra nerede ve ne şekilde saklandığı”  1.11.2013 tarihli müzekkere 

ile Genelkurmay Başkanlığından sorulmuştur.  

 

13.Ağır Ceza Mahkemesinin bu yazısına, Terör Örgütü üyesi M.Köse 18.12.2013 tarihli yazı 

ile ; 

 
“Genel Sekreter İcra Subaylığı kayıt ve arşivlerinde yapılan inceleme esnasında İCRA 

SUBAYLIĞI ODASINDAKİ ARŞİV EVRAKININ BULUNDUĞU DOLAP İÇERİSİNDE ilgi (b) ile sorulan 

sayfaların bir benzeri bulunmuştur. Bulunan sayfaların üzerinde herhangi bir imzanın mevcut 

olmadığı, sayfaların orijinal mi yoksa tıpkıçekim mi olduğunun anlaşılamadığı ve bulunan 

sayfalarla ilgili olarak evrak kayıtlarında herhangi bir husus olmadığı tespit edilmiştir.” şeklinde 

cevap verilmiştir.  

Muharrem KÖSE, mahkeme tarafından sorulan “kim tarafından, nasıl bulunduğu, bu 

konuda bir tutanak tutulup tutulmadığı, bulunduktan sonra nerede ve ne şekilde saklandığı” 

sorularına ise hiç cevap vermemiştir.    

ANCAK, TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ M.KÖSE YALAN SÖYLEMEKTEDİR. GENSEK İCRA 

SUBAYLIĞINDA ARŞİV EVRAKI VE ARŞİV DOLABI YOKTUR. İcra subaylığının evrak arşiv 

(1.kademe) sorumluluğu da yoktur. Gensek icra subaylığı tek subaydan oluştuğundan ve başka 

kadrosu bulunmadığından, icra subayı evraklarını  gensek idari şube müdürlüğü idari bürosunda 

yazdırır ve icra subayının çıkardığı tüm evraklar, İdari Şube Müdürlüğünün, yönergeye uygun kilitli 

evrak arşiv dolabında (1.kademe) muhafaza edilir.   

İcra subaylığında, evrakların muhafazası yasaklı olan, oldukça küçük, kırtasiye  ve genel 

sekreterin protokol hizmetlerinde kullandığı malzemelerin konulduğu sıradan bir dolap 

mevcuttur. 

Bu sahte belgenin, Gnkur Personel Başkanlığında yuvalanmış FETÖ üyeleri ile FETÖ üyeleri 

Bilgili- Adli Müşavir M.Köse – İcra Sb. (Kur.Yb) Deniz Ay ve muhtemelen Gnkur Emniyet Subayı 

(Bb) Gökhan Eski’nin de içinde bulunduğu  ekibin kumpas işbirliği ile 2012 yıllarında 

hazırlanarak icra subayının küçük kırtasiye/ihtiyaç dolabına konulmuş ve bulunmuş gibi 

yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.  
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Kaldı ki, 1997 yılından itibaren 15 yıl içinde icra subaylığı odasındaki mefruşat zaman zaman 

değiştirilmiş ve  1997 yılından 2012 yılına kadar bu görevi yürüten icra subayları bu küçük dolapta  

bu sözde belgeye hiç rastlamamışlardır. 

SÖZDE TOPLANTI TUTANAĞINI DOLABINDA BULAN GENSEK İCRA SB VE 1997-2013 

TARİHLERİ ARASINDA BU GÖREVİ YÜRÜTEN KİŞİLERİN TANIK OLARAK DİNLENMESİ GEREKLİDİR;   

Mahkeme, resmi nitelik taşımayan ve resmi evrak kaydı bulunmayan 7 Nisan 1997 tarihli 

sözde toplantı tutanağının Gnkur Başkanlığının resmi evrakı olarak işlem görmesi mümkün 

değildir. Sözde belgeyi, sözde “ARŞİV EVRAKLARININ BULUNDUĞU” icra subaylığı dolabında 

bulan Gensek İcra Subayı FETÖ üyesi (Kur Yb) Deniz AY’ın tanık ifadesini almamıştır. Bu nedenle 

de, resmi evrak niteliği taşımayan sözde belgenin bulunma ve savcılığa gönderilmesi aşaması adli 

ve idari yönden soruşturulmak zorundadır. Bu husus aynı zamanda mahkemenize yapılmış bir suç 

duyurusudur.  

 Bu sözde belgenin resmi kaydı bulunmadığına göre, bu sözde belgeyi FETÖ üyesi Deniz AY 

isimli şahsın bizzat kendisinin üreterek dolabına koyması ihtimali oldukça güçlüdür. Mahkeme 

bir TERÖR örgütü üyesinin evrak kumpası içinde olmadığına kefil olamaz.   

Ayrıca, 1997 yılında Gnkur Genel Sekreterliğinde İCRA SUBAYLIĞI GÖREVİNİ P.KUR YARBAY 

FAHRİ ERENEL’İN YÜRÜTTÜĞÜ, Gnkur Başkanlığından gönderilen belgelerden anlaşılmaktadır. 

(Kls.248 s.380). 7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağı Gensek İcra Subaylığı (sözde arşiv 

evraklarının bulunduğu) dolabında bulunduğuna göre, 7 Nisan 1997 tarihinde bu görevi yürüten 

P.Kur. Yarbay Fahri ERENEL’in mutlaka bilgisinin olması ve hatta savcının iddiası doğru ise bu 

tutanağı bu kişinin hazırlamış olması mümkündür. BU NEDENLE O TARİHTE GENSEK İCRA SUBAYI 

OLAN FAHRİ ERENEL’İN VE BU TARİHTEN 2013 YILINA KADAR BU GÖREVİ  YÜRÜTEN KİŞİLERİN  

MUTLAKA TANIK OLARAK DİNLENMESİ GEREKLİDİR.   

Gnkur Bşk.lığı komuta kademesinin ve Genel Sekreterin katıldığı tüm toplantıların, toplantı 

emri, salon ve diğer hazırlıkları ile koordinasyon, icra subayı tarafından yürütülür. Bu tür 

toplantılarda icra subayı dışında hiç kimse her hangi bir tutanak (toplantı sonuç ve imzalı 

katılım tutanağı) düzenleyemez. Toplantının hemen akabinde resmi toplantı tutanağı, icra 

subayınca hazırlanarak, idari şube müdürlüğü evrak arşivine kaydedilir ve katılan makamlara  

resmi olarak gönderilir. Böyle bir toplantıdan icra subayının bilgisinin olmaması mümkün 

değildir.  

M.Köse, cevap yazısında; özellikle cümle arasına sıkıştırdığı “KAYIT” “ARŞİV” “ARŞİV EVRAKI”  

gibi kelimeler ile, sözde tutanağın arşiv evrakı arasında bulunan bir resmi evrak olduğu algısı 

yaratmaya çalışmıştır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, Gensek İcra Subaylığı, sadece icra subayından, 

yani tek bir subaydan ibarettir. Arşiv yetkisi bulunmadığından evrak işlemleri Gensek İdari Şube 

Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.   

M.Köse, Bilgili’nin 18 Ocak 2013 tarihli evrak ekinde gönderdiği 6 sayfa sözde toplantı 

tutanağını, evrak ekinde Gnkur J Başkanlıklarına ve Genel Sekreterliğe göndererek, başkanlıklarda 

bulunup bulunmadığını  sormuş,  Gensek İcra Subayı  Terör örgütü üyesi Yarbay Deniz Ay, evrak 

kaydı olmayan sözde tutanağın bir suretini kendi dolabında bulduğunu beyan ederek Genel 

Sekretere getirmiştir. 
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DOLAPTA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN SÖZDE BELGENİN FOTOKOPİSİ ÇEKİLEREK “ASLININ 

AYNI” KAŞESİ DE BASILMADAN  SAVCILIĞA GÖNDERİLMİŞTİR;  

Evrak ve arşiv kaydı olmayan, resmi nitelik taşımayan bu sözde tutanağın, resmi bir evrak 

bulunmuş gibi gönderilmesi mümkün olmadığından, Gensek İdari Şube Müdürü Top. Alb  Emin 

Y.Sancaktar, sözde tutanağın Deniz Ay’ın İcra Subaylığı dolabında bulduğunu, üzerinde imza 

olmadığını, evrak kaydının bulunmadığını, orijinal mi yoksa tıpkıçekim mi olduğunun 

anlaşılamadığını yazısında belirterek, FOTOKOPİSİNİ ÇEKİP “ASLININ AYNI” KAŞESİNİ DE 

BASMADAN, 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün sonra istifası kabul edilip süratle 

emekliye ayrılan Genel Sekreter Tuğg. Metin Özbek’in emri ile FETÖ üyesi M.Köse’ye evrak 

ekinde  gönderilmiştir.  

M.Köse ise, kendisine yazıda belirtilmesine rağmen, sözde tutanağın nerede, nasıl ve kim 

tarafından bulunduğundan, evrak ve arşiv kaydının olmadığından  hiç söz etmeden “yapılan 

inceleme neticesinde” ifadesi ile olayı gizleyip, 30 Ocak 2013 tarihli evrak ekinde resmi evrak 

izlenimi yaratacak şekilde savcı Bilgili’ye göndererek, bir kumpas belgesinin dosyaya dahil 

edilmesini sağlamıştır. 

Yukarıda açıkladığımız hususlar M.Köse’nin gizlemeye çalıştığı Gnkur Gensek ve Adli 

Müşavirliğin Karargah içi yazışmalarında bulunmaktadır.  Ayrıca, resmi nitelik taşımayan, evrak 

arşiv kaydı bulunmayan bir sözde tutanağın, resmi bir evrak gibi işleme alınarak Gnkur Adli 

Müşavirliğine gönderilmesi emrinin nasıl ve kim/kimler tarafından verildiği, mahkemenizce 

yapılacak inceleme ile ortaya çıkacaktır. İncelemeden çıkacak sonuç, kumpasın nasıl işlediğini de 

belgesiyle ortaya koyacaktır.   

SÖZDE BELGEYİ DOLABINDA BULDUĞUNU İLERİ SÜREN GENSEK İCRA SUBAYI (KUR YB) 

DENİZ AY FETÖ ÜYESİ/HÜKÜMLÜSÜDÜR;  

Bu sözde belgeyi, kendi dolabında bulduğunu iddia eden  GENSEK İCRA SUBAYI;                   

15 Temmuz Kalkışmasında Kurmay Albay Rütbesi ile Ankara 4 Kolordu Kurmay Başkanı Vekiliği 

görevini yürüten ve eylemleri nedeniyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet  hapis cezası verilen  

Terör Örgütü üyesi KURMAY YARBAY DENİZ AY’DIR. M.Köse’nin gizlemeye çalıştığı şey;  bu 

sözde tutanağı kendi dolabında bulduğunu iddia eden  kişininin örgüt arkadaşı İcra Subayı Kur. 

Yarbay Deniz Ay olduğu ve sözde belgenin bulunma kumpasıdır.   

Sözde tutanağı dolabında bulduğunu iddia eden dönemin Gnkur Gensek İcra Subayı FETÖ 

hülkümlüsü (Kur Yb) Deniz Ay’ın da isminin yer aldığı  haberden alıntı aşağıdadır;  

 
(https://www.aydinlik.com.tr/4-kolordu-ve-28-mekanize-piyade-tugayi-davasinda-karar-turkiye-

kasim-2018-2)  
 
 

https://www.aydinlik.com.tr/4-kolordu-ve-28-mekanize-piyade-tugayi-davasinda-karar-turkiye-kasim-2018-2)
https://www.aydinlik.com.tr/4-kolordu-ve-28-mekanize-piyade-tugayi-davasinda-karar-turkiye-kasim-2018-2)
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GNKUR BŞK.LIĞININ FİZİKİ GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU VE HER ÇALIŞMA ODASINA 
GİREBİLEN GNKUR GÜVENLİK SUBAYI FETÖ ÜYESİ VE HÜKÜMLÜSÜDÜR;  

 
Gnkur Başkanlığındaki tüm çalışma odalarının anahtarlarının yedeği bulunan, fiziki 

mekanlara-çalışma odalarına rahatlıkla girebilme imkanına sahip olan ve fiziki mekanların 

güvenliği ve güvenlik kameralarının sorumluluğu Gnkur Başkanlığı Güvenlik Subayındadır. Bu 

konu, icra edilen kumpasla yakından ilişkili bulunduğundan mahkemenizin dikkatine 

sunulmuştur.  

 
2012 yılında bu görevi icra eden kişi; 15 Temmuz kalkışmasında sivilleri hedef aldığı ve diğer 

darbe eylemlerinden dolayı 11 Kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan (Yarbay) Terör 

Örgütü üyesi  Gökhan ESKİ’dir.  Anadolu Ajanjının internet sitesinde yayınlanan haberden alıntı 

aşağıdadır;  

 
(https://www.aa.com.tr/tr/darbe-girisiminin-failleri-cezasiz-kalmadi/sivilleri-hedef-alan-fetocu-

yarbaya-11-kez-agirlastirilmis-muebbet/1646239) 
 

 

https://www.aa.com.tr/tr/darbe-girisiminin-failleri-cezasiz-kalmadi/sivilleri-hedef-alan-fetocu-yarbaya-11-kez-agirlastirilmis-muebbet/1646239
https://www.aa.com.tr/tr/darbe-girisiminin-failleri-cezasiz-kalmadi/sivilleri-hedef-alan-fetocu-yarbaya-11-kez-agirlastirilmis-muebbet/1646239
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2) SÖZDE BELGENİN “ONAYLI SURETİNİN” GNKUR BŞK.LIĞINDAN SAVCILIĞA 

GÖNDERİLDİĞİ VE FOTOKOPİ BELGENİN ASIL BELGE OLARAK ADLİ EMANETE KAYIT KUMPASI;     

 
M.Köse’nin, 30 Ocak 2013 tarihli yazı ekinde “İlgi Yazı Ek’inin Sureti” şeklinde belirterek 

Bilgili’ye gönderdiği sözde toplantı tutanağı;  Gensek İcra Subayının bulduğunu iddia ettiği sözde 

belge değildiri.  İCRA SUBAYININ BULDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ BELGEDEN ÇEKİLMİŞ 

FOTOKOPİDİR. Ancak fotokopi belge üzerinde  ne Genel Sekreterliğin ne de Adli Müşavirliğin 

“Aslının Aynı” (yani bulunan belgenin aynısı) kaşesi  ve imzası yoktur.  

 

M.Köse, 30 Ocak 2013 tarihli yazının 2.maddesinde; “ilgi yazı EK’inde bulunan yazının 

orijinal veya tıpkıçekim olup olmadığı anlaşılamayan bir suretinin mevcut olduğu  tespit edilmiş 

ve yazı sureti EK-A’da gönderilmiştir”  ifadesini kullanarak,  savcı Bilgili’nin ilgi yazısının (18 Mart 

2013) EK’inde gönderdiği tutanağın, İCRA SUBAYLIĞINDA BULUNAN SÖZDE TUTANAĞIN,  

AYNEN GÖNDERİLDİĞİ İZLENİMİ YARATMIŞTIR.  

 

30 Ocak 2013 tarihli yazıda belirtilen “Yazı Sureti EK’A da gönderilmiştir” ifadesi, savcılığa 

gönderilen  tutanağın İcra Subaylığında bulunan tutanaktan çekilen bir fotokopi olduğunu ifade 

etmektedir. ANCAK, BU FOTOKOPİ BELGE ÜZERİNDE DE GNKUR BAŞKANLIĞININ “ASLININ 

FOTOKOPİSİ” VS. HİÇ BİR  KAŞESİ  YOKTUR.    
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İcra subaylığında bulunan sözde toplantı tutanağından fotokopi çekilerek Adli Müşavirliğe ve 

oradan savcılığa gönderilmesine rağmen HANGİ GEREKÇE İLE “ASLININ FOTOKOPİSİDİR” İFADESİ 

YAZILMADAN GÖNDERİLMİŞTİR ?  İlgisiz evrakların aslını isteyen savcı, bu belgenin aslını, yani 

bulunduğu iddia edilen belgenin gönderilmesini hangi gerekçe ile talep etmemiştir?  Bu işlem, 

kumpas belgeyi kriminal incelemeden kaçırmanın ilk adımını oluşturmaktadır.   

 

30 Ocak 2013 tarihli yazının EK’A sında ve savcılığa fotokopisi çekilerek gönderilen, Gnkur 

Gensek İcra Subaylığında bulunan, üzerinde herhangi bir ONAY YA DA “ASLININ AYNI” İBARESİ 

BULUNMAYAN  sözde tutanağa ait sayfa aşağıdadır (Kls.3 s.286-291);   

                 
 

M.Köse’nin 30 Ocak 2013 tarihli evrak EK’in de gönderdiği, aslı gibi olduğu belli olmayan bu 

onaysız 6 sayfa fotokopi tutanak; M.Bilgili tarafından 2013/26 sıra numarası ile Adli Emanete 

kaydedilmiştir (Kls.294 s.294)  

 

    1 3 0 0 6 0 

Gnkur Gensek  

Evrak Güvenlik 

Numarası 

      1 3 0 2 7 5 

Gnkur Ad.Müş 
Evrak Güvenlik 
Numarası 
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İddianamedenin 83. Sayfasında, gerekçeli kararın 165 ve  2904. Sayfasında;   

 
“07 Nisan tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı GİZLİ ibareli 6 sayfadan oluşan 

belge (Belge aslı emanetin 2013/10 sırasında kayıtlı olup, belgenin onaylı sureti Genelkurmay 

Başkanlığının 30 Ocak 2013 tarihli cevabi yazı ekinde Başsavcılığa gönderilmiştir) Genelkurmay 

Başkanlığı 30 Ocak 2013 tarihli cevabi yazıları ekinde Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı 

tarihçesinin 7 Nisan 1997 pazartesi gününe ait sayfalarının suretini de göndermiş olup belgenin 

incelenmesinde;”  denmektedir. 

 
İddianameden kopyalayıp gerekçeli kararına aynen yapıştıran mahkeme; Gensek İcra 

Subayının kendi dolabında bulduğunu iddia ettiği, fotokopisi çekilerek savcılığa gönderilen ve 

üstelik “aslının fotokopisi” kaşesi dahi olmayan sözde tutanağa “BELGENİN ONAYLI SURETİNİ 

GNKUR BAŞKANLIĞININ 30 OCAK 2013 TARİHLİ EVRAK EKİNDE GÖNDERDİĞİ GERÇEK DIŞI 

İFADESİNİ GEREKÇELİ KARARINA YAZABİLMİŞTİR.  

 

“ONAYLI BELGE” olduğunu FETÖ üyesi savcıdan kopyalayıp aynen ifade eden MAHKEME 

HEYETİ, FOTOKOPİ BELGE ÜZERİNDEKİ GNKUR BAŞKANLIĞINA AİT ONAYIN NEREDE OLDUĞUNU 

KİM TARAFINDAN ONAYLANDIĞINI AÇIKLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.  Mahkeme heyeti bu 

iddiasını açıklayamayaz ise, bu durum en hafifi ile yargı görevini kötüye kullanmak şeklinde 

tanımlanmak zorundadır.  

                    
  Ayrıca; gerekçeli kararın yukarıda yer alan paragrafında (s.2904);   07 Nisan tarihli                  

6 sayfadan oluşan belge  aslının emanetin 2013/10 sırasında kayıtlı olduğu şeklinde ifade edilen 

sözde “BELGE ASLI”;  Tamer Tatar’ın 16.01.2013 tarihinde Terör Örgütü üyesi savcıya teslim 

edip 7 sayfa olarak tutanağa geçen,  ancak 6 sayfa olarak ifade edilen ve adli emanetin 2013/10 

sırasına kaydedilmiş olan bilgisayar çıktısı sözde toplantı tutanağıdır. Mahkeme bu ifadeleri yan 
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yana yazıp kavram kargaşası ile BELGE ASLININ SANKİ ADLİ EMANETTE OLDUĞU ALGISI DA 

YARATMIŞTIR.  2013/10 sıra numaralı Emanet Eşya Makbuzu aşağıdadır (Kls.3 s.280);  

 

               
 
Gensek İcra Subayı Terör Örgütü Üyesi (Kur.Yb) Deniz Ay’ın  dolabında bulunduğu iddia 

edilen sözde belgenin, 30 Ocak 2013 tarihli evrak ekinde savcılığa gönderilen fotokopisi 

üzerindeki TEK SAHTE ONAY, ZABIT KATİBİNİN, ASLI SAVCILIKTA OLMADIĞI  HALDE, FETÖ ÜYESİ 

BİLGİLİ’YE  GÖNDERİLEN FOTOKOPİ BELGENİN SAYFA ARKALARINA VURDUĞU “ASLININ AYNI” 

KAŞESİDİR. Kls.3 s. 286-291. arasında bulunan fotokopi belgelerin arka sayfalarına vurulan 

“aslının aynıdır” kaşesi aşağıdadır;  

 

                         
 
Yani savcılık, Gnkur Başkanlığında bulunduğu iddia edilen sözde tutanağın ASLI SAVCILIKTA  

BULUNMADIĞI HALDE, SAVCILIĞA GÖNDERİLEN FOTOKOPİ BELGELERİN “ASLI GİBİ” OLDUĞUNU 

ONAYLAMIŞTIR.  BU DURUM EN AZINDAN TCK KAPSAMINDA SUÇTUR. TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ 

BİLGİLİ VE MAHKEME HEYETİNİN GÖSTEREBİLECEĞİ TEK SAHTE ONAY BUDUR.  

 
Yukarıda açıklanan işlemler, sahte ve üretilmiş fotokopi belgelerin, asıl evrak haline nasıl 

getirildiğini ve  onaylanmış resmi evrak izlenimi yaratılmaya çalışıldığının ve adli emanetten asıl 

evrakların nasıl kaçırıldığının tipik bir örneğidir.   
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Adli Emanetin 2013/26 sırasında kayıtlı olan belge, Gnkur Gensek İcra Subaylığında 

bulunduğu iddia edilen orijinal belge değildir. Bu belgenin fotokopisidir. Orijinal belgenin 

AKİBETİ BELLİ DEĞİLDİR.  İcra subaylığında bulunan belgenin 1997 yılına ait olup olmadığının 

tespit edilmesi için yapılacak muhtemel bir kriminal inceleme, orijinal belge adli emanette 

bulunmadığından gerçekleşemeyecektir. Belge YAŞININ TAYİNİ İÇİN Gnkur Başkanlığında 

bulunduğu iddia edilen  orijinal belgenin istenmesi gerekecektir. Bu sözde belge üretilmiş 

kumpas ürünü olduğundan kriminal bir incelemede (toner mürekkep yaşı, kağıt lif yapıs vs.) bu 

belgenin 1997 yılına ait olmadığı tespit edileceğinden, bu operasyonun, muhtemel bir kriminal 

incelemeye karşı, orijinal belgeyi adli emanetten kaçırma ve yok etmeye yönelik FETÖ 

üyelerinin bir önlemi olduğu anlaşılmaktadır.   

 
Adli emanetin 2013/10 sırasına kayıtlı olan Tamer Tatar’ın 16.01.2013 tarihinde basılı evrak 

olarak teslim ettiği iddia edilen sözde 7 Nisan toplantı tutanağında da aynı işlemi görmek 

mümkündür. Bu sözde tutanakların da arka sayfalarında aynı şekilde, zabıt katibinin “Aslının 

Aynıdır” imza ve kaşesi mevcuttur. Yani adli emanete 2013/10 sırasında teslim edildiği ifade 

edilen belgenin, teslim edilen belge değil, çekilen fotokopisi olduğu dava dosyasındaki 

belgelerden anlaşılmaktadır. Durum böyle ise; bu sözde belgenin de muhtemel bir kriminal 

incelemeye karşı yok edildiği anlamını taşımaktadır. 

 

3)  GNKUR (GENSEK) TARİHÇESİNİN 7 NİSAN 1997 TARİHLİ SAYFASININ SAVCILIĞA 

GÖNDERİLME  ÇELİŞKİSİ VE SÖZDE TOPLANTI TUTANAĞI İLE İLİŞKİSİ;  

 

FETÖ üyesi savcı Bilgili ve mahkeme tarafından, üzerinde arşiv ve aslı gibidir onayı ve 

hazırlayana ait imza bulunmayan, nereden ve nasıl temin edildiği belli olmayan,  manipüle 

edilmesi mümkün olan Gnkur Gensek tarihçesi olarak adlandırılan belgelerin, “Gnkur. Karargah 

faaliyetleri” kısmı kapatılmış olan ve sadece “Gnkur. II.Başkanı Çevik Bir faaliyetleri” kısmı açık 

bırakılarak 7 Nisan 1997 tarihli sayfasında yer alan “15:00 da İNÖNÜ Salonunda General Amiral 

Toplantısına katıldı” ifadesi, “İrticai Faaliyetlere Karşı Alınacak Tedbirler” konulu 7 Nisan 1997 

tarihli sözde toplantının  dayanağı olarak sayılmıştır. 

 

Sayfanın Karargah  faaliyetleri kısmında “İrticai faaliyetlere karşı alınacak tedbirler” konulu 

bir toplantının yapıldığına dair bir ifade yoktur. Zaten bu nedenle kapatılmıştır. Kaldı ki; 

Tarihçenin 7 NİSAN 1997 tarihli sayfasında GENERAL AMİRAL TOPLANTISININ İNÖNÜ 

SALONUNDA YAPILDIĞINA DAİR HİÇ BİR BİLGİ YOKTUR.  Bu ifade sayfanın karargah faaliyetleri 

kısmında bulunmuş olsa idi,  FETÖ üyesi savcı ve Köse  bu satırı da şüphesiz hem dosyaya hem de 

tutanağa dâhil ederlerdi.   

 

7 Nisan 1997 tarihinde sözde toplantının yapıldığına ilişkin sözde delil, ilk kez 16.01.2013 

tarihinde Tamer Tatar’ın 7 Nisan 1997 tarihli 6 sayfa (esasen 7 sayfa) sözde toplantı tutanağını 

FETÖ üyesi savcıya teslimi ile ortaya çıkmıştır.  

 

Dosyada bulunan savcılık-Gnkur Başkanlığı arasında, 16 Ocak 2013 tarihinden sonra yapılan 

yazışmalarla 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya ilişkin belge ve bilgiler istenmiş, FETÖ üyesi M.Köse 

de 30 Ocak 2013 tarihli yazı ekinde; bulunduğunu iddia ettiği 6 sayfa toplantı tutanağının bir 

suretini ve Gnkur (Gensek) Tarihçesinin 7 Nisan 1997  tarihli sayfasını (bir kısmını kapatarak) 
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göndermiştir. FETÖ üyesi Savcı Bilgili ilgili yazışmalarında sürekli, 7 Nisan 1997 tarihli tarihçe 

sayfasının  “30 Ocak 2013 tarihli yazı ekinde gönderildiği” ni vurgulayarak (vurgulama ihtiyacı 

hissederek) diğer başka bilgileri de (Görev yapanlar listesi vs.)  talep etmiştir. 

 

Yani, yazışmalara göre 16.01.2013 tarihinde Tamer Tatar’ın sözde toplantı tutanağını teslim 

etmesinden sonra “İrticai Faaliyetler Konusunda Alınacak Tebirler” konusunda bir toplantı 

yapıldığından haberdar olunmuş ve  M.Köse ise savcının talebi üzerine 30 Ocak 2013 tarihli yazı 

ekinde tarihçenin 7 Nisan 1997 tarihli sayfasını Bilgili’ye göndermiştir.   

 
ANCAK DURUM BÖYLE DEĞİLDİR. KUMPAS DAHA ÖNCEDEN PLANLANMIŞ, İNANDIRICI 

OLMADIĞINDAN SONRADAN VAZGEÇİLMİŞ, ANCAK DAVA DOSYASINDA DELİLİ 

UNUTULMUŞTUR.  

 
Kumpasa göre; 7 Nisan 1997 tarihçe sayfası Adli Müşavirlikten gönderilen diğer evraklar 

arasına  (sehven) sıkıştırılacak, FETÖ üyesi savcı Bilgili, sayfada yazan  “Gnkur II.Başkanı Çevik Bir 

15:00 da General Amiral Toplantısına katıldı” ifadesinden şüphelenecek, tarihçenin diğer 

sayfalarını ve 7 Nisan 1997 tarihli diğer belgeleri isteyecek ve bu suretle FETÖ üyesi İcra Subayının 

dolabında 6 sayfalık sözde toplantı tutanağı da bulunarak (!) diğer tarihçe sayfaları ile birlikte  

FETÖ üyesi savcıya gönderecek ve bu sözde belgeye dayanarak tutuklamalara devam edilecekti.  

 

Ancak, bu kumpasta 7 Nisan 1997 tarihli sayfasının iddiayı çürütecek karargah faaliyetleri 

kısmının açık olarak savcılığa gönderilmesi ve FETÖ üyesi Köse’nin, kendisinde bulunmayan 

tarihçe sayfasını nereden ve nasıl bulunduğunu ve en önemlisi  tarihçede daha onlarca “Amiral-

General” toplantısı yapıldığı yazılı olmasına rağmen hangi gerekçe ile  7 Nisan 1997 tarihi tarihçe 

sayfasını  FETÖ üyesi savcıya gönderdiğini izah edemeyecek VE KUMPAS BELİRGİN OLARAK 

ORTAYA ÇIKACAKTI. Bu kumpasın hayata geçmesi için bir takım yazışmaların da yapılmış olduğu  

ancak bu plandan sonradan vazgeçildiği anlaşılmaktadır.  

 

Yargı görevinin dışında her türlü yasadışı faaliyetle ilgilenen FETÖ üyesi savcı, bu yazışmaların 

yapıldığını kanıtlayan belgeyi de, FEM Dersanelerinin Üniversiteye hazırlık Matematik çalışma 

listesini dosyada unuttuğu gibi, dava dosyasında unutmuştur(bkz. Madde 20.EE.11, 25.E.).   

 

FETÖ üyesi savcı Bilgili, 15 Mart 2013 tarihli yazısında; “Talebimiz üzerine 27 KASIM 2012 

TARİHİNDE GÖNDERMİŞ OLDUĞUNUZ BELGELER ARASINDA (!) GENELKURMAY GENEL 

SEKRETERLİĞİNİN 7 NİSAN 1997 PAZARTESİ GÜNÜNE AİT 2 SAYFASININ FOTOKOPİSİNİN 

GÖNDERİLDİĞİ ANLAŞILMIŞ  OLUP” ifadesini kullanarak  tarihçenin diğer sayfalarını istemektedir.   

 

YANİ, Tarihçenin 7 Nisan 1997 tarihli sayfası, diğer yazışmalarda ihtiyaçtan dolayı sıklıkla 

vurgulandığı gibi, 30 Ocak 2013 tarihli yazı ekinde değil, 27 Kasım 2012 tarihinde, Tamer 

Tatar’ın henüz sözde toplantı tutanağını 16 Ocak 2013 tarihinde teslim etmeden önce Gnkur 

Adli Müşavirliğinden gönderilmiştir.  Bilgili İmzalı yazı aşağıdadır (Kls.248 s.250);   
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İmzasız sahte belgeler ve sahte CD ile siyasi hüküm kuran mahkeme, davanın hukuken geçerli 

klasörlerinde bulunan ve FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin ıslak imzasını taşıyan  bu belgeyi, açık ve 

kesin delil olarak değerlendirmekle yükümlüdür. Hiçbir kollayıcı mazerete sapmayan vasat bir 

değerlendirme, bu kumpasın nasıl işlediğini ortaya koymak için yeterli olacaktır. Aksi durumda 

tarih ve  Cumhuriyetin yargısı  bu kumpası bir gün mutlaka ortaya çıkartacaktır.  Bu konu 

dilekçemizin “20.Q.”. maddesinde diğer belgeleri ile birlikte açıklanmıştır.  

 

4) 7 NİSAN 1997 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞININ RESMİ EVRAK, ARŞİV VE İMHA 

KAYDININ OLMADIĞI, TOPLANTI VE SALON HAZIRLIK EMRİ İLE RESMİ TOPLANTI TUTANAĞININ 

BULUNMADIĞI GNKUR GENEL SEKRETERLİĞİ TARAFINDAN KABUL VE TESPİT EDİLMİŞTİR;  

 

Üzerinde imza bulunmayan, Karargâhta Yazışma Usüllerine Dair 75-1 (A) Yönergeye uygun 

olmayan ve “TSK Arşiv Yönergesi”ne göre (MY 71-1) tasnif edilmemiş, arşivlenmemiş, arşiv 

kaydına, imhasına, aslına ya da suretine rastlanmamış olduğu mahkeme müzekkeresi sonucu  

(istemeyerekte olsa)  Gnkur Adli Müşavirliğince de bildirildiği yukarıda açıklanmıştır. 

 

Bununla birlikte,  sanık avukatınca 4982 sayılı kanun kapsamında yapılan  bilgi/belge talebine 

ilişkin  Talep edene/savcılığa gönderilmek üzere Gnkur Adli Müşavirliğine gönderilen Gnkur Genel 

Sekreteri imzalı 7 Mart 2013 tarihli cevap yazısı ile;  

 

 Toplantıya çağrı ve hazırlık niteliğinde bir “direktif”  “andıç” ve ya “emir” yayınlandığına 

dair bilgi,belge ve kayıt bulunmadığı, 

 Toplantı gündeminin hazırlandığına dair bilgi,belge ve kayıt bulunmadığı, 

 Toplantı ya da Salon hazırlık emrinin verildiğine dair bilgi,belge ve kayıt bulunmadığı, 
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 Toplantı hazırlık emirlerine ilişkin bilgi,belge ve kayıt bulunmadığı, 

 Toplantıya katılanların imzalarının bulunduğu herhangi bir bilgi, belge ve kayıt bulunmadığı 

 Toplantı sonunda, tespit edilen görüşler ve alınan kararlar ile ilgili, emir, direktif,talimat 

vb.herhangi bir bilgi, belge kayıt bulunmadığı bildirilmiştir. 

 

Bu resmi cevap ile 7 Nisan 1997 tarihinde yapıldığı iddia edilen sözde “irticai faaliyetler 

konusunda alınacak tedbirler” konusunda her hangi bir toplantı yapılmadığı ve tüm iddiaların 

gerçek dışı olduğu kabul ve tespit edilmiştir. Genel Sekreterlik Tarihçesinin “karargah 

Faaliyetleri” kısmı kapatılarak savcılığa gönderilen ancak 7 Nisan 1997 tarihli sayfasının 

kapatılmamış hali kendisinde bulunan Genel Sekreterlik,  bu tarihçe sayfasına da bakarak bu 

tespiti yapmıştır.  7 Mart 2013 tarihli cevap yazısı aşağıdadır (Kls.248 s.339);  
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Savcılığa İcra Subaylığında bulunduğu iddia edilen sözde tutanağın onaysız fotokopisi 

gönderilmiştir;  

 

Gensek İcra Subaylığında bulunduğu iddia edilen 7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı 

tutanağının kendisi değil, onaysız bir fotokopisinin savcılığa gönderildiği yukarıda yer alan 

başlıklarda açıklanmış olmakla birlikte, 7 Mart 2013 tarihli yazı içeriğinde ifade edilmekte ve 

EK’inde gönderilen tutanak fotokopisi üzerindeki evrak güvenlik numaralarından da 

anlaşılmaktadır.  

  

  

                                 1 3 0 7 1 7  

Gnkur Adli Müşavirliği Evrak Güvenlik Numarası 
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7 Mart 2013 tarihli evrak EK-A’sında bulunan sözde tutanak aşağıdadır (Kls.248 s.339) ;   

 
 

7 Mart 2013 tarihli evrakın EK-A’sında bulunan  sözde tutanağın fotokopisi üzerinde Genel 

Sekreterlikçe basılan “130059” evrak güvenlik numarası bulunmaktadır (Kls.248 s.350). 

 

30 Ocak 2013 tarihli evrakın EK-A’sında savcılığa gönderilen sözde tutanak sureti üzerinde ise 

Genel Sekreterlikçe basılan “130060” evrak güvenlik numarası bulunmaktadır (Kls.3 s.292-

yukarıda vardır).   

 

                      1 3 0 0 5 9  
Gnkur Gensek Evrak Güvenlik Numarası 

Gnkur Adli Müşavirliği 
Evrak Güvenlik Numarası 

 
                         1 3 0 7 1 7 
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30 Ocak 2013 tarihli yazı EK’inde icra subaylığında bulunan sözde tutanağın bizzat kendisi 

gönderilmiş olsaydı, Genel Sekreterlikteki dosya nushası üzerinde “130060” E.Güv.numarasınında 

bulunması gerekirdi.  Bu dosya nushasından fotokopi çekileceği için, 7 Mart 2013 tarihli evrak 

Ek’inde bulunan sözde tutanak üzerinde hem “130059” hem de “130060” evrak numaralarının 

her ikisi de bulunması gerekirdi. Ancak 7 Mart 2013 tarihli evrak elindeki tutanakta sadece 

“130060” numarasının olduğu görülmektedir  

 

 Yani; İCRA SUBAYI DOLABINDA BULUNAN SÖZDE TUTANAĞIN ASLI HALA GENEL 

SEKRETERLİKTE BULUNMAKTA VE BULUNAN ORİJİNAL BELGE SAVCILIĞA GÖNDERİLMEMİŞ VE 

ADLİ EMANETE VERİLMEMİŞTİR.  

 

Ayrıca; 7 Mart 2013 tarihli yazının 2.a .maddesinde;  daha önce ilgi (23 Ocak 2013 tarihli) 

yazı ekinde BİR SURETİNİN ADLİ MÜŞAVİRLİĞİNE GÖNDERİLEN yazının EK-A da bulunduğu 

ifadesinden de,  İcra subaylığında bulunan sözde toplantı tutanağının suretinin yani 

fotokopisinin Adli Müşavirliğe gönderildiği anlaşılmaktadır.  

 

7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantıya ilişkin hiçbir başka belge bilgi bulunamazken, bu sözde 

belgenin 1997 yılından 2013 yılına kadar 16 yıl Genelkurmayda bir dolapta (!), evrak, arşiv ya da 

imha kaydı ve tasnifi yapılmamış, kurumadan, bozulmadan, sararmadan, kımıldamadan, 

yırtılmadan aynen kalmış olması (!) hayatın olağan akışına, Gnkur Başkanlığının idari işleyişine 

uygun değildir.  

 

Sözde toplantı tutanağı, FETÖ üyesi Köse’nin ifadesine göre, İcra Subaylığının Arşiv 

evraklarının (!) bulunduğu dolapta  bulunmasına rağmen, 16 yıl boyunca arşiv ve evrak kaydının 

yapılmamış olması, bir dönem TSK’nın komuta kademesini teşkil edenlerin sanık olduğu bir 

davada kabul edilebilecek bir konu değildir.  

 

5)  16.01.2013 TARİHİNDE TAMER TATAR TARAFINDAN 7 SAYFA TESLİM  EDİLDİĞİ 

TUTANAKTA YER ALAN  SÖZDE BELGE, İDDİANAME VE GEREKÇELİ KARARDA 6 SAYFAYA 

İNDİRİLMİŞTİR;  

 

Zaten sahte olan  bu sözde belge  16.01.2013 tarihinde Tamer Tatar tarafından 7 sayfa 

olarak teslim edildiği kayıt altına alındıktan sonra, iddianame ve gerekçeli kararda 6 sayfaya 

indirilmiş, yeni ihtiyaçları karşılamak üzere (!) üzerinde oynanmış, manipüle edilmiş, ne olduğu 

bilinmeyen imzasız bu sözde belgenin CMK ya göre delil niteliği yoktur. Kumpasın esas 

delillerinden birisidir.  

 

Tamer Tatar’ın 16.01.2013 tarihli ifade tutanağından alıntı aşağıdadır (Kls.3 s.257-259);  
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Gerekçeli kararda “DELİLLER” başlığı altıda (s.2904) ;    

 

“07 Nisan tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı GİZLİ ibareli 6 SAYFADAN 

OLUŞAN BELGE”  şeklinde ifade edilmektedir. 

 

Mahkeme heyeti, gerekçeli kararda; Tamer Tatar’ın 16.01.2013 tarihinde yukarıda alıntısı 

bulunan ifade tutanağında da yer alan 7 Nisan 1997 tarihli 7 sayfa belgeden “DELİLLER” 

kısmında hiç söz etmeden,  FETÖ üyesi M.KÖSE’ tarafından “dolapta bulundu” diyerek FETÖ 

üyesi M. BİLGİLİ’ye gönderdiği 6 sayfalık sözde belgeden  söz etmektedir.  TAMER TATAR’IN 

İBRAZ ETTİĞİ  İDDİA EDİLEN  7 SAYFALIK SÖZDE BELGE YOK EDİLMİŞTİR.  

 

Ancak,  FETÖ üyesi Bilgili  bu sözde belgeyi  18.01.2013 tarihli yazısının ekine koyarak FETÖ 

üyesi KÖSE’ye göndermiş  ve 7 Nisan 1997 tarihli toplantı ile ilgili varsa belgeleri istemiştir.  

M.KÖSE’ de  “dolapta bulundu” diyerek 30 Ocak 2013 tarihli evrak ekinde 6 sayfalık bu sözde 

belgeyi;  “EK-A : İlgi Yazı Ek’inin Sureti” şeklinde aynısını bulduğunu ifade ederek M.Bilgili’ye 

göndermiştir.  

 

Yani, esasen M.Bilgili, Tamer Tatar’ın ibraz ettiği iddia edilen 7 sayfalık sözde belgeyi  

M.KÖSE’ye gönderdiği yazısının ekine koymuş olmalıdır. FETÖ üyesi M.KÖSE ise  aynı belgeden 

“Dolapta Bulunduğunu” ifade ederek “ilgi yazı Eki’nin sureti“ tanımı ile M. Bilgili’ye göndermiştir. 

ANCAK BU ARADA 7 SAYFALIK SÖZDE BELGE BİR ANDA 6 SAYFA HALİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR.  

 

Bu güne kadar ne savcılık ne de mahkeme heyeti tarafından “Balyoz” “Ergenekon” vs. 

kumpas davalarında sıkça rastlanılmış “sehven” “pardon” gibi bir gerekçe de belirtilmemiştir. 

Ancak mahkemenizin bu gerekçelerin dışında, kumpası da ortaya koyacak  tutarlı ve anlamlı bir 

değerlendirme  yapması beklenmektedir.  

 

Bir başka önemli konu da; Savcı Bilgili, Tamer Tatar’ın 16.01.2013 tarihinde ibraz ettiği  iddia 

edilen sözde  belgeyi “el yazısı” şeklinde bazı sanıklara göstermiş ve ifadelerini almıştır. Bu 

nedenle de, Tamer Tatar’ın teslim ettiği belgenin esasen el yazısı belge olduğu, bu nedenle 7 

sayfadan oluştuğu ve sanıkların el yazısı örnekleri ile uyuşmadığından bir anda kaybedildiği 

anlaşılmaktadır. Tamer Tatar 16.01.2013 tarihinde başka sözde belgeler de ibraz etmiştir. Bu 

belgeler içinde  6 sayfalık sözde faks mesajlarının olduğu ve  üzerinde el yazılarının bulunduğu 
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gerekçeli kararda belirtilmektedir.  Bu nedenle, zaten üretilmiş imzasız belgenin kumpas 

ihtiyacına  göre yeniden tanzim edildiği kanaatindeyiz. Bu sözde belgenin resmi kaydı yapılmış 

bir başka sureti ya da aslı bulunmadığından, üzerinde her türlü manipülasyonun yapılması, 

üretilmesi hatta yeniden üretilmesi her zaman mümkündür. BU DURUMUN BÖYLE 

OLMADIĞININ  HİÇ BİR TEKNİK VE RESMİ GÜVENCESİ YOKTUR. BU DURUM KUMPASIN TEMEL 

HUSUSLARINDAN BİRİSİNİ OLUŞTURMAKTADIR. Bu konu, devam eden alt başlıklarda ve  

dilekçemizin “Müşteki Tamer Tatar’ın 16.01.2013 Tarihinde Ankara Başsavcılığa İbraz Ettiği Belgeler” 

başlıklı “20.AAA” maddesinde de açıklanmıştır.  

 

6) 7 NİSAN 1997 TARİHLİ SÖZDE TOPLANTI TUTANAĞININ MEVZUATA AYKIRILIĞI VE  

DİĞER  BÇG BELGELERİ  İLE ÇELİŞKİSİ; 

 

a. Genelkurmay Başkanlığında toplantılar; MY 75-1/A Yönergesi EK-R’ye göre 

düzenlenir. Bu toplantı tutanağın da aynı dokümanın “M” ekine göre hazırlanması gerekir. Ancak, 

sözde tutanağın yönergeye uygun hazırlanmadığı açıktır. Yönergeye göre bulunması gereken; 

toplantıyı düzenleyen J Başkanlığı, toplantının konusu, gündem maddeleri karar ve netice, 

toplantıya katılanların imza bloğu ve imzaları yoktur.  

 

b. Tutanakta, toplantı tarihi yönergeye göre format içinde yer alır. Tutanakta sağ 

üst köşeye “07 Nisan 1997” şeklinde arkadaşına mektup yazar gibi yazılmıştır. MY 75-1/A ya göre 

belgelerde tarih  “7” şeklinde yazılır. “07” sadece mesajlarda kullanılır. Tutanak mevzuata göre 

bir başyazı ekinde toplantıya katılan makamlara gönderilir. Toplantı tutanağının her sayfanın üst 

kenarına toplantıyı düzenleyen Başkanlığın şu tarih ve sayılı yazısına EK-A şu toplantı tutanağı 

şeklinde yazılır. Amaç, baş emirden ayrıldığında neye ait olduğunun bilinmesidir.  

 

c. Ne hazırlayan, ne de katılanlar tarafından imzalanmamış, evrak kaydı 

yapılmamış, hiçbir makama gönderilmemiş, 4 ve 10 Nisan 1997 tarihli BÇG nin kurulmasıyla ilgili 

belgelerde ilgi ya da atıf yapılmamış ve 4 Nisan 1997 tarihli “Çalışma Grubu Kurulması” emrinde 

de bir toplantı yapılacağından hiç söz edilmemiştir.  Hiçbir işlem yapılmadan dolaba konulmuş (!) 

olan tutanağının hangi maksatla yazıldığı anlaşılamamıştır.  

 

d. Toplantı iddia edildiğinde göre illegal gizli bir toplantı olmasına rağmen, 

tarihçeye yazılmış, konuşmalar tutanak altına alınmış ve tutanak bir dolaba bırakılarak itinayla 

(!) 16 yıl unutulmuştur. Ancak resmi bir evrak da değildir. Bunun nasıl olduğunu mahkeme 

açıklayamamıştır.   

 

e. Toplantı tutanağı hazırlandığına göre, dağıtımının da yapılmış olması ve 

toplantıya katılan onlarca makamda bulunması gereklidir. Ancak, hiçbir adreste,  arşiv ya da 

imha kaydı yoktur.  

 

f. Tarihçe sayfasında “GENERAL/AMİRAL toplantısı yazdığı halde, “KATILANLAR” 

kısmında rütbesi Albay ve daha küçük olan  “İlgili Proje Subayları” nın katıldığı yazılıdır.   
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g. Savcı sözde 7 Nisan 1997 toplantısını  “resmi faaliyet dışı olarak” tanımladıktan 

sonra, Batı Çalışma Grubunun resmi olarak kurulmasının bu toplantıda karara bağlandığını 

ifade etmektedir. Resmi olmayan illegal bir toplantıdan resmi bir karar nasıl çıkmaktadır? Madem 

illegal bir toplantıdır, iddianame ve kararda BÇG NİN RESMİ OLARAK KURULDUĞU nasıl tespit 

edilmiştir? (G.K. syf. 578)  

 

h. TSK nın hiçbir mevzuatında ve NATO dokümanların da yer almayan, “Taarruzi 

Psikolojik Harekat Yapılmalıdır” ifadesi sözde tutanakta bulunmaktadır. Psikolojik Harekatın 

“TAARRUZİ” ya da “SAVUNMA” dalı yoktur. General/ Amiral seviyesinde bu terminolojinin 

kullanılması mümkün değildir.   

 

i. İddianamede irtica ile mücadele yöntemlerinin tespiti amacıyla 7 Nisan 1997 

tarihinde bir sözde toplantı yapıldığı iddia edilmiştir. Buna karşılık 10 Nisan 1997 tarihli  emrin 

içeriği ile, sahte toplantı tutanağında yer alan hususlar yer almamaktadır.  Oysa ki, 7 Nisan 1997 

tarihli sözde toplantıda alınan kararların, 10 Nisan 1997 tarihli  kuruluş ve ana esasları belirleyen 

emrin içeriğinde bulunması gerekirdi.  Aksi durum sözde toplantıyı ve tutanağı anlamsız, gereksiz 

ve sahte kılmaktadır.  

 

j. 7 Nisan 19987 sözde toplantı tutanağında “BATI ÇALIŞMA GRUBU 

KURULMUŞTUR” ifadesi yer almaktadır. Oysa BÇG nin kuruluş emri 10 Nisan1997 tarihli “Batı 

Çalışma Grubu” konulu emir ile verilmiştir. 

 

      
 
Henüz kurulmamış bir grup için “Batı Çalışma Grubu Kurulmuştur” şeklinde bir ifadenin 

olamayacağı açıktır. 
 

k. Belgenin en son bölümünde başında “J-3” yazan bir konuşma notu 

bulunmaktadır. “J-3”, askeri terminolojide Genelkurmay HAREKAT BAŞKANLIĞI için kullanılır, 

Gnkur.Başkanlığı Harekat Başkanını işaret etmek için “J3” (arada tire işareti olmadan)  kullanılır.  

Ancak, iddianamede ve kararda, “J-3” Başkanlık tanımlaması doğrudan Çetin Doğan’a 

atfedilmiştir.   

 

l. Birinci maddesinde kurulduğu iddia edilen grup için, ikinci maddesinde “BU 

GRUBUN GÖREV TANIMI ORTAYA KONACAKTIR” deniyor.  Görev tanımı olmaksızın çalışma 

grubu ya da herhangi bir teşkilat kurulamaz 
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m. 7 Nisan 1997 tarihli  Gensek. Tarihçe sayfasının açık bırakılan kısımda  “GNKUR II. 

Başkanı Çevik BİR saat 15: 00 de General/Amiral toplantısına katılmışlardır” ibaresi yer almakta 

ancak bu toplantının İNÖNÜ salonunda yapıldığı ve konusu “irticaya karşı alınacak tedbirler” 

olan toplantıya katıldığı yazılı değildir.  (tarihçenin bu kısmı kapatılarak adli emanete verilmiştir) 

 

n. 7 Nisan 1997 tarihçesinde yer alan faaliyet takvimi  ile uyumsuzdur ;  

Genelkurmay Adli Müşavirliği, savcılığa gönderdiği cevabına ek olarak (EK-B) sinde Genelkurmay 

II. Başkanının 7 Nisan 1997 tarihindeki faaliyet takvimini göndermiştir. Söz konusu sahte belgenin 

içeriği, bu faaliyet takviminde belirtilen toplantı süresi ile tutarsızdır. 

 

 
 

Yukarıda alıntısı görülen 7 Nisan 1997 tarihli tarihçe sayfasına göre, Genelkurmay II. 

Başkanı’nın saat 15.00’de bir toplantıya katıldığı belirtilmektedir. Toplantı mahalli ‘İnönü Salonu’ 

olmadığı için olacak, sözde  Gnkur Gensek Tarihçesine ait olduğu iddia edilen  hiçbir gizlilik 

derecesi taşımayan 7 Nisan 1997 tarihli sayfasının sadece yukarıdaki alıntısı Klasör 3’e 

konmuştur. Gnkur II.Başkanın programında saat 15.00’de gösterilen General/Amiral toplantısının 

“İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler” konusunda olması maddeten olanaksızdır (Gnkur Gensek 

sözde Tarihçe sayfalarının sahteliği, FETÖ üyeleri Bilgili ve Köse’nin kumpasa hatalarını 

sansürleme gayreti dilekçemizin “20.Q” ve ilgili diğer maddelerinde açıklanmıştır) 

 

Tutanağa göre toplantı saat 15.00 da yapılmış. Gnkur. 2. Başkanı Çevik Bir saat 16’da da 

Ayseli Göksoy’u makamında kabul etmiş ve toplantı 1 saat sürmüştür. Toplantıda 27 kişi ki 

bazıları 2 kere konuşmuş 128 başlık altında görüş bildirmiştir. 1 saatte 128 başlık altında görüş 

bildirmek mümkün değildir. Savcılık ve mahkeme bu tutanağın gerçek olduğuna dair hiçbir kanıt 

ortaya koyamamıştır.  

 

7) 7 NİSAN 1997 TARİHLİ “İRTİCA KONUSUNDA ALINACAK TEDBİRLER” KONULU 

TOPLANTIYA KATILAN PERSONEL YALANI / KUMPASI; 

 
FETÖ üyesi eski savcı Bilgili 07 Nisan 1997 tarihli dijital belge içeriğinin gerçek bir “Toplantı 

Tutanağı” olduğu algısını yaratmak için Gnkur. Başkanlığı ile bir dizi yazışma yapmış ve Gnkur. 

Başkanlığından gelen yanıtları İddianamesinde çarpıtarak kullanmış, mahkeme heyeti de 

gerekçeli kararında aynen iştirak etmiştir. Öncelikle sahte belgeye konu olan toplantıya katılan 

personel ile ilgili olarak İddianamenin 88. Sayfasında;   

 
“Genelkurmay Başkanlığında İnönü Salonunda 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan irtica 

konusunda alınacak tedbirler konulu toplantıya katılanlar: 
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Genelkurmay Başkanlığından 07 Nisan 1997 tarihinde yapılan toplantıya katıldıkları belirtilen 

isimlerin listesinin istendiği ve 28 Ocak 2013 tarihli cevabi yazı ekindeki listede yazılı isimler 

aşağıda belirtilmiştir. (Yazı ve ekleri emanetimizin 2013/14 sırasında kayda alınmış olup onaylı 

sureti 250. klasör Sayfa 558-567’dedir.)”   Denmektedir.  

 

İddianamede 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılanlar listesinde 40 subay bulunmaktadır. 

Bu personelin 29’u general rütbesindedir. Yukarıda iddianameden yapılan alıntıdan görüleceği 

üzere, toplantıya katılan personel isimlerinin savcılığa Gnkur. Başkanlığı’nca bildirildiği, bu listenin 

Genelkurmay Başkanlığı’nın 28 Ocak 2013 tarihli cevabi yazısının ekinde yer aldığı ifade 

edilmektedir. 

 

Oysa bu aleni bir yalandır. Bilgili, 17 Ocak 2013 tarihinde Gnkur. Başkanlığı’ndan “ACELE” 

kaydıyla toplantıya katılanların listesini değil, “aşağıda belirtilen makamları temsil eden kişiler” 

hakkında bilgi istediği aşağıda alıntısını yaptığımız talep yazısında açıkça görülmektedir;   

      

 

Gnkur. Başkanlığının aşağıda alıntısını yaptığımız 28 0cak 2013 tarihli cevabi yazısında FETÖ 
üyesi savcının talep ettiği “belirtilen makamları temsil eden kişiler” listesini gönderilmiştir;  
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FETÖ üyesi Bilgili, söz konusu belgenin sahte olduğunu ve 7 Nisan 1997 tarihinde Gnkur. 

Karargahında “İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler” konusunda bir toplantı yapılmadığını 

bilmektedir. Bu nedenle Gnkur. başkanlığından “Toplantıya Katılanların Listesini” değil, belirli 

makamları temsil eden kişilerin isimlerini talep etmiştir. Gnkur. Başkanlığından gönderilen 

listeyi de İddianamesine gerçeği çarpıtarak geçirmiş, mahkeme ise gerekçeli kararında bu listeyi 

aynen kabul etmiştir.   

 
Bilgili’nin aynı konuya ilişkin Gnkur. Başkanlığına 26 Şubat 2013 tarihinde (dava dosyasına 

koymadığı) ikinci bir talep yazısı gönderdiği Gnkur. Başkanlığının aşağıda alıntısı yapılan 3 Mart 

2013 tarihli cevabi yazısından anlaşılmaktadır;  

  

 
 

Bilgili’nin 26 Şubat 2013 tarihli ikinci talep yazısının nedeni, soruşturma aşamasındaki 

icraatı ile ortaya çıkartılmıştır;    

 

Savcının Gnkur. Başkanlığının 28 Haziran 2013 tarihinde gönderdiği “belirli makamları temsil 

eden kişileri “54. T.C. Hükümetini cebren ıskat” suçlaması ile sorguya alınmış, atılı suçun 

dayanağını ise 7 Nisan 1997 tarihli  “İrticaya Karşı Alınacak Tedbirler” konulu, sözde ‘Toplantı 

Tutanağında’ isminin yer alması oluşturmuştur. Ancak, savcının hesaba katmadığı, toplantıya 

katılma ile suçladığı kimi personelin 7 Nisan 1997 tarihi itibariyle yurt dışında veya geçici 

görevle Ankara dışında olduklarının yapılan sorgulamada ortaya çıkmasıdır. Bu kişiler, belirtilen 

tarihlerde Ankara’da olmadıklarını belgelerle ispat ettikleri için, sahte belge üzerinden 

tutuklanmaktan kurtulmuşlar, Ankara dışında olmayanlar ise kurulan kumpasla tutuklanmış ve 

8,5 ay tutuklu kalmışlardır. Bu nedenle İddianameyi hazırlayan Savcı, söz konusu ikinci talep 

yazısını yazma zorunluluğu duymuş olmalıdır.  
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8) 7 NİSAN 1997 TARİHLİ SÖZDE TOPLANTIYA AİT EL YAZISI TOPLANTI TUTANAĞI 

SAVCI BİLGİLİ TARAFINDAN GİZLENMİŞ /DOSYADAN ÇIKARTILMIŞTIR: 

 
Müdafi eşliğinde ifadeleri alınan sanıklara (Örnek; Altaç Atılan, Doğan Temel, Mustafa 

Babacan, Yücel Özsır,) savcılık sorgusunda, 7 Nisan 1997 sözde toplantıya ait konuşmaların yer 

aldığı BİRİ EL YAZISI, DİĞERİ BİLGİSAYAR ÇIKTISI OLAN İKİ AYRI TOPLANTI TUTANAĞI gösterilmiş 

ve ifadeleri istenmiştir. Ancak daha sonra, toplantı tutanağının el yazısı olanı dava dosyasına 

konulmamış gizlenmiştir. Sanık Altaç Atılan’ın savunmasının savcılık soruşturmasını açıklayan 

kısmında bu husus yer almaktadır. Sanık tarafından mahkemeden bu el yazısı tutanağın kriminal 

incelemesinin yapılması istenmiştir. Ancak daha sonra savcı Bilgi tarafından dava dosyasından 

çıkartıldığı, dosyada bulunmadığı anlaşılmıştır. Gerekçeli kararda, sanık savunmalarının özeti 

kısmının dışında mahkemenin bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmadığı da görülmektedir. 

Delil dosyadan kaçırılarak gizlenmiştir.  

 
Sanık Altaç Atılan  1.11.2013 tarihli 28. Celsesindeki SAVUNMASINDA ÖZETLE G.K.s.727;  

 
“13 Şubat 2013 tarihinde savcılıktaki ifadem sırasında Cumhuriyet Başsavcı vekili tarafından 

bana gösterilen konuşma metinleri belgesi alelade bir kağıda EL YAZISI İLE YAZILMIŞ resmi 

belge niteliği taşımayan imzasız ve kimin yazdığı belli olmayan konuşma metinleridir. Bu 

durumda biri bilgisayar çıktısı ki özellikleri daha önce açıklanmıştır. Diğeri ise el yazısı ile 

yazılmış metinler olmak üzere imzasız başlıksız, kimin tarafından yazıldığı belli olmayan iki ayrı 

belge bulunmaktadır. Hiçbir delil niteliği taşımayan imzasız ve onaysız biri el yazısı diğeri ise 

bilgisayar çıktısı belge ile şahsıma yönelik bir iddiada bulunulması ise hukuki açıdan söz konusu 

değildir. Toplantı tutanağı iddia edilen belge ile olarak mahkemenizden iki talebim 

bulunmaktadır. Birincisi bu tutanağın el yazısı hazırlanmış versiyonu için teknik inceleme 

yaptırılarak el yazısının o dönem genel kurmay genel sekreterliğinde çalışanlardan kime ait 

olduğunu tespit edilerek o şahsın mahkemeye çağrılarak sorgulanmasının sağlanması, ikinci 

talebim ise yine teknik bir inceleme ile bilgisayar çıktısı tutanağın hangi bilgisayara ne zaman 

kayıt edilmiş olduğunun belirlenmesidir.” Beyanında bulunmuştur.  

 
Sanık Altaç Atılan bu savunmasından sonra, soru cevap kısmında, konuyla ilgili soruya 

karşılık, el yazısı tutanağın kendisine gösterildiğini kesin olarak tekrarlamıştır. Soru ve sanık Altaç 

Atılan’ın cevabı aşağıdadır (G.K.s.732) ;  

 
Soru: "Bu 7 Nisan tarihli bir toplantı tutanağının birde el yazması versiyonu varmış. Ben 

şahsen çok sınırlı imkanda bütün şeyleri süratle taramaya çalıştım. Ve bütün ek klasörlerde ve hiç 

bir yerde dava ile ilgili hiç bir yerde bu elyazması belgeyi göremedim. Bu elyazması belge acaba 

siz yanılıyor musunuz yoksa kesin olarak el yazması olarak gördünüz mü? Savcı bunu koymuş 

olması lazımdı. Bir ek klasöre bir yere. Hem onu daktilo ettiriyor. Bilgisayar çıktısı diyor. Birde o 

belgenin kendisi yok ortada bu belge nerde. Siz gerçekten yanılıyor musunuz. Yoksa savcı 

koymaktan mı imtina etti?  

 

Altaç Atılan: "Savcımızın bana göstermiş olduğu belge el yazısı belgedir. Yaptığım 

araştırmalarda bu belgeye ek klasörlerde rastlayamadım." 

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 404 / 1709 
 

 

Sanık Doğan Temel de;  El yazısı toplantı tutanağının üzerinde, farklı yazıyla ilaveler ve 

çizikler bulunduğunu gördüğünü beyan etmektedir.  

 
Tutanaktaki el yazısının, el yazı örnekleri alınan sanıkların hiç birisine ait olmadığının tespit 

edildiği,  bu nedenle belgenin sahte olduğunu ortaya koyacak bu el yazısı toplantı tutanağının 

FETÖ üyesi savcı tarafından dosyadan çıkartılarak gizlendiği anlaşılmaktadır.  

 

Sonuç olarak : Bu belgeye “Toplantı Tutanağı” görünümü verilmeye çalışılmış ise de TSK’nin 

ilgili yönergesinde yer alan formatla uzaktan yakından bir benzerliği bulunmamaktadır. Sahte 

belge atılı suça dayanak yapılmak için üretilmiş, 28 Şubat soruşturması kapsamında 9,10 ve 11. 

dalga tutuklamalarını gerçekleştirmek için kullanılmıştır.  

 

Bu kumpas belgesi ile; Kora.Bülent Alpkaya,Tümg. Ayhan Cansevgisi, Korg Orhan Yöney, 

Tümg. Köksal Karabay, Tümg. Ruhsar Sümer, Tümg.Şevket Turan, Tuğg.M.Yaşar Yükselen, Tugg. 

Refik Zeytinci, Alb. Cengiz Koşal, Tüma.Altaç Atılan ve Kora.Aydan Erol tutuklanmışlar, Tümg.Ersin 

Yılmaz, Tuğg. Fuat Büyükcivelek, Tüma. Mustafa Özbey, Alb.A.Ziya Öztoprak, Tümg.Atalay Efeer, 

Korg.Ergin Celasin ve Tuğg.İzzettin Gürdal tutuksuz yargılanmak üzere davaya dahil edilmişler ve 

aynı dalgada Tuğg.Cahit Sarsılmaz ve Tümg.Batmaz Dandin ise ifadeleri alınarak serbest 

bırakılmışlardır. Bu suretle 1997 yılında Gnkur Karargahında görev yapan General-Amiral ve Daire 

Başkanlarının tamamı sanık yapılmıştır.  

 
9) 30 OCAK 2013 TARİHİNDE  FETÖ ÜYELERİ MUSTAFA BİLGİLİ - MUHARREM KÖSE’NİN  

GİZLİ  SAVCILIK BULUŞMASI; 

 
Sözde toplantı, sahte toplantı tutanağı ve 7 Nisan Tarihçe belgeleriyle ilişkin önemli bir 

KUMPAS izi de KÖSE-BİLGİLİ gizli buluşmasının basına yansımasıdır;  

 
Muharrem Köse kendi imzaladığı ve Ekinde sözde 7 Nisan 1997 toplantı tutanağının 

fotokopisi ve sözde Gnkur Genel Sekreterlik tarihçe defterinin 07 Nisan 1997 tarihli sayfasını 

ekleyerek gönderdiği evrakın tarihi olan 30 Ocak 2013 Çarşamba günü, Savcı Mustafa Bilgili’nin 

adliyedeki odasında sivil kıyafetli olarak gizlice buluştuğu, üzerinde Gnkur antetli evrakların 

bulunduğu klasör üzerinde görüşme yaptıkları anda Köse ile devre arkadaşı  olan ve 2. Casusluk 

Davası’ olarak bilinen davada müşteki olarak ifade vermeye gelen bir asker ziyaretçinin aniden 

odaya girmesi üzerine şaşırıp tedirgin oldukları haberi medyaya da yansımıştır. 

 

Haberde; “HSYK’nın kozmik oda soruşturması nedeniyle tanık olarak ifade veren Milli 

Savunma Bakanlığı eski Askeri Adalet Müfettişi Hakim Albay Tezer Türkay Güven ifadesinde 

şunları anlattı: “Hatırladığım kadarıyla verdiğim ifade tarihi 30 Ocak 2013 sabah saatleriydi. 

İfademi vermeden evvel ‘Kozmik Oda’ soruşturması sırasında tanıdığım Cumhuriyet Savcısı 

Mustafa Bilgili’nin odasının, ifade vereceğim Cumhuriyet savcısının odasının yakınında 

bulunduğunu fark edince sadece tanışıklığımıza istinaden ‘merhaba’ demek için Mustafa 

Bilgili’nin odasına gittim. Kapıyı açtığım anda Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse’nin 

sivil kıyafetle odada oturduğunu ve Mustafa Bilgili ile sohbet ettiklerini(konuştuklarını) gördüm. 

Kendisini görünce her ikisi de ayağa kalktı. Mustafa Bilgili masasının başından hızlı bir 

hareketle ve telaşlı bir şekilde odanın ortasına kadar geldi. Ortada elimi sıktı, halimi hatırımı, 
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çay içip içmeyeceğimi sordu. Ben de geliş maksadımı izah ederek ‘merhaba’ dedim. Fazla 

zamanlarını almak istemediğimi, ifademin alınacağını, o maksatla geldiğimi söyledim.  

 

Bu sırada Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse’nin oldukça şaşırmış ve tedirgin 

olduğunu fark ettim. Normalde bir meslektaşı ve devre arkadaşı olarak birbirimizi iş ortamından 

gayet yakın bir şekilde tanıyorduk. Karşılaştığımızda ise bu yakınlığı hissedemedim. Hatta 

yüzünde belli bir oranda rahatsızlık olduğunu dahi fark ettim. Daha fazla rahatsızlık vermemek 

için izinlerini alarak oturmadan odadan çıktım. Çıktıktan sonra açıkçası her ikisinin bu şekilde 

görüşmesini garipsedim. 

 

Ne maksatla görüştüklerini bilmiyorum. Ancak Mustafa Bilgili’nin masasından hızlı bir 

şekilde ayrılmadan önce gördüğüm kadarıyla masa üzerinde bir-iki klasör belge açıktı. Masa 

üzerinde Genelkurmay Başkanlığına ait antetli broşür/küçük kitapçık tarzı bazı evraklar vardı . 

Hatta bir tanesini odaya girdiğim sırada Mustafa Bilgili’nin elinde yarısı açık vaziyette tuttuğunu 

fark ettim. Bu görüntüden hareketle ellerindeki belgeler ile ilgili bir görüşme yaptıklarını 

değerlendiriyorum.” 

 
Gnkur Başkanlığının sıradan bir karargah subayı olan ve sivil makamlarla görüşme / bağımsız 

evrak gönderme yetkisi olmayan FETÖ üyeleri eski Gnkur Adli Müşaviri KÖSE ve eski savcı 

Bilgili’nin  7 Nisan 1997 tarihli sözde “onaylı” toplantı tutanağı ve 7 Nisan tarihçe belgelerini 

savcılığa evrak ekinde gönderdiği (!) gün olan 30 Ocak 2013 tarihinde savcılık odasında gizlice 

buluşması, kumpasın nasıl tezgahlandığını açıklayan karinelerden birisidir.  

 

www.hürriyet.com haber sitesinde 13.08.2016 tarihinde yayınlanan haber aşağıdadır;  
                (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kozmik-savci-ve-darbeci-kosenin-sir-bulusmasi-40191711) 

 

           

http://www.hürriyet.com/
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kozmik-savci-ve-darbeci-kosenin-sir-bulusmasi-40191711
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Q. (17).C. 1997 YILI GENELKURMAY GENEL SEKRETERLİĞİ TARİHÇESİ (2.Kls. S:141-152): 

 

7 Nisan 1997 tarihli sözde “irtica konusunda alınacak tedbirler toplantısı” ve diğer sözde BÇG 

toplantılarının yapıldığına, çarpıtılarak dayanak gösterilen, Gnkur eski Adli Müşaviri  FETÖ üyesi 

Muharrem Köse’nin “Gnkur. Genel Sekreterlik Tarihçesi” adı altında, 30 Ocak 2013 ve 18 Mart 

2013 tarihli evrakların ekinde gönderdiği sözde belgeler üzerinde, evrak numarası, hazırlayan 

ve onaylayan imzası, mühür, gizlilik derecesi, kategori damgası, aslı gibidir ve evrak kaydı 

yoktur.  

 

TARİHÇE SAYFALARININ ASLI  ADLİ EMANETTE YOKTUR. Tarihçe sayfaları  FETÖ üyeleri 

Köse-Bilgili işbirliği ile sansürlenmiş, Bilgili tarafından cümle cımbızlanarak özeti çıkarılmış, özet 

tutanak mahkemeye delil olarak sunulmuştur.   

 

KUMPAS, BU SÖZDE BELGELERDEN ÇIKARTILMIŞ ÖZETLER ÜZERİNDEN KURGULANMIŞ VE 

DESTEKLENMİŞTİR. MAHKEME İSE, BU YÖNDE BİR YARGI KARARI OLMADIĞI HALDE İĞNELİ 

KAĞITLARLA BAZI KISIMLARI KAPATILARAK FOTOKOPİSİ ÇEKİLMİŞ SÖZDE BELGELERİN 

KAPATILAN KISMINDA NE YAZDIĞINI DAHİ İNCELEMEDEN (incelemesi de mümkün değildir. 

Çünkü aslı adli emanette yoktur) FETÖ KUMPASÇILARININ UYDURMA BELGELERİNDEN KARAR 

ÜRETMİŞTİR. FETÖ üyesi savcının kendince özetlediği hususların Genelkurmay Başkanlığının 

resmi  tarihini ve faaliyetlerini belgelemesi  mümkün değildir.  

 

Bu kısımda esas itibari ile, söz konusu belgeler üzerinde yapılan manipülasyon ve 

çarpıtmalar ile, bu konudaki kumpas organizasyonunun nasıl işlediği açıklanacak, FETÖ ÜYESİ 

SAVCININ VE MAHKEME HEYETİNİN BU BELGELERLE İLGİLİ İDDİASININ NE DENLİ  DAYANAKSIZ 

OLDUĞU ORTAYA KONACAKTIR.  

 

AİHS 6 ncı madde uyarınca çelişmeli yargılama şartı, yargılama sırasında karşı yanca sunulan 

görüş ve delilleri bilme ve bunlar hakkındaki değerlendirmelerini sunma imkanına sahip olmayı 

gerektirir. “Çelişmeli”nin esas olarak anlamı ilgili materyal ve delilin her iki taraf açısından 

ulaşılabilir olmasıdır (Ruiz-Mateos/İspanya). 
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Davanın sonucu açısından “yaşamsal önemdeki”materyallere erişimin sağlanması zorunludur 

(McMichael/Birleşik Krallık, §§ 78-82). 

 

AİHM bir kararında; Ulusal güvenlik veya terörle mücadele tedbirlerinin tehlike altında 

olduğu durumlarda, gizli materyallerin kullanılması kaçınılmaz olabilir (Khan, §§ 34- 40). Buna 

karşın materyallerin savunmaya ifşa edilip edilmeyeceğine savcılık tek başına karar veremez. 

6’ıncı maddeye uygun olması için, ifşa edilmeme kararının a) yargılamanın her 

aşamasında/derecesinde ulusal mahkemeler önüne getirilmesi, b) ulusal mahkemeler tarafından 

kamu yararı ile savunma menfaatleri arasında denge sağlanması yöntemi kullanılarak ve sadece 

zorunlu hallerde alınması gerekmektedir (AİHM Rowe ve Davis kararı) demektedir.  

 

Ulusal ve uluslar arası hukuka aykırı olarak erişimi engellenen manipüle edilerek çarpıtılmış 

/ tahrif edilmiş sözde tarihçe sayfaları, hiçbir biçimde karara dayanak alınamayacağı gibi, adil 

yargılama hakkını engelleyen ve FETÖ kumpasının esas unsurunu oluşturan kumpas belgeleridir.  

 

Sözde Tarihçe sayfaları üzerinde yapılan manipülasyon ve belli bir plan dahilinde kurgulanan 

kumpas,  sözde belgelerin dosyaya dahil edilme aşamasından başlamak üzere açıklanmıştır.  

 

1) GNKUR GENSEK SÖZDE TARİHÇESİNİN 7 NİSAN 1997 TARİHLİ SAYFASI VE DİĞER 

SAYFALARININ DOSYAYA DELİL OLARAK DAHİL EDİLMESİ;  

 

    Tamer Tatar’ın 7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağını teslim ettiği tarih olan 16 Ocak 

2013 tarihinden önce, henüz kumpas toplantı tutanağı ortada yok iken, FETÖ kumpasçısı 

M.Köse’nin  Tarihçenin 7 Nisan 1997 tarihli sayfasını,  27 Kasım 2012 tarihli yazı ekindeki diğer 

sözde belgelerin arasına sıkıştırıp FETÖ üyesi savcı Bilgili’ye gönderdiğini ve 7 Nisan 1997 tarihli 

sözde toplantı tutanağının Gnkur Başkanlığında bulunmasına (!) ve diğer tarihçe sayfalarının 

istenmesine zemin hazırlamaya çalıştığını,  ancak, bu kumpasta 7 Nisan 1997 tarihli sayfasının 

iddiayı çürütecek karargah faaliyetleri kısmının açık olarak savcılığa gönderilmesi ve FETÖ üyesi 

Köse’nin, Adli Müşavirlikte bulunmayan tarihçe sayfasını nereden ve nasıl bulduğunu ve hangi 

gerekçe ile 7 Nisan 1997 tarihi tarihçe sayfasını FETÖ üyesi savcıya (sehven de olsa) 

gönderdiğini izah edemeyecek olduğundan sonradan vazgeçildiği,  ancak bu kumpasın hayata 

geçmesi için bir takım yazışmaların da yapılmış olduğunu  dilekçemizin “Gnkur (Gensek) 

Tarihçesinin 7 Nisan 1997 Tarihli Sayfasının Savcılığa Gönderilme Çelişkisi Ve Sözde Toplantı 

Tutanağı İle İlişkisi” başlıklı “20.P.3).” maddesinde açıklamıştık. 

 

Tarihçenin 7 Nisan 1997 tarihli sayfası, diğer yazışmalarda iptal edilen kumpas planını örtme 

gayretinden dolayı sıklıkla vurgulandığı gibi, 30 Ocak 2013 tarihli yazı ekinde değil, 27 Kasım 

2012 tarihinde, Tamer Tatar’ın henüz sözde toplantı tutanağını 16 Ocak 2013 tarihinde teslim 

etmeden önce Gnkur Adli Müşavirliğince gönderilmiştir.  Bilgili İmzalı yazı aşağıdadır (Kls.248 

s.250);   
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Bilgili imzalı 15 Mart 2013 tarihli yazıdan; M.KÖSE’nin, 27 Kasım 2012 tarihli yazı ekinde 

gönderdiği evraklar arasına 7 Nisan 1997 tarihli tarihçe sayfasını, FETÖ üyesi savcı talep etmeden 

ilave edip, yani evraklar arasına sıkıştırıp gönderdiği anlaşılmaktadır.  

 

Ancak inandırıcı olmayan bu plandan vazgeçen FETÖ kumpas ikilisi, 16.01.2013 tarihinde 

Tamer Tatar’ın 7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağını tesliminden (!) sonra, 7 Nisan 

1997 günü İNÖNÜ salonunda yapılan toplantı ile ilgili bilgileri 18 Ocak 2013 tarihli yazı ile 

istemiş, FETÖ üyesi Köse de Gnkur Gensek’ten temin ettiği tarihçenin 7 Nisan 1997 tarihli 

sayfasını (bir kısmı kapatılmış olarak) ve FETÖ üyesi İcra Subayı Deniz Ay’ın dolabında bulduğunu 

iddia ettiği 7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağını 30 Ocak 2013 tarihli yazı EK’inde 

göndermiştir. 30 Ocak 2013 tarihli yazısı aşağıdadır (K.3 s. 561, 576,578 );   
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Tarihçenin 7 Nisan 1997 tarihli sayfasını, 27 Kasım 2012 tarihli yazı EK’inde, talep edilmeden 

evrak arasına sıkıştırıp gönderen M.Köse, bu kez, savcılık tarafından talep edildiği için FETÖ 

üyesi Bilgili’ye göndermiş ve 7 Nisan 1997 tarihli tarihçe sayfası bu şekilde yani bir kısmı 

kapatılmış olarak dosyaya dahil edilmiştir. Tarihçe sayfasının hukuka aykırı olarak bir kısmının 

kapatılması ve bu şekilde Adli Emanete 2013/26 sıra numarası ile teslim edilmesindeki kumpas 

bir alt başlıkta açıklanmıştır. 

 

Önceki kumpas planının izlerini silmeye çalışan FETÖ ikilisi, yazışmalarında sürekli, 7 Nisan 

1997 tarihli tarihçe sayfasının  “30 Ocak 2013 tarihli yazı ekinde gönderildiği” ni vurgulayarak 

(vurgulama ihtiyacı hissederek) diğer başka bilgileri de (Görev yapanlar listesi vs.)  talep etmiştir.  

 

TARİHÇENİN 1997 YILI  SAYFALARININ TAMAMININ SAVCILIKÇA İSTENMESİ;  
 

FETÖ Üyesi savcı, 7 Nisan 1997 tarihçe sayfasının 27 Kasım 2012 tarihinde gönderilen 

evraklar arasında bulduğunu ifade ettiği 15 Mart 2013 tarihli yazısında; 1997 YILI TARİHÇESİNİN 

TAMAMINI DA ADLİ MÜŞAVİRLİKTEN İSTEMİŞTİR. 

 

Adli Müşavir FETÖ üyesi Köse’nin, 1997 yılı (Gensek) Tarihçe sayfalarını 18 Mart 2013 tarihli 

yazı EK’inde FETÖ üyesi Bilgili’ye gönderdiği gerekçeli kararda ifade edilmekte ve diğer 

yazışmalardan anlaşılmaktadır.  ANCAK 18 MART 2013 TARİHLİ M.KÖSE İMZALI YAZI DOSYADA 

YOKTUR.  

  

Tarihçenin diğer sayfalarının 21 Mart 2013 tarihinden önce iade edilmek üzere istendiği ve 

savcılığa gönderildiği, Bilgili imzalı aşağıdaki yazıdan anlaşılmaktadır (Kls.248 s.264). Ancak, FETÖ 

ikilisinin 15 Mart 2013 tarihli yazıya ilgi /atıf yapmaktan özellikle kaçındığı, hiçbir yazışmada bu 

evraktan söz etmedikleri görülmektedir;  
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2) GNKUR (GENSEK) TARİHÇE SAYFALARININ SANSÜRLENMESİ, 7 NİSAN TARİHÇE 

SAYFASI  VE DİĞER TARİHÇE SAYFALARININ ADLİ EMANETTEN  VE DOSYADAN KAÇIRILMASI;  

 
7 NİSAN 1997 TARİHLİ SAYFA;  

 
Tarihçenin 7 Nisan 1997 tarihli sayfası FETÖ üyesi M.Köse 30 Ocak 2013 tarihli yazı ekinde 

sayfada yer alan  “Gnkur Başkanı Org. İ.Hakkı Karadayı”  ve  “Gnkur Kh. Faaliyetleri” bölümleri 

kapatılarak FETÖ üyesi Bilgili’ye gönderilmiştir. 7 Nisan 1997 tarihli tarihçe sayfası, dosyaya ve 

adli emanetin 2013/26 sırasına bu şekilde konulmuştur. 7 Nisan 1997 tarihli sayfa aşağıdadır 

(Kls. 3 S.284-285);   

 

               
 

   Emin Y. Sancaktar 

   Topçu Albay 

   Gensek. İd.Ş.Md. 

1 3 0 0 5 9 
Gnkur GENSEK 
Evrak Güvenlik Numarası 

1 3 0 2 7 5  
Gnkur Adli Müşavirliği 
Evrak Güvenlik Numarası 

                                           GNKUR. II NCİ BŞK. ÇEVİK BİR 
                            (ORGENERAL “ORG.” KISALTMASI YAZILMAMIŞTIR) 
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7 Nisan 1997 tarihli (Gensek) tarihçe sayfasının kapatılan kısmı üzerinde Gnkur Adli 

Müşavirliğine ve Gnkur Genel Sekreterliğine ait Evrak Güvenlik Numaraları Bulunmaktadır. Bu 

numaraların varlığından anlaşılacağı gibİ, 7 NİSAN 1997 TARİHLİ SAYFASI GNKUR GENEL 

SEKRETERLİĞİNCE  KAPATILMIŞTIR.  KAPATILAN BELGE ADLİ MÜŞAVİRLİKÇE AYNI ŞEKİLDE 

SAVCILIĞA GÖNDERİLMİŞTİR.   

 

Ayrıca, tarihçe sayfasında “ASLININ AYNIDIR” onayı yoktur. Üzerinde 1997 yılına ait imza 

ve onay da yoktur. Sadece bu belgenin gönderildiği tarihte görevde bulunan Gensek İdari Şube 

Müdürü Albay Emin Y.Sancaktar’ın imzası bulunmaktadır.  

 

FETÖ üyesi Bilgili 18 Ocak 2013 tarihli yazısı ile; 7 Nisan 1997 tarihinde Gnkur Bşk.lığı İNÖNÜ 

salonunda  yapılan toplantı ile ilgili belge ve bilgileri (olduğu gibi) talep etmiştir. FETÖ üyesi 

Köse, tarihçenin 7 Nisan 1997 tarihli sayfasını gönderdiği 30 Ocak 2013 tarihli yazıda da; 7 Nisan 

1997 tarihli sayfasının kapatıldığından söz etmemektedir.   
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GNKUR J BAŞKANLARININ DA BU TOPLANTIYA KATILDIĞI İDDİA EDİLDİĞİNE GÖRE 7 Nisan 

1997 tarihli tarihçe sayfasının Gnkur J Başkanları  ve Gnkur Başkanının  iddia edilen toplantıya 

katılıp katılmadığı ve toplantının konusu “GNKUR KARARGAH FAALİYETLERİ”  ve  “Gnkur Bşk. 

Org.İ.H.Karadayı” kısmında mutlaka  yazılı olması gerekirdi..  

 

KALDI Kİ, TARİHÇEDE GENERAL AMİRAL TOPLANTISININ İNÖNÜ SALONUNDA YAPILDIĞINA 

DAİR HİÇ BİR BİLGİ DE YOKTUR.  Böyle bir bilgi tarihçede bulunmuş olsa idi, savcı bu satırı da 

şüphesiz hem dosyaya hem de tutanağa dâhil ederdi.   

 

DURUM BÖYLE İKEN, 7 NİSAN 1997  TARİHLİ SAYFANIN  “GNKUR KARARGAH 

FAALİYETLERİ”  ve  “Gnkur Bşk. Org.İ.H.Karadayı” BÖLÜMLERİ  GENEL SEKRETERLİK 

TARAFINDAN   HANGİ GEREKÇE İLE KAPATILMIŞTIR?  SAYFANIN BİR KISMININ KAPATILMASI 

EMRİNİ KİM VERMİŞTİR?  

 

Bu sorunun tek bir cevabı vardır; tarihçe sayfası tahrif edilerek hazırlanmış ve karargah 

faaliyetleri kısmı FETÖ üyesi savcının 7 Nisan 1997 tarihinde yapıldığı ileri sürdüğü “irticai 

faaliyetlere karşı alınacak tedbirler” konulu bir toplantının yapılmadığını göstermektedir.  

Sayfanın hukuka aykırı olarak kapatılarak gönderilmesindeki hukuki sorumluluk Gnkur Genel 

Sekreteri Tuğg. Metin Özbek ve FETÖ üyesi M.KÖSE’ye aittir.  Bu kişilere kimin emir verdiği ya da 

emir verip vermediği ise yapılacak soruşturmada ortaya çıkartılacak bir konudur.  

 

Savcılığın istediği bir belgeye, hiçbir gerekçe ileri sürmeden (ki gerekçe ileri sürmesi de 

hukuken mümkün değildir) bir kısım yerlerini üstelik hiçbir açıklama yapmadan kapatarak 

gönderilmesi, en azından TCK kapsamında (delil değeri taşıyan ) belge üzerinde sahtecilik 

suçunu oluşturmaktadır. Bu suç ise şikayete bağlı değildir. Böyle bir belgeyi kullanmak da aynı 

derecede suçtur.   

 

7 Nisan 1997 tarihli tarihçe sayfasının üzerinde tahrifat yapıldığının bir başka delili daha 

vardır;  

 

7 Nisan Tarihçe sayfasında yer alan “GNKUR. II NCİ BŞK.ÇEVİK BİR” başlığı YANLIŞ 

YAZILMIŞTIR. Doğrusu  “GNKUR. II NCİ BŞK. ORG. ÇEVİK BİR” dir. Bu küçük ayrıntı, kumpası ele 

vermesi açısından önemlidir. Bu tür evraklar bir önceki word şablonu üzerinden 

hazırlandığından, başlık kısmı aynı kalmak üzere sadece alt kısımlarında değişiklik yapılarak yeni 

belge tanzim edilir. Ancak kumpasçının elinde, word ile yazılmış bir şablon olmadığından  bu 

başlığı yeniden yazarken  Gnkur II nci Başkanı Çevik Bir olarak yazmış,  “ORG. (ORGENERAL)”   

kısaltmasını yazmayı ise unutmuştur.   Gnkur Başkanlığında  herhangi bir belgede, Orgeneral 

rütbesindeki bir subayın rütbesinin  yazılmasının unutulması,  rütbesiz olarak tanımlanması 

mümkün değildir.  

 

FETÖ üyesi Köse’nin gönderdiği, tarihçenin 7 Nisan 1997 tarihli sayfasının “ORG. 

(Orgeneral) kısaltması unutulmuş ilgili kısmı aşağıdadır;   
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Gnkur Başkanlığından 4982 S.K kapsamında açık olarak temin edilen tarihçenin 2 Temmuz 

1997 tarihli sayfasının  “ORG. (Orgeneral) kısaltması yazılı olan ilgili kısmı aşağıdadır;  

  

 
 

          7 Nisan 1997 tarihli tarihçe sayfasının Adli Emanete kaydedilmesi;   

 

FETÖ üyesi BİLGİLİ,  FETÖ üyesi  M.KÖSE’nin 30 Ocak 2013 tarihli evrak ekinde gönderdiği 

gizlilik derecesi taşımayan  “Gnkur Karargah Faaliyetleri”  ve  “Gnkur Bşk. Org.İ.H.Karadayı” 

bölümleri  kapatılmış olan, tarihçenin 7 Nisan 1997 tarihli 2 sayfalarına BELGE ASLI KENDİSİNDE 

OLMADIĞI HALDE “ASLININ AYNIDIR” KAŞESİ BASARAK ZABIT KATİBİNE İMZALATMIŞ,   31 Ocak 

2013 tarihli  makbuzu ile adli emanete teslim etmiş (No: 2013/26), belgenin aslını ise Gnkur 

Başkanlığından istememiştir. Böylece 7 Nisan 1997 tarihli sözde tarihçe sayfası adli emanetten 

ve dava dosyasından kaçırılmıştır.  Emanet Eşya Makbuzu (Kls.3 syf 294 ) ve “aslının aynı” kaşe 

ve imza sayfası (Kls.3 s.285 arka sayfa)  aşağıdadır;  
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GNKUR  (GENSEK) TARİHÇESİNİN DİĞER SAYFALARI;   
 

FETÖ üyesi Bilgili, 15 Mart 2013 tarihli yazı ile;  tarihçenin 7 Nisan 1997 tarihli sayfasının 27 

Kasım 2012 tarihinde gönderildiği belirtip, Gnkur (Genel Sekreterliği) TARİHÇESİNİN TAMAMININ 

İNCELENİP İADE EDİLMEK ÜZERE (!) FETÖ üyesi Köse’den acele talep etmiştir (Kls.248 s.250);   

 

               
 

Adli Müşavir FETÖ üyesi Köse’ ise  1997 yılı (Gensek) Tarihçe sayfalarını 18 Mart 2013 tarihli 

yazı EK’inde FETÖ üyesi Bilgili’ye gönderdiği gerekçeli kararda ifade edilmektedir. ANCAK 18 

MART 2013 TARİHLİ M.KÖSE İMZALI YAZI DOSYADA YOKTUR. Bu belge, kumpası ortaya 

koyduğundan özellikle dosyadan kaçırılmıştır.  

 

FETÖ üyesi KÖSE’nin, 18 Mart 2013 tarihli (gerekçeli karardan öğrendiğimiz, ancak 

görmediğimiz) evrak EK’inde gönderdiği  1997 yılı tarihçe sayfalarını işine geldiği gibi iğneli 

kağıtlarla kapatan Bilgili, kapatılmış olarak çektiği fotokopilerini ve özet çıkartarak hazırladığı 2 

ayrı tutanağı (Kls.2 s.140) (G.K.s.2936)  dosyaya koymuş, ANCAK TARİHÇE SAYFALARINI ADLİ 

EMANETE TESLİM ETMEMİŞ, KAÇIRMIŞTIR. TARİHÇE SAYFALARININ ASILLARININ İADE EDİLİP 

EDİLMEDİĞİNE YA DA AKIBETİNE DAİR HİÇ BİR BELGE DOSYADA YOKTUR.  (Bu konu dilekçemizin 

“Adli Emanette Bulunmayan/Kaçırılan Belgeler ve Kumpasın Delili” başlıklı 39. maddesinde 

açıklanmıştır) 

 

28 Mart 2013 tarihli biri 2 sayfa diğeri 15 sayfa olan tutanaklar aşağıdadır  (Kls.2 s152-153, 

153-167) 
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28.03.2013 tarihli tutanakta (Kls.2 s. 167)  Mustafa Bilgili Gnkur Bşk.lığının Muharrem Köse 

imzalı 18 Mart 2013 tarihli evrakın üst yazısına atıf yaparak “Genelkurmay  Başkanlığı 1997 yılı 

tarihçesini göndermiş olduğu 18 Mart 2013 tarihli üst yazılarında tarihçede yer alan bazı 

bilgilerin aleniyet kazanması halinde TSK açısından telafi edilemez durumlar oluşabileceği göz 

önüne alınarak soruşturma konusu ile ilgili olmayan bölümlerin soruşturma dosyasına 

konulmaması istendiğinden” söz edip bu sayfalara da işine geldiği gibi delil gizlemek üzere 

kapatmıştır (G.K s. 2941).  
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Oysa ki; TARİHÇE SAYFALARINDA GİZLİLİK DERECESİ DERECESİ BULUNMAMAKTADIR. 

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ, “KUMPASI ÖRTMEK İSTİYORUZ” DİYEMEDİKLERİ İÇİN, UYDURMA, 

HATTA SAÇMA SAPAN BİR GEREKÇE İLE DELİL GİZLEME KUMPASINI KOTARMIŞLARDIR.  

 

Mahkeme heyeti ise, mahkeme kararı olmadan hukuka aykırı, hatta suç teşkil eden bu 

dayatma eyleme göz yummuş ve lehte delillerin gizlenmesine seyirci kalmış, adil yargılanma 

hakkını ihlal etmiştir.  

 

Sonuçta, bir kısmı kapatılmış 7 Nisan 1997 tarihli sayfasının fotokopisi hariç, SÖZDE 

TARİHÇENİN DİĞER SAYFALARI VE 7 NİSAN 1997 TARİHLİ SAYFANIN ASLI ADLİ EMANETTEN VE 

DAVA DOSYASINDAN KAÇIRILMIŞTIR.  

 

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN SÖZDE ÖZETİNE KEFİL OLAN MAHKEME, BU 

ÜRETİLMİŞ/TAHRİF EDİLMİŞ BELGELERİN ASLINI GÖRMEDEN VE SANIKLARA GÖSTERMEDEN 

KARAR VERMİŞTİR.  

 

3) GNKUR (GENSEK) TARİHÇE SAYFALARININ KAYNAĞI VE GÖNDEREN BİRİMLER;  

 

Gnkur (Gensek) Tarihçesinin 7 Nisan 1997 tarihli sayfası Gnkur Genel Sekreterliğinden Adli 

Müşavirliğe gönderilmiş ve FETÖ üyesi Köse’nin 30 Ocak 2013 tarihli yazı EK’inde savcılığa bir 

kısmı kapatılmış olarak gönderilmiştir. Bu husus yukarıda kapsamlı olarak açıklanmıştır. 

 

Ancak, FETÖ üyesi Bilgili tarafından 15 Mart 2013 tarihli yazı ile istenen tarihçenin 1997 yılına 

ait sayfalarının tamamı ise, Gnkur Personel Başkanlığı tarafından FETÖ üyesi Köse’ye 

gönderildiği ve  18 Mart 2013 M.Köse imzalı yazı  EK’inde  savcılığa iletildiği,  TBMM Darbeleri 

Araştırma Komisyonuna da yine Gnkur Personel Başkanlığınca temin edilen (!) tarihçe 

sayfalarının, M.Köse tarafından 11 Ekim 2012 tarihli yazı ekinde TBMM ye gönderildiği 

anlaşılmaktadır.  

 

Yani, bir kısım tarihçe sayfası Gnkur GENSEK tarafından, bir kısım tarihçe sayfası ise Gnkur 

Personel Başkanlığınca Adli Müşavir KÖSE’ye gönderilmiştir. TARİHÇE SAYFALARININ İKİ FARKLI 

KAYNAKTAN GÖNDERİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR.   

 

Bu bölümün “ 6). ” bendinde  J Başkanlıklarının ve Genel Sekreterliğin ayrı ayrı tarihçeleri 

olmadığı komutanlık ve karargahlarda sadece “Komutanlık Tarihçeleri”nin bulunduğu, Tarihçe 

Yönergesi gereği, karargahın tüm birimlerinden gönderilen bilgi ve belgelerle Gnkur Genel 

Sekreterliği tarafından  her yılın başında hazırlandığı, ciltli ve Komutanlık Tarihçesi olarak ATASE 

D.BAŞKANLIĞI ARŞİVİNE GÖNDERİLDİĞİ ve çıkartılacak bir kopyasının ise komutan onaylı 

olarak karargahta bulunabileceği açıklanmıştır.   

 

Tarihçenin 7 Nisan 1997 tarihli sayfası Gnkur Genel Sekreterliğinden gönderilmiş olduğuna 

göre;  TBMM KOMİSYONUNA GÖNDERİLMEK ÜZERE HANGİ GEREKÇE İLE GNKUR GENEL 

SEKRETERLİĞİNDEN DEĞİL DE, GNKUR. PERSONEL BAŞKANLIĞINDAN (GENERAL-AMİRAL ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN) GÖNDERİLDİĞİ SORUSUNA CEVAP VERİLMESİ GEREKLİDİR. AYRICA 

TARİHÇENİN DİĞER SAYFALARININ İSE NEREDEN TEMİN EDİLDİĞİ BELLİ DEĞİLDİR.   
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Köse’nin 11 Ekim 2012  tarihli evrak EK’inde (Kls.2 s.49) TBMM Araştırma Komisyonuna 

gönderdiği  1997 yılına ait tarihçe sayfalarından biri aşağıdadır (Kls.2 s.45);  

 

 
 

Bu belgede en dikkat çeken husus; Belge üzerinde, belge ile hiçbir görev ilişkisi 

bulunmayan General-Amiral Şube Müdürlüğünün Evrak Güvenlik Numarasının bulunması ve bu 

belgenin, bu Şube Müdürlüğünce işlem görmesidir. 

 

Gnkur Personel Bşk. Merkez    
 D. Bşk.lığına bağlı            
 Arşiv Şb.Müdürü Vekili  
 Topçu Albay Ahmet İBİŞ 

1 2 1 9 2 8 
Gnkur Personel Bşk. 
Personel   Plan ve Yönetim Daire 
Bşk.lığına  bağlı 

General-Amiral Şube Md.lüğünün 
Evrak Güvenlik Numarası 
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Ayrıca; BELGE ÜZERİNDE ATASE D.BAKANLIĞININ SURET ONAYI YOKTUR. Oysa ki ATASE 

D.Başkanlığı büyük arşivinden belge almak, Arşiv Yönergesi usüllerine tabidir ve belli bir 

prosedürü vardır. ASLI ZATEN ARŞİVDEN ÇIKARTILAMAZ, ASLININ SURETİNDE İSE, ATASE 

D.BAŞKANLIĞININ SURET ONAYININ BULUNMASI GEREKLİDİR.  

 

Belge üzerinde Gnkur Başkanlığı 2.Kademe Arşivinden sorumlu olan ve Merkez Daire 

Başkanlığına bağlı Evrak ve Arşiv Şube Müdürünün “ASLI GİBİDİR” imza ve onayı bulunmaktadır.  

OYSAKİ  KOMUTANLIK (GENSEK) TARİHÇESİ GNKUR BAŞKANLIĞININ 2.KADEME ARŞİVİNE 

KAYITLI DEĞİLDİR. TARİHÇELER ATASE DAİRE BAŞKANLIĞI ARŞİVİNDE BULUNMAKTADIR. SURET 

ONAYININ SADECE ATASE D.BŞK.LIĞI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKLİDİR.  Yani, ATASE 

D.Başkanlığı ile bir ilişkisi ve hiyerarşik doğrudan bir bağlantısı  bulunmayan Evrak ve Arşiv Şb.Md. 

Alb. Ahmet İBİŞ’in belgenin aslını, sorumlu olduğu Gnkur Başkanlığı 2.Kademe arşivinde bulması 

ve aslının fotokopisini çekmesi, ya da ATASE D.Bşkanlığınından aslını alabilmesi mümkün değildir.    

 

Ayrıca, Personel Başkanlığına bağlı General-Amiral Şube Müdürlüğü ile Arşiv Şb.Müdürlüğü 

farklı Daire Başkanlıklarına bağlı Şb.Müdürlükleridir. Fiziki mekanları dahi birbirinden oldukça 

uzaktadır. Bu belgenin ilgisiz iki farklı daire başkanlığınca işlem görmesi de  oldukça dikkat 

çekicidir.  

 

Dilekçemizin “Evraklarda Güvenlik Numarası Kullanımı ve Kumpas Belgeleri” başlıklı 37. 

maddesinde ve diğer başlıklarda açıkladığımız gibi, bu belge gibi, ilgisiz bir çok evrakın General 

Amiral Şube Müdürlüğünün kontrolünden geçtiği anlaşılmaktadır. 2013 yılında General Amiral 

Şube Müdürü ise;  daha sonra Tuğgeneralliğe terfi ettirilen, 15 Temmuz kalkışmasında Yurtta 

Sulh Konsey üyesi olduğu tespit edilen FETÖ üyesi / hükümlüsü  Alb. M.Serdar Sevgili’dir.  

 

4) 2 TEMMUZ 1997 TARİHLİ  TARİHÇE SAYFASI İLE YAPILAN KUMPAS : 

 
FETÖ üyeleri  Bilgili ve Köse ikilisi, 1997 tarihçe sayfalarının işine gelmeyen kısımları kapatıp 

sansürlemiş ve FETÖ üyesi Bilgili’ de sözde tarihçe sayfalarından özet çıkartarak dava dosyasına 

dahil etmiş ve sözde “BÇG Toplantıları”, “Özel Takdim” “7 Nisan Toplantısı” gibi uydurma 

iddialarla suç üretmeye kalkışmıştır. Mahkeme heyeti de bu belgelerin asıllarını Gnkur 

Başkanlığından istemeden ve asıllarını incelemeden hüküm kurmuştur. Bu husus yukarıda 

kapsamlı olarak açıklanmıştır. 

FETÖ üyesi ikilinin, en tipik kumpas örneği, 2 Temmuz 1997 tarihçe sayfasında  

görülmektedir. FETÖ üyesi Bilgili ve Mahkeme heyeti 2 Temmuz 1997 tarihinde Gnkur 

Başkanlığında bir “ÖZEL TAKDİM” yapıldığını iddia etmiş ve bu özel takdimin “BÇG ÖZEL 

TAKDİMİ” OLDUĞUNU DA İDDİA EDEREK HÜKÜM KURMUŞTUR.  

Ancak bu kumpas, belgesi ile ortaya çıkmıştır. MEVCUT DURUM VE TARİHÇE 

SAYFASINDAKİ GERÇEK, FETÖ ÜYESİ BİLGİLİ VE MAHKEME HEYETİNİN İDDİA ETTİĞİ GİBİ 

DEĞİLDİR.  

FETÖ üyesi Bilgili’nin, 2 Temmuz 1997 tarihli tarihçe sayfasının “İnönü Salonunda yapılan 

“ÖZEL TAKDİM” kısmını açık bırakıp, diğer faaliyetleri FETÖ üyesi KÖSE’nin desteği ile  “TSK 

açısından telafi edilemez durumlar oluşabileceği” (!) gerekçesiyle kapatarak dosyaya koyduğu  

şekli  aşağıdadır ( K.2. s.141); 
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Ancak, Gnkur Başkanlığından 4982 S.K.kapsamında talep edilerek savcının her türlü 
engellemesine rağmen temin edilen 2 Temmuz 1997 tarihli sayfanın açık hali ise aşağıdadır;    
 

 
 

? 
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Sayfaya bakıldığında Gnkur İstihbarat Başkanlığınca Yabacı Askeri Ateşelere İNÖNÜ 

SALONUNDA BRİFİNG VERİLDİĞİ ve bu BRİFİNGE  15.00 da Gnkur II.Başkanının da katıldığı 

anlaşılmaktadır.  

 

    GNKUR İNÖNÜ SALONUNDA 2 TEMMUZ 1997 TARİHİNDE YAPILAN TEK FAALİYET YABANCI 

ATEŞELERE VERİLEN BRİFİNGDİR.   

 

Gnkur II.Başkanı eğer Ataşe brifingine değil, ÖZEL TAKDİM’e katılmış olsa idi,  faaliyeti 

hanesinde  BÇG nin katılımıyla yapılan “ÖZEL TAKDİME KATILDI” yazardı.  Gnkur II.Başkanın 

faaliyetleri hanesinde  2 Temmuz da yapıldığı iddia edilen ”ÖZEL TAKDİM” den söz edilmediği,  

BÇG nin katılımıyla yapıldığı ileri sürülen Özel Takdimin planlanmadığı ve bu ifadenin sözde 

tarihçe sayfasına sonradan ilave edildiği / tahrif edildiği açıkça anlaşılmaktadır.  

 

Açık kısımdan görüldüğü üzere “TSK açısından telafi edilemez durumlar oluşabileceği” 

sözde gerekçesinin Bilgili-Köse kumpası ile delil gizlemek üzere kullanıldığı,  TSK açısında telafi 

edilemez durumların da (!) oluşmadığı görülmektedir. Diğer tarihçe sayfaları da aynı sözde 

gerekçe ile kapatılmıştır.   

 

Sözde tarihçe sayfalarının kapatılan kısımlarında, iddianamede ve gerekçeli kararda ileri 

sürülen bilgilerin dışında sanıklar lehine farklı bilgilerin bulunduğu,  bu tarihçe sayfalarının atılı 

suça ilişkin gerçeği yansıtmadığı, sözde tarihçenin resmi niteliği bulunmadığı, şüpheli olduğu, 

tahrif edildiği, değiştirildiği, sonradan tanzim edildiği, ilaveler yapıldığı, atılı suçla uyum 

göstermeyen kısımların ise sözde gerekçeyle kapatılarak delil gizlendiği anlaşılmaktadır.   

 

Ayrıca sözde tarihçe sayfalarının aslı ya da açık halleri ile ATESE D. BAŞKANLIĞINCA 

ONAYLANMIŞ NUSHALARI ADLİ EMANETTE VE DOSYADA BULUNMAMAKTADIR. Gnkur. 

Başkanlığından temin edilen tarihçenin 2 Temmuz 1997 tarihli sayfası mahkemeye sunulmuştur. 

Ancak mahkeme, Türk Hukukunu resen uygulama görevini yerine getirmeyerek, bu açık 

kumpası gözden kaçırmıştır.  

 

5) 10-11 HAZİRAN 1997  TARİHLİ TARİHÇE SAYFALARININ DOSYAYA VE SAVCILIK 

ÖZETİNE DAHİL EDİLMEMESİ KUMPASI;   

 

Görülen davada en çok sözü edilen ve gerçek dışı iddialar ileri sürülen konu, Gnkur 

Başkanlığında Basın ve Yargı mensuplarına 10-11 Haziran 1997 tarihlerinde verilen kamuoyu 

bilgilendirme brifingleridir. Ancak tarihçenin  10-11 Haziran 1997 tarihli sayfaları Terör Örgütü 

üyesi savcı Bilgili tarafından tamamen kapatıldığı gibi, 28 Mart 1997 tarihli tutanaklarda da bu 

sayfalarla ilgili TEK BİR SATIR DAHİ BULUNMAMAKTADIR.  

 

Bilgili-Köse işbirliği ile Tarihçenin 10-11 Haziran 1997 tarihlerine ait sayfalarının kapatılarak 

lehte delil  ya da atılı suçu çürütecek bir bilginin kasıtla gizlendiği anlaşılmaktadır. ESASEN, 

HALEN TUTUKLU BULUNAN BİLGİLİ VE KÖSE’YE, GAZETELERDE BİLE YER ALMIŞ, ALENİYET 

KAZANMIŞ BU FAALİYETİ ÖRTEREK,  NEYİ KORUMAYA YA DA NEYİ SAKLAMAYA ÇALIŞTIĞININ 

SORULMASI, AMAÇLARINI VE KUMPASI ORTAYA ÇIKARTMAK İÇİN GEREKLİDİR. Kağıtla 

kapatılan 10-11 Haziran 1997 tarihli tarihçe sayfaları (Kls.2. s.143-144) ve Ankara Cumhuriyet 
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Başsavcılığının 28.03.2013 tarihli Gensek Tarihçesi ile ilgili tutanağının ilgili kısmı aşağıdadır 

(K.2.s.140) (G.K.s.2936)  ;  

 

             
 

 
 

10-11 Haziran 1997 gününe ait tarihçe bilgileri ne tutanaklarda, ne iddianamede ne de 

gerekçeli kararda geçmemektedir. Bu kısımlarda FETÖ ikilisini zora sokacak, kumpasa uymayan 

ve sonradan fark edilen çelişkili bilgilerin olduğu ya da görülmesi istenmeyen kişi ve makam 

isimlerinin sayılmış olması da oldukça mümkündür.    

 

6) GNKUR GENEL SEKRETERLİK TARİHÇESİNİN RESMİ EVRAK NİTELİĞİ YOKTUR,  

MAHRECİ BELLİ DEĞİLDİR. MANİPÜLE EDİLMİŞ ŞÜPHELİ BELGELERDİR; 

 
“Genel Sekreterlik Tarihçesi” adı altında tutulan bağımsız bir tarihçe belgesi yoktur. 

Genelkurmay Başkanlığında tutulan resmi ve tek tarihçe belgesi “KOMUTANLIK TARİHÇESİ” dir.  

Genelkurmay Başkanı onaylı tarihçe belgesi “MY 86-2 /(A) TSK Tarihçe Yönergesi” ve MY 71-1 

Arşiv Yönergesi esaslarına göre tutulur ve her yılın Nisan ayında, doğrudan ATASE arşivine 

gönderilerek süresiz kaydıyla saklanır. Mevzuata göre, kopyasının dahi çıkartılması Gnkur. 

Başkanının onayına tabidir. Çıkartılmasına onay verilen kopyasının dahi her sayfası mühürlenip 

imzalanmak ve sınırlı süreyle faydalanmak kaydı ile sadece bir kopya çoğaltılabilir. Arşiv 

kademelerinde ya da birlik dolaplarında tutulması yasaktır. 
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Yönergelere göre, onaylı bir nüshası çıkartılmış ise çıkaran makamda on beş yıl süreyle 

muhafaza edilir (Yönerge saklama planı D-16). Bu durumda, öncelikle Tarihçenin aslının 1998 yılı 

Nisan ayında ATASE (Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi.) Başkanlığına gönderilmiş 

olması, eğer bir kopya çıkartılmış ise bu kopyanın her sayfasının onaylanması, Genel Sekreter 

tarafından mühürlenerek imzalanmış olması ve bu onaylı kopyanın da 15 yıl sonra yani 2012 

yılı Nisan ayında imha edilmiş olması gereklidir.   

   

TSK Karargâh Hizmetleri Yönergesi (MY 75-1 (B))  9-4.md.8 de; KOMUTANLIK TARİHÇELERİ 

başlığı altında; “Komutanlıkların tarihçelerinin hazırlanmasından Genel Sekreterlikler (eşidi) 

sorumludur. Tarihçe için gerekli bilgiler başkanlık ve daire başkanlıkları ile bağlısı olan birliklerin 

verdikleri raporlardan alınır. Tarihçenin hazırlanması ve yazılması ile ilgili ayrıntılı bilgi “TSK 

Tarihçe Yönergesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır” Demektedir.  

 

Bu tarihi vesikalar TSK matbaası tarafından basılan ciltli kalın bir defterden oluşan, ön 

sayfasında;  komutan yetki onayı ve imzası ile her sayfasında sayfa numarası, imza ve mühür 

bulunan, yıl sonunda yine komutan onay imzası ile şerh düşülerek kapatılıp ATASE başkanlığına 

evrak ve senetle teslim edilen tarihi belgelerdir. Bu belgeler ne komutanlıkta ne de 1. ve 2. 

Kademe arşivlerinde dahi muhafaza edilemezler. Üzerinde hiçbir yetki imzası bulunmayan, 

nereden temin edildiği ve arşiv kayıt numarası belirtilmeden, gizlik derecesi dahi olmayan bu 

sözde belgelere tarihçe sıfatı verilerek geçerli resmi nitelik kazandırılması mümkün değildir. 

Dosyada bulunan sözde Gnkur Bşk.lığı Gensek Tarihçe sayfalarında GİZLİLİK DERECESİ, EVRAK 

NUMARASI, DÜZENLEYEN VE ONAYLAYAN MAKAMA AİT İMZA / MÜHÜR YOKTUR.  

 
FETÖ üyesi ikilinin, Adli Emanetten kaçırıp özetini çıkarttığı ve bir kısmı kapatılmış şekilde 

dosyaya koyduğu tarihçe sayfalarının, manipüle edilmiş, yeniden düzenlenmiş, sayfalarında imza 

bulunmadığından ilaveler yapılmış sözde belgeler olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda açıklanan        

2 Temmuz 1997 tarihli sayfası bunun en somut delilidir.  

 
Ayrıca, bağımsız bir Gnkur Gensek Tarihçesi olmadığı gibi, Gnkur J Başkanlıklarının da 

tarihçeleri yoktur.    

 
Gnkur Başkanlığının çalışma usüllerinin farkında dahi olmayan FETÖ üyesi KÖSE Gnkur J 

Başkanlıklarına yazdığı yazıda, savcılığın 21 Mart 2013 tarihli yazısına atıf yaparak Gnkur Gensek 

tarihçesinden başka J Başkanlıklarının tarihçesinin de gönderilmesini 21 Mart 2013 tarihli yazı 

ile  Gnkur J Başkanlıklarından  istemiştir (Kls..248 s.208) ;  
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Ancak Gnkur J Başkanlıkları cevap yazılarında “J Başkanlıklarının tarihçelerinin bulunmadığını 

belirterek, KÖSE’nin talep ettiği ve zaten olmayan tarihçelerini savcılığa iletilmek üzere KÖSE’ye 

gönderememişlerdir. Dosyada J.Başkanlıklarının sözde tarihçesi olduğu ifade edilen herhangi bir 

belge yoktur. Esasen bu durum sözde bağımsız bir Gnkur Gensek tarihçesinin de olmadığını  

açıklamaktadır. Yukarıda belirttiğimiz  gibi, Gnkur Başkanlığında tek bir tarihçe vardır. O da 

Genelkurmay Başkanı imzalı ve onaylı ATASE D.Bşk.lığında süresiz saklanan “KOMUTANLIK 

TARİHÇESİ”dir.  

 
7) 1997 GNKUR. GENSEK TARİHÇESİNİN KAYNAĞI VE İÇERİĞİ ÇELİŞKİLİDİR. TARİHÇEDE 

YER ALAN BİLGİLER ONAYLI RESMİ KAYITLAR İLE UYUŞMAMAKTADIR;  

 
Gnkur Başkanlığı (FETÖ üyesi KÖSE)  “Genel Sekreterlik Tarihçesi” şeklinde adlandırdığı sözde 

tarihçenin resmi evrak niteliğini gösteren mahrecini, arşiv usülünü, arşiv kaydı ve evrak bilgilerini 

açıklamadan  27 Kasım 2012, 30 Ocak 2013 ve 18 Mart 2013 tarihli  evraklar EK’inde  FETÖ üyesi 

savcı Bilgili’ye göndermiştir.  Belgelerin üzerinde  evrak numarası, hazırlayan ve onaylayan 

makam ve imzası, mühür, gizlilik derecesi, kategori damgası, “aslı gibidir” onayı  ve arşiv kaydı 

yoktur.  TARİHÇE SAYFALARININ ASLINA UYGUN RESMİ EVRAK OLDUĞUNU  GÖSTEREN HİÇ BİR 

İŞARET YOKTUR. Sözde tarihçe sayfalarının aslı gibi olduğunu, belgeleri mahkemeyi yanıltacak 

şekilde kapatarak onaylayan, sadece Terör Örgütü üyesi savcı Bilgili’dir.  

 
Ayrıca; FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin tarihçe sayfaları ve 7 Nisan 1997 sözde toplantı tutanağı 

dahil  bir takım belgeleri sanık ve tanıklara göstererek "Genelkurmaydan gelen belge", 

"Genelkurmayın bildirdiği şekilde" gibi sözlerle sanık ve tanıkları sanki bu belgeler gerçekmiş gibi 

ifade vermeye zorladığı tüm tanık ve sanık beyanları ile ortaya çıkmıştır. Belgelerin doğru 

olduğunu ve Genelkurmaydan geldiğini düşünen sanık ve tanıklar, BÇG faaliyetlerine veya o 

toplantı veya brifinglere katılmış olduklarını-olabileceklerini söylemişlerdir. Bir veya birkaç kişiden 

o toplantıya katılmış olabilirim sözünü aldıktan sonra, başkaca şüphelilere, "...isimli şüpheli 

katıldığını söyledi, bu da belgesi" diyerek onların da ifadelerini sakatlayarak ifadelerinde çeşitli 

toplantıların gerçek olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır. 
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Hatta Serhat Atalay, Recep Durlanık ve Ömer Özkan isimli (sivil memurlara) şüphelilere 

doğrudan baskı yaparak, istediği şekilde ifade vermeleri halinde onları koruyup kollayacağını 

söyleyerek iradelerini sakatladığı da ortaya çıkmıştır.  

 

Gnkur.Genel Sekreterlik Tarihçesinin “28 Şubat 1997 tarihinde Gnkur Genel Sekreterliğinde 

görev yapan personel listesi”,  Kuvvet Komutanlıklarının Personel isim ve görev listeleri ile 

uyuşmamaktadır;  

 

Terör Örgütü üyesi savcı Bilgili ve mahkeme heyetinin sözde “BÇG Toplantıları”, “Özel 

Takdim”, “7 Nisan 1997 tarihli toplantı” “BÇG Kriz Masası Kurulu” gibi uydurma  toplantıların 

yapıldığına ve katılımcılarına dayanak olarak aldığı, GNKUR GENEL SEKRETERLİĞİ TARİHÇESİNDE 

MEVCUT BİLGİLER, ONAYLI RESMİ KAYITLAR İLE UYUŞMAMAKTADIR.  

 

Av.Ömer Çelikkesen tarafından, 31 Aralık 2012 tarihli dilekçe ile Gnkur Başkanlığından 28 

Şubat 1997 tarihinde Gnkur. Genel Sekreterliğinde görev yapan personele ait bilgiler 4982 S.K. 

kapsamında istenmiştir. SÖZDE GNKUR GENSEK TARİHÇESİNDE YER ALAN PERSONEL BİLGİLERİ 

İLE GNKUR BŞK.LIĞI VE KUVVET K.LIKLARI PERSONEL BAŞKANLIKLARINDAKİ BİLGİLERİN 

UYUŞMADIĞI aşağıda yer alan bir dizi yazışma ile ortaya çıkmıştır.  Bu uyumsuzluk, sözde 

tarihçe sayfalarında yer alan bilgilerin şüpheli olduğunu kesin olarak ortaya koymuştur.   

 

Tarihçedeki bilgilerin, resmi kayıtlardaki bilgilerle uyuşmadığını gösteren ve dosyada 

bulunan yazışmalar aşağıdadır;  

 

 Av. Ömer Çelikkesen tarafından talep edilen, 28 Şubat 1997 tarihinde Gnkur Genel 

Sekreterliğinde görev alan personel listesini içeren Gnkur Genel Sekreterliği tarihçesindeki ilgili 

sayfa,  14 Ocak 2013 tarihli yazı ile ATASE D.Başkanlığından  Personel Daire Başkanlığına ve 

buradan Adli Müşavirliğe  iletilmiş, FETÖ üyesi M.Köse tarafından da  18 Ocak 2013  tarihli yazı 

ile  (hukuksuz kısıtlama kararı bulunduğundan)  belge savcılığa gönderilmiştir.  Söz konusu yazılar 

dosyada mevcut olup, alıntıları aşağıdadır;   

 
Gnkur ATASE D.Başkanlığının, Gnkur Personel Daire Başkanlığına gönderdiği 14 Ocak 2013 

tarihli yazı (K.248 s.383);  
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Gnkur Adli Müşavirliğinin 18 Ocak 2013 tarihli yazısı (K.248 s.162); 

 

        
 

 ATASE D.Başkanlığından gönderildiği ifade edilen sözde TARİHÇEDEKİ BİLGİLERİN, 

GNKUR BAŞKANLIĞI VE KUVVET K.LIKLARI PERSONEL BAŞKANLIĞINDAKİ BİLGİLERLE 

UYUŞMADIĞI ANLAŞILINCA, Adli Müşavir Köse tarafından Kuvvet Komutanlıklarına aşağıdaki yazı 

gönderilerek bilgi istenmiştir. Gnkur Bşk.lığının  Mart 2013 tarihli yazısının ilgili kısmı aşağıdadır 

(K.248 s.367);  

 

    
 

 KUVVET K.LIKLARINDAN GELEN CEVAPLARDA; Tarihçede 1997 yılında Gnkur Genel 

Sekreterliğinde görev yaptığı  bilgisi yer alan bir kısım personelin o tarihlerde görev yapmadığı, 

bir kısmının daha önce emekli olduğu, bir kısmının ise personel özlük kayıtlarında ismine dahi 

rastlanmadığı bildirilmiştir. Kuvvet K.lıkların gönderdiği yazıların ilgili kısımları aşağıdadır;  

 
Kara K.K.lığının 12 Mart 2013 tarihli yazısı (K.248 s.378);  

 
 

Hava K.K.lığının 13 Mart 2013 tarihli yazısı (K.248 s.272);  

 
 
 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 427 / 1709 
 

 

Deniz K.K.lığının 11 Mart 2013 tarihli yazısı (K.248 s.376);  

 
 

Söz konusu K.K.lıkları yazılarının EK’lerinde, tarihçe ile uyuşmayan, hatta personel 

Başkanlığı kayıtlarında hiç var olmayan  isimler  liste halinde bulunmaktadır.  Yazışmalardan da 

anlaşılacağı gibi, FETÖ üyesi (eski) Adli Müşavir Muharrem Köse’nin tarihçe diye savcılığa 

gönderdiği sözde belgeler, mahreci belli olmayan çelişkiler ve tutarsızlıklarla dolu, şüpheli  

kumpas belgeleridir.   

 
SONUÇ OLARAK:  Mahkemeniz, 1997 yılında MY 86-2 (A) TSK TARİHÇE YÖNERGESİ ne uygun 

olarak tutulan, halen ATASE başkanlığı arşivinde bulunması gereken Gnkur Başkanlığının gerçek 

“Komutanlık Tarihçesi”ni bu başkanlıktan getirterek maddi gerçeği ortaya çıkartmalıdır.  Dosyada 

yer alan, resmi nitelik taşımayan, mahreci, arşiv usülü, arşiv kaydı ve evrak bilgileri açıklanmamış,  

üzerlerinde  evrak numarası, hazırlayan ve onaylayan makam ve imza, mühür, gizlilik derecesi, 

kategori damgası bulunmayan, buna rağmen mahkeme kararı olmaksızın (ki sansür kararının 

verilmesi de hukuken mümkün değildir) sözde gerekçeyle bir kısım yerleri kapatılmış sözde 

tarihçe sayfalarında yer alan bilgilerin, yapıldığı iddia edilen,  başta 7 Nisan 1997 BÇG kuruluş 

toplantısı olmak üzere 2 Temmuz 1997 ve  diğer sözde  BÇG toplantılarına dayanak gösterilmesi 

ve bu suretle Tamer Tatar’ın teslim ettiği ikinci parti torbada yer alan sözde 7 Nisan toplantı 

tutanağının gerçek olduğunun ileri sürülmesi hukuk dışıdır. Sadece bu belgelerin hukuki 

durumunu ortaya çıkarmak dahi sanıkların siyasi maksatla yıllarca üzerine yüklenen hukuk dışı 

iddiaların ne denli kurmaca olduğunu, davanın kumpas olarak nasıl kurgulandığını gösterecektir. 

BU SÖZDE BELGELER ATILI SUÇA DELİL GÖSTERİLMENİN AKSİNE, KUMPASIN AÇIK DELİLİDİR.  

 
R.  (14).A.10 NİSAN 1997 TARİHLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU” KONULU BELGE (8.Kls. S:269-

270 Belge) (Kls.1 s.108-110, 239-241) (G.K.s.2913-2922) (CD5/Arşiv/Batı Çalışma Grubu): 

 

Bu belge gerekçesi ve yasal dayanakları diğer başlıkta açıklanan 4 Nisan 1997 tarihli  

Çalışma Grubunun kurulması ile ilgili (gerçek) emir doğrultusunda hazırlanmış 10 Nisan 1997 

tarihli  bir belgedir.   

 

Dosyada bulunan 10 Nisan 1997 tarihli belgelerin HİÇBİRİSİ SANIKLARCA VARLIĞI KABUL 

EDİLEN  GERÇEK  10 NİSAN 1997 TARİHLİ  BELGE DEĞİLDİR  

 

Dava dosyasında; CD 5 içinde (CD5/Arşiv/Çalışma grubu oluşturulması- Gnkur Personel 

Bşk.lığına adresli) bulunan, Gnkur Adli Müşavirliğinde “Avukat Başvuru Dosyası”nda bulunarak 

(!) 6 Mart 2012 tarihinde Köse imzalı yazının EK’Ç sinde fotokopinin fotokopisi olarak gönderilen 

(Hv.K.K.lığına adresli) (Kls.1 s.108-110) ve İlgili komutanlıktan temin edildiği belirtilerek 3 Nisan 
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1997 tarihli yazı EK’inde savcılığa gönderilen (Hv.K.K.lığına adresli)  (Kls.1 s.239-241) 10 Nisan 

1997 tarihli belgeler bulunmaktadır. BU BELGELER, BİRBİRLERİNDEN TÜRETİLDİĞİ KESİN 

OLARAK TESPİT EDİLMİŞ İÇERİĞİ ŞÜPHELİ BELGELERDİR.   

 
Bu belge gerekçeli karar sayfa 2917’de 

 
        “T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay Başkanı namına Genelkurmay 

II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir imzalı 10 Nisan 1997 tarihli HRK:7200-77-97/ İGHD.(PL-2) sayılı 

Batı Çalışma Grubu konulu belgenin Hava Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazıldığı, 

(Genelkurmay antetli CD den elde edilen (cd5/Arşiv/Batı Çalışma Grubu isimli klasörde 

bulunan) 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu belgenin yukarıdaki belge ile aynı 

olduğu belgenin gönderilen makamın Genelkurmay Personel Başkanlığı olduğu tespit edilmiştir.) 

Belgenin "KİŞİYE ÖZEL-GİZLİ-121134-120717-000078" kaşeli olduğu, 2 sayfadan oluştuğu, Ek A 

sında Batı Çalışma Grubu teşkilat yapısının bulunduğu.” Şeklinde tanımlanmıştır. 

 

1) HAVA K.K.LIĞINDAN TEMİN EDİLDİĞİ VE GNKUR ADLİ MÜŞAVİRLİĞİNDE (AVUKAT 

DOSYASINDA)  BULUNDUĞU İDDİA EDİLEREK SAVCILIĞA GÖNDERİLEN 10 NİSAN 1997 TARİHLİ 

BELGELER;  

 

Gnkur eski Adli Müsaviri FETÖ üyesi M.Köse, 6 Mart 2012 tarihli yazında;  Adli Müşavirlikte 

bir inceleme yaptığını ve yapılan incelemede (!) 4 ayrı dosya içinde bir takım belgeler bulduğunu 

belirterek, yazının “EK-Ç” sinde“Avukat Başvurusu” dosyası içinde bulduğunu ileri sürdüğü sözde 

belgeleri de savcılığa göndermiştir. Bu sözde belgeler içinde 10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma 

Grubu” konulu belge de bulunmaktadır. YANİ, HANGİ KONUDA NA ZAMAN BAŞVURU YAPTIĞI 

BİLİNMEYEN, BAŞVURUSU SAVCILIĞA İNTİKAL ETMEMİŞ, KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR AVUKAT, 

GNKUR ADLİ MÜŞAVİRLİĞİNE BAŞVURMUŞ (!)  VE 10 NİSAN 1997 TARİHLİ BELGENİN HAVA 

KUVVETLERİ K.LIĞI NUSHASININ FOTOKOPİSİNİ DE  DİLEKÇESİNE EKLEMİŞTİR.  

 

Ancak ne iddianamede ne de gerekçeli kararda kimliği belirsiz bu Avukatın kim olduğundan, 

Gnkur Başkanlığına ne zaman müracaat ettiğinden (1997 mi? 2012 mi?) ve 10 Nisan 1997 tarihli 

belgenin Hv.K.K.lığına adresli bir suretinin fotokopisini teslim ettiğinden hiç söz edilmemiştir (!). 

Üstelik savcılığa gönderilen Avukat dosyası belgeleri içinde (7 adet) BU AVUKATIN BİR DİLEKÇESİ 

DE YOKTUR.  

 

10 NİSAN 1997 TARİHLİ BELGENİN HV.K.K.LĞINA ADRESLİ FOTOKOPİ NUSHASINI GNKUR 

ADLİ MÜŞAVİRLİĞE GETİREN AVUKAT VE MÜVEKKİLİ KİMDİR? GİZEMLİ AVUKAT HANGİ 

KONUDA DİLEKÇE VERMİŞTİR? AVUKAT DİLEKÇESİ NEDEN DOSYA DA YOKTUR? 

 

Bu soruları savcı da mahkeme de sormamıştır. Bu belgeyi Balyoz davası sözde belgelerini 

bavulla savcılığa getiren gazeteci (!) Baransu, CD 5’i FETÖ üyesi savcıya teslim ettiği iddia edilen 

Tamer Tatar, SAHTE CD 5’i Tamer Tatar’a kargo ile gönderen  Ahmet Yılmaz ve Eray Karabay ya 

da tahrif edilerek türetilmiş aynı fotokopi sözde belgeleri (bu konu dilekçemizde belgesi ile 

açıklanmıştır) dilekçe ekindeki CD içinde FETÖ üyesi savcıya teslim eden Av.Şeref Malkoç, Kazım 

Arslan, Mehmet Bekaroğlu, Teoman Rıza Güneri, Şamil Tekir, Bülent Orakoğlu mu dur? ya da bu 

şahıslarla bir ilişkisi var mıdır? ya da bu şahıs halen FETÖ den tutuklu mudur?  Gizemli Avukat 

tarafından Gnkur Adli Müşavirliğine verilen avukat dosyası içinde yer alan 10 Nisan 1997 tarihli 
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sözde belge, CD 5 içinde yer alan 10 Nisan 1997 tarihli Gnkur Personel Başkanlığına adresli 

sözde belgenin adres kısmı değiştirilmiş imzaları dahil birebir fotokopisi olduğuna göre, sahte 

evrak düzenleyerek delil üretme eylemini gerçekleştiren bu gizemli avukatın adli yönden 

soruşturulması ve gerçeğin ortaya çıkartılması zorunludur. Bu eylem şikayete bağlı olmayan bir 

suç olarak TCK da tarif edilmiştir.  Bu eylem, mahkemenize yapılmış bir suç duyurusudur.   

 

Oysaki, ne Hasan Celal Güzel’in DGM Başsavcılığına yaptığı başvuru dilekçesi, ne Gnkur 

Başkanlığının H.Celal Güzel hakkında yaptığı suç duyurusunda ne de Dz.K.K.lı ğı  ve bir kısmı DGM 

de görülen Orakoğlu-Sarumsak davasında 10 Nisan 1997 tarihli Belge KONU EDİLMEMİŞ VE 

DOSYADA YOKTUR. FETÖ üyesi KÖSE’nin sahte 10 Nisan 1997 tarihli belgeyi kumpas davası 

piyasasına sürmesi aşağıdaki 6 Mart 2012 tarihli yazı ile gerçekleşmiştir (Kls.1 s.164);  

 

                     
 

Daha sonra, Hv.K.K.lığına adresli 10 Nisan 1997 tarihli belgenin ASLININ (!) ilgili 

komutanlıktan temin edildiğini belirterek, 3 Nisan 2012 tarihli evrak EK’inde savcılığa 

göndermiştir. Yazı aşağıdadır (Kls.1 s.240);  
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Hv.K.K.lığından temin edildiği ve “ASIL” olduğu belirtilen sözde belgenin savcılıkça fotokopisi 

çekilerek “ASLININ AYNI”sı (!) çıkartılmış ve adli emanetin 2012/82 sırasına ASIL BELGE 

OLDUĞU BELİRTİLMEDEN KAYDEDİLMİŞTİR. Bu belge de diğer kumpas belgeleri gibi “ASIL”- 

“ASLI GİBİ” karmaşası yaratılarak muhtemel bir kriminal incelemeden kaçırılmıştır. Emanet 

Eşya Makbuzu aşağıdadır (Kls.1 s.242);  

   Ankara C.Başsavcılığı 
“ASLININ AYNI”  kaşesi 
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Hv.K.K.lığından temin edildiği ifade edilerek adli emanete 2012/82.sırada kaydedilen 10 

Nisan 1997 tarihli belge  FOTOKOPİ İMZALIDIR, DAVAYA FİZİKİ SOMUT DELİL YARATMAK İÇİN 

ÜRETİLMİŞ SÖZDE BELGEDİR (Kls.1 s.108-110). CD 5 içinde bulunan Gnkur Personel Başkanlığına 

adresli gözüken sözde belgenin adres kısmı değiştirilmiş BİREBİR FOTOKOPİSİDİR.   

 

Dava dosyası ve Adli emanette bulunan 10 NİSAN 1997 TARİHLİ BELGELERİN TAMAMI  MI 

DEÜİŞTİRLEREK BİRBİRLERİNİN BİREBİR FOTOKOPİSİ OLARAK ÜRETİLMİŞ, TAHRİF EDİLMİŞ,  

ISLAK İMZALI ASILLARI BULUNMAYAN SÖZDE BELGELERDİR. 1997 YILINDA YAYINLANMIŞ 

GERÇEK 10 NİSAN 1997 TARİHLİ BELGE DOSYADA YOKTUR.  DOSYADAKİ SÖZDE BELGE  

İÇERİĞİNİN, GERÇEK 10 NİSAN 1997 TARİHLİ BELGE İLE AYNI OLDUĞU İDDİA EDİLEMEZ. Bu 

belgelerin gerçek belge olmadığı, tahrif edilmiş, imza kısımları da dahil  birebir fotokopiler olduğu 

bu bölümün alt başlıklarında açıklanmıştır ( Md.20.RR. 4).)”  

 

Dosyada bulunan  10 Nisan 1997 tarihli  tüm belgeler üretilmiş/tahrif edilmiş olmakla birlikte, 

BÇG nin  Gnkur Başkanının onayı ve direktifi ile yayınlanan 10 Nisan 1997 tarihli emirle 

kurulduğu açıktır. Bu nedenle aşağıda yaptığımız değerlendirmeler, ıslak imzalı hali dosyada 

bulunmayan gerçek 10 Nisan 1997 tarihli belge ve içeriği ile  ilgilidir.   

 
2) 10 NİSAN 1997 TARİHLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU” KONULU EMRİN ÖNCESİ VE 

HAZIRLANMA SÜRECİ;  
 

10 Nisan 1997 tarihli belgenin hazırlanmasına esas olan 4 Nisan 1997 tarihli (dosyada 

bulunmayan gerçek 155 ara numaralı) emrin hazırlanma gerekçesi, yasal dayanakları “4 Nisan 

1997 Tarihli “Çalışma Grubu Oluşturulması” Konulu Belge” başlığı altında detaylarıyla 

açıklanmıştır.  Ancak kısaca özetlemekte yarar görülmektedir;  

 
      54. T.C. Hükümeti 13 Mart 1997 tarihinde MGK’nın 406 sayılı kararını müzakere etmiş, 

Başbakan Erbakan tarafından 14.03.1997 tarih ve 01-51/011704 sayılı, İrtica ile Mücadele konulu 

Bakanlıklara ve Başbakanlığa bağlı kurumlara gereği, Cumhurbaşkanlığına bilgi için bir direktif 

gönderilmiştir.  
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Bu süreçte, irtica ile mücade kapsamında;  Anayasa'nın 118'inci maddesi uyarınca  Milli 

Güvenlik Kurulu'nun 406 ve 440 sayılı kararları,  Bakanlar Kurulu Kararı olan Milli Güvenlik 

Siyaset Belgesi (MGSB), Başbakan onayı ve direktifi olan Türkiye’nin Milli Askeri Strateji 

Konsepti (TÜMAS), Mahkeme kararları, Bakanlar Kurulu Kararı (15.01.1999),  Başbakanlık 

Genelgeleri (14.03.1997 gün ve 01704 sayılı; 02.03.1999 gün ve 1999/ 21 sayılı),  İç İşleri 

Bakanlığının (10.09.1997 gün ve 190849 sayılı) Genelgesi ve benzeri mevzuat; büyük ölçüde 

Anayasa'nın başlangıç metni,  24 ve 14,üncü maddeleri ile güvenceye alınmış, dini istismar ve 

irticanın önlenmesini hedeflemiş düzenlemelerdir. T.C Hükümetlerince kamu görevlilerine alınan 

bu tedbirlerin uygulaması emredilmiştir. Yanı sıra Başbakanlığın (18 Mayıs 2000 tarihli Onayı ile 

yürürlüğe sokulan) "İrticai Faaliyetlere Karşı Yürütülecek Mücadele Stratejisi” konuyla ilgili 

olarak tüm merkez ve taşradaki kamu personeline geniş kapsamlı görevler vermiş ve 

sonuçlarının izlenerek Başbakanlığa rapor edilmesini sağlayıcı düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

kapsamda toplam 61 adet farklı seviye ve grubu ilgilendirir mevzuata dair düzenlemenin yapılmış 

olduğu (genelge, tamim, eylem planı, yönerge, talimat, olur, direktif ve diğer adlarla yürürlüğe 

konulmuş işlem/ düzenlemeler) kamuoyuna yansımıştır.  

 

Yukarıda özetlenen hususlar dilekçemizin  “TSK nın iç tehdit olan irtica ile mücadelede yasal 

dayanakları” başlıklı 12 maddesinde,  “TSK’nın istihbarat görevinin olmadığı iddiası gerçek dışıdır” 

başlıklı 15.maddesinde  “Laiklik ilkesi,  Devrim Kanunları,  irtica” başlıklı 16.maddesinde, 

“EMASYA (Emniyet Asayiş Yardımlaşma) Planları ve EMASYA Protokolü” başlıklı 19.maddesinde, 

“Mahkemenin dayandığı delillerin nitelik ve incelenmesi” ana başlıklı 20. maddesinin  “17 Ocak 

1997 tarihinde Cumhurbaşkanına verilen brifing ve içeriği”, “14 Mart ve 18 Mayıs 1997 tarihli 

Başbakanlık Direktifleri”, ”28.03.1997 tarihli İçişleri Bakanı Meral Akşener imzalı belge” alt 

başlıkları ile maddenin diğer ilgili alt başlıklarında detayları ile açıklanmıştır.       

 

Gerekçeli karar sayfa  2916’da ;    

 

“Batı çalışma grubu faaliyetlerinin 54. Hükümetin yayınladığı 14 Mart 1997 tarihli direktif ve 

28 Mart 1997 tarihli genelge gereğince yapıldığı savunulmuş ise de sivil idarenin temsilcilerinin 

ve kurumlarına gereği için veya bilgi için belgelerin gönderilmediği anlaşılmakla, yapılan 

çalışmaların hükümetten gizli yürütüldüğü ve bilgi verilmediği anlaşılmıştır.”  Değerlendirmesi 

yapılmıştır.  Mahkemenin yaptığı değerlendirme, sanık savunmalarını, mevzuatı, anayasayı ve 

TSK’nın yasal görev ve sorumluluklarını yok sayan, sanık savunmaların özünün salt belirtilen bu 

genelge ve direktife dayalıymış gibi gösteren, kasıtla yapılmış bir değerlendirmedir. BÇG’nin 

kuruluş amaç, hedef ve yasal dayanakları detaylarıyla açıklandığından, bu konuda kapsamlı bir 

açıklama yapılmadan aşağıda yer alan hatırlatma ile yetinilmiştir;   

 

Sanık Çetin Doğan’ın gerekçeli kararda gizlenen mahkemedeki beyanlarında;  “Genelkurmay 

Başkanının Cumhurbaşkanı ile yaptığı mutat görüşme sonrası II. Başkan Çevik Bir ‘J’ Başkanları 

ve ilgili Daire Başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenleyerek ülkemizde meydana gelen irticai 

faaliyetlere karşı bir çalışma yapılması konusunda emir aldığını ve bu amaçla bir çalışma grubu 

kurulması hususunda Karargâhın  görüşünü almak istediğini bildirmiştir. Sonuç itibari ile 

Çalışma Grubu için en uygun mekânın İç Güvenlik Harekat Merkezinin bulunduğu alan olduğu 

kabul görmüş ve görev bu nedenle Harekat Başkanlığına verilmiştir.”  İfadesiyle 4 Nisan 1997 

tarihli çalışma grubu kurulması emrini hazırlama direktifini aldıklarını belirterek, 
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       Gerekçeli karar sayfa 2916’da yer alan mahkemedeki beyanında 10 Nisan 1997 tarihli 

belgeyle ilgili olarak, “Çetin Doğan 28/05/2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu 

ifadesinde; belge ile ilgili olarak özetle;  Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in Genelkurmay 

Başkanı ile görüştükten sonra kendilerini toplayarak “Bakanlıklar gibi bir çalışma yapalım” 

demesi üzerine 4 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir imzalı yazılar gereği 10 Nisan 1997 tarihli belgeyi 

kendisinin hazırladığını, J Başkanları ile koordine edip görüş alarak Çevik Bir’e sunduğunu, silsile 

gereği Genelkurmay Başkanına arz edildiğini, belgenin Ek-A’sında bulunan BÇG şemasını da 

hazırlayıp imzaladığını, Batı Çalışma Grubu Başkanı olduğunu belirtmiştir. (Kls.307)” 

Denmektedir.  

 

Cumhurbaşkanı S.Demirel, 17 Ocak 1997 tarihli “irticai faaliyetler” konulu  brifing sonrası  

Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde zaten sayılan ve tanımlanan “İrtica Tehdidi”ni MGK 

gündemine aldığını, bir dizi tedbir düşündüğünü de belirtecek şekilde Devletin alacağı tedbirlerle 

bu tehdidin tesirsiz hale getirileceğini belirttikten sonra, TSK’ya “GEREKLİ TEDBİRLERİN 

ALINMASI” genel direktifini vermiş ve alınması gereken bir dizi tedbiri de sıralayarak 

açıklamıştır.  Sayısız mevzuat yanında sadece bu DİREKTİF DAHİ, BÜTÜN İDDİALARI ÇÜRÜTEN, 

AÇIK, KESİN, MEŞRU VE YASAL BİR DİREKTİFTİR.    

 

Sonrasında MGK’nın 406 sayılı kararı, Başbakanlık ve İç İşleri Bakanlığı genelgeleri 

yayınlanmış, Gnkur Başkanının Cumhurbaşkanı ile mutat görüşmelerini (ki bu görüşmeler 

Başbakan N.Erbakan ile de yapılmıştır) takiben, Gnkur Başkanı irtica ile mücadele kapsamında  

devlet kurumlarıyla bilgi akışını sağlayacak  Gnkur Karargahı bünyesinde bir çalışma grubu 

kurulması direktifini vermiştir.  Ayrıca, dilekçemizde ve gerekçeli kararda yer alan bir dizi faaliyet 

(Gnku.Bşk.-Başbakan-Cumhurbaşkanı mutat görüşmeleri, 54.Hükümetin kurduğu Başbakanlık 

Takip ve İzleme Kuruluna BÇG’nin gönderdiği evraklar,  Gnkur.Bşk.lığı-MİT-Emniyet-Başbakanlık 

bağlısı MGK Genel Sekreterliği-Bakanlık yazışmaları, DGM’de açılan davalar vs.) BÇG  

faaliyetlerinin hükümetten gizli yürütülmediğinin açık delilleridir. (Alt başlıklarda 54.Hükümetin 

istifasına kadar olan dönemde BÇG tarafından ilgili Bakalıklara gönderilen belgelerin varlığı 

görülmektedir)  

 

Beyanlardan ve belgelerden de anlaşılacağı üzere, devlet tüm kurumlarıyla irtica tehdidine 

karşı Milli Güvenlik Siyasetinin emrettiği gibi topyekün mücadeleyi yoğunlukla başlatmış ve bu 

kapsamda; diğer başlıklarda ve yukarıda açıklanan özet gerekçeyle   4 Nisan 1997 tarihli (gerçek) 

emri takiben 10 Nisan 1997 tarihli emir yayınlanarak  BATI ÇALIŞMA GRUBU KURULMUŞTUR.    

 

Genelkurmay Başkanlığı 10 Nisan 1997 tarihli ‘Batı Çalışma Grubu’ konulu emir ile irticayla 

mücadele için 54. Hükümetin başlattığı bu inisiyatife neredeyse iki ay sonra katılmıştır. 

Mahkemenin Batı Çalışma Grubunun kurulmasında “bir direktif alınmadığı” iddiası diğer 

başlıklarda  açıklandığı üzere doğru olmamakla birlikte, öyle olduğunu bir an varsaysak dahi, 

böyle bir direktife zaten ihtiyaç olmadığı, iç tehdit olan irtica ile mücadelenin, kaynağını anayasa, 

kanunlar ve Bakanlar Kurulu Kararlarından alan (MGSB dahil)  açık görev ve sorumluluk  olduğu, 

aksine devlet tüm kurumlarıyla irtica ile mücadele başlatmış iken TSK nın buna seyirci kalmasının 

hukuken mümkün olamayacağı,  TSK nın başlattığı irtica ile mücadelenin, hangi gerekçe ile 

Hükümete karşı bir hareket ya da sözde darbe sayılabileceği de her türlü izahtan yoksundur.  
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Ancak izahı gereken esas konu; FETÖ ve benzeri irticai odakların, Cumhuriyete ve anayasal 

düzene karşı başlattıkları sinsi planların engelsiz olarak yürütülmesini sağlamak, devlette ve 

TSK’da kadrolaşma faaliyetlerine engel olacak reflekslere mani  olmak, bu dava dahil hukuksuz 

uydurma kumpas davalarla mevcut kurumlara ve TSK ya yargı yoluyla göz dağı vermek ve bu 

maksatla TSK’yı irtica ile mücadeleden uzaklaştırmak suretiyle, sinsi planlarının hayata 

geçirilmesinde izledikleri yol, yöntem, kadro ve teşkilatlarının ortaya konulmasıdır.  

 

Ayrıca, TSK’nın BÇG’nin kurulması için bir direktif alıp almaması, bu mücadelenin 

Hükümete karşı yapılmış bir darbe olarak nitelenebilmesi için bir gerekçe teşkil edemez.  

Yönetsel bir konuda  direktifsiz bir işlem ya da eyleme başlamanın idari ve siyasi sonuçlarını 

değerlendirecek, kabul ya da reddecek, makul  ya da aykırı kabul ederek işlem başlatacak, bunu 

değerlendirecek olan erk yargı değil, yürütmedir. 15 yıl bu konuda hiçbir aykırılık görmeyen, 

ortaya koymayan,  meşru ve yasal kabul eden, hatta bu konuda TBMM soru önergelerine dahi 

meşru ve uygun siyaseten cevaplar veren yürütmenin bu karar ve eylemine aykırılıkla suç icat 

etmeye kalkışmak, hukuki değil ancak siyasi bir amaçla izah edilebilir. Mahkeme iddiasının aksine 

bu garip tespiti ile, 54.Hükümeti anayasal düzene ve Cumhuriyete karşı irtica hedefiyle 

kalkışma halinde gösterdiği,  bu nedenle TSK’nın irtica ile mücadelesinin doğal olarak 

hükümete karşı yapıldığı düşüncesine sahip olduğunu zımnen ortaya koymaktadır. 

Mahkemenin esasen gerekçelendirmesi ve açıklaması gereken konu da budur.      

          

3) 10 NİSAN 1997 TARİHLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU” KONULU EMRİN İÇERİĞİ, 
ANAYASA VE MEVZUATA UYGUNLUĞU;  

 
4  Nisan 1997 tarihli emir gereği, Gnkur.Harekat Başkanlığı sorumluluğunda kurulması 

emredilen  Grubun, amaç ve çalışma ilkelerini içeren  Dosyada bulunmayan gerçek 10 Nisan 1997 

tarihli emrin taslağı Gnkur Harekat Başkanı Korg.Çetin Doğan tarafından kaleme alınmış ve 

Genelkurmay II. Başkanı  Org.Çevik Bir tarafından imzalanmış olmakla beraber, dosya suretinde 

Çevik Bir’in “Sn. Genelkurmay Başkanı’na Arz” talimatı gereğince Genelkurmay Başkanı’na arz 

edilmiş, dönemin Genelkurmay Başkanı  Org. İsmail Hakkı Karadayı tarafından onaylanmıştır. 

 
 Batı Çalışma Grubunun kuruluş amacını ve çalışma esas ve prensiplerinin yer aldığı (tahrif 

edilmediğini düşündüğümüz bölümlerinde)  emirde;  

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısına, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne yönelen 

bölücü terör tehdidi Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarı ile sürdürdüğü İç Güvenlik Harekatı sonucu 

baskı altına alındığı, buna karşılık devletin laik ve demokratik yapısını hedef alan irticai 

faaliyetler ciddi bir tehdit oluşturmaya başladığı, ve terörle mücadelede olduğu gibi bu tehdit de 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci öncelikli vazifesi haline geldiği,   

 

İrticai faaliyetlerin daha fazla gelişmesini önlemek ve ulaştığı bu seviyeden daha alt 

seviyelere çekerek cumhuriyetin temel nitelikleri olan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, 

laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliklerini ilelebet muhafaza etmek maksadıyla, köklü 

tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulduğu,  

 

Bu amaçla, Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi bünyesinde "Batı Çalışma Grubu" 

adıyla ayrı bir birimin oluşturulacağı,  bu birimin  İç Güvenlik Harekat Merkezindeki bölgede 
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faaliyet göstereceği, faaliyetini burada sürdüreceği, Çalışma grubunun öncelikle irtica ile 

mücadele konseptini ve bu konsepte bağlı olarak  (CD 5 içinde bulunan uydurma Batı Harekat 

Konseptine bağlı olarak değil)  İrtica faaliyetlerinin ülke çapında resminin güncel tutulması  

çalışmalarını sürdüreceği ve  bir rapor sisteminin oluşturulacağı belirtilmektedir.  

 

Bu yasal teşkilatın, kaynağını mevzuattan alan esas amacının, emirden de anlaşılacağı gibi,  

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, esas olarak İrtica faaliyetlerinin ülke çapında resminin güncel 

tutulmasınının  hedeflendiği  anlaşılmaktadır.   

 

Bu durumda, emrin icrai niteliğinden ziyade, pasif istihbarat ve tespit niteliğine sahip olduğu, 

esasen siyasi iradenin uygun ve yasal platformlarda irticai faaliyetler konusunda bilgilendirmeyi 

hedeflediği ve  icrai işlemi siyasi iradeye bıraktığı anlaşılmaktadır.  

 

Mahkeme gerekçeli kararında, bu emrin içeriğindeki hangi unsurun, anayasal düzene 

aykırı, ve bu düzene bağlı olarak çalışan bir hükümete karşı eylem ve darbe niteliği taşıdığını 

somut olarak ortaya koyamamış, “direktif alınmadığı” gibi garip ve ilgisiz sözde tespitlerle,  

hükme esas aldığını ifade ederek, gerekçe uydurma çabasına girişmiştir. Mahkemenin bu belgeyle 

ilgili tespitinin hukuki niteliğinin bulunmadığı açıktır.  

 

4) CD 5 İÇİNDE BULUNAN, GNKUR ADLİ MÜŞAVİRLİĞİ AVUKAT BAŞVURU DOSYASINDA  

BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN VE HAVA K.K.LIĞINDAN TEMİN EDİLDİĞİ İFADE EDİLEN 10 NİSAN 

1997 TARİHLİ BELGELER ÜRETİLMİŞ BELGELERDİR.  İMZA KISIMLARI DAHİL BİRBİRLERİNİN 

BİREBİR FOTOKOPİSİDİR. BELGELERİN İÇERİĞİNİN, DOSYADA BULUNMAYAN GERÇEK 10 NİSAN 

1997 TARİHLİ BELGE İLE AYNI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEMEZ;  

 

Dosyada bulunan 10 Nisan 1997 tarihli belgeler;  Gnkur Personel Başkanlığına adresli 

gözüken nushası CD 5 içinde (CD5/Arşiv/Batı Çalışma Grubu isimli klasörde) (Kls.8 s.265,269,270) 

diğerleri ise Gnkur Adli Müşavirlliğindeki “Avukat Başvuru” dosyasında bulunduğu iddia edilen 

ve Hv.K.K.lığından temin edildiği ifade  edilerek FETÖ üyesi KÖSE’nin  6 Mart 2012 ve 3 Nisan 

2012  tarihli evrak EK’lerinde savcılığa gönderdiği Hv.K.K.lığına adresli gözüken nushalarıdır. 

(Kls.1 s.108-110, 239-241).  

  

CD 5 içindeki 10 Nisan 1997 tarihli belge üzerinde “000083” evrak güvenlik numarasının, 

Hv.K.K.lığından temin edildiği ve Gnkur Adli Müşaviriğinde avukat başvuru dosyasından 

bulunduğu iddia edilen 10 Nisan 1997 tarihli belgeler üzerinde ise “000078” evrak güvenlik 

numarasının olduğu görülmektedir.  Aslı arşivlerde bulunamayan gerçek 10 Nisan 1997 tarihli 

belge tahrif edilerek üretilen bu belgeler, CD 5, Gnkur Adli Müşavirliği (Avukat dosyası) ve 

Hv.K.K.lığına monte edilerek dosyaya dahil edilmiştir. Bu kumpası, ortaya koyan temel konu, 

belgeler üzerindeki EVRAK GÜVENLİK NUMARALARIDIR.  

 

a. Evrak Güvenlik Numarasının TSK da kullanılması emri (5 Kasım 2002) ve belge 

üzerindeki Evrak Güvenlik Numaraları;   

 

Bu usül ilk kez 5 Kasım 2002 yılında Gnkur Başkanlığınca yayınlanan emirle Gnkur 

Karargahında yürürlüğe girmiş ve 2008 yılında güncelleştirilen TSK Karargah Hizmetleri 
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Yönergesi (MY-75-1(B)) Bölüm 7-7 de yer almıştır. 1997 yılına ait bir belge üzerinde Güvenlik 

Numarası bulunamaz. Bu husus dilekçemizin “Evraklarda Güvenlik Numarası Kullanımı ve 

Kumpas Belgeleri” başlıklı “37.” Maddesinde detayları ile açıklanmıştır. Gnkur Başkanlığından 

temin edilen ilgili emir 37.maddede bulunmakta olup dosyaya sunulmuştur (EK-12). MY-75-1 

yönergesi dosyada bulunduğundan, mahkemeniz bu hususu, yönergenin ilgili bölümünden de 

inceleyebilir.   

 

Emir ve Yönergeye göre; Evrak Güvenlik Numaralarının ilk iki rakamı yılı tarif eder. 

Üretilmiş belgelerdeki Evrak Güvenlik numaralarının  (000078 ve 000083) ilk iki rakamı “00” dır. 

Yani 2000 yılını tarif etmektedir. 1997 tarihli bu belgede “Güvenlik Numarası” kullanılmayacağı 

gibi,  2000 yılına ait bir numaranın verilmesi de  mümkün değildir.   

 

CD 5 içinde bulunan,  Hv.K.K.lığında bulunduğu iddia edilerek savcılığa gönderilen ve kimliği 

belirsiz bir Avukatı (!) Gnkur Başkanlığına Başvuru (!) dosyasında bulunan 10 Nisan 1997 tarihli 

belgeler aşağıdadır ;  

 

CD 5 içinde bulunan Gnkur Personel Başkanlığına adresli belge  (Kls.8 s.270);  

 

                          
 

0 0 0 0 8 3 
Evrak Güvenlik 

Numarası 

  2000 YILI 
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 Hv.K.K.lığından temin edilen (!) ve Gnkur Adli Müşavirliği Avukat Başvuru dosyasında 

bulunarak  (!) savcılığa gönderilen belgeler  (Kls.1 s.108-110, 239-241);  

                    
 

b. Gnkur MEBS Başkanlığının “Arşivlik ve Arşiv Malzemesi Envanteri” ndeki 

kumpas emaresi (Kls.1 s.284);  

 

Bu  belge, FETÖ üyesi köse imzalı 27 Ağustos 2012 tarihli yazının (Kls.250 s.290) EK’B sinde 4 

Nisan 1997 tarihli belgenin imhasını gösterdiği gerekçesi ile savcılığa gönderilmiştir. 10 Nisan 

1997 tarihli belgenin de tutanağın 3.sırasında yer aldığı görülmektedir. 

 

İmha Tutanağı aşağıdadır (Kls.250 s.284);   

 

0 0 0 0 7 8 
Evrak Güvenlik 

Numarası 

  2000 YILI 

 

 

   Ankara C.Başsavcılığı 
“ASLININ AYNI”  kaşesi 
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Gerçek ve ıslak imzalı aslının dosyada bulunmadığını dilekçemizde açıkladığımız  10 Nisan 

1997 tarihli belgenin dosyada bulunan tahrif edilmiş nushaları ile ilgili olarak;   savcılık ve 

mahkeme heyeti; “kayda girmeyen belgenin imhasının mümkün olmadığı anlaşılmakla bu 

belgenin gerçek olduğu anlaşılmakla hükme esas alınmıştır” şeklindeki anlamsız tespiti ile sahte 

imha tutanağına atıf yaparak ve Hv.K.K.lığından belgenin “aslı” nın gönderildiğini belirterek,  

Dosyada bulunan (CD 5 ve Hv.K.K.lığı suretleri) üretilmiş belgelerin  gerçek olduğuna karar 

vermiştir.   

 

MEBS Başkanlığının İmha Tutanağının 3. Sırasında (MEBS Başkanlığına gönderilen) 10 Nisan 

1997 tarihli belgenin “000088” evrak güvenlik numarası olduğu belirtilerek imha edildiği 

görülmektedir. GERÇEK HİÇ BİR İMHA TUTANAĞINDA  BELGELERİN (VARSA) EVRAK GÜVENLİK 

NUMARALARI BELİRTİLEREK İMHASI YAPILAMAZ.  Böyle bir usül mevzuatta yoktur.  Gerçek, 

hatta dosyada bulunan uydurulmuş imha tutanaklarında dahi tek bir örneğine rastlamak 

mümkün değildir.   

 

YUKARIDA AÇIKLADIĞIMIZ GİBİ, 2002 YILINDAN ÖNCE, 1997 YILINDA EVRAK GÜVENLİK 

NUMARASININ KULLANILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. ÜSTELİK 10 NİSAN 1997 TARİHLİ BELGEDE 

EVRAK GÜVENLİK NUMARASI BULUNMASINA RAĞMEN, İMHA TUTANAĞININ 4.SIRASINDA 

İMHASI GÖRÜLEN VE AYNI MAKAMIN ÇIKARDIĞI  29 NİSAN 1997 TARİHLİ  BELGEDE EVRAK 

GÜVENLİK NUMARASI DA YOKTUR. Yani Gnkur Başkanlığı 4 Nisan ve 10 Nisan 1997 tarihli sözde 

belgelere evrak güvenlik numarası vermiş, ancak yine aynı tarihlerde yayınladığı 29 Nisan 1997 

tarihli belgeye Evrak Güvenlik Numarası vermemiştir (!).  Bu durum izah edilemez.  

 

Bunun bir tek sebebi vardır. 29 Nisan 1997 tarihli belge Hasan Celal Güzel tarafından dava 

konusu yapılmış ve o tarihte üzerinde bir evrak güvenlik numarasının bulunmadığı 

görülmektedir. Bu nedenle de kumpasçılar, 29 Nisan 1997 tarihli evrak üzerine bir güvenlik 

Evrak Güvenlik Numarası   

             000088 

29 Nisan 1997 tarihli belge 
 Evrak Güvenlik Numarası   

                 YOK 
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numarası verememişlerdir.  1997 YILINA AİT ÜZERİNDE EVRAK GÜVENLİK NUMARASI BULUNAN 

TÜM EVRAKLAR KUMPAS ÜRÜNÜDÜR.  

 

c. Hv.K.K.lığına adresli  (Hv.K.K.lığından temin edilen ve Adli Müşavirlik Avukat 

Başvuru dosyasında bulunan) ve Gnkur Personel Başkanlığına adresli CD 5 içinde bulunan 10 

Nisan 1997 tarihli belgeler üretilmiş sahte belgelerdir;   

 

Gnkur eski Adli Müşaviri FETÖ üyesi M.Köse, 6 Mart 2012 tarihli yazında (Kls.1 s.164);  Adli 

Müşavirlikte bir inceleme yaptığını ve yapılan incelemede (!) 4 ayrı dosya içinde bir takım belgeler 

bulduğunu belirterek, yazının “EK-Ç” sinde“Avukat Başvurusu” dosyası içinde bulunan sözde 

belgeleri de savcılığa göndermiştir. Bu sözde belgeler içinde 10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma 

Grubu” konulu belge de bulunmaktadır (Kls.1 s.108-110). 

 

Ancak ne iddianamede ne de gerekçeli kararda kimliği belirsiz bir Avukatın belirsiz bir 

zamanda Gnkur Başkanlığına başvuru yaptığından ve 10 Nisan 1997 tarihli belgenin Hv.K.K.lığına 

adresli bir suretinin fotokopisini teslim ettiğinden hiç söz edilmemiştir (!)  

  

Gnkur eski Adli Müsaviri FETÖ üyesi M.Köse, Hv.K.K.lığına adresli 10 Nisan 1997 tarihli 

belgenin “ASLI” nın ilgili komutanlıktan temin edildiğini belirterek,  3 Nisan 2012 tarihli evrakın 

EK’inde savcılığa göndermiştir (Kls.1 s.240) (Yazı yukarıdaki alt başlıkta mevcuttur)  

 

Gerekçeli karar sayfa 2917’de;  10 Nisan 1997 Tarihli “Batı Çalışma Grubu” Konulu Belge'nin; 

(….) 5 nolu CD olarak adlandırılacak CD den (CD5/Arşiv/Çalışma grubu oluşturulması) 

klasöründen de elde edildiği, Genelkurmay Başkanlığının 03.04.2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140-

303-12/ M.O.A. 90032805 sayılı yazısı ile, 10 Nisan 1997 tarihli HRK: 7200-77-97/İGHD(PL2) 

Sayılı bu belgeyi gönderdiği,…”  ifade edilmektedir.  

 

Dosyada bulunan 10 Nisan 1997 tarihli belgelerden;  CD 5 içinde (CD5/Arşiv/Batı Çalışma 

Grubu isimli klasörde) (Kls.8 s.265,269,270)  bulunan belge Gnkur Personel Başkanlığına adresli, 

FETÖ üyesi Köse’nin Hv.K.K.lığından temin edildiğini ifade ettiği belge ile, Gnkur Adli 

Müşavirliğinin “Avukat Başvuru Dosyası”ndan bulduğunu iddia ettiği belgeler ise Hv.K.K.lığına 

adresli gözüken nushalardır. (Kls.1 s.108-110, 239-241).   

 

Farklı adreslere gönderilmiş hiçbir gerçek evrakın ıslak imzaları ve el yazıları BİREBİR AYNI 

OLAMAZ.  

 

DOSYADA BULUNAN VE YUKARIDA BELİRTİLEN 10 NİSAN 1997 TARİHLİ BELGELERİN 

TAMAMI ÜRETİLMİŞ BELGEDİR. BİRBİRLERİNİN BİREBİR FOTOKOPİSİDİR.  Belgelerin mukayesesi 

aşağıdadır;  

 

Bu iki belge, farklı adreslere gönderilmesine rağmen ÇEVİK BİR İMZALARI, ELYAZISI 

TARİHLERİ (10) VE EL YAZISI EVRAK ARA NUMARALARI BİREBİR AYNIDIR.   
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FETÖ üyesi M.Köse’nin, 10 Nisan 1997 tarihli belgenin ilgili komutanlıktan temin ettiği (!) ve 

“ASLI” olduğunu belirterek  savcılığa gönderdiği Hv.K.K.lığına adresli nushası FOTOKOPİ 

İMZALIDIR, DAVAYA FİZİKİ SOMUT DELİL YARATMAK İÇİN ÜRETİLMİŞ BELGEDİR (Kls.1 s.108-

Sahte CD 5 içindeki 
Gnkur Personel  
Bşk.lığına adresli  
gözüken  dijital belge 
(CD5/Arşiv/Çalışma 
grubu oluşturulması) 

FETÖ üyesi M.Köse’nin  
Hv.K.K.lığından temin 
edildiğini belirterek  3 
Nisan 2012 tarihli yazı 
ekinde ve  avukat 
başvuru dosyasında 
bulduğunu iddia ederek  
6 Mart 2012 tarihli yazı 
ekinde savcılığa  
gönderdiği Hv.K.K.lığına 
adresli  gözüken 
belgeler (Kls.1 s.108-
110, 239-241) 

 

Emrin 2.sayfası 

 

Emrin 2.sayfası 
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110). CD 5 içinde bulunan Gnkur Personel Başkanlığına adresli gözüken nushasının sadece 

adres kısmı değiştirilmiş (imzaları ve el yazıları aynı) BİREBİR FOTOKOPİSİDİR.   

   

S. (14).B.10 NİSAN 1997 TARİHLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU” KONULU BELGE EKİ OLAN BATI 

ÇALIŞMA GRUBU ŞEMASI (8.Kls. S:265) (G.K.s.2917) 

 
Bu belge, yukarıda açıklanan 10 Nisan 1997 tarihli belgenin EK-A’sıdır. Yukarıda açıklanan 

hususlar “Ek” olan bu belge için de aynen geçerlidir; 
 
EK belgenin üzerindeki şemada,  yapılması muhtemel esaslı tahrifat  yapılmadığı varsayılarak, 

dosyadaki mevcut hali ile aşağıdaki değerlendirme yapılmıştır. Çalışma Grubu Gnkur Harekât 

Başkanlığına bağlı İç Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde teşkil edilmiştir. Dosyada bulunan 10 

Nisan 1997 tarihli emrin EK-A’sında yer alan teşkilat şeması aşağıda görülmektedir. 

                  
 

 Grubun personel mevcudu, 9’u Gnkur. Hrk. Başkanlığından, 6’sı Gnkur. Karargahının 

diğer birimlerinden olmak üzere toplam 15 subaydan ibarettir. Cari Hrk. bölümünde görev yapan 

4 subay ikiz görevli olup Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Irak’ta yürütülen İç Güvenlik Harekatının 

Psikolojik desteği için fiilen bölgede görev almışlardır. Batı Çalışma Grubunda görev almış 

personelin sadece altısı kurmay subaydır.  

 

 Yukarıdaki şemada Batı Çalışma Grubuna personel takviyesinde bulunacak 

Başkanlıklar ve görevlendirecekleri personel miktarı görülmektedir. Gnkur Karargahı’ndaki “J 

Başkanlıkları” belirtilmektedir. Bu bir anlamda Batı Çalışma Grubunda görev yapanların ismen bir 

merkezden tespit edilmediğini, bir başka deyişle ortada suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgüt 

bulunmadığını da göstermektedir. Çalışma Grubunda görev alan personel tayin veya başka 

sebeple görevden ayrıldığında, yerine bağlı olduğu J Başkanlığından başka bir personelin 

görevlendirilmesi de Batı Çalışma Grubu personelinin geçici personel görevlendirilmesi ile 

oluşturulduğunu göstermektedir. Nitekim Ağustos 1997 başında Asayiş Komutanlığı’na 

(Diyarbakır) tayini çıkan Gnkur Harekat Başkanı Korg. Çetin Doğan’nın yerine, 15 Ağustos 1997’de 

Genelkurmay Harekât Başkanlığı’na atanan Korgenerale aynı zamanda Batı Çalışma Grubu 

Başkanı görevi verilmiştir.    
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 Batı Çalışma Grubu İç güvenlik Harekât Dairesi bünyesindeki İç Güvenlik Harekât 

Merkezinin bir bölümü olarak teşkil edilmiştir.  İç Güvenlik Harekât Merkezinin hemen 

bitişiğinde İstihbarat Başkanlığının bağlısı olan İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesinin (İKK 

ve Güv. D.) iki şubesi bulunmaktadır. Bu şubeler İç İstihbarat Şubesi ile İstihbarat Destek 

Şubeleridir.  BÇG’nin İstihbarat Başkanlığının görevlerini üstlenmesi söz konusu değildir. Batı 

Çalışma Grubunun ‘İstihbarat ve Değerlendirme Bölümü’ altında personel sayısı verilmeden 

“İstihbarat Başkanlığı Destek Şubesi” yazılıdır. Bunun anlamı, Çalışma Grubunun istihbarat 

desteğinin İstihbarat Başkanlığınca sağlanmasının öngörülmüş olmasıdır. Başlangıçta şemada 

görüldüğü gibi Destek Şubesinin bir bölümünün Batı Çalışma grubuna tahsis edilen bölgede 

yerleştirilmesi düşünülmüş ise de bulunduğu yerin birkaç adımlık mesafede olması nedeniyle yer 

değişiminden vazgeçilmiştir.  

 

Şemadan da anlaşılacağı gibi Batı Çalışma Grubunda, Kuvvet K.lıkları, J.Gn.K.lığı ve MGK 

Genel Sekreterliği temsilcileri yoktur. BÇG nin yaklaşık bu teşkilat şemasından başka hiçbir 

kurulu hiyerarşik bağlantısı ve emir komuta ilişkisi yoktur. BÇG teşkilatında, sözde “üst kurul”, 

“alt kurul”, “kriz masası kurulu” gibi iddianamede ve gerekçeli kararda ileri sürülen uydurma 

birimlerin  BÇG ile bir ilişkisi olmuş olsa idi, bu bağlantının da bu şemada gösterilmesi gerekirdi.  

 

Dosyada bulunan  10 Nisan 1997 tarihli belgelerin tamamında olduğu gibi, farklı birimlere 

adresli olmalarına rağmen bu belgelerin EK-A’ larında da, imza ve el yazısı evrak ara numarası 

birebir aynıdır. Belgeler, üretilmiş kumpas belgeleridir. Belgelerin mukayesesi aşağıdadır;  

 

 

 
 

 

 

 
 

Sahte CD 5 içindeki 
Gnkur Personel  
Bşk.lığına adresli  
dijital belge 
(CD5/Arşiv/Çalışma 
grubu oluşturulması) 

FETÖ üyesi M.Köse’nin  
Hv.K.K.lığından temin 
edildiğini belirterek  3 
Nisan 2012 tarihli yazı 
ekinde ve  avukat 
başvuru dosyasında 
bulduğunu iddia 
ederek  6 Mart 2012 
tarihli yazı ekinde 
savcılığa  gönderdiği 
Hv.K.K.lığına adresli  
gözüken belgeler 
(Kls.1 s.108-110, 239-
241) 
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T. (14).C. BATI ÇALIŞMA GRUBU İŞBÖLÜMÜNE İLİŞKİN BELGE (8.KLS.S:259-264) (G.K.s. 

2918): 

 
      Sahte CD 5 içinde yer alan bu belge gerekçeli kararın “DELİLLER” ana başlığı altında  sayfa 

2918 de aynen yer almaktadır. Ancak, mahkeme bu belgenin atılı suçla ilişkisini, nitelik ve 

değerlendirmesini yapamamıştır.  Yapması da mümkün değildir. Bu sözde belgede;  biri Albay 

diğerleri daha alt rütbede 16 kişinin isim, rütbe, parantez içinde dahili telefon numarası ve 

görevi yazılıdır.  Ancak; 

 
      Batı Çalışma Grubunda Görevlendirilenlere “Sürekli Giriş Kartı Verilmesi” Konulu Belgede 

(8.KLS.S:256-258) (sayfa 2930-2954);  45 kişinin ismi yer almaktadır, 

 
      Batı Çalışma Grubu “Telefon Rehberi” Konulu Belgede (8.Kls. S:210)(G.K.s. 2934) ise, 26 
Kişinin ismi  yer almaktadır.  
 

CD 5 içinde yer alan yukarıda sayılan her üç sözde belgedeki isimler ve kişi sayıları birbirini 

tutmamaktadır. Mahkemenin bu çelişkiye karşı bir açıklaması ve gerekçesi yoktur. Bu nedenle 

de bu belgeyi değerlendirmekten kaçınmıştır. Ayrıca;  

 

 30 Nisan 1997 tarihli BÇG Görev Bölümü adlı bu sözde belgede yazılı 16 kişiden beşi telefon 

rehberinde yer almamış (Örnek sanık Sinasi Çalış ve Aydın Karaşahin), ancak görev  bölümünde 

yer almayan 10 farklı kişinin isimleri ise sözde telefon rehberine dahil edilmiştir.  Diğer iki  

belgeyle ilgili  ilginç uyumsuzluklar kendi başlığı altında detaylarıyla açıklandığından burada 

sadece kısaca değinilmiştir.  

 

Bu sahte belgeye bakarak kimin nerede, ne maksatla ne zaman görev yaptığı, ya da görev 

yapıp yapmadığını anlamak mümkün değildir. Mahkemenin, bu konuda en kapsamlı bilgiyi 

verecek olan FETÖ üyesi savcı Bilgili ve kumpasçı işbirlikçilerine sorması, belgenin aydınlığa 

kavuşturulması için daha yararlı olacaktır.  

 

Bu sözde belge G.K.sayfa 2918 de aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir ;   
 
“Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, GENELKURMAY 

KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay Başkanlığı Muhabere 

Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: A..3278 yazılı, GİZLİLİK 

DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve A5J21I2222525 seri numaralı 5 nolu CD 

olarak adlandırılacak CD ile ilgili olarak yapılan üçlü biirkişi raporunun EK-1/8.sayfasında 

“BCG/CD5/Bcg/bornova/Ziya/GÖREV-BL.DOC” isimli word belgesinin, 11.02.1997 tarihinde 

“ÖMER ÖZKAN” kullanıcısı tarafından oluşturulduğu ve “MEHMET ÖZBEK” tarafından 30.04.1997 

tarihinde en son kaydetme işleminin yapıldığı, Bu belgede; Batı Çalışma Grubu Cari Harekat 

Bölümü, Batı Çalışma Grubu Planlama Bölümü, Batı Çalışma Grubu İstatistik ve Veri Hazırlama 

Bölümü, Batı Çalışma Grubu İstihbarat ve Değerlendirme Bölümlerinde çalışan kişilerin isim, 

rütbesi ve görevlerinin yer aldığı belirtilmiştir.”    Şeklindedir.  
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Sahte CD 5 içinde yer alan ve çıktısı alınarak sözde delil olarak adli emanete verilen bu 

sözde belgenin delil niteliği bulunmadığı gibi, TSK ve sanıklar tarafından da teyit edilmemiş ve 

imhasına da rastlanmamıştır.      

 
U. (14).D. SANIK AHMET DAĞCI’NIN BÇG DE GÖREVLENDİRME YAZISI (95 Kls.S:292)(G.K.s. 

2921) : 

 

  FETÖ üyesi Gnkur Adli Müşaviri M.Köse’nin 26 Temmuz 2012 tarih ve AD.MÜŞ.: 9140. 303-

12/M.O.A sayılı “Takdir Belgeleri” konulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazmış olduğu 

cevabi yazısının ekine ilgisiz biçimde sıkıştırıp gönderdiği, Mu.Yzb.Ahmet Dağcı’nın Gnkur.MEBS 

Başkanlığında görevli iken 11 Nisan 1997 tarihinde Gnkur Harekat Başkanlığında 

görevlendirilmesini konu alan 25 Temmuz 2003 tarihli evrakın,  Mu.Yzb.Ahmet Dağcı’nın TSK 

Sağlık K.lığındaki şahsi dosyasının içinde bulunduğu belirtilmektedir (G.K.s.2921).   

 

ANCAK BU BELGE, AHMET DAĞCI’NIN TSK SAĞLIK K.LIĞINDAKİ ŞAHSİ DOSYASINDA 

BULUNMAMIŞTIR.  KUMPASIN NASIL İŞLEDİĞİNİ AÇIKLAYAN BU BELGE İLE İLGİLİ  FETÖ ÜYESİ 

M.KÖSE YALAN SÖYLEMEKTEDİR. Belge üzerindeki Evrak Güvenlik Numaraları, FETÖ 

kumpasının nasıl işlediğini açıklamaktadır. Bu konu dilekçemizin “Evraklarda Güvenlik Numarası 

Kullanımı ve Kumpas Belgeleri” başlıklı  “37.B.” maddesinde kapsamlı olarak açıklanmıştır.  

 

Yanısıra, mahkemenin gerekçeli kararının bazı kısımlarında, kendisiyle de çelişkiye düşerek 

BÇG’nin 10 Nisan 1997 tarihinden önce kurulduğu iddiasını da çürüten bir belgedir.  

 

       Gnkur MEBS Başkanlığının 25 Temmuz 1998 tarihli evrakı aşağıdadır (Kls.95 s:292)(G.K.s. 

2921).Belge üzerindeki Evrak Güvenlik Numaraları bu evrakın bulunması ve savcılığa gönderilmesi 

aşamalarında, üzerinde işlem yapan Gnkur Başkanlığı birimlerini ifade etmektedir;   
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Bu belgenin, Ahmet Dağcı’nın TSK Sağlık K.lığındaki şahsi dosyasından bulunmadığını ve 

kumpas belgelerinin nasıl yaratıldığını, dilekçemizde bulunmakla birlikte kısaca açıklamakta yarar 

görmekteyiz;   

ASLI “HİZMETE ÖZEL” OLAN BU BELGE AHMET DAĞCI’NIN TSK SAĞLIK K.LIĞINDAKİ ŞAHSİ 

DOSYASINDA BULUNMAMIŞTIR;    

 

2.ADŞ.Md.lüğünce  
basılmıştır. 

 

             1 2 0 5 9 5 
Gnkur İKK ve  
Güv.D.Bşk.lığına bağlı 
Bilgi  Güvenliği 
Şb.Md.lüğüne ait 
 

) 

 
                    1 2 0 1 4 7 

Gnkur İsihbarat Bşk.lığı  

2. Analiz ve Değ. 

Şb.Md.lüğün Evrak 

Güvenlik Numarası 

1 2 1 2 1 2   Gnkur.Adli Müşavirliğine ait 

 Gnkur Personel Bşk.lığı  General-
Amiral Şube Md.llüğüne ait 

 

121441 
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Gnkur. MEBS Başkanlığının 25 Temmuz  2003 tarihli  ve aslı “Hizmet Özel” olan bu evrak 

üzerindeki  “12 ile başlayan  4 adet evrak güvenlik numaralarının tamamı 2012 yılına aittir.     

Emir ve yönerge gereği  “Hizmete Özel” evrak üzerinde güvenlik numarası kullanılamaz.  GİZLİ” 

damgası ve “2012 yılına ait  4 farklı evrak güvenlik numarası, bu evrakın 2012 yılında 4 ayrı 

BİRİMDE  işlem gördüğünü ifade etmektedir.  

 

Ancak, FETÖ üyesi Köse, 26 Temmuz 2012 tarihli yazısında;  bu yazının  AHMET DAĞCI’NIN 

TSK SAĞLIK K.LIĞINDAKİ ŞAHSİ DOSYASINDA BULUNARAK ADLİ MÜŞAVİRLİĞE GÖNDERİLDİĞİNİ 

BELİRTMEKTEDİR.  Bu beyana göre “Hizmet Özel” evrak bu aşamada “Gizli” gizlilik derecesine 

çevrilmiş olsa dahi evrak üzerinde  en fazla iki adet evrak güvenlik numarasının bulunması 

gerekir iken, dört adet evrak güvenlik numarasının bulunduğu görülmektedir.  FETÖ ÜYESİ 

MUHARREM KÖSE YALAN SÖYLEMEKTEDİR. BU BELGE AHMET DAĞCI’NIN TSK SAĞLIK 

K.LIĞINDAKİ SAHSİ DOSYASINDA BULUNMAMIŞ VE TSK SAĞLIK K.LIĞINDAN 

GÖNDERİLMEMİŞTİR.  EVRAK ÜZERİNDE TSK SAĞLIK K.LIĞINA AİT EVRAK GÜVENLİK NUMARASI 

YOKTUR. 

25 Temmuz 2003 tarihli evrak, Gnkur İstihbarat Başkanlığına Bağlı 2.Analiz ve 

Değerlendirme Şb.Md.lüğünce,  bir kısmı bu şube müdürlüğüne devredilen Gnkur. İGHD 

Başkanlığı evrak arşivinde bulunmuştur (ya da bu arşive geceyarısı operasyonu ile konularak 

bulunması sağlanmıştır). Evrak, Şube Müdürü Alb.İrfan Karan tarafından “GİZLİ” gizlilik 

derecesine çevrilip fotokopisi çekilerek “aslının tıpkı çekimi” ibaresi ile imzalanmış ve fotokopi 

belge üzerine “120147” evrak güvenlik numarası basılarak, verilen (anlamsız) emir gereği İKK 

Daire Başkanlığına kapak evrakı ekinde (FETÖ üyesi Tuğg. Mustafa Özsoy) gönderilmiştir. İKK 

Daire Başkanı evrakı, kendisine bağlı Bilgi Güvenliği Şb.Md.Vekili FETÖ üyesi (itirafçı) Mu.Bnb. 

Bülent Sevindik’e göndermiştir.  

 

FETÖ üyesi Sevindik, evrakın fotokopisi üzerine BELGE ASLI KENDİSİNDE OLMADIĞI HALDE 

“ASLININ AYNIDIR” KAŞESİ VE “120595” EVRAK GÜVENLİK NUMARASI BASARAK İMZALAMIŞ ve 

FETÖ ilişkisi dışında hiyerarşik hiçbir ilişkisi bulunmayan Gnkur Personel Başkanlığına bağlı 

General-Amiral Şb.Müdürlüğüne (FETÖ üyesi Kur.Alb. M.Serdar Sevgili’ye) göndermiştir.  

 

FETÖ üyesi M.Serdar Sevgili, fotokopi belgeye “121441” evrak güvenlik numarası basarak 

evrak ekinde FETÖ üyesi Admüş M.KÖSE’ye göndermiştir. M.KÖSE ise, 25 Temmuz 2003 tarihli 

evraka “121442” evrak güvenlik numarası basarak, 26 Temmuz 2012 tarihli evrak ekinde “belge 

Ahmet Dağcı’nın TSK Sağlık K.lığındaki şahsi dosyasından bulundu” yalanı ile FETÖ üyesi savcı 

Bilgili’ye göndermiştir.   

Söz konusu evrakın, bu evraktan haberi bulunmayan 2.Analiz Ş.Md.lüğüne FETÖ üyelerince 

tahrif edilerek buldurulması ve savcılığa intikal ettirilmesi aynen yukarıda açıklandığı şekilde olup, 

üzerindeki evrak güvenlk numaraları ile belgelenmiştir.  O dönem, Gnkur İst.Başkanlığı Analiz 

Değ.Daire Başkanlığına bağlı 2.Analiz Değerlendirme Şube Müdürlüğü görevini yürüten  

KUR.ALB İRFAN KARAN’IN TANIK OLARAK DİNLENMESİ ZORUNLUDUR.  

 
Ergenekon Balyoz, internet andıcı, 28 Şubat vs. kumpas soruşturma/davalarının FETÖ yargısı 

tarafından başlatılıp sürdürüldüğü dönemde, Gnkur Karargahı birimlerine, savcılıklardan talep 

edilen ve Daire Başkanlıkları/ Şube Müdürlüklerinde bulunan (buldurulan) tüm belgelerin, 
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öncelikle o dönemde FETÖ üyesi Tuğg. Mustafa Özsoy’un (15 Temmuz kalkışmasında Gnkur 

İstihbarat Başkanı) başında bulunduğu Gnkur İKK ve Güv.Daire Başkanlığına gönderilmesi emri 

verilmiştir. Yani, FETÖ üyesi Adli Müşavir M.Köse’nin tarif ettiği belgeleri kendi arşivlerinde bulan 

(buldurulan) birimler, hiyerarşik bağlantısı bulunmayan Gnkur İKK ve Güv Daire Başkanlığına 

göndermiş, bulunan/buldurulan belgeler bu daire başkanlığınca, kendisine bağlı FETÖ üyesi 

Bnb.Bülent Sevindik’in (FETÖ Yurtta Sulh Konsey üyesi) Şb.M.V.liğini yürüttüğü Bilgi Güvenliği 

Şube Md.lüğüne aktarılarak denetlenmiştir. Gnkur İKK.ve Güv.D.Bşklığı kendisine bağlı 

olmayan Başkanlık ve Daire Başkanlıklarının yürüttüğü idari işlemleri, hiyerarşik amir gibi 

denetleme görev ve yetkisine sahip değildir. 

 

Belge daha sonra Personel Bşk.lığına bağlı General-Amiral Şube Md.lüğüne gönderilmiştir. 

Hiyerarşi dışı oluşturulan bu evrak denetleme/üretme zinciri, içinde dikkat çeken önemli 

hususlardan bir diğeri ise; Hiçbir ilişkisi bulunmayan belgelerin Gnkur Personel Başakanlığı 

General-Amiral Şube Müdürlüğüne gönderilmesi ve belgelerin bu şubenin denetiminden 

geçirilerek FETÖ üyesi Adli Müşavir M.KÖSE’ye ulaştırılmasıdır. O dönem Gnkur Personel 

Başkanı FETÖ üyesi Korg.İlhan Talu ve General Amiral Şube Müdürü ise daha sonra 

Tuggeneralliğe terfi ettirilen FETÖ nün Yurtta Sulh konsey üyesi Kur.Albay M.Serdar Sevgili’dir. 

 

Bu hiyeraşi dışı çevrimle Gnkur Adli Müşaviri FETÖ üyesi M.Köse’ye kumpas 

malzemelerinin sağlandığı anlaşılmaktadır.  

MEBS BAŞKANLIĞININ 25 TEMMUZ 2003 TARİHLİ BELGESİ, FETÖ ÜYESİ M.KÖSE’NİN 

SAVCILIĞA GÖNDERDİĞİ BELGE VE BİLGİLER HAKKINDA YALAN SÖYLEDİĞİNİN SUÇÜSTÜ HALİ 

OLMAKLA BİRLİKTE, BELGE/ÜRETME KUMPAS ORGANİZASYONUN NASIL İŞLEDİĞİNİ ORTAYA 

KOYMASI BAKIMINDAN DA OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. BU DURUM TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ KÖSE’NİN 

SAVCILIĞA GÖNDERDİĞİ TÜM BELGE VE BİLGİLERİN MAHKEMENİZCE AYRINTISI İLE 

İNCELENMESİNİ GEREKLİ KILMAKTADIR. 

 

YZB. AHMET DAĞCI’NIN 11 NİSAN 1997 TARİHİNDE HAREKAT BŞK.LIĞINDA 

GÖREVLENDİRİLMESİ VE ŞİFAHİ EMİR;  

 
Gerekçeli kararda (G.K.s. 2922); “Mu.Yzb.Ahmet Dağcı (1989-5) ilgi (a) emir kapsamında 

teşkil edilen çalışma grubunda görev almak üzere Genelkurmay MEBS Başkanlığı temsilcisi olarak 

şifahi emirle 11 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Harekat Başkanlığında görevlendirilmiştir.”  

“Belgenin Genelkurmay Başkanlığından gelen resmi belge olup sanık Ahmet Dağcı'nın amirlerinin 

şifahi emri ile batı çalışma grubunda çalışmak üzere görevlendirildiği, ve sanığın günlük BÇG 

çalışmalarında çalıştığı anlaşılmıştır.”  Denilmektedir. 

 

Gerekçeli kararda  “Deliller” başlığı altında sayılan bu belgenin, adı geçen sanığın  mevzuata 

uygun şekilde BÇG’de görevlendirildiğini ve iddianın aksine BÇG’nin 10 Nisan 1997 tarihinde 

kurulduğunu göstermesinin dışında, atılı suçu açıklayan  hiçbir yanı yoktur.  Kaldı ki sanık 

hakkında beraat kararı verilmiştir.   

 
Mahkemenin iddiasını çürüten (zaten çürümüş olan) önemli husus;  BÇG’nin 10 Nisan 1997 

tarihli Gnkur Başkanlığını emri ile oluşturulduğunun açık ve resmi olarak teyit edilmesidir.   

Belgenin 2.maddesinde yer alan “Genelkurmay Harekat Başkanlığı bünyesinde ilgi (a) emir 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 448 / 1709 
 

 

çerçevesinde oluşturulan çalışma grubu görevi sona ermekle birlikte” ifadesinde geçen evrakın 

ilgi (a) sı: “Gnkur Bşk.lığının 10 Nisan 1997 gün ve HRK:7200-77-97/İGHD.(2) sayılı “Batı Çalışma 

Grubu” konulu belgedir. Bu belge Batı Çalışma Grubunun bu tarihten önce kurulmadığını ortaya 

koymaktadır. Ancak mahkeme bu konuda bir değerlendirme yapmamıştır. 

 

Diğer bir konu ise; mahkemenin belgede yer alan “ŞİFAHİ EMİR” cümlesinin altını çizerek,  

bu hususun hukuk dışı bir faaliyet olduğu algısını yaratmasıdır. Ancak, İç Hizmet Kanunu Madde 8 

de;   “Emir;  “Hizmete ait bir talep veya yasağın sözle, yazı ile ve sair surette ifadesidir” şeklinde 

tanımlanmıştır. Emir işaret dahil vesair her şekilde verilebilir. Mahkemeler, açık mevzuatın 

uygulanmasını  üstelik algı yaratmak suretiyle suç unsuruymuş gibi değerlendiremez.  İdarenin 

takdir hakkını sınırlayan yerindelik denetiminde bulunamaz. TSK’yı kendi idari anlayışına göre 

şekillendiremez.  

 

FETÖ ÜYESİ SAVCININ DİĞER SANIK İFADELERİNİ ÇARPITTIĞI GİBİ  SANIK AHMET 

DAĞCI’NIN SAVCILIK İFADESİNİ ÇARPITMASI;  

 
Mahkeme gerelçeli kararda (s.668)  Ahmet Dağcı’nın savcılıkta verdiği ifadesinde;  “MEBS 

Başkanlığında göreve başladığını, asıl kadro görevi MEBS Başkanlığında olmak üzere kendisinin 

Batı Çalışma Grubunda sözlü olarak görevlendirildiğini, takdim ve sunum kartları yaptığını, 

Genelkurmay 2. Başkanına haftalık brifingte arz edilmek üzere power point programında yansı 

hazırladığını,“ belirterek sahte CD 5 içindeki sözde takdim,sunum kartları ve yansıların BÇG 

tarafından üretildiğine kanıt algısı yaratmıştır. .Ancak durum böyle değildir;  

Sanık Ahmet Dağcı mahkemedeki savunmasında, mahkemenin ilişki algısı yaratmaya 

çalıştığı sözde  CD 5 içindeki sözde BÇG takdim, sunum kartları ve  yansılarla ilişkisi olmadığını 

açıkça ifade etmiştir. Sanık mahkemedeki ifadesinde;  

 

G.K.s. 671; “sözlü emir, gerek orada şahsıma verilen teknikerlik görevi hizmete ilişkindir bu 

emrin kapsamı genelkurmay başkanlığı karargahının demirbaş malzemeleri olan ve iç güvenlik 

harekat dairesinde bulunan birkısım bilgisayarların bakımı, onarımı ve faal halinde 

bulundurulması ve işletilmesidir.  

 

G.K.s. 672; “Sayın Başkanım, değerli üyeler konusu suç olan hiçbir emir almadım ve yerine 

getirmedim, içerik olarak yansı hazırlamadım, içeriği amirim tarafından hazırlanan metinleri 

verilen emir üzerine bilgisayarda yansı haline getirdim, TARAFIMCA BİLGİSAYARDA 

OLUŞTURULMUŞ YANSILARIN HİÇBİRİ DAVA DOSYASI İÇERİSİNDE BULUNMAMAKTADIR, 

rahatsız olmamı gerektirecek bir ifade içeren yansı da hazırlamadım, 

 

G.K.s. 672; üzerime atılı suça ilişkin fiiller ve dokümanlarla hiçbir bağlantım, ilgim ve haberim 

yoktur, bu kapsamda bir kez daha ifade etmek istiyorum, ne Batı Çalışma Grubu oluşturması 

emirlerinden ne Batı Eylem Planından, ne rapor sisteminden, ne Batı Harekat Konseptinden 

bilgim, ilgim ve haberim olmadığı gibi rütbem ve sınıfım itibari ile aksinin düşünülmesi de olası 

değildir,  

 

(…) Savcılık sorgulamamda ilk defa gördüğüm dokümanlar başta olmak üzere hiçbir 

belgeye nüfuz etmedim, (…) şube müdürü tarafından metni verilen ve emirle şahsıma yaptırılan 
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yansılar hatırlayabildiğim kadarıyla Genelkurmay Başkanlığı karargahında yapılan ve bütün 

başkanlıklardan temsilcilerin katıldığı haftalık bilgilendirme brifinglerine ait olup, iç güvenlik 

harekat dairesi brifinginin bir bölümünü oluşturmaktaydı, (…) DOSYADA MEVCUT DELİLLER 

ARASINDA YER ALAN YANSILARIN HİÇBİRİ TARAFIMDAN HAZIRLANMAMIŞTIR,”şeklinde 

beyanları tutanaklarda bulunmaktadır.  

 

V. KRİZ MASASI GRUBU, BATI ÇALIŞMA GRUBU KRİZ MASASI KURULU, KRİZ MASASI, BÇG 

ÜST KURULU, ÜST KURUL  VE  BATI ÇALIŞMA GRUBU;   

 

FETÖ üyesi savcı Bilgili ve  mahkeme heyeti, 10 Nisan 1997 tarihli emrin 9.a maddesinde 

belirtilen  ve 09.01.1997 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi  

Yönetmeliği  gereğince kurulan “KRİZ MASASI GRUBUNUN;  CD 5 içindeki sahte belgelerde yer 

alan “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu”, “Batı Kriz Masası”, “BÇG Üst Kurulu”, “Batı  Üst 

Kurulu”, ya da “Üst Kurul”  olduğunu iddia ederek, Gnkur Başkanlığında yapılan her toplantının 

BÇG toplantısı olduğunu ileri sürmüştür. Ancak bu uydurma BÇG Kurul ve  Grupların, BÇG ve 

“Kriz Masası  Grubu” ile ilişkisi yoktur.   

 

Bu başlıkta,  gerçek  Kurul ve Grup ile sözde belgelerde yer alan uydurma KURUL ve 

GRUPLAR  açıklanarak, sahte belgelerinin ve iddianın çelişkileri ortaya konulacaktır;    

 

1) 10 Nisan 1997 “Batı Çalışma Grubu” konulu emrin 9.a maddesinde 

tanımlanan “KRİZ MASASI GRUBU” (GERÇEK) ;  

 
- Gnkur İKK ve Güvenlik Daire Başkanı 
- Gnkur İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı 
- Gnkur Psikolojik Harekat Daire Başkanı 
- Gnkur Basın Yayın Halkla İlşkiler Daire Başkanı veya temsilcisi 
- K.K.K.lığı İsth.Başkanı veya temsilcisi 
- Dz.K.K.lığı İsth.Başkanı veya temsilcisi 
- Hv.K.K.lığı İsth.Başkanı veya temsilcisi 
- J.Gn.K.lığı İsth.Başkanı veya temsilcisi 

 
“Kriz Masası Grubu” TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu raporunda da (sayfa 921) 

belirtildiği gibi; REFAH-YOL Hükümeti döneminde 09.01.1997 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi  Yönetmeliği  gereğince kurulmuştur. Hergün 10.00-10.45 

saatleri arasında toplanır. Tek gerçek belgedir.  

 

BATI ÇALIŞMA GRUBU İLE ORGANİK BİR BAĞI YOKTUR. Mahkemenin Kriz Masası Grubunu 

BÇG ile ilişkilendirmesi somut veriye dayanmayan bir çarpıtmadır. REFAH-YOL HÜKÜMETİNİN 

ÇIKARDIĞI KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİNDE BELİRTİLEN ESASLAR ÇERÇEVESİNDE GÖREV 

YAPMIŞTIR.  

 
2)  “BATI ÇALIŞMA GRUBU ÜST KURULU” (SAHTE ) :  

 
- Gnkur İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı 
- Gnkur Psikolojik Harekat Daire Başkanı 
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- Gnkur Basın Yayın Halkla İlşkiler Daire Başkanı veya temsilcisi 
- K.K.K.lığı İsth.Başkanı veya temsilcisi 
- Dz.K.k.lığı İsth.Başkanı veya temsilcisi 
- Hv.K.K.lığı İsth.Başkanı veya temsilcisi 
- J.Gn..K.lığı İsth.Başkanı veya temsilcisi 

 
Uydurulmuş bu kurul CD 5 içindeki sahte belgelerde yer alan, her sözde belgede farklı 

tanımlanan bir sözde  kuruldur.  Sözde belgelerde aşağıda açıklandığı şekilde tanımlanmıştır;   

 
a. “Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu Toplantısı Cereyan Tarzı” belgesinde (8. Klasör 

syf.154) :  

 
 Tanım:    “BATI ÇALIŞMA GRUBU ÜST KURULU” 
                 
                 Sözde belgede; 10 Nisan 1997 tarihli emirde belirtilen  “Kriz Masası Grubu” nun 

“Batı Çalışma  Grubu Üst  Kurulu”  olduğu,  “Alt Kurul” olarak   tarif edilen 
BÇG’nin, aldığı kararların sözde “Üst Kurul olan bu kurulda onaylandığı”ve 
yürürlüğe girdiği yazılıdır.  

 
                    Toplantı:   Pazartesi ve Perşembe günleri sözde kurul toplantısı. 

                            (Gnkur J Başkanlarına bilgi arzı yapılmıyor)  
  

  Üyeler   :  Kuvvet K.lıkları ve J.Gn.K.lığı İsth.Başkanları, İGHD Bşk, Psk.H.D.Bşk. Gnkur   
                   Basın Yayın Halkla İlşkiler Daire Başkanı veya temsilcisi 
 

          Çelişki  : 10 Nisan 1997 tarihli emrin 9.maddesine göre kurulduğunu iddia ettiği  sözde “Batı 
Çalışma  Grubu Üst  Kurulu” emirde belirtildiği gibi her gün 10.00-10.45 saatleri 
arasında değil,  sadece Pazartesi ve Perşembe günleri toplanacağı yazılıdır. Bu 
çelişki “Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu Toplantısı Cereyan Tarzı” belgesinin sahte 
olduğunu da açıklamaktadır.  

  
10 Nisan 1997 tarihli emirde yer alan “Kriz Masası Grubu” üyesi  Gnkur İKK ve   
Güvenlik Daire Başkanı, bu sözde kurulda yoktur.  Bu sözde kurul “Kriz  Masası 
Grubu” olamaz.   
 
“Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu”  sözde belgesine göre üyeleri arasında 
yer alan MGK Gensek  Temsilcisi, Başbakanlık As.Danışmanı, Özel Kuv.K.lığın 
Temsilcisi,  J.Asayiş K.lığı temsilcisi  bu kurulda yoktur.  Bu sözde kurul, sözde 
“Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu” da olamaz. 
 
Bu belgeye göre Gnkur J Başkanlarına bilgi arzı yapılmıyor. Ancak; “İGHD 
Pl.Ş.Haftalık Brifing, Arz ve Toplantı Çizelgesi”ne ve “Batı Çalışma Grubu 
Faaliyetleri” konulu belgeye göre ise Gnkur J Başkanlarına  Cuma günleri bilgi arzı 
yapılmaktadır. 

             

b. “İGHD Pl.Ş.Haftalık Brifing, Arz ve Toplantı Çizelgesi” belgesi (8.Klasör syf.159 

(Pdf:s.158))  :   

 
Tanım    :  “BATI ÜST  KURULU”   

 
Toplantı :  Pazartesi ve Perşembe saat 14.00,  her ayın son Perşembe günü aylık Brifing,  
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                                        Çarşamba günleri  Harekat Bşk.tarafından J Başkanlarına BÇG faaliyetlerinin arzı 
 Her hafta Salı günü saat 10.00 Gnkur Bşk.arz. 

 
   Üyeler   : Kuvvet K.lıkları İsth.Başkanları ve MGK Gensek temsilcilerin katılımıyla 
   

 Çelişki : 10 Nisan 1997 tarihli emirde yer alan “Kriz Masası Grubu” üyesi olmayan MGK 
temsilcisi bu belgede toplantıya katıldığından  Bu sözde kurul 10 Nisan 1997 
tarihli emirde yer alan “Kriz  Masası Grubu” olamaz.   

 
“Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu Toplantısı Cereyan Tarzı” Başlıklı sözde belgeye 
göre;  MGK Gensek temsilcileri bu kurulun üyesi değildir. Bu sözde belgeye göre 
MGK temsilcisi   “Batı Üst  Kurulu”  toplantısına katılmaktadır. Bu sözde kurul 
“BÇG Üst  Kurulu”  da olamaz. 

                       
“Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu”  üyeleri arasında sayılan Başbakanlık 
As.Danışmanı, Özel Kuv.K.lığın Temsilcisi, J.Asayiş K.lığı temsilcisi  bu kurulda 
yapılan toplantıda yoktur.  Bu sözde kurul ve toplantı, sözde “Batı Çalışma Grubu 
Kriz Masası Kurulu”  da olamaz.  
 
Bu sözde belgeye göre Gnkur J Başkanlarına  Cuma günleri  bilgi arzı yapılırken, 
“Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu Toplantısı Cereyan Tarzı”  konulu belgeye göre 
Gnkur J Başkanlarına  bilgi arzı yapılmamaktadır.  
Haftalık toplantı çizelgesinde, aylık toplantılar planlanmıştır. Sahtedir.  
 

c. “BÇG Devir Teslim Memorandumu” konulu belge (8.Klasör syf.158 (Pdf:s.154)) :  

  
Tanım    :  “ÜST  KURUL”   
 
Toplantı :  Harekat Başkanı Başkanlığında Pazartesi-Perşembe  Sunay Salonu  saat 14.00   
          

          Üyeler :  Sözde belgede Kurul; Gnkur İKK ve Güv.D.Bşk, Psk Hrk.D.Bşk, İGDH Pl.Ş.Md., MGK 
Gensek  Tem, Kuvvet İsth.Bşk.ları, Gnkur Basın Hlk.İlş.ve Tnt.D.Tem., Sekreterya   

 
Çelişki : 10 Nisan 1997 tarihli emirde yer alan “Kriz Masası Grubu”n da MGK Gensek 

temsilcileri yoktur. Bu sözde kurulda MGK temsilcileri üyeleri arasında sayılmıştır. 
Bu sözde kurul  “Kriz  Masası  Grubu”  olamaz.  

 
“Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu Toplantısı Cereyan Tarzı” belgesine göre sözde 
üst kurul üyeleri arasında MGK temsilcisi ve Sekreterya yoktur. Bu sözde kurul 
“Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu” da olamaz.  
 
Pazartesi-Perşembe toplantılarının “HAREKAT BAŞKANI BAŞKANLIĞINDA” 
yapılacağı belirtilmesine rağmen, Gnkur Gensek Tarihçesinde “HAREKAT 
BAŞKANI KOORDİNESİNDE” yapılacağı yazılıdır. Çelişkilidir.  Başkanlık etmek ile 
Koordine etmek, emir-komuta ilişkisi açısından farklı kavramlardır. 

 

d. “Batı Çalışma Grubu Faaliyetleri” konulu belge (8.Klasör syf.152 (Pdf:s.141);   

 
Tanım   : Herhangi bir kurul ya da masadan söz edilmiyor. Tanımı yapılmamış. 
 
Toplantı : Batı Çalışma Grubu toplantısı  Pazartesi-Perşembe Heyete (!) arz toplantısı. 
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                  Batı Çalışma Grubu toplantısı  Cuma günleri Gnkur J Başkanlarına  arz  toplantısı. 
                Gnkur Başkanına BÇG tarafından Cuma günleri arz toplantısı 
          
 Üyeler :  BÇG tarafınan Kuvvet Komutanlıkları ve MGK Temsilcilerinden oluşan BİR HEYETE   

ARZ TOPLANTILARI yapılacağı yazılıdır.   
                           

Çelişki : “10 Nisan 1997 tarihli emirde yer alan “Kriz Masası Grubu”n da MGK Gensek 
temsilcileri yoktur. Bu sözde “Heyet” de MGK temsilcileri bulunmaktadır.  Bu 
sözde kurul  “Kriz  Masası  Grubu”   olamaz. 

 
“Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu Toplantısı Cereyan Tarzı” belgesine göre sözde 
üst kurulda MGK temsilcisi yoktur.  Bu belgede tarif edilen “Heyet”  “Batı 
Çalışma Grubu Üst Kurulu” olamaz. 
 
Pazartesi-Perşembe toplantılarının “HAREKAT BAŞKANI BAŞKANLIĞINDA” 
yapılacağı belirtilmesine rağmen, FETÖ üyesi Köse’nin manüpile ettiği Gnkur 
Gensek Tarihçesindeki sözde BÇG toplantılarında “HAREKAT BAŞKANI 
KOORDİNESİNDE” yapılacağı yazılıdır. Çelişkilidir.  Başkanlık etmek ile Koordine 
etmek, emir-komuta ilişkisi açısından farklı kavramlardır.  
 
Bu sözde belgede, Batı Çalışma Grubunun  Gnkur J Başkanlarına  Cuma günleri 
bilgi arzı  yaptığı yazılır.  Sözde “Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu Toplantısı Cereyan 
Tarzı” başlıklı belgeye göre J Başkanlarına bilgi arzı yapılmamaktadır. Çelişkilidir.   
                

3) “BATI ÇALIŞMA GRUBU KRİZ MASASI KURULU” (SAHTE) ;  

 
- Gnkur.İsth.ve İKK D.Bşk.Tümg.Fevzi TÜRKERİ  
- KKK.lığı İsth.Bşk.Tümg.Cevat Temel ÖZKAYNAK  
- Dz.K.K.lığı İsth.D.Bşk.Dz.Kur.Kd.Alb.Eser ŞAHAN  
- Hv.K.K.lığı İsth.Bşk.Hv.Plt.Tuğg.Çetin DİZDAR  
- J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk.Tümg.Hakkı KILINÇ  
- J.Asyş.K.lığı Mustafa BIYIK  
- MGK.Gn.Sek.Hv.Kd.Alb.Selman Yazıcı 
- ÖKK.lığı Tem.Top.Kd.Alb.Yavuz GÜRCÜOĞLU  
- Başbakan.As.Bşk.Dan Gn.Sek.Dz.Kur.Yb.Serdar ÇELEBİ 
- Gnkur.Bas.Hlk.İliş.D.Bşk.lığı Tem.Tnk.Yb.Mustafa BABACAN  
- Ad.Müş.Tem.Hakim Yb.Orhan NALCIOĞLU Kılıç 3008 
- KKK.lığı İsrafil AYDIN (?) (Kimi temsil ettiği belli değildir)  

 
Bu sözde Kurul, CD 5 içindeki sahte belgelerde yer alan, her sözde belgede farklı tanımlanan 

uydurulmuş bir kuruldur.  Sözde belgelerde aşağıda açıklandığı şekilde tanımlanmıştır;  
 

a. “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu” (8.Kls.s.211 (Pdf s.212));  

 CD 5 içinde yer alan bu sözde belgede, sözde “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu”  
Üyeleri yukarıda belirtilen şekilde sayılmıştır.  

 
Tanım    :  “BATI ÇALIŞMA GRUBU KRİZ MASASI KURULU” 
 
Toplantı :  Belirtilmemiş 

           
          Üyeler  :  Yukarıda sayılmıştır.   
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           Çelişki :  10 Nisan 1997 tarihli belgede yer alan gerçek “Kriz Masası Grubu”nun üyeleri 
arasında yer alan Gnkur İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı ve Psikolojik Harekat 
Daire Başkanı bu sözde kurulun üyeleri arasında yoktur. “Batı Çalışma Grubu 
Üst Kurulu” 10 Nisan 1997 tarihli belgede yer alan gerçek “Kriz Masası Grubu” 
olamaz.   
 
Sözde “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu” üyeleri farklı olduğundan,  “BÇG 
Üst Kurulu”  “Batı  Üst Kurulu ”ya da “Üst Kurul”  şeklinde tanımlanan  sözde  
kurul da olamaz.   

 
Bu sözde belgede “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu” adı verilen kurul,  “27 
Mayıs  1997 tarihli  Batı Çalışma Eylem Planı” n da “Batı Kriz Masası”  adı ile 
tanımlanmıştır çelişkilidir. 

 

b. 27 Mayıs  1997 tarihli  “Batı Çalışma Eylem Planı” (8.Kls.s.208 (Pdf s.189));  

 
Tanım    :  “BATI KRİZ MASASI”   
 
Toplantı : Günleri Belirtilmemiştir. 27 Mayıs  1997 tarihli  “Batı Çalışma Eylem Planı” 3. 

maddesinde eylem planına dahil edilmesi gereken faaliyetleri karara 
bağlamakla görevlendirildiği yazılıdır. 

 
Üyeler  :  Belirtilmemiş 

   
 Çelişki : Sözde belgede kararları, yukarıda sayılan (MGK Gensek Temsilcsi, Başbakanlık 

As.Dan, ÖKK.lığı Tem vs dahil) üyelerle kurulan “Batı Kriz Masası”nın alacağı 
yazılıdır.  Ancak diğer sözde belgelerde kararları   bu üyelerden oluşmayan “Batı 
Çalışma Grubu Üst Kurulu”  (Batı Üst Kurulu ya da Üst Kurul)  tarafından alınacağı 
yazılıdır.  Bu önemli bir kumpas çelişkisidir. Yani üyeleri farklı iki karar kurulu 
vardır ve  sahte belgelere göre her iki sözde kurul da Pazartesi-Perşembe günleri 
toplanıp karar almaktadır (!)  

 
10 Nisan 1997 tarihli emrin 9.maddesine göre kurulduğunu iddia ettiği  sözde 
“Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu” emirde belirtildiği gibi her gün 10.00-
10.45 saatleri arasında değil,  sadece Pazartesi ve Perşembe günleri 
toplanacaktır. Bu çelişki 27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Eylem Planı”nın sahte 
olduğunu da açıklamaktadır.  
 

                 Bu sözde belgede “Batı Kriz Masası” adı verilen bu sözde kurul,  diğer sözde 
belgede “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu” adı ile tanımlanmıştır 
çelişkilidir.   

 
4) BATI ÇALIŞMA GRUBU (GERÇEK) : 

 
Bulunduğu belge, Toplantılar ve Katılımcılar :    
 
Gnkur Başkanlığının 10 Nisan 1997 “Batı Çalışma Grubu” konulu  emirle kurulmuştur. Belge 

Ek’inde  teşkilat şeması  bulunan Batı Çalışma Grubunun başka hiçbir sözde Kurul ya da Masa 

ile ilişkisi yoktur. Bu emrin ekinde yer alan teşkilatın dışında hiçbir ilişkiden söz edilmemektedir. 

Eğer;  “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu”  “Batı Kriz Masası”, “BÇG Üst Kurulu”,  “Batı  Üst 

Kurulu” ya da “Üst Kurul”  şeklinde tanımlanan  sözde BÇG  kurul ve grupları ile bir ilişkisi ya da 
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karar alma bağlantısı olsa idi, bu bağlantının bu teşkilat şemasında tanımlanması gerekirdi. Bu 

emir bir teşkilat-Kuruluş emridir. Bu teşkilat ve emir-komuta bağlantısının dışında hiçbir bağlantısı 

yoktur.  

 

Yukarıda sayılan sözde BÇG kurul ve Masalar kendi içinde dahi çelişkilidir. Bu çelişki, kumpas 

çelişkisini ve yargının kastını açıklamaktadır.  

 

                
 
SONUÇ OLARAK;  

 

 Sahte CD 5 içindeki;  “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu”,  “Batı Kriz Masası”, “Kriz 

Masası”, “BÇG Üst Kurulu”, “Batı  Üst Kurulu”, “Üst Kurul”  şeklinde tanımlanan  sözde BÇG  kurul 

ve masalarını açıklayan belgeler sahte ve çelişkilidir. Her belgede farklı bir isimle ve farklı 

üyelerle tarif edilmiştir. Ancak isimleri farklı bu  sözde BÇG kurul ve masalarının tamamı BÇG 

adına sözde bir üst teşkilat olarak karar almaktadır. Kumpasçının, FETÖ üyesi Bilgili’nin ve 

mahkeme heyetinin mantıksal kargaşa yaşadığı açıktır.  BÜTÜN BU SÖZDE BELGELER AYNI ANDA 

DOĞRU OLAMAZ.  

 

 Sayılan bu sözde BÇG Kurul ve Kriz Masalarının, 10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu” 

konulu emrin 9.a maddesinde tanımlanan ve  09.01.1997 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi  Yönetmeliği  gereğince kurulmuş  gerçek  “KRİZ MASASI 

GRUBU”  üyeleri ve çalışma şekli ile lişkisi yoktur. Kuruluşu, üyeleri, toplantı periyotları 

farklıdır.  Bu sözde BÇG Kurul ve Masaları Pazartesi-Perşembe günleri toplanmaktadır.  Oysa, 

10 Nisan 1997 tarihli emirde  “KRİZ MASASI GRUBU”  nun her gün her gün 10.00-10.45 saatleri 

arasında  toplanacağı yazılıdır.  

 

  Bir kısım sözde belgede kararları, “BATI KRİZ MASASI”nın (MGK Gensek Temsilcisi, 

Başbakanlık As.Danışmanı, ÖKK.lığı Tem vs dahil) alacağı yazılı olmasına rağmen,  diğer bir kısım 

sözde belgede  kararları   bu üyelerden oluşmayan “BATI ÇALIŞMA GRUBU ÜST KURULU”  (Batı 

Üst Kurulu ya da Üst Kurul)  tarafından alınacağı yazılıdır.  Bu önemli bir kumpas çelişkisidir. Yani 
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üyeleri farklı iki karar kurulu vardır ve  sahte belgelere göre her iki sözde kurul da Pazartesi-

Perşembe günleri toplanıp karar almaktadır (!)  

 

 Sözde BÇG kurul ve masaları;  bir kısım belgeye göre Cuma günleri J Başkanlarına bilgi arzı 

yapılırken, diğer sözde belge göre J Başkanlarına bilgi arzı yapılmıyor.  Bu  sözde belgelere göre, 

bilgi arzı yapılmasına rağmen  Gnkur J Başkanlarının BÇG adına karar alma yetkisi yoktur.  

Kararları, içlerinde J Başkanları bulunmayan sözde BÇG kurul ya da masalar almaktadır. O halde 

bu bilgi arzı ne maksatla yapılmaktadır?   Mahkemenin bu çelişkiye cevabı yoktur.  

 

 Sayılan bu sahte belgelerde yer alan sözde BÇG Kurul ve Kriz Masalarının, sayılan sözde 

toplantıları yapabilmesi ve karar alması  zaman-üye- yetki çelişkileri nedeniyle de mümkün 

değildir.  Mahkeme gerekçeli kararda,  her gördüğü Gnkur rutin karargah toplantısını, zaman-

mekan-üye-fonksiyon bağlantılarını kasıtla karartarak, çelişkilerine rağmen sözde BÇG toplantıları 

olarak tanımlaması, mevcut gerçekliğe ve hukuka aykırıdır.  

 

 Yukarıda yer alan sözde belgelerde açıklanan bariz çelişkiler, bu davanın açık bir kumpas 

davası olduğunu, mahkemenin delilleri değerlendirmeden iddianameden kopyaladığı çelişkili 

iddiaları gerekçeli kararına monte ederek davayı  siyasi amaçla  yürüttüğünün delilidir.  Bu sözde 

BÇG kurul ve masalar, sözde Gensek Tarihçesindeki toplantı manipülasyonları ile J Başkanlarına 

arz senaryosunun; Gnkur J Başkanlarını, Gnkur Gensek’i, Gnkur Daire Başkanlarını, MGK Gensek 

üyelerini,  Başbakanlık Ask.Danışmanını, Adli Müşavirliği ve sözde kurullarda ismi sayılan kişileri 

bu kumpas davasına dahil etme, sanık yapma senaryosudur. BARİZ ÇELİŞKİLERİ BULUNAN SÖZDE 

BELGELERİN VE SÖZDE KURULLARIN TAMAMI SAHTEDİR. KUMPAS ÜRÜNÜDÜR.  

 
W. (15).A. İGHD.PL.Ş. HAFTALIK BRİFİNG, ARZ ve TOPLANTI ÇİZELGESİ (8.Kls. S:159) (G.K.s. 

2922-2926);  

 
Mahkeme gerekçeli kararında (G.K.s. 2922); “İGHD.PL.Ş. HAFTALIK BRİFİNG, ARZ Ve 

TOPLANTI ÇİZELGESİ” başlığı altına bu sözde belge içeriğini yazmış, ancak hiçbir değerlendirme 

yapmadan, bir sonuca ulaşmadan, sanık ifadelerine atıf yapmadan, alt başlıkta yer alan “BATI 

ÇALIŞMA GRUBU ÜST KURULU TOPLANTISI CEREYAN TARZI” BAŞLIKLI BELGE” yi değerlendirmeye 

başlamış ve sonunda sanıkların  tek bir belge ile ilgili ifadelerini, her iki başlıkta yer alan belgelerle 

ilgiliymiş gibi değerlendirme yaparak, her iki belge hakkında ”sanıklarca doğrulandığı” nı ifade 

ederek hükme delil olarak  almıştır. Bu işlem hukuk dışıdır. Bu nedenle, bu belgeyle ilgili esas 

değerlendirmemiz alt başlıkta (BATI ÇALIŞMA GRUBU ÜST KURULU TOPLANTISI CEREYAN 

TARZI” BAŞLIKLI BELGE) yapılmış ve her iki belgeyi de kapsamaktadır.  Ancak bu kısımda bu 

sözde belgeyle ilgili kısaca açıklama yapmakta yarar görmekteyiz;  

 
Gerekçeli kararın 2922’nci sayfasında yer alan bu belge,  sahte CD 5 içinde yer alan,  tek 

sayfa, isimsiz ve imzasız dijital belgedir. Bu sözde belge “BCG\CD5\Bcg\bornova\Ziya\ARZ VE 

TOPL.CIZELGESI.doc” word belgesi olarak tanımlanmıştır. Sanıklar tarafından ve resmi 

makamlarca doğrulanmamıştır. Ancak belge içinde kelime oyunları yapılarak ve bazı cümleler 

ilave edilmek suretiyle suç oluşturulmaya çalışılmıştır. 
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Örnek 1: (BATI OLAYLARININ değerlendirilmesi Saat 14:00) tabiri kasıtla ilave edilmiştir. 

“BATI OLAYLARI” diye bir tanım başka gerçek ya da sahte hiçbir belgede de  kullanılmamıştır.  

 

Örnek 2: “Her sabah saat 10:00’da şubede BÇG Alt Kurulu toplantısı yapılır” ve “KARARLAR 

ALINIR” ifadesi kasıtla ilave edilmiştir.  BÇG ALT KURULU DİYE BİR KURUL YOKTUR.  Hiçbir resmi 

gerçek belge ve sanık ifadeleri ile doğrulanmamış, aksine yalanlanmıştır.   Önemli diğer bir husus 

ise  “BÇG’nin bir KARAR ALMA görev ve yetkisi yoktur.  Bu konu alt başlıkta detaylarıyla 

açıklanmıştır. 

.  

Gerekçeli kararda “bu belgenin bazı sanıkların savcılık ifadeleri ! ile (Ümit Şahintürk, İdris 

Koralp, Ahmet Dağcı ve Salih Eryiğit) doğruluğu tespit edilmiştir” ifadesi yer almaktadır. Bu iddia 

gerçek dışı olup, alt başlıkta detayları ve sanık beyanlarıyla açıklanmıştır. 

  

Bu sözde belge  CD 5 içinde yer alan diğer dijital belgeler gibi davaya dayanak yaratmak ve 

sanık üretmek amacıyla  FETÖ  ve işbirlikçilerince uydurulmuş sahte belgedir.   

 
Sözde belge hiç bir sanık tarafından teyit edilmemiş, davaya delil üretmek üzere kurgulanmış 

uydurma belgedir. 

 

X.  (15).B. BATI ÇALIŞMA GRUBU ÜST KURULU TOPLANTISI CEREYAN TARZI BAŞLIKLI 

BELGE (VE ARZ VE TOPLANTI ÇIZELGESİ) (8.Kls. S:200), (G.K.s.2923):  

 
Bu sahte belge; 5 nolu CD içerisinde bir sayfadan ibaret, isimsiz, imzasız, kim tarafından 

oluşturulduğu belirsiz dijital word belgesidir.   

 

 Bu başlık altında sadece Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu Toplantısı Cereyan Tarzı” Başlıklı Belge 

incelenmiş gözükse de, bu başlığın sonunda mahkeme G.K.s.2924’de;  “Adli Emanetin 2012/3 

sırasında kayıtlı 5 nolu CD olarak adlandırılacak CD'den “BCG\CD5\Bcg\bornova\Ziya\ARZ VE 

TOPL. CIZELGESI.doc" ve "BCG\CD5\Bcg\bornova \ Ziya\BÇG ÜST KRL.TOPL. CEREYAN TARZI.doc" 

isimli dijital ortamda yer alan word belgesinin..” Şeklinde her iki belgeyi birleştirerek bir 

değerlendirme yapmış, bu suretle sanıkların bir belge hakkındaki  çarpıtılmış sözde savcılık 

beyanları ile her iki belgenin doğruluğunu teyit ettiği izlenimi yaratmıştır.  

 

Esasen  sanıklara sorulan sorular ve  cevaplar, “BCG\CD5\Bcg\bornova\Ziya\ARZ VE TOPL. 

CIZELGESI.doc” ile ilgilidir.  Sanıkların "BCG\CD5\Bcg\bornova \ Ziya\BÇG ÜST KRL.TOPL. 

CEREYAN TARZI.doc" şeklinde tanımlı sözde belge hakkında hiçbir bilgilerinin olmadığı 

anlaşılmaktadır.  

 

Bu sözde belge askeri ifade tarzından uzak sahte bir belgedir.  Gnkur Başkanlığında kurulan 

diğer bütün çalışma gruplarında olduğu gibi  ne Batı Çalışma Grubunun ne de  sözde Batı Üst 

Kurulunun  “KARAR ALMA” veya “KARAR ONAYLAMA” veya “KARAR ALTINA ALMA” şeklinde bir 

görev yetkisi olamaz.  Böyle bir yetki, 10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu” konulu belgede 

de bulunmamaktadır.  Kaldı ki, bu sözde Üst Kurulun onayladığı, karar altına aldığı, yayımladığı, 

emrettiği TEK BİR KARAR BELGESİ DOSYADA MEVCUT DEĞİLDİR. 
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Ayrıca, TSK’da “Karar Alma”, “Karar Onaylama” “Karar Altına Alma” gibi toplu eylemi 

gösteren bir  karar alma süreci yoktur. Kararlar  hangi kurul ve kişlerce alınmış olursa olsun,  

ancak BİR TEKLİF OLARAK KABUL GÖRÜR, Mevzuat ve TSK hiyerarşisi kesin emrin sadece 

KOMUTAN TARAFINDAN VERİLMESİNİ EMREDER.  KOMUTANIN BİR EMRİ VERMEK İÇİN KURUL 

KARARINA İHTİYACI YOKTUR. BU ANCAK SİVİL TEŞKİLATLARIN TARZIDIR. TSK’da  karar alma ve 

karar verme yetkisi sadece Komutana aittir. Her önüne gelenin, her grubun karar alma ve bunları 

işleme koyma, emir verme gibi ne görevi ne de yetkisi yoktur.  

 

Bu sözde belge de yer alan karar alma, karar onaylama gibi ifadeler,  hükme delil olmaktan 

ziyade, FETÖ irtibatlı sivil bir organizyonun kumpas belgesi olduğunu fazlasıyla kanıtlamaktadır.  

Mahkemenin dava sürecinde BÇG’nin kurulma emri ve diğer emirlerin yetkili makam tarafından 

verildiği, belgelerde yer alan diğer imzaların irade beyan edecek konumda olmadığını doğru 

tespitle ileri sürerek bir kısım sanıklar için beraat kararı veren  mahkeme,  bu sözde belgede yer 

alan kurulun “karar alma”yetkisini askeri hiyerarşiye uygun bulup (!)  yan delil kabul edip hüküm 

kurması,  esasen kendisi ile çeliştiğini de açıklamaktadır.  

 

Özet olarak BÇG ve bahse konu üst kurul diğer çalışma gruplarında olduğu gibi hiçbir 

biçimde karar oluşturma mekanizması değildir.  Emir, direktif ve talimat verme yetkisi yoktur 

ve olmamıştır. Yaptıkları görev, kuruluş emrinde de belirtildiği gibi, bilgi toplamak, analizler ve 

durum tespitleri yapmak, raporlar hazırlamak ve bunları komuta katına sunmaktır. Kuruluş amacı 

ve verilen emirler dışında başka bir faaliyet göstermeleri mümkün değildir.  

 

1) “Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu Toplantısı Cereyan Tarzı” Başlıklı Belge ve 

Çelişkileri ;  

 

Gerekçeli karar sayfa 2922’de yer alan bu belgeden alıntı aşağıdadır. Sözde belgede; 10 Nisan 

1997 tarihli emirde belirtilen  “Kriz Masası Grubu” nun “Batı Çalışma  Grubu Üst  Kurulu”  

olduğu,  ve kararların bu sözde kurul tarafından onaylanıp yürürlüğe gireceği yazılıdır. Ancak bu 

kurulda Gnkur İKK ve Güvenlik Daire Başkanı yoktur.  Bu sözde kurul “Kriz  Masası Grubu” 

olamaz.   

Ayrıca; görüldüğü gibi bu kurul üyeleri arasında; MGK Gensek  Temsilcisi, Başbakanlık 

As.Danışmanı, Özel Kuv.K.lığın Temsilcisi, J.Asayiş K.lığı temsilcisi  bu kurulda yoktur.  Bu sözde 

kurul,   sözde “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu” da olamaz. Mahkemeye göre bu iki sözde 

kurul da BÇG kararlarını onaylamaktadır. Muhtemelen, hızlı davranıp masaya önce oturan 

kurulun karar  onayladığı bu ciddi çelişki,  mahkemenin hiç dikkatini çekmemiştir(!) 
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Bu belgeye göre Gnkur J Başkanlarına bilgi arzı yapılmamaktadır. Ancak; “İGHD Pl.Ş.Haftalık 

Brifing, Arz ve Toplantı Çizelgesi”ne ve “Batı Çalışma Grubu Faaliyetleri” konulu belgeye göre  

Gnkur J Başkanlarına  Cuma günleri bilgi arzı yapılmaktadır. Belge hem kendi içinde, hemde 

aşağıda ve diğer başlıklarda yer alan diğer sözde BÇG belgeleri ile çelişkilidir. ÇÜNKÜ SAHTEDİR.  

 
2) “İGHD Pl.Ş.Haftalık Brifing, Arz ve Toplantı Çizelgesi” ve Çelişkiler;  

 
Kim tarafından, ne maksatla, ne zaman hazırlandığı, hazırlayan, onaylayan, isim, imza, gizlilik 

derecesi, evrak numarası, “ek” ise bir neyin eki olduğu, asıl ise evrak formuna ait işaretler,  dosya 

zımba ya da delik izi  vs. hiçbir resmi karine bulunmayan sözde belgenin hukuki delil niteliği 

yoktur.  Bu belgeyi hazırlayan kumpasçının, FETÖ üyesi Bilgili’ye bir sayfa içinde sözde Günlük-

Haftalık-Aylık BÇG toplantıları ile ilgili  sözde delil yaratarak sözde tarihçe ile ilişki kurmasını 

sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. Kls.16 s.302 de yer alan sözde belge aşağıdadır;   

        

 
 

Bu sözde belgede bir çok çelişkinin yanında, esasen mahkemenin özenle gizlediği iki önemli 

çelişki vardır;  

 

a. Birincisi;   “BATI ÜST KURULU” nun Pazartesi-Perşembe günü MGK Gensek. 

Temsilcisinin katılımı ile toplantı yapacağı yazılıdır. Ancak;  “Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu 

Toplantısı Cereyan Tarzı” Başlıklı sözde belgeye göre MGK Gensek temsilcisi (leri) bu kurulun 

üyesi değildir. Bu sözde kurul toplantılarına katılmazlar. Bu sözde kurul “Batı Çalışma Grubu 

Üst Kurulu” olamaz.  

  

b. İkincisi;  Mahkeme “Aylık Komutanlar Toplantısı”nın sözde  BÇG toplantıları 

olduğunu iddia etmiştir. Ancak bu çizelgede, böyle bir toplantı planlaması yapılmamıştır.  
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c. Sözde Belgedeki diğer çelişkiler ;  

                        

Sözde belge HAFTALIK bir çizelge olmasına rağmen, içeriğinde; İç Güvenlik Harekat 

Dairesinin Planlama ve koordinasyon yetkisi bulunmayan “Aylık Karargah Birifingi”  ve “Aylık 

Komutanlar Toplantısı”  matbu hanelerinin bulunduğu (!), hatta “Aylık Komutanlar Toplantısı” 

sütununun boş bırakıldığı görülmektedir. Bu sütunun, sadece sözde Tarihçede yer alan Gnkur 

Rutin Faaliyeti olan “Aylık Komutanlar Toplantısı” nı ve toplantıya katılan komutanları bu kumpas 

davasına dahil etmek için tasarlandığı da anlaşılmaktadır.   

 

Haftalık bir çizelgede bulunmaması gereken “Aylık Karargah Birifingi” sütünunda ise, 

Perşembe satırına denk gelen kutuda; “Emir verildiğinde her ayın son PERŞEMBE GÜNÜ” ifadesi 

yazılıdır. “Perşembe” satırına,  denk gelen kutu içine yine “PERŞEMBE” günü yazmak, ancak, 

ilkokul mezunu bir sözde imama biat eden bilgi seviyesi ile izah edilebilir.  

 

Ayrıca, yine “Aylık Karargah Birifingi” sütununun, en altında “Emir verildiğinde her ayın son 

haftası içinde” ifadesi yazılıdır. Madem “Aylık Karargah Brifingi”  emir verildiğinde  ayın son 

haftası  yapılacaktır, o halde, emir verildiğinde her ayın son Perşembe günü ifadesi”nin anlamı 

nedir?  Bu çelişkili iki ifadenin, gerçek resmi bir belgede aynı anda bulunması mümkün değildir.  

 

     G.K.s.2948’de “1997 Yılı Genelkurmay Genel Sekreterliği Tarihçesinde Batı Çalışma Grubu” 

Toplantıları” başlığı altında sıralanan ve Perşembe gününe denk gelmeyen  toplantılarının  BÇG 

toplantıları olduğu algısı yaratabilmek için bu ifadeye ihtiyaç duydukları anlaşılmaktadır. 

Nitekim; 25 Mart 1997 SALI günü yapılan Aylık Komutanlar Toplantısı, 22 ARALIK 1997 

PAZARTESİ günü yapılan “Genişletilmiş Aylık Komutanlar Toplantısı” gerekçeli kararda BÇG 

toplantıları olarak sayılmıştır. 

 

d. Bir diğer çelişkide;  “BATI ÜST KURUL TOPLANTISI” sütunundaki ifadelerdir;    
 

Pazartesi satırında;  
 

“KUVVET K.LIKLARI  İSTH.BŞK.LARI MGK GENSEK TEMSİLCİLERİNİN KATILIMI İLE (BATI 
OLAYLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SAAT : 14.00)”   

 
Perşembe satırında ise ;  

 

“KUVVET K.LIĞI İSTH.BŞK.LARI MGK TEMSİLCİSİNİN KATILIMI İLE (BATI OLAYLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ SAAT : 14.00)”   Yazılıdır.  

 

Adı ve kapsamı  “Haftalık Çizelge” olan bir belgede, aylık faaliyetler yer almasına rağmen, 

haftalık faaliyet olarak gösterilen sözde belgenin altına not olarak yazılan; “Haftalık Gnkur Bşk.nı 

arzı uygun zamanda Sn. II.Bşk.na arz edilir” faaliyetinin, yeterli süre önce Gnkur II..Başkanının 

faaliyet programına dahil edilmesi ve o hafta içinde bu arzın hangi gün hangi saatte 

yapılacağının bu sözde “Haftalık Çizelge” ye  işlenmesi gerekirdi. Bu nedenle dahi, bu sözde 

belgenin “Haftalık Çizelge” olmadığı, bir kumpas belgesi olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Bu alt notta, dikkat çeken ve ast birimler tarafından hazırlanmış (sözde) resmi bir belgede, 

yazılmaması gereken “SN”  (SAYIN) ifadesinin Gnkur II.Başkanı Org. Çevik Bir için kullanılmış 
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olmasıdır.  Bu ifade bir ast tarafından kullanılamaz. Kaldı ki notta bu ifade Gnkur Başkanı için 

kullanılmamış ancak II.Başkan için kullanılmıştır. Bu ayrıntı, kumpasçının “Balyoz” kumpas 

davasındaki el yazması notlardan esinlendiğine de işaret etmektedir.  

 

Diğer önemli bir konu ise; Adı “Haftalık Çizelge” olan bir faaliyet belgesinde;  Ait olduğu 

haftanın tarih aralığı yazılarak,  sadece o hafta içinde icra edilecek faaliyetlerin cari proğramı 

gösterilmesi gerekirdi. Süreklilik arz eden  bir planlama “HAFTALIK” ÇİZELGE” adı altında sürekli 

bir emir gibi çizelge haline getirilemez. Sürekli ve sabit bir faaliyeti işaret eden çizelgeler “GENEL 

PLAN”, “GENEL UYGULAMA”, “GENEL EMİR” “DAİMİ” vs. şeklinde adlandırılır. ve bu belgede 

faaliyetin periyodu belirtilir.  Bu nedenle,  akıl ve uygulamaya da ters olan bu sözde “ İGDH Pl.Ş. 

Haftalık Arz ve Toplantı Çizelgesi” nin hiçbir pratik değeri ve anlamı da yoktur. Bu sözde 

belgenin;  kumpas yargısını yönlendirmek, sözde cılız dayanak sağlamak, süre kazandırmak, o 

dönemde tutukluluk hallerinin devamına karar vermek, yargı sürecini uzatmak vs. kumpas 

ihtiyaçlarını karşılamaktan öte hiçbir anlam taşımadığı, hukuki bir delil değerinin de olmadığı 

anlaşılmaktadır.  

 

Sadece birkaç hanesi dolu bir sayfalık bir çizelgede bu denli çelişki yaratabilen bir aklın 

hazırladığı sözde belgeyi muteber bir delil gibi hükme esas almak, ancak kasıtla izah edilebilir.   

 

3) Adı sayılan sanıkların toplantıyı ve sözde belgenin (belgelerin)  gerçekliğini teyit 

ettikleri doğru değildir. Bu iddia gerçek dışıdır, saptırmadır;  

 

Mahkeme gerekçeli kararda; “Adli emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı 5 Nolu CD olarak 

adlandırılan CD içerisinde yer alan dijital Word belgesinin sanıklar Ümit Şahintürk, İdris Koralp, 

Ahmet Dağcı ve Salih Eryiğit’in beyanları ile doğruluğu tespit edilmiş ve diğer deliller ile 

doğruluğu tespit edilen bu belgenin gerçek olduğu anlaşılmakla YAN delil olarak hükme esas 

alınmıştır” demektedir.  

 

Tüm sanıkların ifadelerinde esasen, belgenin şekli unsurlarına bakarak “kanımca”, 

tahminimce” “zannediyorum” ifadeleriyle başlayan cümleler kurarak beyanda bulundukları, bu 

beyanların dahi çarpıtılarak, sözde belgelerin doğruluğunu kesin olarak teyit ettiği anlamları 

yüklendiği, çarpıtıldığı, ilaveler yapıldığı sanıkların mahkemedeki beyanlarından Cumhuriyet 

Savcılıklarında verdikleri ifadeleri kabul etmedikleri, ifadelerin değiştirildiği, ekleme yapıldığı 

açıkça anlaşılmaktadır.    

 

Ancak, mahkemenin, ısrarla FETÖ yargısı Cumhuriyet savcılarınca alınan çarpıtılmış 

ifadelere atıf yaptığı, sanıkların mahkemedeki  savunmalarını sanki dava 5 yıl boyunca devam 

etmemiş, hiçbir beyanda bulunulmamış ve hiçbir lehte delil ortaya konulmamış gibi ya gizlediği 

ya da hiç dikkate almadığı gerekçeli karardan anlaşılmaktadır. Sadece soruşturma aşamasında 

kumpasın başı olan, yalan söyleyen, sanıklar üzerinde baskı kurarak suç oluşturma gayreti içindeki 

savcının bu iddialarının kovuşturma aşamasında ve mahkemenin bütün safhalarında 

yalanlanması, belgelerin sahte, düzmece ve tahrif edildiği bilirkişi raporları ile de kanıtlanmasına 

rağmen, bu belgelerin gerçek olduğu ve yan delil olarak hükme alınması ancak maksatlı hukuk 

dışılıkla izah edilebilir.  
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a. Sanık Ahmet Dağcı Mahkemedeki beyanında ;  

 

            G.K.s.669; “haiz olduğum bu sıfat ile Batı Çalışma Grubunun ana faaliyet alanı ile bir 

ilgim yoktur, o dönemde üsteğmen rütbesindeydim,”,   

 

            G.K.s.670; “tahayyül edemeyeceğim bir şekilde göz altına alınmam, bu durumun yarattığı 

içinde bulunduğum tüm olumsuzluklar ve aradan 15 sene geçmesi nedenleri ile bir biri peşi sıra 

sorulan hususların değil tarihlerini hatırlamak, bunların bizzat kendisini hatırlamamın bile ne 

kadar güç olduğunu takdirlerinize bırakıyorum,”   

 

           G.K.s.672; “Savcılık sorgulamamda ilk defa gördüğüm dokümanlar başta olmak üzere 

hiçbir belgeye nüfuz etmedim”,“üzerime atılı suça ilişkin fiiller ve dokümanlarla hiçbir 

bağlantım, ilgim ve haberim yoktur, bu kapsamda bir kez daha ifade etmek istiyorum, ne Batı 

Çalışma Grubu oluşturması emirlerinden ne Batı Eylem Planından, ne rapor sisteminden, ne 

Batı Harekat Konseptinden bilgim, ilgim ve haberim olmadığı gibi rütbem ve sınıfım itibari ile 

aksinin düşünülmesi de olası değildir”,“bilgisayar teknikeri olarak bir ya da iki defa yazıcı kartuşu 

değiştirmek dışında hiçbir faaliyette bulunmadım” 

 

          G.K.s.676; “Savcılık makamınca kaleme alınan iddianameye bakıldığında savcılık ifadem 

esnasında şahsıma gösterilen ve şahsımla ilgili bölümler yönünden doğru olduğunu beyan 

ettiğim kısımları sayın savcılık makamı belgelerin bütününü doğrulamışım anlamına gelecek 

şekilde iddianameye yansıtmıştır, örneğin devir teslim memorandumu isimli dijital dosyada 

savcılık bana ismimin geçtiği bölümü göstermiş ve yukarıda ifade ettiğim üzere bu belgede sayın 

Osman Bülbül'ün şahsıma yansı ve takdim kartı hazırlatacağına yönelik kısmın doğru olduğu, 

şahsıma yansı ve takdim kartı hazırlatıldığı şeklindeki beyanımı savcılık makamı sanki belgenin 

tümünü doğrulamışım gibi iddianameye almıştır, iddianamede şahsımca doğrulandığı iddia 

edilen birçok belge için de aynı tutum takınılmıştır, oysa benim bu belgenin tümünü bilmem ve 

nüfus etmemin mümkün olmadığı ortadadır, yani söz konusu belgenin benimle ilgili bölümün 

doğru olması ile tümünün doğru olmasının aynı şey olmadığı açıktır. 

 
         G.K.s.678; "Şimdi ilk sorunuza cevap vereyim, ben şahsımla ilgili bilgiler ve belgeler bana 

gösterildiği zaman o dijital dosyalar bana gösterildiği zaman şahsımla ilgili bilgilerin doğru 

olduğunu söyledim, belirtmiştim savunmamda, toplantı ile ilgili çizelge de gösterildi, ben 

orada toplantılar yapıldığını hatırlıyorum dedim, bu sorunun bir öncesindeki soruda da şey 

geçiyor, üst kurul nedir bilginiz var mı diye? Üst kuruldan bilgim yok, üst kuruldan bilgisi 

olmayan bir insanın zaten alt kuruldan bir bilgisi olması mümkün değil, (orada yapılan 

toplantılarda çok büyütülüyor, bugüne kadar gözlemlediğim, bildiğimiz şube içi yapılan bir 

toplantı olarak addediyordum ben, orada bir toplantı masası vardı herkes bugüne kadar 

yeterince üzerinde durdu, ama kimlerin katıldığı konusunda bir net olarak bilgi sahibi değilim, ya 

alt kurul, üst kurul diye bir şey bilmiyorum ben hatırlamıyorum." 

 
         Ancak mahkeme yukarıda alıntılanan beyanlar yokmuş gibi Gerekçeli karar sayfa 2923’de   

 

“Sanık Ahmet Dağcı 20.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu ifadesinde; 

BÇG İGHD PL.Ş.Haftalık Brifing, Arz ve Toplantı Çizelgesi ile ilgili olarak ifadesinde; belgede “Salı 
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günleri haftalık Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinin arzı saat 10 ve aşağıda not 2’de her sabah saat 

10’da da şubede Batı Çalışma Grubu alt kurul toplantısı yapılır ve kararlar alınır” 

şeklindeki yazılarda belirtildiği üzere dışardan gelen subay ve siviller ile orada görevli olan 

personelin toplantılar yaptığını beyan etmiştir.(Kls.279)”   

 

Diyerek bu ifadeyi sözde belgeyi teyit eden beyan olarak göstermiştir.  Mahkeme sanığın bu 

ifadelerine rağmen teyit ettiğini belirttiği belgenin “BÇG ÜST KURULU TOPLANTISI CEREYAN 

TARZI” Başlıklı Belge olduğunu ifade etmektedir.   

 

Sanık Ahmet Dağcı’nın mahkemedeki savunmasından alıntılanan yukarıda yazılı “savcılık 

makamı belgelerin bütününü doğrulamışım anlamına gelecek şekilde iddianameye 

yansıtmıştır”, “Üst kuruldan bilgim yok, üst kuruldan bilgisi olmayan bir insanın zaten alt 

kuruldan bir bilgisi olması mümkün değil”, “bildiğimiz şube içi yapılan bir toplantı olarak 

addediyordum”, hiçbir belgeye nüfuz etmedim, dokümanlarla hiçbir bağlantım, ilgim ve 

haberim yoktur” ifadeleri ortada iken, bu beyanları yok sayarak, FETÖ savcılarınca çarpıtılarak 

iddianameye eklenmiş sözde beyanları esas alan mahkemenin bu eylemi açık bir kasıttır.  

 

b. Sanık İdris Koralp Mahkemedeki beyanında ;  

 

G.K.s. 1330; “Ben poliste verdiğim ifadeyi kabul ediyorum ama savcılıktakini asla, bu 

soruların yöneltilmesi esnasında savcı bana gösterdiği bu evrakların gerçek olduğunu, 

Genelkurmay Karargahından geldiğini belirtmişti. Bu gösterilen evraklar fotokopi ve gerçek 

olmayan hatta düzenlenmiş ve tahrif edilmiş yazılardır.” Demektedir Sanık İdris Koralp’in beyanı 

açıktır ve sözde belgenin sahte olduğunu açık ve net bir şekilde beyan etmektedir.  Mahkeme 

bu beyanı yok sayarak, sanığın Cumhuriyet savcılığında savcı tarafından tahrif edilmiş üstelik 

belgeyi teyit etmeyen beyanını esas almıştır. Bu açık bir kasıttır, hukuk tanımazlıktır.  

 

Mahkemenin, Gerekçeli karar sayfa 2923 de, sanığın sözde belgeyi teyit ettiğini ifade ettiği 

ve alıntı yaparak monte ettiği savcılık ifadesi dahi, bu belgeyi  teyit etmemektedir;  “ Sanık İdris 

Koralp 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesinde; emrinde bulunan subay 

veya katiplerin hazırlamış olabileceğini belirtmiştir.(Kls.313)”şeklindedir.Mahkemenin, 

çarpıtılmış, cılız, çaresiz dayanaklarla uydurma sözde belgeleri teyit  etme gayretinde olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

c. Sanık Salih Eryiğit Mahkemedeki beyanında ;  

 

 G.K.s. 1910’da; "Ben okudum da çok hızlı okudum ifademi, eğer bana sağlıklı bir sorgu 

yapılsaydı benim bu sorgum bir gün sürerdi, bana sorular çok kısaltılarak özetlenilerek sordu, 

orda bir şekilde yazıldığı şekilde sorulmadı, eğer bu şekilde sorulursa ben soruyu anlamaya 

kalkarsam zaten benim sorgum çok uzun zaman alır ve bu dava yani hazırlık soruşturması çok 

uzun sürerdi, bizim işimiz çok çabuk bitti, yani geldik sonra Ankara'ya ulaştık, Savcılık sorgumuz 

oldu, biraz mahkeme için bekledik burda, yani herşey böyle bir rüzgar gibi geldi geçti, kendimizi 

Sincan'da bulduk, yani ben bunu bilinçli bir şekilde yani görmüş, bakmış, okumuş değilim yani, 

yine söylüyorum ben o belgeyi bilmiyorum, böyle bir belgenin varlığından benim haberim yok, 
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ancak BÇG'nin varlığından benim haberim var, ben BÇG doğru olduğu için bu belge doğrudur 

dedim o zaman, ben kendim için dedim" 

 

Sanığın savcılık soruşturmasının hangi ölçüde CMK hükümlerine aykırı yürütüldüğünü, 

belgeleri bilinçli biçimde görmediğini ve okumadığını açıklayan, soruların özetlenerek ve 

iddianamede geçtiği şekilde sorulmadığını ifade eden mahkemedeki beyanına rağmen mahkeme, 

sanığın sözde belgeyi (belgeleri) teyit ettiği anlamını taşıyan aşağıdaki sözde “savcılık ifade 

özeti”ni gerekçeli kararına yazarak delil yaratmaya kalkışmıştır;   

 

Mahkeme G.K.s. 2924’de; Sanık Salih Eryiğit 14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 

vermiş olduğu ifadesinde özetle; belgenin doğru olduğunu verilen emirler doğrultusunda bu 

kapsamda faaliyet gösterdiğini belirtmiştir. (Kls.327)” Demektedir. 

 

      ANCAK SANIĞA SAVCILIK SORUŞTURMASINDA BU SÖZDE BELGE İLE İLGİLİ HİÇBİR SORU 

YÖNELTİLMEDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR.  Mahkeme, sanığın savcılık ifadesinde sözde belge ile ilgili 

bir kısım bulunmadığından ve bu sözde belgeyi içeren doğrudan alıntı yapamadığından, kasıtla 

“ifadesinden özetle” şeklinde başlayarak, sanki sanığın bu belgeyi teyit ettiği izlenimi yaratacak 

şekilde gerçek dışı bir ifade ile kendi iddiasına dayanak oluşturmuştur. Mahkemenin bu gayreti, 

davanın ne derece ön yargılı  yürütüldüğünün açık karinesidir.  

 

d.  Sanık Ümit Şahintürk Mahkemedeki beyanında ;  

 

G.K.s.2016’da; “ben genelkurmaydaki görevime başladığımda Erbakan hükümeti istifa 

etmiş, Yılmaz hükümeti göreve gelmiş ve savcılık makamının iddia ettiği suç vuku bulduysa bile 

tamamlanmıştı ve yine belirtmek isterim ki ben göreve başladığımda, benim göreve başladığım 

döneme paralel olarak BÇG faaliyetlerinin bildiğim kadarıyla sonu gelmişti,” 

 

 G.K.s. 2023 de belgeyle ilgili aşağıda yer alan soru üzerine;  

 

Soru:  “Şu belgeleri duydunuz mu veya gördünüz mü, 19 Eylül 1997 tarihli batı çalışma grubu 

arz ve toplantı çizelgesi, 17 eylül 1998 tarihli batı çalışma grubu faaliyetleri analiz evrakı, 22 

temmuz 1998 tarihli batı çalışma grubu çalışmaları devir teslim memorandumu, tekrar 

ediyorum siz onun halefi olduğunuz için size soruyorum, o tarih itibariyle bilemeyeceği için?" 

 

 Sanığın verdiği cevap; "Ben İdris Koralp oradan ayrıldıktan sonra o şubeye geldim ama  

kendisinden görevlerimiz şudur, şu yapılır, bu edilir diye bir memorandum veya muhtıra almadım. 

Böyle muhtıra hazırlanmamıştır, apar topar terfi etti ve kendi görev yerine katılmak üzere ayrıldı. 

Memorandum aslında bunu kapsar, yani şu şunu yapıyor, bu bunu yapıyor diye. Onu 

hatırlamıyorum,  söylediğiniz evrakları hele hiç hatırlamıyorum." Demektedir.  

 

Sanık mahkemede kendisine sorulan “batı çalışma grubu üst kurulu cereyan tarzı” ve  “kriz 

masası grubu” konulu, belgelerle ilgili  G.K.s.2021’de yer alan cevabında;   “Cuma günleri saat 

10'da yapılan toplantı sayın ikinci başkanın başkanlığında yapılır ve herşey görüşülür. Yani batı 

çalışma grubu orada bir konudur olabilir ama aslında o hafta genelkurmayda neler yapıldı, 

pazartesi neler yapılacak bu görüşülür. Ikinci konu salı, perşembe günleri yapılması gereken 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 464 / 1709 
 

 

toplantılar batı çalışma grubu diye başlamış doğrudur. Ancak eğer genelkurmay tarihçesine 

baktığımızda şunu görüyoruz, 18 Haziran'dan itibaren hepsinin adı iç güvenlik 

değerlendirmesidir. İç güvenlik değerlendirmesi dediğinizde irtica çok az bir yer tutar, terörle 

mücadele daha çok yer tutar. O toplantılar münhasıran batı çalışma grubu ile ilgili 

değil genel içerisinde özeller bunlar." Demektedir.  

 

Sanık belgeyi doğrulamamış, hatta “batı çalışma grubu arz ve toplantı çizelgesi” ile ilgili  soru 

üzerine “söylediğiniz evrakları hele hiç hatırlamıyorum”cevabını vermiştir. Bu 

açıklamalar, sözde belgenin doğruluğunu teyit etmediği gibi, beyanında belirttiği, Salı ve 

Perşembe günleri yapılan sözde “ÜST KURUL” toplantılarını da teyit etmemiştir.  Sözde Tarihçe 

de yer alan “İç Güvenlik Değerlendirme” toplantılarının da, sadece BÇG toplantıları olmadığını, 

genel iç güvenlik toplantıları olduğunu, irticanın çok az yer tuttuğunu, sözde belgede yer alan, 

“KARAR ALMA” ÜST KURUL’ kavramları ve ifadelerinden dan hiç söz etmeden genel toplantılar 

olduğunu beyan etmiştir.  Sanığın beyanlarında;  BÇG’nin kurulmasından ve 54.Hükümetin 

İstifasından sonra başladığı ve sonu geldiğini ifade ettiği  BÇG faaliyetleri içinde sözde belgede yer 

alan “ÜST KURUL” “KARAR ALMA” “ÜST KURUL TOPLANTILARI” gibi tanım ve kavramların 

bulunmadığı açık olduğundan, sanığın bu sözde belgeyi ve faaliyetleri doğrulamadığı 

görülmektedir. Ancak mahkeme, iddiaları çürüten sanığın bu ifadelerine özellikle itibar etmemiş, 

FETÖ üyesi Bilgili’nin iddianameye çarpıratarak ve özetleyerek  ilave ettiği sözde beyanlarını 

Gerekçeli karar sayfa 2923’de;  

 

“Sanık Ümit Şahintürk 15.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu ifadesinde; 

“İGHD.PLŞ Haftalık Brifing Arz ve Toplantı Çizelgesi” başlıklı 1 sayfadan oluşan belgenin BÇG’nin 

toplantıları ile ilgili olduğunu belirtmiştir. (Kls. 39 ve 300)” şeklinde gerçek dışı bir ifade yazarak  

sözde belgenin (belgelerin) bu sanık tarafından teyit edildiğini,  belirtebilmiştir.  

 

SONUÇ OLARAK; Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı 5 nolu CD içinde “BCG\CD5\ 

Bcg\bornova\Ziya\ARZ VE TOPL. CIZELGESI.doc" ve "BCG\CD5\Bcg\bornova\Ziya\BÇG ÜST 

KRL.TOPL. CEREYAN TARZI.doc" isimli dijital ortamda yer alan sözde belgeler;  SAHTEDİR. Hiç bir 

sanık tarafından teyit edilmemiş, davaya delil üretmek üzere FETÖ ve yandaşları tarafından 

kurgulanmış uydurma belgelerdir. Bu sözde belgelerin hükme yan delil alınması hukuk dışıdır. 

  

Y. (15).C. BÇG ÇALIŞMALARI DEVİR-TESLİM MEMORANDUMU BAŞLIKLI BELGE 

(8.KLS.S:155-158) (G.K.s.2924): 

 

Sözde belge hiç bir sanık tarafından teyit edilmemiş, davaya delil üretmek üzere kurgulanmış 

uydurma belgedir. 

 

CD 5 içinde yer alan sözde belge Gerekçeli karar sayfa 2924’de;  “Adli Emanetin 2012/3 

sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, 

Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi 

Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO:A..3278 yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve 

KONU: yazıları bulunan ve A5J21I2222525 seri numaralı 5 nolu CD olarak adlandırılan CD ile ilgili 

olarak yapılan üçlü bilirkişi raporunun EK-1 / 2. Sayfasında; 
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 "BCG/CD5/Bcg/dokuman/FOÇA/BÇG. ÇALIŞMALARI.DEVİR-TESLİM.DOC" isimli word 

belgesinin, 22.07.1998 tarihinde "VTAS5" kullanıcısı tarafından oluşturulduğu ve son kaydetme 

işleminin 30.07.1998 tarihinde "VTAS5" kullanıcısı tarafından yapıldığının belirtildiği,belgenin 

başlığının "BÇG ÇALIŞMALARI DEVİR-TESLİM MEMORANDUMU" olduğu anlaşılmış olup belge 

içeriğinde”  Şeklinde tanımlanmıştır. 

 

      Öncelikle, bu belgenin 22.07.1998 tarihinde oluşturulduğu görüldüğünden, bu sözde 

belgenin atılı suç tarihi olan 18 Haziran 1997’den sonrasına ait olması nedeniyle, hükme esas 

alınması hukuk dışıdır.  Mahkeme gerekçeli karar sayfa 3739’da  Sanık Hayri Bülent Alpkaya 

yönünden yapılan değerlendirme başlığı altında, Doğruyol Partisi Genel Başkanı aleyhine dava 

açılması için düzenlenen form ile ilgili olarak; “bu olayın suç tarihinden sonra Eylül 1997 

tarihinde olduğundan hükme esas alınmamıştır.” Demektedir. Ancak mahkeme bu sözde 

belgeyi yan delil olarak kabul etmekle, kendi kararıyla çelişmektedir.   

 

Bu  Sözde devir-teslim işleminin kimler arasında yapıldığı sözde belgede yazılı değildir.   

 

Mahkeme heyetinin bu belge tanımında üçlü bilirkişi olarak belirttiği şahıslar ise;  Ünal Tatar 

(Balyoz ve Ergenekon ve Kozmik Oda davalarının  bilirkişisi. Firari FETÖ sanığı, Bylock kullanıcısı), Yakup 

KORKMAZ (FETÖ üyeliğinden soruşturması devam ediyor. Kozmik Oda soruşturmasına ilişkin hazırlanan 

iddianamede de "herhangi bir görevinin bulunmamasına rağmen devlet sırrı niteliğindeki dijital verileri 

kopyaladığına" yönünde suçlama var) ve  Cihat YILDIZ (meslekten ihraç edildi. Halen FETÖ firari 

sanığı)’dır.  FETÖ’den tutuklanan  eski yargı mensubu HASAN KAYA’nın “itirafçı” sıfatıyla verdiği 

ifadede “BYLOCK” kullandığı şeklinde hakkında iddia bulunan Mahkeme Başkanı Mustafa 

Yiğitsoy’un yer aldığı mahkeme heyetinin, bu FETÖ üçlüsünün değerlendirmesini gerekçesine 

alması,  mahkemenizce değerlendirilmesi gereken bir husus olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

1) Sanıklar Ahmet Dağcı ve Salih Eryiğit  beyanları ve yan delillerle sözde 

belgenin doğrulandığı doğru değildir ; 

 

Mahkeme gerekçeli karar sayfa 2926’da; "BCG/CD5/Bcg/dokuman/FOÇA/BÇG. 

ÇALIŞMALARI.DEVİR-TESLİM.DOC” isimli word belgesinin dijital ortamda yer aldığı sanıklar 

Ahmet Dağcı ve Salih Eryiğit beyanları ile doğruluğu tespit edilmiş diğer yan deliller ile 

doğruluğu tespit edilen bu belgenin gerçek olduğu, sadece dijital ortamda bulunması ve 

manipülasyona açık olması nedeniyle itibar edilemeyeceği yönündeki savunmalara itibar 

edilmemiş ve BÇG çalışmalarının işleyişini açıklaması yönünden hükme esas alınmıştır.” 

Demiştir.  

 

Öncelikle, mahkeme sözünü ettiği YAN DELİLLERİN NE OLDUĞUNU, SÖZDE BELGEYİ NASIL 

DOĞRULADIĞINI  belirtmemiş, gerekçelendirmemiştir.  

 

Sözde belge mahkemenin iddiasının aksine, adını saydığı sanıklarca da doğrulanmamış ve 

hatta Sanık Ahmet Dağcı açısından doğrulanması imkanı dahi bulunmamaktadır.  
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a. Sanık Salih Eryiğit Mahkemedeki beyanında ;  

 

G.K.s. 1910’da; "Ben okudum da çok hızlı okudum ifademi, eğer bana sağlıklı bir sorgu 

yapılsaydı benim bu sorgum bir gün sürerdi, bana sorular çok kısaltılarak özetlenilerek sordu, 

orda bir şekilde yazıldığı şekilde sorulmadı, (…) eğer bu şekilde sorulursa ben soruyu 

anlamaya kalkarsam zaten benim sorgum çok uzun zaman alır ve bu dava yani hazırlık 

soruşturması çok uzun sürerdi, bizim işimiz çok çabuk bitti, yani geldik sonra Ankara'ya ulaştık, 

Savcılık sorgumuz oldu, biraz mahkeme için bekledik burda, yani herşey böyle bir rüzgar gibi 

geldi geçti, kendimizi Sincan'da bulduk, yani ben bunu bilinçli bir şekilde yani görmüş, bakmış, 

okumuş değilim yani, yine söylüyorum ben o belgeyi bilmiyorum, böyle bir belgenin varlığından 

benim haberim yok, ancak BÇG'nin varlığından benim haberim var, ben BÇG doğru olduğu için 

bu belge doğrudur dedim o zaman, ben kendim için dedim" 

 

G.K.s.1910’da; "BÇG çalışmaları devir teslim refarandumu başlıklı belgedeki işbölümü 

üzerinde de az çok durduk, o belge doğru mu, ordaki iş bölümü doğru mu" "Yani şöyle ben şimdi 

orda şöyle bir göz gezdirdim, baktım benim işlerime benzer işler, ondan sonra 

iddianameyi açtığım zaman yine baktım okudum, yani üç aşağı beş yukarı bunları 

karşılıyor, yani bu açıdan ben buna doğru diyorum, şu anda da doğru diyorum, bu belge 

doğrudur, mademki BÇG var, ben de BÇG'de çalışmışım, böyle bir refarandum da yapmışlar,devir 

teslim refarandumu ne demektir, bir müdür giderken öbür müdüre bu şubenin işlerini anlatır, 

böyle bir şey yazılmış, BÇG'de var, ben burda çalıştım." 

 

Mahkeme gerekçeli karar sayfa 2926’da sözde belgeyle ilgili olarak; “Sanık Salih Eryiğit 

14.04.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu ifadesinde özetle; belgenin doğru 

olduğunu belirtmiştir. Demektedir.  

 

Sanığın bu beyanlardan, mahkemenin ileri sürdüğü, bu belgeyi kesin olarak doğruladığı 

sonucunun çıkması mümkün değildir. Öncelikle sanık, kendisine savcılıktaki soruların 

özetlenerek sorulduğunu, iddianamede yazıldığı gibi sorulmadığını beyan etmekle birlikte  (G.K.s. 

1910), bu sözde belgeyi ilk kez savcılıkta gördüğü ve sadece  göz gezdirdiği, bu sözde belgeyi 

iddianameden incelediği ve sonuçta kendisinin BÇG’de yaptığı işlere benzediğini ÜÇ AŞAĞI BEŞ 

YUKARI (yani tam olarak değil) KARŞILADIĞINI VE BU AÇIDAN DOĞRU DEDİĞİNİ BEYAN 

ETMİŞTİR.  Bu tahmin beyanı belgenin doğruluğuna kanıt olarak gösterilemez.  Kaldı ki; devir –

teslim (memorandumu) belgesi iki amir arasında yapıldığından, sözde belge doğru olsa bile 

yapıldığı dönem olan 1998 yılında bunu kendisinin görme imkanı da yoktur. Görmediği, kendisinin 

düzenlemediği, üstelik üç aşağı beş yukarı ve sadece kendi görevi açısından benzer olan bir 

belgenin doğruluğuna hükmedemez.  Sanığın üç aşağı beş yukarı ifadesiyle tanımladığı görevi 

sözde belgede;  

 

- Gelen, evrak, mektup, gazeteler, basın özetlerini alır tetkik eder, ilk elemeyi yapar, günlük 

toplantıya getirir, 

- Arşivi düzenler, 

- Bazı konularda bilgi almak için telefon temasları yapar, 

- İhbar için Gnkur Başkanlığına gelen vatandaşlarla görüşür. 
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Şeklindedir. Bu 4 maddelik basit ve hatalı görev tanımında bile tam olarak değil, üç aşağı beş 

yukarı benzerlik bulan belgeyi ilk kez savcılıkta gördüğünü söyleyen  sanığın, sadece  kendisi 

açından doğru olduğu tahmini hiçbir şekilde  belgenin bütünü ile ilgili bir gerçekliğe işaret 

edilemez. Kaldı ki, bu görev tanımında “BAZI KONULAR” şeklinde soyut ifadeler yer almakta, 

görev teslim eden şahsın bu “Bazı Konular”ın ne olduğunu, teslim alana açıkça belirtmesi gerekir. 

Soyut görev tanımlarıyla teslim belgesi düzenlenemez.   

 

b. Sanık Ahmet Dağcı Mahkemedeki beyanında ;  

 

G.K.s.672; “Savcılık sorgulamamda ilk defa gördüğüm dokümanlar başta olmak üzere hiçbir 

belgeye nüfuz etmedim”, “üzerime atılı suça ilişkin fiiller ve dokümanlarla hiçbir bağlantım, 

ilgim ve haberim yoktur, bu kapsamda bir kez daha ifade etmek istiyorum, ne Batı Çalışma 

Grubu oluşturması emirlerinden ne Batı Eylem Planından, ne rapor sisteminden, ne Batı Harekat 

Konseptinden bilgim, ilgim ve haberim olmadığı gibi rütbem ve sınıfım itibari ile aksinin 

düşünülmesi de olası değildir”, “bilgisayar teknikeri olarak bir ya da iki defa yazıcı kartuşu 

değiştirmek dışında hiçbir faaliyette bulunmadım” 

 

G.K.s.676; “Savcılık makamınca kaleme alınan iddianameye bakıldığında savcılık ifadem 

esnasında şahsıma gösterilen ve şahsımla ilgili bölümler yönünden doğru olduğunu beyan ettiğim 

kısımları sayın savcılık makamı belgelerin bütününü doğrulamışım anlamına gelecek şekilde 

iddianameye yansıtmıştır, örneğin devir teslim memorandumu isimli dijital dosyada 

savcılık bana ismimin geçtiği bölümü göstermiş ve yukarıda ifade ettiğim üzere bu belgede 

sayın Osman Bülbül'ün şahsıma yansı ve takdim kartı hazırlatacağına yönelik kısmın doğru 

olduğu, şahsıma yansı ve takdim kartı hazırlatıldığı şeklindeki beyanımı savcılık makamı 

sanki belgenin tümünü doğrulamışım gibi iddianameye almıştır, iddianamede 

şahsımca doğrulandığı iddia edilen birçok belge için de aynı tutum takınılmıştır, oysa benim 

bu belgenin tümünü bilmem ve nüfus etmemin mümkün olmadığı ortadadır, yani 

söz konusu belgenin benimle ilgili bölümün doğru olması ile tümünün doğru olmasının aynı şey 

olmadığı açıktır”  Demiştir. 

 

Sanık Ahmet Dağcı’nın mahkemedeki beyanından açıkça anlaşılacağı gibi, sözde belge 

sanık tarafından kesinlikle doğrulanmamış  aksine yalanlanmıştır. Kaldı ki,  adı belgede eleman 

olarak yer aldığından sözde  belgeyi kendisinin hazırlamadığı, sözde belge doğru olsa bile yapıldığı 

dönem olan 1998 yılında bunu kendisinin görme imkanın olmadığı açıktır.  Görmediği, kendisinin 

düzenlemediği, bir belgenin doğruluğuna hükmedemez. Ayrıca, bu sanığın,  sözde belgede, 

Osman Bülbül başlığı altında yazılı;  “ÜTĞM. AHMET’E TAKDİM KARTLARINI YAPTIRIR” ve “ÜTĞM 

AHMET’E YANSILARI YAPTIRIR” şeklinde soyadı belirtilmeden, hangi Ahmet olduğu 

tanımlanmadan “Ahmet” şeklinde laubali bir yazım tarzı resmi evraklarda bulunamaz. Bu şekil 

ancak FETÖ kumpas tarzına uymaktadır.  

 

SONUÇ OLARAK; Mahkemenin sahte CD 5 içinde 22.07.1998 tarihinde oluşturulan "BÇG 

ÇALIŞMALARI DEVİR-TESLİM MEMORANDUMU" olarak tanımladığı bu sözde belge, mahkemenin  

doğruladığını ifade ettiği hiçbir sanık tarafından ne görülmüş, ne duyulmuş, ne de doğrulanmıştır. 

Hatta BÇG de görev aldığı iddia edilen diğer sanıklar tarafından da bu tarz bir devir-teslim 
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memorandumu hazırlanmamıştır. Eğer bu bir usül ise, diğer personelinde bu tarz belgeleri 

düzenlemesi gerekirdi. Ancak, böyle başkaca bir belge dosya da bulunmamaktadır.  Sahteliği açık 

olan bu sözde belge hiç bir sanık tarafından teyit edilmemiş, davaya delil üretmek üzere FETÖ 

ve yandaşları tarafından kurgulanmış uydurma belgelerdir. Bu söz de belgelerin hükme esas 

alınması hukuk dışıdır.  

 

Z. (16).BATI ÇALIŞMA GRUBU KRİZ MASASI KURULU BAŞLIKLI BELGE (8.KLS.S:211) (G.K.s. 

2926-2930);  

 

Sözde belge hiç bir sanık tarafından teyit edilmemiş, davaya delil üretmek üzere 

kurgulanmış uydurma belgedir. 

 

Bu sözde belge; Sahte CD 5 içinde bulunan, Gnkur Başkanlığınca  teyit edilmemiş, imha 

tutanağı bulunmayan, sanıklar tarafından “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu”  ve “BÇG Üst 

Kurulu"  olarak kabul edilerek teyit edilmemiş,  içeriğinde ve diğer sahte belgelerle arasında 

bariz çelişki bulunan, FETÖ üyesi savcı Bilgili  ve  hakkında FETÖ itirafçısının iddiası bulunan 

Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy’un da bulunduğu mahkeme heyeti tarafından yönlendirilen 

ifadeler ve sanıkların reddettiği yasak sorgu usülü ile alınıp ilave ve eksiltmelerle çarpıtılan sözde 

savcılık ifadelerine dayandırılan, imzası, dağıtım adresi, evrak numarası, tarih vs. bulunmayan,  

hiçbir resmi evrak formatına uymayan,  kasıtla uydurulmuş bir kumpas belgesidir.  

 
Bu sözde belgenin ve  kurulun BÇG açısından ne anlam taşıdığı mahkeme tarafından tam 

olarak ortaya konulmamıştır.   
 
Gerekçeli karar sayfa 2922’de yer alan “Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu Toplantısı Cereyan 

Tarzı” Başlıklı sözde belgede; 10 Nisan 1997 tarihli emirde belirtilen “Kriz Masası Grubu” nun 

üyeleri sayılan “Batı Çalışma  Grubu Üst  Kurulu”  olduğu ve kararların bu sözde kurul tarafından 

onaylanıp yürülüğe gireceği yazılıdır.  Öyleyse “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu”  nedir? 

Mahkeme bu sorunun cevabını verememiştir. Bu sözde BÇG kurul ve masaların çelişkileri 

detayları ile dilekçemizin 20.V. maddesinde açıklanmıştır.    

 

“Batı Çalışma  Grubu Üst  Kurulu”n da bulunmayan MGK Gensek Temsilcisi, Başbakanlık 

As.Danışmanı, Özel Kuv.K.lığın Temsilcisi, J.Asayiş K.lığı temsilcisi, “Batı Çalışma Grubu Kriz 

Masası Kurulu” da  yer almaktadır.  Yani,  bu sözde  “BÇG Kriz Masası Kurulu”;  ne 10 Nisan 

1997 tarihli emirde yer alan “Kriz Masası Grubu” dur,  ne de  “Batı Çalışma  Grubu Üst  Kurulu” 

dur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu kurulun karar alabilmesi için hızlı davranıp masaya önce 

oturması gereklidir.   

 

Ek Klasör 8,  sayfa 211’de bulunan, sözde belge aşağıdadır;  
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Aşağıda alıntılanan 10 Nisan 199 tarihli emrin 9.maddesinde  görüldüğü gibi, “Kriz Masası 

Grubu” nun üyeleri, yukarıda yer alan sözde “BÇG Kriz Masası Kulu” üyelerinden çok farklıdır;  

 

 
 

Sözde belgenin, diğer sözde belgelerle olan çelişkisine  rağmen,   mahkemenin gerekçesini 

açıklayamadan delil olarak kabul ettiği bu sözde kurulla,10 Nisan 1997 tarihli emrin 9.maddesinde 

yer alan ve üyeleri çok farklı olan “Kriz Masası Grubu” nun bir ilişkisinin olmadığı göstermek için,  

Devletin Kriz Yönetimi ve mevzuatını açıklama gereği duyulmuştur;  
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1) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği ve Gnkur Başkanlığı dahil, ilgili 
devlet kurumlarında kurulan  Kriz Merkezleri;  
 

Genelkurmay Başkanlığında “Kriz Merkezi” (Kriz Masası Grubu) 30.09.1996 tarihli Bakanlar 

Kurulu kararı ile 09.01.1997 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Başbakanlık Kriz Yönetim 

Merkezi Yönetmeliği gereğince ve yönetmeliğin Genelkurmay Başkanlığına görev tevcih eden 

hükümleri uyarınca, Gnkur Harekât Başkanlığı Başkanlığında, Kuvvet Komutanlıkları, Gnkur J 

Başkanlıkları ve ilgili birim temsilcilerinin görevlendirilmesi ile Genelkurmay Başkanlığı 

bünyesinde 1997 yılı başında  kurulmuştur. Kurulan bu “Kriz Masası Grubu” ya da “Kiriz 

Merkezi”nın BÇG ile bir ilişkisi yoktur. Mevzuat aşağıdadır;  

                                                     

          
 

        
 

Bu yönetmelik BÇG nin kurulmasından 4 ay evvel yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik sadece 

Genelkurmay Başkanlığında değil Başbakanlık, Bakanlıklar ve diğer merkezi yönetim birimlerinde 

de kriz merkezlerinin  kurulmasını öngörmektedir.  
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10 Nisan 1997 tarihinde BÇG oluşturulduğunda, Gnkur Başkanlığında 9.01.1997  tarihli 

yönetmelik  uyarınca  “Kriz Merkezi”  (Kriz Masası Grubu) zaten teşkil edilmiş bulunmaktaydı.   

 

Devlet çapında “Kriz Merkezleri”/“Kriz Grupları”nın oluşturulması 1976 yılına kadar 

uzanmaktadır. Ancak 1997 yılından önce oluşturulan Kriz Merkezi/Gurubu “Buhran 

Değerlendirme Kurulu” şeklinde tanımlanmıştır. Yaklaşık 30 yıl “Kriz Merkezi” yada “Kriz Masası” 

ya da “Kriz Merkezi Kurulu” şeklinde bir terim kullanılmamış,  bu terimin muadili olan “BUHRAN 

KURULU” ifadesi kullanılmıştır. Bu nedenle, Ocak 1997 tarihinden önce  “Kriz Merkezi”, “Kriz 

Masası”, “Kriz Masası Grubu” ya da mahkemenin çarpıtarak ifade ettiği gibi “Kriz Masası Kurulu” 

şeklinde bir tanımlamaya rastlanamaz. Buhran Değerlendirme Kurulu dayanağını ise “Bakanlar 

Kurulu'nun 22.07.1976 tarihli ve 7/12310 sayılı "Buhran Değerlendirme Kurulu kurulması, Görev, 

Yetki ve Çalışma Esasları Hakkında Karar"dan almaktadır. Bu bakanlar kurulu kararı RG de 

yayımlanmamıştır. Ancak kumpasçılar bu teknik detaydan haberdar olmadıklarından, BÇG’nin 

kuruluşunu geçmişe götürebilmek/davaya sanık monte etmek maksadıyla, bu dayanaksız kumpas 

belgesini üretmiştir. Ancak bunu kurgularken, yukarıdaki  başlıklarda açıklanan sözde belgelerle 

olan çelişkisini  ve mevzuatı da atlamışlardır.   

 
2) Mahkeme Gerekçeli karar sayfa 2929’da yer alan değerlendirmesinde, 10 Nisan 

1997  tarihli belge ve  sürekli ileri sürdüğü kendi iddiası ile çelişmektedir;  
 
      Mahkeme G.K.s. 2929’da;      

 

       “10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu” konulu belgenin gereği olarak Batı Çalışma 

Grubu Kriz Masası Kurulunun oluşturulduğu, (Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı ….. 5 nolu 

CD olarak adlandırılacak CD den) “BCG/CD5/Bcg/bornova/İdris/KRİZ-MS.DOC” isimli word 

belgesinin bu kurul oluşturulup faaliyetine başladıktan sonra 19.06.1997 tarihinde oluşturulduğu 

ve son kaydetme işleminin ise 19.06.1997 tarihinde yapıldığı, yazıya dökümünün sonradan 

yapıldığı, dijital ortamda yer alan Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu belgesi sanıklar Çevik 

Bir, İbrahim Selman Yazıcı, Cevat Temel Özkaynak, Serdar Çelebi, Cengiz Koşal, Hazma Özaltun, 

İdris Koralp ve tanık Ömer Özkan'ın beyanları ile doğruluğu tespit edilmiş  diğer yan deliller ile 

doğruluğu tespit edilen bu belgenin gerçek olduğu anlaşılmakla hükme esas alınmıştır.”    

Demektedir.  

 

Öncelikle, mahkeme kendisi ile çelişkiye düşmüştür. Yukarıda da belirtiğimiz gibi 10 Nisan 

1997 tarihli emirde yer alan “Kriz Masası Grubu” nun, “Batı Çalışma  Grubu Üst  Kurulu” 

(G.K.s.2922)  olduğunu  ve kararların bu sözde kurul tarafından onaylanıp yürürlüğe girdiğini iddia 

etmektedir. Ancak bu iddiasını unutan mahkeme bu kez de;   

 

10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu” konulu belgenin gereği olarak “Batı Çalışma 

Grubu Kriz Masası Kurulu”nun oluşturulduğunu iddia etmektedir. MAHKEME NEYİ İDDİA 

ETTİĞİNİN FARKINDA DEĞİLDİR.  

 

10 Nisan 1997 tarihli emrin 9.a maddesi gereğince “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası 

Kurulu”nun oluşturulduğunu ileri süren mahkeme; Gerekçeli karar sayfa 3672’de  
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“27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir imzalı 

üst yazısınında 3 nolu maddesinde " Eylem Planına dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlere Batı 

Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanması sağlanacaktır." 

maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun Batı Çalışma Grubu Üst 

Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp irade beyan ederek karar 

alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.” Demektedir. 

 

Yani; 10 Nisan 1997 tarihli emrin 9.maddesine göre kurulduğunu iddia ettiği sözde “Batı 

Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu” emirde belirtildiği gibi her gün 10.00-10.45 saatleri arasında 

değil, sadece Pazartesi ve Perşembe günleri toplanacaktır. MAHKEME ÇELİŞKİ İÇİNDEDİR. Bu 

çelişki 27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Eylem Planı”nın sahte olduğunu da açıklamaktadır.  

 

Ayrıca; 10 Nisan 1997 tarihli emrin gereği olarak “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu”nun 

oluşturulduğu iddia eden mahkeme, gerekçeli kararda sürekli ileri sürdüğü  BÇG’nin kuruluşunu 

geriye götürmeyi amaçlayan “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu”nun 10 Nisan 1997 

tarihinden önce kurulduğu  iddiasını bizzat kendisi çürütmüştür.  

 

Ancak, bu değerlendirmesi de doğru değildir. “Kriz Masası” (Kriz Masası Grubu) 10 Nisan 

1997’den önce 9.01.1997 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi 

Yönetmeliği” uyarınca kurulmuştur.  BÇG ile hiçbir ilişkisi yoktur.   

 

10 Nisan 1997 tarihli belgenin 9.maddesinde, “DAHA ÖNCE TEŞKİL EDİLEN KRİZ MASASI 

GRUBU” cümlesi yer almakta, bu ifade ile  bu kurulun kurulacağı değil, zaten kurulmuş bir grubun 

faaliyetlerine devam edeceği emredilmektedir.  Dolayısı ile bu “Kriz Masası Grubu”  (ya da 

mahkemenin manüpile ederek ifade ettiği “BÇG Kriz Masası Kurulu) 10 Nisan 1997 tarihli emir 

gereği kurulmamıştır.   

 

Mahkeme heyeti neyi iddia ettiğinin farkında değildir. Mantıksal  tutarsızlık içindedir.  Bu 

suretle mahkeme bu iddiası ile, aynen gerçek olduğunu kabul ederek hüküm kurduğu 10 Nisan 

1997 tarihli belgeyi de inkar etmektedir.  Bu ise mahkemenin 10 Nisan 1997 tarihli belgeye  

dayanarak verdiği  diğer hükümlerini  doğal olarak geçersiz ve hukuk dışı kılmaktadır. Gerekçeli 

kararını,  iddianameden kesip yapıştıdığı mükerrer ve tutarsız iddialarla çoğaltan mahkeme,  

gerekçeli kararın hacmi nedeniyle dikkat edilmeyeceğini düşündüğü  daha önce ileri sürdüğü 

kendi iddiaları ve belge detayları ile çelişir duruma gelmiştir. Mahkemenin her sözde belgeye,  

önceki tespitlerinden farklı bir değerlendirme yaparak, somut olarak açıklayamadığı “yan 

delillerle doğruluğu anlaşılmıştır” soyut yuvarlaması ile hüküm kurma alışkanlığında olduğu 

anlaşılmaktadır.      

 

Mahkemenin gerçek kabul ederek hüküm kurduğu 10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma 

Grubu” konulu emrin 9.maddesinde “DAHA ÖNCE TEŞKİL EDİLEN KRİZ MASASI GRUBU” ifadesi 

ile bu grubun çalışma şekli ve BÇG’den bağımsız olduğu zaten açıklanmaktadır;  

 

Mahkemenin, kurullar, gruplar, toplantılar, belgeler ve sanık ifadeleri arasında bocalamakta 

olduğu, zaman-mekan, sebep-sonuç ilişkisi ve mantıksal tutarlılığını kaybettiği anlaşılmaktadır. 
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Bu durumun, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması amacından ziyade, zaten verilmiş siyasi bir 

karara kılıf uydurma gayretinden  kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  

 

Ayrıca, mahkemenin iddiasının aksine, aşağıda açıklanan sanık beyanlarının bu sözde belgeyi 

doğrulamadığı, hiçbir sanığın bu kurulda bir karar alındığına şahit olmadıkları aşağıda belgesiyle 

açıklanmaktadır.    

  
3) Sözde belge, mahkemenin iddia ettiği gibi sanık ifadeleri ile doğrulanmamıştır;  

 

 Bu kısımda, sözde belgeyle ilgili  sanık ifadelerinin gerekçeli kararda nasıl çarpıtıldığı, kelime 

oyunları ile nasıl algı yaratıldığı ve sanıkların mahkemedeki beyanlarının nasıl gizlendiği 

açıklanmaktadır. Gerekçeli karar sayfa 2929’da;  bir kısım sanık ve tanık isimleri (Çevik Bir, İbrahim 

Selman Yazıcı, Cevat Temel Özkaynak, Serdar Çelebi, Cengiz Koşal, Hazma Özaltun, İdris Koralp ve tanık 

Ömer Özkan) sayılarak, cumhuriyet savcılıklarında FETÖ üyelerince alınmış, ekleme-çıkarma 

yapılarak iddianameye monte edilmiş, mahkeme heyetince çarpıtılarak özetlenmiş  ifadelerl ve 

ne olduğu belli olmayan yan delillerle (!) sözde belgenin doğrulandığı (yukarıda alıntılanan  

şekilde)  ifade edilmiştir. 

 

Ancak sanık beyanları  gerekçeli kararda yer alan çarpıtılarak özetlenmiş ifadelerden çok 

farklıdır;  

 

a. Sanık Çevik Bir’in  Gerekçeli karar sayfa 960’da özetlenen 15/04/2012 tarihinde 

Cumhuriyet Savcılığında vermiş  olduğu İfadesinde; 

  
“10 Nisan 1997 tarihli 2 sayfadan oluşan Batı Çalışma Grubu kurulması ile ilgili belge ile ilgili 

olarak; belgenin doğru olduğunu, belgenin ekinde bulunan Batı Çalışma Grubu teşkilat yapısını 

gösteren şemayı Çetin DOĞAN'ın imzaladığını ve Batı Çalışma Grubunun kurulduğunu, bu belge 

doğrultusunda Batı Çalışma Grubunun oluşturulduğunu, Batı Çalışma Grubunun fiziki çalışma 

alanını gösteren krokinin de doğru olduğunu,”  Denmektedir.    

   

Bu ifadede ve sanık Çevik Bir’in  Savcılık ifadesinin tam metninde “Batı Çalışma Grubu Kriz 

Masası Kurulu” konulu sözde belgeyi doğruluyan hiçbir ifadesi yoktur. Ancak mahkeme bu 

ifadeyi  çarpıtıp  gerekçeli karar sayfa G.K.sayfa 2927’de;   

 

“Sanık Çevik Bir 15.04.2012 tarihli Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu ifadesinde; Kriz 

Masası Grubu ile ilgili olarak, 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması ile ilgili belgenin 

9. maddesinde belirtildiği şekilde kriz masası kurulup çalışmalar yaptığını ve bu maddede 

belirtilen o tarihteki görevde bulunan Komutanların oluşturduğunu belirtmiştir.”  Şeklinde 

yazılmıştır.  

 

Bu çarpıtma mahkeme heyetinin kasıtla yaptığı bariz bir manipülasyondur.  Çevik Bir’in ifade 

ettiği “Kriz Masası” BÇG’den bağımsız 9.01.1997 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Başbakanlık 

Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği” uyarınca kurulmuş olan “Kriz Masası Grubu” nu ifade 

etmektedir.  Mahkeme, sanık Çevik Bir’in  sanki  “BÇG Kriz Masası Kurulu ” nu  ve sözde belgeyi  

doğruladığı algısı yaratacak şekilde özetlemiştir.  Kaldı ki, Çevik Bir adına imza bloğu bulunmayan, 
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kendisi tarafından kaleme alınmamış, dağıtımı ve evrak kaydı yapılmamış bir sözde belgeyi 

doğrulaması da mümkün değildir. Ayrıca;  

 

Sanık Çevik Bir Mahkemedeki  Beyanında (23.09.2013 tarihli 16. celse) ; 

 

G.K.s. 963 ; “BÇG'nin Genelkurmay Harekât Başkanlığı İç Güvenlik Harekât Dairesi'nde yaptığı 

ve çalışma grubu prensiplerine dayalı her türlü yazışmaları tüm belge ve evrakları GEN-KUR 

yazışma usülleri ve kayıt, kuyudat esaslarına dayalı olarak ve de belgelenecek şekilde kayda 

alınmıştır. Hiçbir evrak kayıt dışı tutulmamıştır ve bütün şahıslar için geçerlidir, bütün rütbeliler 

için geçerlidir, yaptığımız her türlü çalışma kayıt kuyudata alınmıştır. Demektedir. Yani, kayıt 

altına alınmayan, usülüne uygun yazılmamış ve imzalanmamış hiçbir belgeye kefil olması 

mümkün değildir. 

 

          Sanık Çevik Bir Müdafi  Av. Vefa Toklu'nun mahkemedeki  savunmasında (23.10.2013 

tarihli 23. Celse) ise; 

 

          G.K.s. 994 ;   “Batı Çalışma Grubunun 10 Nisan 1997 tarihinde kurulmasından önce de kriz 

masası grubu altında faaliyete geçtiği varsayımı da tümüyle dayanaksızdır. Zira eğer Batı 

Çalışma Grubu Kriz Masası yerine kurulmuş olsaydı, ya da Kriz Masası Kurulunun görevlerini 

sürdürmek için, onun devamı olarak kurulmuş olsaydı bu takdirde; nasıl ki yeni bir mevzuat 

düzenlemesi, yöneltmelik yasa vs. çıkarken yada teşkilatlanma değişikliği olduğunda yapılıyorsa 

aynı biçimde, emirde bu ifade yerine Kriz Masası Kurulunun görevlerini emrin çıkmasıyla birlikte 

Batı Çalışma Grubu sürdürecektir ya da söz gelimi Emrin alınması ile birlikte” veya bir tarih 

verilerek X tarihinden itibaren Kriz Masası görevlerini Batı Çalışma Grubuna devredecektir” 

benzeri bir ifadenin olması gerekirdi. Dolayısıyla Kriz Masası Kurulu ile ifade edilmeye çalışılan 

hususun genel anlamda 09.01.1997 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Kriz 

Yönetim Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde olduğu açıktır.” demektedir. Bütün bu beyanlar ve 

savunmalar dosyada mevcutken, Sanık Çevik Bir’in bu sözde belgeyi doğruladığını üstelik 

manipüle ederek ifade edebilmek, ancak bir kasıtla izah edilebilir.  

 

b. Sanık İdris Koralp Mahkemedeki beyanında (23.10.2013 tarihli 23. Celse); 
  

G.K.s. 1330-31; “Ben poliste verdiğim ifadeyi kabul ediyorum ama savcılıktakini asla, bu 

soruların yöneltilmesi esnasında savcı bana gösterdiği bu evrakların gerçek olduğunu, 

Genelkurmay Karargahından geldiğini belirtmişti. Bu gösterilen evraklar fotokopi ve gerçek 

olmayan hatta düzenlenmiş ve tahrif edilmiş yazılardır.” , “Şimdi iddianamede CD-5 içindeki 

bilgiler üzerine konuşmak istiyorum, CD-5'in derleme ve sahte olduğu benden önce de detaylarıyla 

açıklanmıştı, kriz masası kurulu belgesi, belge hatalı yanlış bilgilerle yapılmış bir düzenlemedir, 

imzalanmamış, doğrulanmamış, geçersiz, sahte evrak konumundadır, belge tarihi 19 Haziran 

1997'dir, böyle bir evrakı hiç hatırlamıyorum, üstelik 10 Nisan 1997 emrine göre de hem görevli 

değilim hem de hiçbir kriz masası toplantı ve çalışmalarından bilgim yoktur, hiçbir toplantısına 

da iştirak etmedim”  Demektedir.    
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Sanık İdris Koralp’in beyanı açıktır ve sözde belgenin sahte olduğunu açık ve net bir şekilde 

beyan etmektedir.  Mahkeme bu beyanı yok sayarak, sanığın Cumhuriyet savcılığında savcı 

tarafından tahrif edilmiş üstelik belgeyi teyit etmeyen beyanını esas almıştır. 

  

c. Sanık Hamza Özaltun Mahkemedeki beyanında (07.01.2014 tarihli 53.Celse) ; 

 

G.K.s.1348’de;  “İddianamede görmüş olduğum o listelerde kriz listesi ve Batı Çalışma 

Grubuna giriş listelerini ben hiç görmedim ve orada benim gördüğüm gibi yazmışlar bunu ben 

görmedim onları, bana yalnız bir telefon listesi okundu, karşıdan okundu, onu da görmedim, 

orada tanıdıklarıma tanıdım dedim, tanımadıklarıma tanımadım dedim..." 

 

Sanık Hamza Özaltun’un sözde “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu” konulu belgenin 

gerçek olduğunu doğrulayan ya da buna işaret eden hiçbir ifadesinin olmadığı, bu belgeyi 

görmediği beyanından anlaşılmaktadır. Savcılığın, sanığın beyan etmediği ifadeleri, beyan etmiş 

gibi ifade tutanağına yazdığı da sanık tarafından açıkça beyan edilmiş ve savcılıktaki ifadesinin 

muteber olmadığı anlaşılmıştır.  

 

d. Tanık  Ömer Özkan  Mahkemedeki beyanında (10.06.2015 tarihli);       

      
G.K.s.2822; "Cumhuriyet savcısına 14 Şubat 2012 tarihinde vermiş olduğu 19 sayfadan 

oluşan ifadesi okunarak, belge gösterildiğinde ben yazdım şeklinde cevap verdiği açıklanarak 

sorulması üzerine; O şartlardaki stresten dolayı şeylerini tam olarak bende okudum ama 

söylediklerimin tam olarak oraya geçmediğini düşünüyorum. Mesela isim listesi gösterildi bana. 

Tanıdığım soruldu. Ben orada sadece tanıdıklarımı söyledim. Bütün personeli tanıyorum, orada 

çalıştı diye yazılmış. Ben onları o şekilde ifade etmediğimi hatırlıyorum. Birim olarak çalışıp 

çalışmadığını hatırlamıyorum dedim. 

 

  "İfade sırasında, bir yönlendirme oldu mu?"şeklindeki soru üzerine; Yok olmadı. Çünkü ilk 

ifadeye ben girdim benden sonraki arkadaşlara olmuş. Benden sonraki arkadaşlar söyledi ama. İlk 

gelişimde savcı bey bana, yardımcı olursan iyi niyetimi kullanırım. Ama yardımcı olmazsan, 

müebbetle yargılanacaksın, gibi ifade kullandı. 

 

e. Tanık  Ömer Özkan’ın 78. Celse tutanağında yer alan beyanında ;      
 

 
    MAHKEME BAŞKANI:  "Batı Çalışma Gurubu kaç birimden oluşuyor?"  

   Tanık Ömer ÖZKAN:   "Bunu bilmiyorum efendim, hatırlamıyorum, yapılanmasını bilmiyorum."  

    MAHKEME BAŞKANI: "Yapılanmasını bilmiyorsun. Kriz masası diye bi belge var bu CD nin  

                                         içerisinde 19.06.1997 tarihinde İç Güvenlik Harekat kısa olarak yazılmış,  

                                        kullanıcısı tarafından son kaydedilme işleminin yapıldığı söyleniyor. Bu  

                                        belgeden bilgin varmı?"  

    Tanık Ömer ÖZKAN:   "Hatırlamıyorum."  

    Tanık ÖmerÖZKAN:   "Normal atamalı personelimiz vardı. Onun dışında liste soruldu, ben  

                                        oradakilere söylemiştim o zaman da. Ama yanlış, ifademi gördüğüm  

                                        kadarıyla ekstra bilgiler  girmiş,”  
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    Tanık Ömer ÖZKAN:   "….  İçerik olarak ben hiçbir yazının içeriğini okumuyorum. Çünkü biz  

                                        sadece  gördüğümüzü daktilo ederiz. İçeriğine herhangi bir müdahalemiz  

                                        olmaz. Onu hatırlamasıda benim için zor yani hiçbir şekilde içeriğini  

                                        hatırlamıyorum " 

 

Tanık Ömer Özkan’ın sözde “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu” konulu belgenin İdris 

Koralp tarafından hazırlandığını ve doğruluğunu teyit eden ya da bu anlama gelecek tek bir 

beyanının olmadığı anlaşılmakla birlikte, bu sözde belgeyi hatırlamadığını da beyan etmiştir.  

Ancak bu beyanlar gerekçeli kararda yer almamıştır.  

 

 Sivil memurlardan, Ömer ÖZKAN, Serhat ALTAY 78.celsede, Recep DURLANIK’ın ise 79. 

Celsede verdikleri ilk ifadelerinde soruşturma aşamasındaki ifadelerin çarpıtılarak tutanağa 

geçtiği yönlendirme ve baskı ile bazı konularda iradeleri dışında CMK m.148’e aykırı olarak 

ifadelerinin alındığı, dosyaya sanık olarak konulmakla üstü örtülü şekilde tehdit edildikleri 

duruşmalarda ortaya çıkmıştır.  

 

f.  Sanık İbrahim Selman Yazıcı  Mahkemedeki beyanında (26.11.2013 tarihli 38. 

celse) ; 

 

“ben Genelkurmay Başkanlığı'nın Harekât Başkanlığı toplantı salonunda yapılan Kriz 

Masası Kurulu'na Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nden bir asker olarak bana verilen 

emri yasalara uyarak yerine getirdim ve amirimin direktifi ile dinleyici, gözlemci sıfatıyla birkaç 

kez katıldım. Amirim Genelkurmay'daki yetkililerle görüştüğünü, bize bir şey sormayacaklarını 

sadece dinleyici, gözlemci olarak bulunmamı bildirdi. Uzun sürmeyen kriz masası toplantılarında 

Genelkurmay Karargâhı dışında ve bağlısı olmayan bir kurumdan gelen personel olarak 

herhangi bir icrai karar alındığına tanık olmadığım gibi şahsıma da yazılı veya sözlü 

olarak hiçbir icrai görev verilmemiş ve herhangi bir faaliyette bulunmam da istenmemiştir.”  

Şeklinde beyanda bulunmuştur.   

 

Sanığın ifadesinde geçen ve katıldığını beyan ettiği “KRİZ MASASI KURULU” toplantısı, 

Harekât Başkanlığı toplantı salonunda yapılan,  9.01.1997 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 

“Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği” uyarınca kurulmuş bulunan “KRİZ MASASI 

GRUBU” toplantısıdır.   

 

Bu toplantıya sadece gözlemci olarak katıldığını beyan etmiş, herhangi bir  karar alındığına 

tanık olmadığını da belirtmiştir. Yani kurulun asli üyesi değildir. Toplantıya emir gereği temsilci 

olarak değil gözlemci olarak katılmıştır ve kurulun aldığı bir karar da yoktur.     

 

Oysaki mahkemenin iddia ettiği gibi, sözde “BÇG Kriz Masası Kurulu”   sözde belgede yer 

alan isimlerin yer aldığı  daimi  üyelerden oluşan, dahili telefon numaraları belli ve sabit olan, 

BÇG adına kararlar alan,  aldıkları kararları  sözde konsepte dahil eden, üst düzey bir  karar 

organıdır. Sanığın beyanı mahkemenin bu iddiası ile  uyuşmamaktadır.   
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Kaldı ki sanık, beyanında Batı Çalışma Grubu Kriz Masasından değil, sadece bir “KRİZ 

MASASI KURULU”ndan söz etmektedir. Yani başında “BÇG” ifadesi bulunmayan bu kurulun 

kuruluş amacının Batı Çalışma Grubu faaliyetleri olmadığı açıktır. Mahkeme, diğer sanık 

beyanlarında olduğu gibi,  “Kriz Masası Grubu” toplantısına ya da İGHD Bşk.lığında yapılan rutin 

BÇG toplantılarına  bir şekilde katılmış bulunan her sanığın ifadesini, kasıtla kavram ve tanım 

karmaşası yaratarak sanıkların zaten  hatırlayamadıkları  terim ve tariflerle sanıkları her seferinde 

farklı  şekilde yönlendirip,  yapılan her toplantıyı  sözde “BÇG Kriz Masası Kurulu” toplantısıymış 

gibi yansıtma ve  özetleme gayretinde olduğu açıkça görülmektedir. Bu yönlendirmeler sanık 

ifadeleri alt alta konulduğunda daha da bariz olarak görülmektedir.  

 

Kaldı ki; sanık Sanık İbrahim Selman Yazıcı  mahkemedeki beyanında (Gerekçeli karar 1321)   

kendisine sorulan bir soru üzerine, kurulan masanın hangi maksatla kurulduğundan bilgisi 

olmadığını “Hiçbir bilgim yok” ifadesiyle cevaplamıştır. Yani sanık katılmış olduğu “Kriz Masası” 

toplantısının, “BÇG Kriz Masası Kurulu” olduğunu teyit edecek durumda değildir. Sanığın 

26.11.2013 tarihli 38. Celsedeki beyanı  aşağıdadır;    

 

  
" Kriz Masası Kurulu toplantısına katıldığınızı belirttiniz. Şimdi bu Batı Çalışma  Kurulu, Batı 

Çalışma Grubu kurulmasına dair belgenin içerisinde geçen bir kurul bu. Bu kurulun daha önceki 

yani şeyini, görüşlerini daha doğrusu içerde herhangi bir şey yapmadım diyorsunuz, yani izleyici 

gibi katıldığınızı beyan ediyorsunuz. Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği'nin doğrultusunda 

kurulan bir masa mıydı bu yoksa kuruluş amacıyla ilgili bir bilginiz var mı?"  

 

"Bilmiyorum, bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok." 

      

g. Sanık Cengiz Koşal  Mahkemedeki beyanında (10.12.2013 tarihli 46. Celse ); 
 

G.K.s.863  “iddianameye göre 7 Nisan 1997 tarihinde yapıldığı belirtilen toplantı dışında BÇG 

faaliyetleri ile ilgili hiçbir ilişkim olmamıştır.”, “amirim olan Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı 

Hava Tümgeneral Yücel Özsır 15 Mayıs 2013 günü verdiği ifade ile ve dün yapılan sorgusunda 

emrimde çalışan Kurmay Albay Cengiz Koşal kesinlikle Batı Çalışma Grubu içinde yer almamıştır 

şeklinde beyanda bulunmuştur. Katıldığım irticaya karşı alınacak tedbirler konulu bu toplantıyı 

takip eden tarihlerde cereyan eden Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinden bilgim olmadı,”    

 

 G.K.2928; “Sanık Cengiz Koşal mahkememizdeki savunmasında ; Bu 10 Nisan tarihli emirden 

sonra Çetin Dizdar generalin kriz masası için görevlendirildiğini hatırlıyorum, ondan 

1 hafta 10 gün önce olması olabilir." şeklinde beyanda bulunmuştur.”  Denmektedir. 

 

Genelkurmay Başkanlığında çalışmamış, iddianamede ileri sürülen sözde 7 Nisan 1997 tarihli  

toplantı dışında, cereyan eden Batı Çalışma Grubu faaliyetlerinden bilgisi bulunmayan, hiç bir 

BÇG toplantısı ya da faaliyetine katılmamış, katıldığı sahte ya da gerçek hiçbir belgede yer 

almayan  sanık Cengiz Koşal’ın “10 Nisan tarihli emirden sonra Çetin Dizdar generalin kriz 

masası için görevlendirildiğini hatırlıyorum” ifadesinden sözde “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası 

Kurulu” belgesinin doğruluğunun tespit edildiğini söyleyebilmek ancak kasıttır. Diğer sanık 

beyanlarında olduğu gibi, sanık Cengiz Koşal’in beyanında, başına ya da sonuna “Batı Çalışma 
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Grubu” ifadesi eklenmemiş şekilde sadece “Kriz Masası” ifadesi yer almaktadır ki, bu ifade 

zaten 10 Nisan 1997 tarihli belgede yazılıdır.    

 

Hv.Tuğg. Çetin Dizdar Hava Kuvvetleri K.lığı İstihbarat Başkanıdır ve  10 Nisan 1997 tarihli 

emrin 9.a maddesinde  görevi belirtilerek “Kriz Masası Grubu”na katılması emredilmiştir. Zaten 

sanık Cengiz Koşal da bu görevlendirmenin “BÇG Kriz Masası Kurulu” konulu sözde belgeye 

istinaden değil, 10 Nisan 1997 tarihli emir gereği (9.a maddesi) yapıldığını teyit etmektedir. Bu 

kurulun mahkemenin manipüle ettiği gibi,“BÇG Kriz Masası Kurulu” olduğunu ve bu kurul 

üyelerinin isimlerinin yazılı olduğu sözde belgeyi teyit ettiği anlamını taşımadığı zaten açıktır.  

 

Mahkeme, bu tür çaresiz yaklaşımlarla sanık beyanlarının taşıdığı maksadın dışında, algı 

yaratarak sanki belgeyi ve faaliyetin içeriğini teyit etmiş gibi, kasıtlı yorumlarla iddiasına kılıf 

uydurmaya çalışmıştır.  Sanık Çetin Dizdar’ın  10 Nisan tarihli emirde  “Kriz Masası Gurubu” nda  

görev alacaklar  içinde “Hv.K.K. İstihbarat Başkanı”  olarak sayılması ile,   sözde belgede “BÇG Kriz 

Masası  Kurulu” üyeleri arasında isminin yer alması, bu iki  belgeden sahte olan sözde belgenin de 

doğru olduğunu kanıtlamaz. Gerçek olan bir belgede ismi geçen bir kişinin, diğer uydurulmuş 

belgelerde de isminin geçtiğinden bahisle, tüm belgelerin doğruluğunun kabul edildiği  bu tür 

mantık dışı yaklaşımlara, FETÖ kumpas davalarında sıkça rastlanmıştır. Ancak bu kumpasın ortaya 

çıkması fazla uzun sürmemiştir.  

  

h. Sanık Serdar Çelebi  Mahkemedeki beyanında (26.11.2013 tarihli 38. celse); 
 

"Savunmama başlamadan önce Emniyet Müdürlüğü'nde, Cumhuriyet Savcılığı'nda ve Sorgu 

Hakimliği'nde verdiğim ifadelerde ve bu ifadelere dayanılarak iddianameye geçirilen 

cümlelerde aleyhime sonuç doğurabilecek hususları kabul etmediğimi beyan ediyor,  

Mahkemenin kararını verirken şuan huzurda beyan edeceğim ifadelerimi dikkate almasını talep 

ediyorum. Bunun nedeni, aradan 16 yıl geçmiş olması nedeniyle sorgulama sırasında o günleri 

hatırlamakta zorluk çekmem,arandığımı yurtdışında denizin ortasındayken öğrenip en kısa sürede 

dönerek tutuklama emrimin birlikte çıkmış olduğu grubun sorgulamasına yetişmem ancak bu 

arada üç gün kadar uykusuz kalmış olmam ve ifade verenin ağzından çıkan kendi cümlelerini 

yazmak yerine bu cümlelerin yeniden ve başka türlü ifade edilerek tutanağa yazılması 

şeklindeki uygulama sırasında meydana gelen anlam değişiklikleridir. İfadeler yazılıp önümüze 

konulduğunda o zamanki avukatımın hemen imzaladığını görünce ona güvenerek ben de 

imzaladım, yanlışlıkları daha sonra sorgu hakiminin huzuruna çıkmak için beklerken gördüm, 

sorgu hakimine bu konudaki tereddütümü belirttim. Tutukluluğumuza karar verildikten sonra ise 

önce imzamız alındı daha sonra ifade ve karar suretleri dağıtıldı. Okuduğum da Hakim huzurunda 

önceki ifadelerim doğrudur, tekrar ederim dediğimin yazılmış olduğunu gördüm. İlave olarak bazı 

cümlelerin ifadelerden iddianameye geçerken de değişikliğe uğradığını ve bu nedenle anlam 

kaymaları oluştuğunu tespit etmiş bulunuyorum.”  

 
  “ Şimdi benim ismimin de bulunduğu ileri sürülen Kriz Masası Kurulu adlı listeden söz etmek 

istiyorum. İddianamede 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu Çevik Bir 

imzalı belgenin 9'uncu maddesinde daha evvel teşkil edilen Kriz Masası Grubu çalışmalarına 

aşağıdaki esaslara uygun olarak devam edileceği 9A maddesinde ise çalışmalara Genelkurmay 

İç Güvenlik İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanı, İç Güvenlik Daire Başkanı, 
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Psikolojik Harekât Daire Başkanı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı temsilcisi, Kuvvet 

Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlıkları ve temsilcilerinin 

katılacağı belirtilmiş olup,  bu doğrultuda hazırlanan Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu adlı 

listede Başbakan Askeri Başdanışmanlığı'ndan Deniz Kurmay Yarbay Serdar Çelebi Kılıç 4183 

olarak ismimin bulunduğu belirtilmektedir, bu ifadeyi aynen iddianameden aldım. Bu 

iddia öncelikle kendi içinde çelişkilidir.  

 

       Bir yandan kurulun kimlerden oluşacağı emirde belirtilmişken diğer yandan 

belirtilen şahıslar dışındaki bir kişinin de listeye dahil edilmiş olduğu ileri sürülmektedir. 

Diğer bir çelişki ise mevcudiyeti iddia eden kurulun 10 Nisan 1997'den çok önce çalışmaya 

başladığı belirtilmekteyken söz konusu isim listesinin yaratıldığı tarihin bundan çok daha sonra 

hatta 54. hükümetin istifasından dahi sonra olan 19 Haziran 1997 olmasıdır. Bu durumda ister 

istemez akıllara şu soru gelmektedir, bu kurul 54. hükümeti devirmek için kurulan nasıl bir 

kuruldur ki 54. hükümet görevden ayrıldıktan sonra oluşturulmuştur?”   

 
       Çünkü benim bu çalışmaları J3'ten önce yürüten birimlerle emir komuta veya görev bağlantım 

bulunmamaktadır. Bu durum iddia edildiği gibi eskiden beri çalışan bir kriz kurulu varsa bile 

benim bu kurulla bir ilişkim olamayacağını açıklıkla ortaya koymaktadır. 

 

      Bana Emniyet Müdürlüğü'nde gösterilen isim listesi üretilmiş veya tahrif edilmiş bir kağıttı. 

Bu kağıt eğer bir yazının eki ise askeri yazışma kurallarına göre sayfanın en üstünde hangi 

yazının eki olduğunu belirten tarih, sayı bilgilerinin bulunması gerekirdi ki bunlar mevcut 

olmayıp sayfa doğrudan listenin bir kriz masası veya kriz kuruluna ait olduğunu gösteren bir 

başlık ile başlıyordu. Bu başlık sayfada yer alan diğer yazılardan daha değişik bir font ile 

yazılmıştı. Başlığın altında bulunan makul bir aralıktan sonra bir veya iki isim yazılabilecek 

genişlikte bir miktar daha boşluk bulunduğu bu boşluğun hemen altında yer alan iki ismi takiben 

yine iki isim sığabilecek şekilde bir boşluk daha mevcut olduğu görülmekteydi, bu durum açıkça 

dokümanın bazı isimlerin düzeltme sıvısı ile kapatıldıktan sonra tekrar fotokopi çekilerek elde 

edilmiş olduğunu gösteriyordu, listenin başlığı da muhtemelen aynı yöntemle kapatılmış ve 

daha sonra listenin genelinde kullanılana uymayan bir font ile yeniden başlık atılmış olmasıydı, 

bu durumu polis memurlarına da gösterdim, sessiz kaldılar, doküman belki onlarca defa 

fotokopi ile çoğaltılmış olduğu için oldukça kötü ve silik bir durumdaydı, tarihsiz ve imzasızdı, 

Yargıtay Ceza Kurulu Kararı gereğince bir dokümanın geçerli delil sayılabilmesi için orijinal veya 

orjiinalin usülüne uygun olarak onaylanmış sureti olması gerekirken böyle amatörce 

düzenlenmiş bir kağıdın insanların özgürlüğünü kısıtlamak, onları rejim düşmanı olarak 

göstermek için delil olarak ortaya çıkarılmış olması karşısında söylenecek bir söz bulamıyorum,  

şayet gerçekten böyle bir liste varsa yapıldığı hiç şüphe götürmeyen bu tahrifat sırasında kimlerin 

adının listeden çıkarıldığını, kimlerininkinin sonradan eklendiğini bulmak çokta zor olmasa gerek, 

bu tahrifat tespit edilmek istense 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu kurulması konulu 

emrin ekinde bulunan kriz masasının kimlerden oluşacağı ile ilgili 9-A maddesi ile elimizdeki bu 

listeyi karşılaştırmak çok şeyi açığa çıkarmak için yeterli olacaktı.  

  

      Diğer yandan iddianamenin ekleri arasında 16. klasörün 198. sayfasında bulunan 

Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu başlıklı yazı bana sorgulama sırasında 

gösterilenden tamamen farklıdır, burada liste yeniden yazılmış, aradaki boşluklar 
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kapatılmıştır, bu kağıdı yazan şahıs ile sonradan eklendiği açık olan Sayın Mustafa Bıyık ve Sayın 

İsrafil Aydın'ın o zamanki rütbelerini bilmediği için askeri teamüllerin aksine sadece isimlerini 

yazmak, kılıç telefon santraline ait dahili numaraların başına 402 koyularak PTT numarası gibi 

aranabileceğini bilmediği için de diğer Genelkurmay numaralarının kılıç kelimesini takip eden 4 

rakam şeklinde yazarken bir tanesini 402 ile başlayan 7 haneli bir rakam şeklinde yazmak gibi 

Genelkurmayda görevli bir kişinin yapmayacağı maddi hatalar yapmıştır, listede adımın 

karşısında yazılı olan "kılıç 4183" şeklindeki telefon numarası, askeri başdanışmanlığa 

Genelkurmayın kılıç telefon santralinden çekilmiş olan yegane hatta ait olup, bu birimde 

görevli olan 11 kişi tarafından kullanılmaktaydı, 1993 yılında bu birim ilk kurulduğunda çekilmiş 

olan bu hattın 5 Aralık 2003'te yayınlanan telefon rehberinde halen Başbakan Askeri 

Başdanışmanlığına tahsisli olarak görüldüğü, verdiğimiz dilekçeye cevap olarak Genelkurmay 

Başkanlığının göndermiş olduğu yazıdan öğrenilmiştir.Genelkurmay Başkanlığının ilgili yazısı 

avukatım tarafından mahkemeye sunulacaktır. 

 
     Bahse konu listeyi bu davanın soruşturma safhasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde bana 

gösterilene kadar hiç görmedim, kriz kurulu veya kriz masası kelimesini genelkurmaya gidip 

geldiğim süre içinde hiç duymadım, bana böyle bir görevim olduğu tebliğ edilmedi. 

 

     Kriz kurulu isim listesi olarak iddianameye dahil edilmiş bulunan liste ile ilgili gündeme 

getirmek istediğim başka bir hususta şudur;  bu alenen tahrif edilmiş liste bana Ankara Emniyet 

Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubede gösterildiği halde Cumhuriyet Savcılığındaki sorgulama 

sırasında gösterilmemiş, bu liste ile ilgili bir soruda sorulmamıştır, buna rağmen liste sonradan 

aleyhimde kanıt olarak iddianameye dahil edilmiştir, şayet bu liste iddianamede yer alacak 

kadar güvenli bir doküman ise bunun neden savcılık sorgusu kapsamında ele alınmadığını 

anlamak güçtür, iddianamenin eki olan klasörlerde yaptığım incelemede birçok yerde kriz masası 

grubunun kimlerden oluşacağının yazılı olduğunu, ancak bunların hiçbirisinde ismen veya 

pozisyon olarak benim yer almadığımı tespit ettim, eğer ek klasörlerde yer alan bu elektronik 

dosyalar gerçekse bu durum benim kriz masası grubu olarak adlandırılmış bir kurulun üyesi 

olmadığımı ortaya çıkarmaktadır.”  Demektedir.  

 

Sanık Serdar Çelebi’nin yukarıda aktarılan 10.12.2013 tarihli 46. Celsede yaptığı 

savunmasından tek bir cümle bile, gerekçeli karar sayfa  2926-2930’da “Deliller” başlığı altında 

yer alan sözde “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu” belgesine ilişkin mahkemenin 

değerlendirmesinde yer almamaktadır. Aksine, hakkında  itirafçı sanık tarafından FETÖ iltisakı 

itirafı mahkeme dosyalarında bulunan mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy’unda bulunduğu 

mahkeme heyeti tarafından, sanık Serdar Çelebi’nin hiçbir biçimde beyan etmediği, savcılık 

sorgusunda kendisine gösterilmemiş ve hakkında hiçbir soru sorulmamış bu sözde belge 

hakkında, savcılık ifadesinde;   

 

“Kuvvet Komutanlıklarının İstihbarat Dairesi Başkanları, İKK Daire Başkanlarının katılımlarıyla 

gerçekleştirilen üst kurul toplantılarına Kenan Deniz ve İdris Koralp’in isteği ile katıldığını, 

İstihbarat Daire Başkanları olan İKK Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, Eser Şahan, Fevzi Türkeri ve 

Adli Müşavirlikten ise Hakim.Alb.Orhan Nalcıoğlu’nun bu toplantılara katıldığını, başka katılanları 

hatırlamadığını, bu üst kurul toplantılarının Harekât Başkanı Çetin DOĞAN’ın başkanlığında 

yapıldığını, İGHD Plan Şube Haftalık Brifing Arz ve Toplantı çizelgesindeki bilgilerin doğru 
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olduğunu, BÇG Kriz masası başlıklı belgenin üst kurul toplantısına katılan kişileri ifade etmek için 

düzenlenmiş olabileceğini, Yavuz Gürcüoğlu’nun hem plan şubede, hem üst kurulda toplantılara 

katıldığını, Hakkı Kılınç’ın da BÇG’nin üst kurul toplantısına katıldığını beyan etmiştir.” 

 

Şeklinde beyanda bulunduğu gerekçeli kararda iddia edilerek, sözde belgenin (ismi sayılan) 

sanıklar tarafından doğrulandığını ileri sürebilmek, sadece sanığın değil, tüm davanın nasıl bir 

hukuk kumpası içinde yürütüldüğünün ibret veren somut belgesidir. Bu belgenin  tozlu hukuk 

raflarında kaybolmaması için sanık Serdar Çelebi’nin  10.12.2013 tarihli 46. Celsede yaptığı 

savunmasından genişçe bir bölümüne  dilekçemizde yer verme gereği duyulmuştur. 

 

Sanık Serdar Çelebi’nin, mahkeme heyetinin umursamazca dikkate almadığı ya da çok 

umursadığı için gizleme ihtiyacını hissettiği savunmasında;  Savcılık ifadesinin değiştirildiğini, 

sözde “BÇG Kriz Masası Kurulu” isim listesini  Ankara Emniyet Müdürlüğünde gösterilene kadar 

hiç görmediğini, savcılıkta bu belgenin kendisine gösterilmediğini ve bu konuda hiç soru 

sorulmadığını,  kriz kurulu veya kriz masası kelimesini Genelkurmaya gidip geldiği süre içinde hiç 

duymadığını,  kendisine böyle bir görevi olduğunun tebliğ edilmediğini,  Emniyet Müdürlüğünde 

gösterilen  sözde belge ile iddianamede yer alan sözde belgenin aynı olmadığını ve düzeltilerek 

iddianameye dahil edildiğini, sözde belge de yapılan tahrifatları / çelişkileri somut olarak açıklayıp 

kumpası ve belgenin sahteliğini açıkça ortaya koyduğu görülmektedir.   

 

Sanığın bu beyanlarının, mahkeme heyeti tarafından gizlenmesi ve aksine sanığın bu 

belgeyi doğruladığının ifade edilmesi, sanığın Ankara Emniyet Müdürlüğünde kendisine  

gösterilen sözde belgeye verdiği tepki karşında (ki sanığın ismi sadece bu sözde belgede yer 

almaktadır) savcının belgeyi göstermemesi ve soru sormaması, muhtemel bir  olumsuz beyana 

karşı ön almak ve  manipülasyona olanak sağlamak maksadını taşıdığı, mahkeme heyetinin 

sanık ifadesini gizlemesi de bir bütün olarak davanın siyasi hedeflere göre şekillendirilen bir 

kumpas davası olduğunu açıkça göstermektedir.   

 
  Sonuç olarak; Sanık ifadelerinin bu sözde belgeyi doğruladığı iddiasının aksine, sözde 

belgenin nasıl bir kumpas belgesi olduğunu ortaya koyması bakımından tarihi bir belge niteliği 

taşıdığı, bu konuda fazlaca bir değerlendirmeye de gerek olmadığı değerlendirilmektedir.   

 
4) 10 Nisan 1997 “Batı Çalışma Grubu” konulu emrin 9.a maddesinde tanımlanan 

“Kriz Masası Grubu” temsilcileri ile  ile sözde belgede sayılan “BÇG Kriz Masası Kurulu” üyeleri  

FARKLIDIR; 

a. 10 Nisan 1997 “Batı Çalışma Grubu” konulu emrin 9.a maddesinde 
tanımlanan  yasal “Kriz Masası Grubu”  ;  

 
- Gnkur İKK ve Güvenlik Daire Başkanı 
- Gnkur İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı 
- Gnkur Psikolojik Harekat Daire Başkanı 
- Gnkur Basın Yayın Halkla İlşkiler Daire Başkanı veya temsilcisi 
- K.K.K.lığı İsth.Başkanı veya temsilcisi 
- Dz.K.k.lığı İsth.Başkanı veya temsilcisi 
- Hv.K.K.lığı İsth.Başkanı veya temsilcisi 
- J.Gn.K.lığı İsth.Başkanı veya temsilcisi 
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     Toplantı  : Hergün 10.00-10.45 saatleri arasında.  
     Kuruluş   : 09.01.1997 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi  
                       Yönetmeliği  gereğince. 

 
b. Sözde belgede sayılan “BÇG Kriz Masası Kurulu” (Üst Kurul) üyeleri ise ;  

 
- Gnkur.İsth.ve İKK D.Bşk.Tümg.Fevzi TÜRKERİ  
- KKK.lığı İsth.Bşk.Tümg.Cevat Temel ÖZKAYNAK  
- Dz.K.K.lığı İsth.D.Bşk.Dz.Kur.Kd.Alb.Eser ŞAHAN  
- Hv.K.K.lığı İsth.Bşk.Hv.Plt.Tuğg.Çetin DİZDAR  
- J.Gn.K.lığı Hrk.Bşk.Tümg.Hakkı KILINÇ  
- J.Asyş.K.lığı Mustafa BIYIK  
- MGK.Gn.Sek.Hv.Kd.Alb.Selman Yazıcı 
- ÖKK.lığı Tem.Top.Kd.Alb.Yavuz GÜRCÜOĞLU  
- Başbakan.As.Bşk.Dan Gn.Sek.Dz.Kur.Yb.Serdar ÇELEBİ 
- Gnkur.Bas.Hlk.İliş.D.Bşk.lığı Tem.Tnk.Yb.Mustafa BABACAN  
- Ad.Müş.Tem.Hakim Yb.Orhan NALCIOĞLU Kılıç 3008 
- KKK.lığı İsrafil AYDIN (?) (Kimi temsil ettiği belli değildir)  

 
     Toplantı  :  CD 5 içindeki sözde 27 Mayıs 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu Eylem Planı” üst  
                         yazısının 3 nolu  maddesine göre Pazartesi-Perşembe günleri 
 
     Kuruluş   :   FETÖ iltisaklısı Tamer Tatar’ın getirdiği CD 5 içindeki “BÇG Kriz Masası Kurulu”  
                         imzasız sahte dijital belgeye göre. 
  

Yukarıda görüldüğü gibi, 10 Nisan 1997 “Batı Çalışma Grubu” konulu emrin 9.a maddesinde 

tanımlanan “Kriz Masası Grubu” temsilcileri ile sözde belgede sayılan “BÇG Kriz Masası Kurulu” 

üyeleri  birbirinden ÇOK FARKLIDIR. İki kurul arasında hiçbir sistematik ilişki yoktur. Ayrıca 

sözde “BÇG Kriz Masası Kurulu” üyeleri  ismen yazılıdır, “Kriz Masası Grubu” ise ismen tefrik 

edilmemiş olup seçim temsilci gönderecek makamlara bırakılmıştır. Bu  nedenle de “Kriz Masası 

Grubu” sabit isimlerden oluşmamaktadır. Toplantı periyotları da farklıdır.  

 

Ayrıca; FETÖ hükümlüsü savcı Bilgili’nin soruşturma aşamasında yararlandığı (!) ve 

mahkemenin muteber saydığı, ancak adli emanetten kaçırılan sözde “Gnkur Gensek Tarihçesi”ne 

göre “SUNAY” ve “İNÖNÜ” salonlarında yapıldığı  iddia edilen sözde BÇG toplantılarına  Gnkur J 

Başkanları katılmıştır. Oysa biri uydurma her iki kurulda da Gnkur J Başkanları yer 

almamaktadır. Dolayısıyla söz konusu iki kurulun ve sözde tarihçede yapıldığı ileri sürülen 

toplantıların Batı Çalışma Grubu ile  bir ilişkisi yoktur.  Bu husus  ve diğer çelişkiler  dilekçemizin 

“1997 Yılı Genelkurmay Genel Sekreterliği Tarihçesi (BÇG Toplantıları)”  başlıklı 20.FF maddesi ve  

“Batı Çalışma Grubu Toplantılarına Katılanlar”  başlıklı  20.DD. maddelerinde açıklanmıştır.  

 
5) Ayrıca, bunlara ilave olarak,  mahkemenin Gnkur Psikolojik Harekat Daire Başkanı 

sanık Oğuz Kalelioğlu hakkındaki  kararı ve değerlendirmesi de bu belgenin kumpas olduğunun 

teyidi anlamını taşımaktadır;  

 
Sanık OĞUZ KALELİOĞLU Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde  04.12.2013 tarihli 42. 

Celsesindeki savunmasında;   
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“Genel kurmay psikolojik harekat dairesi yunanistana karşı etkili çalışmalar yapmış, temel 

inceleme dökümanlarını hazırlamış ve PKK terör örgütünün Yunanistan tarafından nasıl 

desteklendiğini kamuoyuna göstermiştir, psikolojik harekat dairesi batı çalışma grubu konuları 

ile ilgili hiç bir görev almamış ve ifa etmemiştir, 1997 Ağustos şurasında kadrosuzluktan emekli 

oldum, 1997 yılında doğru yol partisine üye oldum, yani yıkmakla ve görevini yapamaz hale 

getirmekle suçlandığım Refah Yol hükümetinin doğru yol partisi kanadı içinde basın ve 

propaganda başkan yardımcılığına kadar yükseldim,” DEMEKTEDİR.  

 
G.K.s. 3643’de Sanık yönünden yapılan değerlendirmede;   

 

“Sanığın suç tarihinde Genelkurmay Psikolojik Harekat Dairesi Başkanı olarak görev 

yapmakla birlikte… (…) dairenin asıl görevinin Kıbrıs-Yunanistan ve PKK konusunda görev yaptığı, 

10 Nisan 1997 tarihli BÇG konulu belgenin ekinde BÇG Teşkilat yapısı hakkındaki belgenin cari 

harekat bölümünde bağlı bulunduğu dairenin ismi var ise de dairesinin yoğunluğu nedeniyle 

yazılı emirdeki görevin sözlü emirle geri alındığı yönündeki savunmasının aksine delilin 

bulunmadığı, sanığın BÇG'nin icrai faaliyetlerine katıldığına ilişkin irade beyanını ortaya koyduğu 

ve imzasına açılan ve imzaladığı bir belgenin veya parafın da bulunmadığı (…) amaç suç 

kapsamında BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge 

içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda bulunduğuna, (..) amaç suçun işlenmesine ilişkin 

faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda kendine tevdii edilen görevi yerine getirdiğine 

ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı belge, beyan ve delil bulunmadığından atılı 

suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir.” 

 
Şeklinde ifade edilerek beraatine karar verilmiş ve Savcılık tarafındanda bu karara itiraz 

edilmemiştir.  
 
Ağustos 1997 tarihinde emekli olup Refah-Yol hükümetinin Doğru Yol Partisi kanadı içinde 

basın ve propaganda başkan yardımcılığına kadar yükseldiğini ifade eden sanığın beyanı ve 

mahkemenin sanık hakkındaki değerlendirmesinde;  10 Nisan 1997 tarihli belgenin EK-A sındaki 

teşkilat şemasında temsilcisi bulunan, emrin 9. maddesinde yer alan  ve gerekçeli kararda 

sözde “BÇG Kriz Masası Kurulu” ve “Kriz Masası Grubu”nun üyeleri arasında da sayılan 

Psikolojik Harekat Dairesi Başkanının (Oğuz Kalelioğlu),   BÇG faaliyetlerine katıldığına, toplantı 

ve brifinglerini tertip edip katıldığına, belge içeriklerini oluşturduğuna ve bunlara katkıda 

bulunduğuna, amaç suçun işlenmesine ilişkin faaliyette bulunduğuna dair ve bu kapsamda 

kendine tevdi edilen görevi yerine getirdiğine ilişkin belge, beyan ve delil bulunmadığı 

gerekçesiyle beraatine karar verilmesi ve savcılığın bu karara itiraz etmemesi  ile (G.K.s.3644) ;    

 

10 Nisan 1997 tarihli belgede yer alan “Kriz Masası Grubu” nun, sözde belgede yer alan “BÇG 

Kriz Masası Kurulu” ve Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ile  hiçbir ilişkisinin bulunmadığı, CD 5 

içinde yer alan uydurma belgelerde geçen  “BÇG Kriz Masası Kurulu” ya da “Üst Kurul” olarak 

tanımlanan sözde oluşumun ve isimleri sayılan ilişkili tüm sözde belgelerin kurgu olarak 

tasarlandığı ve kumpasın bir parçası olduğu mahkeme kararıyla da tespit ve teyit edilmiştir. 
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6) Sahte belgenin, sahte CD 5 deki  FETÖ  manipülasyonu;  

 

Bu sözde belgeyle ilgili CD 5 manipülasyonu sanık İsrafil Aydın’ın (G.K.s.1478) (27.11.2013 

tarihli 39. celsesindeki) savunmasında detaylarıyla anlatılmış olup, bu kısımda özetle 

açıklanmıştır;  

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının (FETÖ üyelerine) yaptırmış olduğu 13 Şubat 2012 tarihli 

bilirkişi raporunun 147. Sırasında yer alan dosya üst veri yollu bilgilerine göre;  bu dijital veri 19 

Haziran 1997 tarihinde bilgisayar ortamında yaratılmış ve aynı tarihte son çıktısı alınmış, çıktı 

alındıktan sonra üzerinde tekrar düzeltme yapılmış ancak düzeltmeden sonra, FETÖ üyesi  

Bilgili’nin çıktı alarak dosyaya koymasına kadar, bir daha çıktısı alınmamış dijital bir belgedir.  

 

Yani,  19 Haziran 1997 tarihinde düzeltme yapıldıktan sonra çıktısı alınmamış, hiçbir yerde 

yayınlanmamış, hayata geçmemiş  bu sözde belge,  dava dosyasına düzeltilmiş hali ile  FETÖ 

üyesi Savcı Bilgili tarafından çıktısı alınarak dosyaya delil olarak konulmuştur.   

 

Bir diğer husus ise; Bilgisayar sisteminin otomatik olarak kaydettiği, bu belgeyle ilgili 

bilirkişi raporunda bulunması gereken son on kullanıcı dizin bilgisi, raporda yer almamaktadır.  

Bu haliyle taslak dijital bir word çalışması gibi gözüken, oluşturulma tarih-saat bilgisi şüpheli,  

üzerinde düzeltme yapılmış, son on kullanıcı dizini gizlenmiş, düzeltilmiş haliyle savcılık tarafından 

çıktısı alınmış bu sözde belgenin hukuki hiçbir değeri ve delil niteliği olmadığı gibi, bu belgenin 

dava ihtiyacına göre düzenlendiği / değiştirildiği son derece açıktır.    

 

Kaldı ki;   5 Nolu CD/DVD nin sahteliğinin açıklandığı başlıkta da belirttiğimiz gibi,  CD 5 in 

oluşturulduğu bilgisayarın Gnkur Başkanlığına ait olmadığı,  gerçek zaman (real time) bilgisinin 

istenilen tarih-saate ayarlanmasının teknik olarak son derece basit ve mümkün olduğu,  CD 5 in 

oluşturulduğu bilgisayar tespit edilemediğinden ve üzerinde bir incelenme yapma imkanı 

bulunmadığından bu tarih-saat bilgisinin gerçek olduğunun söylenemeyeceği, bilirkişi 

raporlarında zaten yer almaktadır. Bu nedenle, diğer belgelerle arasında ciddi çelişkiler bulunan 

bu belgenin ne zaman oluşturulduğu belli olmadığı gibi, FETÖ üyesi bilgili ve işbirlikçileri 

tarafından ihtiyaca göre kurgulandığının da emareleri  bulunmaktadır.  
 

7) Sahte Belgede Yer Alan Çelişkiler ;  

 
 Sözde belgede;  İmza, tarih, evrak numarası, dağıtımı yapılan adresler, kordinasyon  

isim/imza blokları,   arz/rica satırları,  namına/emriyle satırı,  yoktur.  Bu haliyle resmi ve fiili 

geçerliliği ve işlevi yoktur. Tek işlevinin, mahkemeye kumpas belgesi olarak kasıtla dayanak 

sağlamak olduğu anlaşılmaktadır.  Ayrıca, tarih kısmının yazılmamasının, BÇG’nin oluşturulma 

tarihini 10 Nisan 1997’den mümkün olduğunca geriye çekebilmek ya da her tarihe uyum 

sağlaması maksadını taşıdığı da gözden kaçmamaktadır. Ancak kumpasçılar, 1997 tarihinden 

önce “Kriz Merkezi” ya da “Kriz Masası” tanımları yerine “Buhran Kurulu” ifadesinin 

kullanıldığını atlamışlardır.  

 

 İdris Koralp  10 Nisan 1997 tarihli  “Batı Çalışma Grubu”  ve  “BÇG Kriz Masası Kurulu” konulu 

belgelere göre kurulda  görevli değildir. Ancak, bu sözde belgede,  kendisinin ilk amiri olan 
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İGHD Başkanı ve BÇG Koordinatörü Tuğg. Kenan DENİZ,   ikinci amiri  ve BÇG’nin başkanı olan 

Harekat Başkanı Korg. Çetin Doğan’ın bu önemli sözde belgede adı ve imza bloğu bulunmaz 

iken, Kurmay Albay Rütbesi ile  (üstelik mahkemeye göre bu karar alan bir üst kuruldur) bu iki 

makamı da atlayarak ve hiçbir makamın parafesini almadan Kuvvet Komutanlıklarına ve Gnkur 

J Başkanlıklarına  emir veren, teşkilat kuran bir belgeyi  hazırlamak, ancak akşam üstü kalkışma 

başlatıp, boğaz köprüsünün tek şeridini kapatabilen FETÖ aklının ve yandaşlarının 

oluşturabileği bir kumpastır.   

 

- Listede Hv.K.K.lığı İsth.Başkanı Tuğgeneral Çetin Dizdar olarak adı geçen sanık,   Hv.K.K.lığı 

İstihbarat Başkanı değil Daire Başkanıdır.  Ağustos 1997 tarihinde Tümgeneral Rütbesine 

yükselip Hv.KK.K.lığı İstihbarat Başkanı görevine atanmıştır. Görevi yanlış yazılmıştır. Gerçek 

bir belgede böyle bir hatanın olması ve fark edilmemesi mümkün değildir. (Bu hususu 

soruşturma aşamasında fark eden savcının çelişkiyi gizlemek için yaptığı manipülasyonlar diğer 

kısımlarda açıklanmıştır)  

 

 Kara Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi olarak sözde belgede ismi geçen  Sanık İsrafil Aydın bu 

sözde kurulda hiç çalışmamış ve belgede rütbesi ve görevi yazılmamış, isminin karşısında yer 

alan dahili telefon numarası  ise  GNKUR BŞK.LIĞI SANTRALI OLAN KILIÇ telefon santralına 

bağlı “KILIÇ 2284” olarak yazılmıştır. Ancak bu dahili telefon numarası K.K.K.ındaki kendi 

makam telefonu olmadığı gibi, KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞININ  TELEFON SANTRAL ADI 

“KALE” DİR. (G.K.s.1485). Sanık İsrafil Aydın’ın o dönemdeki rütbesi kumpasçı tarafından 

tahmin edilemediğinden yazılmadığı anlaşılmaktadır.  

 

 Aynı şekilde  Sanık Mustafa Bıyık sözde listeye “J.Asyş K.lığı Mustafa Bıyık” şeklinde rütbesi 

belirtilmeden yazılmıştır. Sanığın o dönemdeki görevi J.Gn.K.İsth.Bşk.dır.  Bulunduğu görevi 

de yanlış yazılmıştır. Gerekçeli kararda (G.K.s. 3628)  Sanık Mustafa Bıyık’ın J.Gn.K.lığı 

İsth.Başkanı olmasına rağmen Jandarma Genel K.lığını değil, J.Asayiş K.lığını temsilen bu 

listede yer aldığı, Mustafa Bıyık’ın J.Asayiş K.lığı görevinde hiçbir zaman bulunmadığı ifade 

edilmektedir. Ancak mahkeme bu çelişkiyi bu kısımda gizlemiştir.  

 

  Sözde belgeye göre kurul, Gnkur İç Güvenlik Dairesi Plan Şube Müdürünce (İdris Koralp) teşkil 

edilmesine rağmen bu kurulda, Gnkur Harekat Başkanı ve  İç Güvenlik Harekat Daire 

Başkanlığı temsilcisi yoktur. Yani mahkemeye göre, koordinatör makam olan,  Gnkur Başkanı 

adına emir hazırlayan Harekat başkanlığı ve İGHD.Başkanlığının, sözde  BÇG üst kurulu görevi 

yapan “Kriz Masası Kurul”u kararlarında söz hakkı yoktur. Alınan kararlara katılmak 

zorundadır. Bu belgeyi gerçek kabul eden mahkemeye göre, kimin kimi yönettiği belli 

değildir. Mahkeme de bu çelişkiden hiç söz etmemiştir, mantık dizini içinde açıklaması da 

mümkün değildir.   

 

 10 Nisan 1997 tarihli emrin 9.maddesinde “Kriz Masası Grubu”nda;  Gnkur Adli Müşaviri, Özel 

Kuvvetler K.lığı temsilcisi (ki bu komutanlık doğrudan Gnkur Başkanlığına bağlıdır),  Başbakanlık 

As.Bşk.Dan Gn.Sek ve  MGK Genel Sekreterliği temsilcisi sayılmamış olmasına rağmen, sözde 

belgede kurul üyeleri arasında yer almaktadır. 
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 Buna karşılık, 10 Nisan 1997 tarihli emrin 9.maddesinde; Gnkur İç Güvenlik Harekat Daire 

Başkanı, Gnkur Psikolojik Harekat Daire Başkanı veya temsilcileri sayılmış olmasına rağmen 

sözde belgede kurul üyeleri arasında bulunmamaktadır.  Mahkemenin iddia ettiği gibi, sözde 

belgede yer alan “BÇG Kriz Masası Kurulu”nun, 10 Nisan 1997 tarihli belgenin 9.a 

maddesinde açıklanan “Kriz Masası Grubu” ile hiçbir ilişkisi yoktur.  

 

 Sözde belgede; “Not: Bütün yazılar “Gizli - Kişiye Özel” Gizlilik derecesi ile gönderilecektir.” 

İfadesi mevcuttur. Ancak, mahkeme heyetinin de bilmesi gerektiği gibi “Kişiye Özel” kategorisi 

bir gizlilik derecesi değildir. Bunu yazan kumpasçının, devlet kademelerinden ziyade, biat 

kademelerinde görev aldığı anlaşılmaktadır.  

 

  Sözde belgede;  4 rakamlı dahili telefon numaraları belirtilerek, başına “Kılıç”, “Serdar” gibi 

santral adları yazılmıştır. Ancak kumpascı, bu santraların başına santral kodu olan 3 rakamlı 

numarayı ardından 4 rakamlı dahili telefon numarasını çevirerek ulaşabileceğinin farkında 

değildir.  Kaldı ki “Kılıç” “Serdar” gibi santral isimleri, bu numaraya ulaşmak isteyen bir kişi için 

fazlaca bir anlam ifade etmez.  Santral isminin  hangi birliğe ait olduğunu ve santral PTT 

numarasını ya da 3 rakamlı santral kodunu belirtmek zorundaydı.  Örneğin “kılıç” telefon 

santraline ait 4 rakamlı dahili numaraların başına 402 koyularak PTT numarası gibi 

aranabileceğini bilmediği için de diğer Gnkur Bşk.lığı dahili telefon numaraları “Kılıç” 

kelimesini takip eden 4 rakam şeklinde yazmıştır. Bu çelişki basite alınabilecek bir hata 

değildir. Bu absürt hata,  adı geçen kişilere ulaşmayı engelleyen ve Gnkur Bşk.lığında görevli 

bir askerin yapması mümkün olmayan  bariz bir hatadır. “402” kodunun ne anlama geldiğini 

bilmeyen kumpasçı, sözde üyelerden bir kişinin telefon numarasını da PTT numarası 

zannederek, bu kez de santral ismi belirtmeden “4021695” şeklinde yazmıştır. Sadece bu 

husus bile, belgenin kumpas olduğunu açıklamaktadır.  

 
SONUÇ OLARAK;   

 

 Sahte CD 5 içinde bulunan, 19 Haziran 1997 tarihinde düzeltme yapıldıktan sonra çıktısı 

alınmamış, hiçbir yerde yayınlanmamış, hayata geçmemiş, ancak  düzeltilmiş hali ile  FETÖ üyesi       

Savcı Bilgili tarafından çıktısı alınarak dosyaya delil olarak konulmuş, FETÖ üyesi savcı Bilgili  ve  

hakkında FETÖ itirafçısının iddiası bulunan Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy’un da bulunduğu 

mahkeme heyeti tarafından yönlendirilen ifadeler ve sanıkların reddettiği yasak sorgu usülü ile 

alınıp ilave ve eksiltmelerle çarpıtılan sözde savcılık ifadelerine dayandırılan, imzasız, evrak 

niteliği taşımayan  TSK tarafından teyit edilmemiş  “BÇG Kriz Masası Kurulu” konulu dijital sözde 

belge SAHTEDİR.  

 

 10 Nisan 1997 “Batı Çalışma Grubu” konulu belgenin 9.maddesinde  “Daha evvel teşkil 

edildiği” belirtilen ve mahkemenin iddiasının aksine “Pazartesi-Perşembe  günleri değil  her gün 

saat 10.00-10.45 saatleri arasında toplanan “KİZ MASASI GRUBU” BÇG’nin 10 Nisan 1997 

tarihinde kurulmasından 4 ay önce yürürlüğe giren 9.01.1997  tarihli yönetmelik  uyarınca  Gnkur 

Başkanlığında teşkil edilmiştir.  Batı Çalışma Grubu ve faaliyetleri ile hiç bir ilişkisi yoktur. 

 

 10 Nisan 1997 “Batı Çalışma Grubu” konulu emrin 9.a maddesinde tanımlanan “Kriz Masası 

Grubu” temsilcileri ile  ile sözde belgede sayılan “BÇG Kriz Masası Kurulu” üyeleri  FARKLIDIR.   
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Sanık ifadelerinin bu sözde belgeyi doğruladığı iddiasının aksine, sanık ifadeleri ve mahkeme 

heyetinin kasıtla yaptığı çarpıtma ve gizlemeler bu sözde belgenin nasıl bir kumpas belgesi 

olduğunu açıkça ortaya koymuştur.  

 

AA. (17).A.BATI ÇALIŞMA GRUBUNDA GÖREVLENDİRİLENLERE “SÜREKLİ GİRİŞ KARTI 

VERİLMESİ” KONULU BELGE (8.KLS.S:256-258) (G.K.s.2930-2954); 

 
          BU SÖZDE BELGE CD5’E KAYDEDİLMİŞ İMZASIZ, MEVZUATA AYKIRI  VE  SAHTE BİR 

BELGEDİR.  BU SÖZDE BELGE KUMPASI AÇIKÇA ORTA KOYMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİDİR.  

Savcılık ve mahkeme bu sözde belgeyi resmi  kaynaktan doğrulayamamıştır.  İmha tutanaklarında 

da yer almamaktadır.  Gerekçeli kararda yer alan  belgenin alıntısı aşağıdadır;  

 

Bu sözde belge ile;  İç Güvenlik Harekat Dairesi (İGHD) Başkanı Tuğg. Kenan Deniz’in, yeni 

teşkil edilen Batı Çalışma Grubunun isimleri evrak ek’inde  belirtilen 45 personeli için,  faaliyet 

gösterecekleri bölgeye giriş maksadıyla  Gnkur Merkez Daire Başkanlığından ‘Sürekli Giriş Kartı’ 

istediği şeklen gözükmektedir. Bu sözde belge, sadece bu nedenle bile sahtedir.   

 

1) Sözde Belge Mevzuata Aykırıdır;   

 

Belgede sürekli giriş kartı talep edilen makam yanlıştır. Bu makam sürekli giriş kartı tanzim 

etmeye yetkili değildir. 

 

Sözde belgede sürekli giriş kartı talep edilen makam, “Genelkurmay Merkez Daire 

Başkanlığıdır. Oysa ki, o Genelkurmay Karargâhında o tarihte yürürlükte olan 1996 basımlı 

Genelkurmay Yönergesi MT:119/1-A (Genelkurmay Kışla ve Karargâh Emniyet Yönergesi) 

esaslarına göre, sürekli / geçici giriş kartlarının hazırlanmasını, ilgililere dağıtılmasını ve geri 

alınmasını sağlayan makam, GENELKURMAY GENEL SEKRETERLİĞİ BÜNYESİNDE BULUNAN 
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KARARGÂH EMNİYET SUBAYLIĞIDIR. Bu makam, Merkez Daire Başkanlığına değil,  

Genelkurmay Genel Sekreterliği'ne bağlıdır. FETÖ üyesi savcı sanıklar lehine delil olan bu 

yönergeyi dosyaya dahil etmeyerek CMK da emredilen araştırma görevini yerine getirmemiş, 

görevini kötüye kullanmıştır (!). 

 

2006 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başlatılan akıllı kart uygulamasıyla askeri kimlik kartı, 

karargâh giriş kartı ve banka işlemleri tek bir kartta toplanmış ve bu görev, ancak 2006 tarihinden 

sonra, Personel Başkanlığı Merkez Daire Başkanlığı bünyesinde yeni teşkil edilen Akıllı Kart 

Şube Müdürlüğü'ne verilmiştir.  

 

Dönemin Gnkur. Personel Başkanı sanık  E. Korg. Yıldırım Türker Gnkur. Merkez Dairesinin 

Başkanlığını yaptığı Personel Başkanlığına bağlı olması nedeniyle  atılı suç döneminde Merkez 

Dairesinin ‘Sürekli Giriş Kartı’ verme yetkisinin olmadığını  Gnkur. Başkanlığına yazılı olarak teyit 

ettirmek maksadıyla, 11 Mart 2014 tarihli dilekçesi ile bilgi talep etmiştir. Gnkur Başkanlığı 13 

Mart 2014 tarih ve 210 ara numaralı yazısı ile; O dönemede MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞININ 

GİRİŞ KARTI VERME YETKİSİNİN BULUNMADIĞI BİLDİRİLMİŞTİR. Bilgi talep dilekçesi  ve Gnkur 

Bşk.lığının cevabi yazısından alıntı aşağıdadır;   
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Kuruluş emrinin ekinde yer aldığı gibi, Batı Çalışma Grubuna SKKHM (Silahlı Kuvvetler 

Komuta Harekat Merkezi) içerisinde yer alan İç Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde yer tahsis 

edilmiştir. BATI ÇALIŞMA GRUBUNA MÜSTAKİL VE AYRI BİR MEKAN TAHSİS EDİLMEMİŞTİR. Bu 

nedenle de,  ayrıca bir sözde giriş kartı olması mümkün değildir.  SKKHM’ne giriş yetkisi olan 

personel,  Batı Çalışma Grubunun alanına da  girebilir.  

 

2) Sözde belge EK’ine 45 kişinin ismi yazılarak davaya kumpasla sanık üretilmiştir;  

 

Bu sözde belgenin EK-A’sında, “Batı Çalışma Grubu Alanına Giriş Yetkisi Verilen Personel” 

başlığı altında 45 kişinin ismi monte edilmiştir. Oysa bu listede yer alan İç Güvenlik Dairesine 

bağlı birimler ile İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesinin iki şubesi (İç İstihbarat ve Destek 

Şubeleri) mensuplarının daimî çalışma ofisleri söz konusu alanın içerisindedir. 

 

Sözde Ek listede bulunan (45) kişiden; son üç kişi dışındaki, (42) kişi, Genelkurmay 

Karargâhının personelidir ve kendilerine verilen “sürekli giriş kartları” zaten mevcuttur. 

 

Genelkurmay yönergesi (119/1-A)’ya göre, “sürekli giriş kartı” atanan karargâh personeline 

verilen karttır. Ancak, sözde yazıyı imzalayan İGHD Bşk. Kenan DENİZ’İN ismi bu listede yazılı 

değildir, Yani, İGHD Başkanı kendisine sözde BÇG alanına giriş kartı istemeyi unutmuştur!  

 

Sonuç olarak, CD 5 içinde yer alan bu sahte evrak,  kumpasçıların davaya sanık yerleştirme, 

tutuklamalara zemin hazırlama eylemidir. ANCAK, BU SÖZDE BELGE SEDECE KENDİ SAHTELİĞİNİ 

ORTAYA KOYMAKLA KALMAMIŞ, CD 5 VE İÇİNDEKİ BELGELERİN DE BİR PLAN DAHİLİNDE SAHTE 

OLARAK ÜRETİLDİĞİNİN AÇIK DELİLİNİ OLUŞTURMUŞTUR.  

 
BB. (17).B. BATI ÇALIŞMA GRUBU TELEFON REHBERİ (8.Kls. S:210)(G.K.s. 2934); 

 

İddianamede ve gerekçeli kararda; “BÇG’nin çalışma alanına özel bir dahili telefon ağı 

kurulduğu”  iddia edilmiş ve bu iddia  kasıtla hükme esas alınmıştır.  ANCAK CD 5 İÇİNDE YER 

ALAN (BCG\CD5\Bcg bornova\Kenan\BCG.TEL.REH.doc klasörü) BU SÖZDE BELGE SAHTEDİR.  

Kumpasçıların davaya sanık yerleştirme ve yan delil üretme eylemidir.  Davada yargılanan 103 

kişiden 40'ı  sadece bu sözde evrak nedeniyle sanık durumundadır ve 14 ay tutuklu kalmıştır. 

Sahteliği belgesiyle sabittir;  

 

Sözde belge;  Gnkur İç Güvenlik Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerince  1995 yılından bugüne 

kadar kullanılan, “Görev, Rütbe, Ad, Soyad” eklenerek hazırlanmış,  Gnkur Başkanlığı (Ankara 

Garnizonu) Telefon Rehberi”nde  zaten yer alan “KILIÇ” santralına bağlı Gnkur İGDH Başkanlığına 

ait telefon numaralarıdır. BÇG ile özel hiçbir ilgisi yoktur ; 

 

Sahte CD 5 içinde “CD5/Bcg/Bornova/Kenan” klasöründeki “BÇG TEL.REH.doc” isimli word 

belgesinde yer alan  sözde belge;  A4 kağıda yazılı  İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığının 

kurulduğu 1995 tarihinde bu başkanlıkca  bu güne kadar kullanılmaya devam edilen ve 

Genelkurmay karargahı içindeki ve dışındaki tüm abonelere açık olan GNKUR İÇ GÜVENLİK DAİRE 

BASKANLIĞININ RESMİ TELEFON NUMARALARIDIR. Gerek “1997 basımlı Ankara Garnizonu 

Telefon Rehberi”nin A-13. A-14. sayfalarında ve  gerekse Genelkurmay Başkanlığının 28 Haziran 
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2012 tarihli yazısının EK-C'sinde gönderilen “2003 basımlı Ankara Garnizonu Telefon Rehberi”nde 

yer alan”, 2012 tarihinde bile kullanılmaya devam edilen İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığı 

bölümüne ait olduğu açıkça gözüken uydurulmuş belgedir.   

 

Gnkur. Başkanlığı 1997 yılı Resmi Telefon Rehberinin kırmızı ciltli ASLI, 2 Mart 2018 tarihinde 

Yerel Mahkeme duruşmasında, Av. Akın Şenol tarafından dosyaya konulmak üzere sunulmuştur. 

Ayrıca, bu rehberin Baş Emrinin 4’ncü maddesi, “Herkesin istediği gibi telefon ağı 

oluşturamayacağına,” dair hüküm de içermektedir. 

 

Gnkur.Başkanlığının 1 Kasım 2013 tarihli yazısında (Dava dosyasında bulunmaktadır); 

Genelkurmay MEBS Başkanlığınca işletilen, yönetilen merkezi dosya sunucularında ve yedekleme 

sistemlerinde dosya ismi kullanılarak yapılan arama neticesinde, BCG\CD5\Bcg bornova\Kenan 

isimli klasöre ve BÇG telefon rehberi dokümanına ulaşılmadığı ve Genelkurmay başkanlığı 

bünyesinde kurumsal bilgisayar ağlarında BÇG isimli bir kullanıcı adı, kodu mevcut olmadığı 

bildirilmiştir.    

 

Sanık Nazmi Solmaz müdafi tarafından; 17 Mayıs 2012 tarihli dilekçe ile (dosyada mevcut) 

Genelkurmay Başkanlığından “Batı Çalışma Grubu için özel bir telefon ağı kurulup kurulmadığı, 

varsa bu telefon ağının gönderilmesi” talep edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı 28 Haziran 2013 

tarihli yazı ile dilekçeye verdiği cevapta (dosyada mevcut);  “Batı Çalışma Grubu ile ilgili 

herhangi bir telefon ağının kurulup kurulmadığına dair bir kayda rastlanılmamıştır” şeklinde 

cevap verilmiştir )(G.K.s.698).    

 

Gnkur Bşk.lığının cevap yazılarından da anlaşılacağı gibi;  Bu sözde telefon rehberi Gnkur. 

Bşk.lğı kayıtlarında bulunmayan, sonradan üretilmiş, sahte  bir kumpas belgesidir.  

 
1) Sözde Belgedeki Çelişkiler;  

 

  Sözde belgede, BÇG’de geçici görevle görevlendirilen  personele telefon numarası tahsisi 

yapılmadığı görülmektedir. Kumpasçılar, bu sözde belgeyi yaratırken, Gnkur İGDH 

Başkanlığının telefon numaraları üzerinde oynama (isim rütbe ilavesi)  yaptıklarından,  geçici 

görevli personele bir telefon numarası tahsis  etmeyi unutmuşlar ya da bu nedenle tahsis 

edememişlerdir. Batı Çalışma Grubunda Görevlendirilenlere “Sürekli Giriş Kartı Verilmesi” 

Konulu sözde belgede 45 kişiye giriş kartı istenirken, sözde telefon tehberinde 26 kişiye 

telefon tahsis edilmiştir. YANİ, SÖZDE TELEFON AĞI KURULMUŞ YA DA İLETİŞİM İÇİN BİR 

REHBER HAZIRLANMIŞ OLMASINA RAĞMEN BİR KISIM BÇG PERSONELİ TELEFONSUZ VE 

ULAŞILMAZ KALMIŞTIR.  

 

 Sözde belgeye, Gnkur Bşk.lığı İç Güvenlik Harekât Merkezi bölgesinde, hiç görev almayan 

kişilerin isimleri yazılmıştır  

 

 İsimleri geçen bazı personelin; atandıkları makam, rütbe ve görevleriyle bu rehberde yer 

almaları ve  bu telefon numaralarını görev yaptıkları makamda doğrudan kullanmaları teknik 

olarak da mümkün değildir. (örnek;  Basın Daire Başkanı ve Özel Kuvvetler Kurmay Başkanı 

gibi).  
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  CD 5 de güncelleme tarihi 2 Haziran 1997 olarak gözüken sözde belgede, bir kısım 

personelin isim ve rütbeleri yanlış yazılmıştır.  (Örnek;  30 Ağustos 1997 tarihinde Yarbay 

rütbesine terfi eden,  sanık Mehmet Ali Yıldırım;  Henüz “BİNBAŞI” rütbesinde iken ve 8 

Mayıs-15 Haziran 1997 tarihleri arasında Silopi’de geçici görevli iken,  sözde Gnkur 

karargahında kurulan telefon ağı rehberine “YARBAY” olarak yazılmıştır (G.K.s.1593)).  3 

Mart-25 Temmuz 1997 tarihleri arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde eğitim gören 30 

Ağustos 1997 tarihinde KIDEMLİ BİNBAŞI olan sanık Mehmet Faruk Alpaydın, sözde rehbere 

“Mehmet” ismi unutularak ve henüz Kıdem almadan “KIDEMLİ BİNBAŞI Faruk Alpaydın” 

şeklinde yazılmıştır (G.K.s.1641). O tarihte BİNBAŞI olan ve 30 Ağustos 1998’de  kıdem alan 

sanık Metin Keşap'ın rütbesi,   İstihkam Kurmay Binbaşı yerine İSTİHKAM KURMAY KIDEMLİ 

BİNBAŞI şeklinde yazılmıştır (G.K.s.1664). Bu belgedeki özellikle rütbe büyütme ve isim 

unutma maddi hataları, belgenin sonraki bir tarihte kurgulandığını göstermekte ve  “Balyoz” 

kumpası belgelerindeki maddi hatalara benzemesi de dikkat çekmektedir. 

 

   30 Nisan 1997 sözde BÇG Görev Bölümü ve 10 Nisan 1997 tarihli BÇG Teşkilat şemasında, 

“BÇG PLAN SUBAYI” şeklinde bir görev tanımı bulunmaz iken ve BÇG’ye J Başkanlıklarını 

temsilen bir subay istenirken, sözde rehberde  8 kişinin görevi J Başkanlıklarındaki görevleri 

unutularak “BÇG PLAN SUBAYI” olarak yazılmıştır. Bu ancak, FETÖ akıl seviyesinde 

yapılabilecek maddi bir hatadır.   

 

  1997 Basımı Ankara Garnizonu Telefon Rehberindeki, telefon numaralarına karşılık gelen  

makamlar ile sözde belgedeki makamlar farklıdır.  Örnek olarak; 1997 yılına ait silahlı 

kuvvetler Ankara Garnizonu telefon rehberi A-14 sayfasında Özel Kuvvetler Komutanlığına ait 

telefon listesinde 1693 no.lu telefon Özel Kuvvetler Kurmay Başkanına ait olduğu 

görülmektedir. Sözde telefon listesinde ise; 1963 dahili telefon numarasının karşılığında 

“1963 Abdullah Kılıçarslan  Özel Kuvvetler  Harekat ve Eğitim Şube Müdürü” yazılıdır.   

Gerçek rehber ile sözde telefon listesindeki makam tanımları uyuşmadığı gibi, Özel Kuvvetler 

Komutanlığında;  “Özel Kuvvetler  Harekat ve Eğitim Şube Müdürü” şeklinde bir kadro 

yoktur. Kadro adı; “Özel Kuvvetler  Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü” dür.  

Ayrıca, yukarıda da ifade edildiği gibi gerçek telefon rehberinde “BÇG PLAN SUBAYI” şeklinde 

belirtilmiş bir makam tanımı yoktur.   

 

 Rehberde, yıllarca kullanılan telefon numaralarında hatalar mevcuttur. Proje subaylarının 

telefon numaraları hatalı yazılmıştır. Örnek olarak sanık Nazmi Solmaz’ın Gnkur İç Güvenlik 

Harekat Dairesi Harekat Şube Müdürü olarak kullandığı dahili telefon numarası hem 

Genelkurmay Başkanlığının 28 Haziran 2012 tarih ve ADMÜŞ.: 9140-603-12/H.A. sayılı 

yazısının ekindeki listede (dosyada mevcut), hem de 1997 tarihli Silahlı Kuvvetler Ankara 

Garnizonu Telefon Rehberinde (dosyada mevcut) “2586” olmasına rağmen, sözde belgede 

“2756” olarak yer almaktadır. Sanık Ertuğrul Gazi Özkürkçü’nin  adının karşısına İGHD 

PlanŞb.Md.İdris Koralp’in karargah dahii numarası olan “2556” yazılmıştır. Bu dahili 

numaraların BÇG tarafından yıllarca yanlış kullanılması, yanlış numara çevrilerek doğru 

personele ulaşılması mümkün değildir. Bu da kumpasın açık parmak izidir.(G.K.s.690, 

698,1157)  
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  Sözde telefon rehberi, 2 Mayıs 1997 tarihinde oluşturulmuş ve son kaydetme işleminin 2 

Haziran 1997 tarihi olduğu anlaşılmaktadır. Sözde rehberde 26 kişinin ismi ve telefon 

numaraları bulunmaktadır. Telefon rehberinin oluşturulma ve son kaydetme işleminin 

tarihleri ile giriş yetkisi verilecek personel listesinin 7-8 mayıs 1997 olan oluşturulma ve son 

kaydetme işlemlerinin tarihiyle çakışmaktadır. Ancak, birisinde 45 kişilik isim listesinin,  

diğerinde  ise 26 kişilik isim listesinin olduğu anlaşılmaktadır. Her iki sözde belge de aynı 

tarihlerde oluşturulmuş olmasına rağmen, birbirleriyle uyuşmadığı gibi, 10 Nisan ve 30 

Nisan 1997 tarihli belgelerle uyuşmamaktadır. Bu çelişki, gerekçeli kararda 

açıklanamamıştır.  

 

 İlgisiz isimlerin doldurulduğu rehberde; İdari Kısım Amiri, Emir Astsubayı, Yazıcılar, Desinatör 

bölümü gibi bölümlerin telefon numaraları mevcut değildir. YANİ, DİĞER BÇG PERSONELİNİN 

BU BÖLÜMLERLE TELEFON BAĞLANTISININ OLMADIĞI GÖZÜKMEKTEDİR.  

 

 30 Nisan 1997 tarihli BÇG Görev Bölümü adlı (G.K.s.2918) sözde belgede yazılı 16 kişiden 

beşi telefon rehberinde yer almamış (Örnek sanık Sinasi Çalış ve Aydın Karaşahin), ancak 

görev  bölümünde yer almayan 10 farklı kişinin isimleri ise bu sözde telefon rehberine dahil 

edilmiştir.  Mahkeme heyetinin ileri sürdüğü gibi (G.K.s.2936);  bu telefon rehberi ile “BATI 

ÇALIŞMA GRUBUNDA ÇALIŞANLARA RAHAT VE KOLAY ULAŞMAK” MÜMKÜN DEĞİLDİR.   

 

  Sözde belgenin, resmi niteliğini gösterir, imza, paraf, antet, hazırlayan, onaylayan, yetki 

veren, tahsis eden, ilgi, atıf, dağıtım vs. hiçbir işaret yoktur. Böyle bir ağ kurulmış ise, Gnkur 

MEBS Başkanlığınca tahsis edilmiş oluşturulmuş ve dağıtımı yapılmış olması gereklidir. Ancak 

böyle bir evrak ya da tahsis emri MEBS başkanlığı arşivinde ya da MEBS başkalığınca işletilen 

ana bilgisayar sunucularında bulunamamıştır.   

 

 Rehberde isimleri geçen 8 kişi İç Güvenlik Harekat Merkezi bölgesinde asla görev 

almamıştır.  

 

 Ayrı ve bağımsız bir telefon ağı oluşturulabilmesı için, Gnkur Bşk.lığının ana santralı olan 

“KILIÇ SANTRALI” haricinde bağımsız bir santral ünitesine ihtiyaç vardır. Ancak, sözde 

belgede, tüm dahili numaralar, GNKUR KILIÇ SANTRALININ VE BU SANTRALA BAĞLI 

İŞLETİLEN DAHİLİ (İGDH) TELEFON NUMARALARIDIR. Sözde belge bu yönüyle de sahtedir.  

Sözde belgeden yapılan alıntıda telefonların “KILIÇ SANTRALI”na bağlı olduğu görülmektedir;  
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2) Mahkemenin Gerekçeli Kararda Sözde Telefon Rehberine İlişkin Gerçekleri 

Gizleyerek Yaptığı Değerlendirmesindeki  Çelişkiler;   

 

Gerekçeli karar sayfa 2936’da;  

 

“CD içerisinde “CD5/Bcg/Bornova/Kenan” klasöründeki “BÇG TEL.REH.doc” belgesindeki ve 

29 Nisan 1997 tarihli Çevik Bir imzalı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi belgesinin EK-B LAHİKA 

2'de bulunan Genelkurmay Emniyetli faks ve telefon numaralarının Silahlı kuvvetler Ankara 

garnizonu telefon rehberi başlıklı Ankara Genelkurmay Basımevi 1997 tarihli hizmete özel 

belgedeki makamları temsil eden dahili numaralar ile birebir aynı olduğu, fihristte sadece 2752 

nolu telefonunu bulunmadığı anlaşılmıştır. Tüm bu belge ve beyanlardan Batı Çalışma Grubu 

için özel bir telefon ağı kurulmadığı ancak mevcut Genelkurmayda kullanılan ve makamları 

temsil eden telefonlardan batı çalışma grubunda çalışanlara rahat ve kolay ulaşmak amaçlı 

koordineli çalışmayı sağlamak için liste yapıldığı sanıklar İdris Koralp, Hamza Özaltun ve tanık 

Ömer Özkan'ın hukuken geçerli beyanları ile anlaşılmış bu belge tek başına hükme esas 

alınmamış diğer deliller ile birlikte yan delil olarak itibar edilmiştir.”  Denmektedir.  

 

Bu belge sahtedir. Mahkemenin esasen açıklaması ve değerlendirmesi gereken husus;   

sahte CD 5 içinde yer alan, hiçbir resmi işaret taşımayan, imzasız, parafsız, dağıtım hanesi 

bulunmayan yukarıda örnekleriyle açıklandığı gibi sanıklarca ortaya koyulan isim, rütbe, zaman,  

mekan, makam çelişkileri, diğer sözde belgelerle olan açık uyumsuzluğu ve hiçbir makam 

tarafından teyit edilememiş/kayıtlarda bulunamamış olmasının hukuki anlamını açıklamak  

olmalıydı.  Ancak mahkeme, Ankara Garnizonu Telefon Rehberinde zaten var olan  İGDH 

Başkanlığına ait dahili telefon numaralarınının sanıklarca ileri sürüldüğü gibi önüne bir takım 

çelişkili isimler, rütbeler, makamlar yazılarak üretilmiş bu sözde belgenin, ortaya konulan 

sahteliği konusunda açık bir değerlendirme yapamamış, gerekçelendirememiş, çelişkileri, 

Gnkur.Bşk.lığının resmi cevabını ve sanık beyanlarını gizleyerek geçiştirmiştir.  

   

Mahkeme kararında;  Bu sözde belgede yer alan telefon numaralarının, 2752 nolu telefon 

hariç,  Genelkurmay emniyetli faks ve telefon numaraları ile Silahlı kuvvetler Ankara garnizonu 

telefon rehberi başlıklı Ankara Genelkurmay Basımevi 1997 tarihli hizmete özel belgedeki 

makamları temsil eden dahili numaralar ile birebir aynı olduğunu ifade ederek,  

belgenin dolayısıyla gerçek olduğunu ifade etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır.   

 

Mahkemenin çok sevdiği ve sıkça kullanarak hataya düştüğü “BİREBİR AYNI OLDUĞU”  

önermesinin, ulaştığı sonuç açısından hiçbir anlam ifade etmediği,  bu önerme ile ileri sürdüğü 

sonuca ulaşmanın mümkün olmadığı açıktır.   

 

Bu sözde belgede yer alan telefon numaralarının Gnkur Başkanlığı 1997 basımlı telefon 

rehberinde zaten bulunan Gnkur İGDH  Başkanlığına ait  dahili telefon numaraları olduğu, BÇG’ye 

ait olmadığı, isim bulunmayan gerçek rehberde yer alan telefon numaralarının  önlerine farklı 

makam ve isimler monte edilerek sözde telefon listesinin oluşturulduğu / üretildiği sanıklar 

tarafından zaten ifade edilmiş, savunulmuş  ve  gerçek telefon rehberi ile kanıtlanmıştır  Sözde 

belgede yer alan telefon numaralarının,  Ankara Ganizonu (1997 basımı) telefon rehberindeki  

İGDH Başkanlığı (SADECE) dahili telefon numaraları ile  birebir aynı olması, bu belgenin gerçek 
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olduğunu değil, aksine, bu gerçek telefon numaraları kullanılarak önüne farklı makam ve isim 

monte edilmiş sözde telefon listesinin tam da bu nedenle üretilmiş belge olduğunu 

kanıtlamaktadır.  Bu husus sanık savunmalarında yer alan esas konudur.  

 

Mahkeme,  gerçek ve sahte belgedeki telefon numaralarının “BİREBİR AYNI OLDUĞU”  

iddiasını ileri sürerken, devamında sözde belgeye, gerçek rehberden farklı olarak  isimlerin 

monte edildiğinden ve makam uyuşmazlığından (Örneğin  1997 Garnizon rehberinde yer alan 

telefon munaralarının hiç birisinin önünde  “BÇG Plan Subayı” makam tanımlaması yoktur) hiç söz 

etmeden, sözde  BÇG telefon rehberinin sanki gerçek rehberle her yönüyle birebir aynı olduğu 

izlenimi  yaratarak  gerçekliğine karar vermiştir.  ÜRETİLMİŞ BU SÖZDE BÇG REHBERİ İLE 

ANKARA GARNİZON REHBERİ BİREBİR AYNI DEĞİLDİR.   

 

Ankara Garnizon rehberinde; telefon numaralarının önünde isimler değil, sadece makamlar 

yer almaktadır. Ayrıca, sözde belgede yer alan  isimlerin işgal ettiği makamlar, gerçek Ankara 

Garnizon Rehberindeki TELEFON NUMARALARI ÖNÜNDE BELİRTİLEN MAKAMLARLA  DA 

BİREBİR AYNI DEĞİLDİR. Bu durum, mahkemenin ulaştığı sonuç olan sözde belgenin gerçekliğine  

değil, aksine belgenin sahteliğine delildir. Mahkeme “BİREBİR AYNI” mukayesesini yaparken, 

sözde belge de yer alan monte edilmiş isim ve rütbeleri, makam uyumsuzluğunu sessizce 

geçiştirmiş, hiç söz etmemiş, lafı dolandırıp çarpıttığı bir iki sanık/tanık  beyanını da şahit gösterip, 

sözde belgenin gerçekliği sonucuna sözde dolaylı olarak(!)  ulaşmıştır. MAHKEMENİN BU 

ÖNERMESİNDEN İDDİA ETTİĞİ SONUCA ULAŞILAMAZ.  

 

Mahkeme heyeti değerlendirmesinde;  mevcut gerçeklik karşısında Batı Çalışma Grubu için 

özel bir telefon ağı kurulmadığını kabul etmek zorunda kalmakla birlikte, bu kez de sözde 

telefon rehberinde yer alan sanıkların (seçtiği bir kısmının)  mahkumiyetine yan delil üretmek için 

garip ve tutarsız bir tespit yaparak; Genelkurmayda kullanılan ve makamları temsil eden 

telefonlardan “BATI ÇALIŞMA GRUBUNDA ÇALIŞANLARA RAHAT VE KOLAY ULAŞMAK AMAÇLI 

KOORDİNELİ ÇALIŞMAYI SAĞLAMAK İÇİN LİSTE YAPILDIĞI”nı ileri sürmüştür. Ancak 

mahkemenin bu tespiti de oldukça tutarsızdır;   

 

BÇG’de görev alan personel sayısı ve kimlikleri, kumpasçıların yetersizliklerinin yansıması 

olarak sahte belgelerde tam olarak  ortaya konulamamıştır.  Sözde telefon rehberinde 26 kişinin 

ismi yer almasına rağmen (ki bu isimler de yanlış,tutarsız ve hatalıdır), “Sürekli Giriş Kartı 

Verilmesi” Konulu sözde Belgede 45 kişilik isim listesinin olduğu görülmektedir (ki bu liste de 

yanlış, tutarsız ve hatalıdır). Sözde BÇG telefon rehberinde İdari Kısım Amiri, Emir Astsubayı, 

Yazıcılar, Desinatör bölümü gibi bölümlerin telefon numaraları mevcut değildir. Her iki sözde 

belge birbirleriyle uyuşmadığı gibi, 10 Nisan ve 30 Nisan 1997 tarihli belgelerde yer alan makam 

ve  sayılarla da  uyuşmamaktadır. Rehberde ismi geçen 8 kişi İç Güvenlik Harekat Merkezi 

bölgesinde asla görev almamıştır. 30 Nisan 1997 tarihli BÇG Görev Bölümü adlı (G.K.s.2918) 

sözde belgede yazılı 16 kişiden beşi telefon rehberinde yer almamış (Örnek sanık Sinasi Çalış ve 

Aydın Karaşahin), ancak görev  bölümünde yer almayan 10 farklı kişinin isimleri ise bu sözde 

telefon rehberine dahil edilmiştir.  Gerçek rehberde yazan makam ile sözde telefon listesindeki 

makam aynı olmadığından bir telefon numarasından iki farklı makama ulaşmak gibi bir sonuçta 

ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak; MAHKEME HEYETİNİN İLERİ SÜRDÜĞÜ GİBİ (G.K.s.2936); BU 
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TELEFON REHBERİ İLE “BATI ÇALIŞMA GRUBUNDA ÇALIŞANLARA RAHAT VE KOLAY ULAŞMAK” 

MÜMKÜN DEĞİLDİR.    

 

Ayrıca BÇG personeline rahat ve kolay ulaşmak gibi bir çaba harcanmasına da ihtiyaç yoktur.  

Sanıklarında ifade ettiği gibi, BÇG personeli zaten aynı mekanda bir arada bulunmaktadır ve 

gerektiğinde tek bir telefondan ulaşmak dahi mümkündür. Kaldı ki, her Gnkur karargahı 

personelinin tahsisili bir dahili telefon numarası zaten vardır ve gerçek rehberde bulunmaktadır.  

Ayrıca BÇG faaliyetlerini  telefonla değil resmi yazışmalar ile yürütmektedir. Böyle tutarsız ve  

karmaşık ayrı bir organizasyona ve elemanları geçici olan  bir çalışma grubu için, sık sık  düzeltme 

yapmak   zorunda  kalınacak  (davaya sanık üreten) sözde telefon rehberine hiçbir biçimde ihtiyaç 

yoktur.  Bu ancak FETÖ akıl düzeyinde ileri sürülebilecek bir iddiadır.  

 

3) Mahkemenin ileri sürdüğü gibi, İdris Koralp, Hamza Özaltun ve tanık Ömer 

Özkan'ın hukuken geçerli beyanları, Genelkurmayda kullanılan ve makamları temsil eden 

telefonlardan Batı Çalışma Grubunda çalışanlara rahat ve kolay ulaşmak amaçlı koordineli 

çalışmayı sağlamak için liste yapıldığını doğrulayan beyanlar değildir;  

 

Mahkeme, bu üç şahsın hukuken geçerli beyanlarının, sözde telefon listesinin yapıldığını 

doğruladığını ileri sürmektedir.  Bu iddia gerçek dışıdır. Ancak mahkemenin çarpıtarak ifade ettiği 

aşağıda yer alan sanık ve tanık beyanları, iddianın aksine bu belgenin yokluğunu ortaya 

koymaktadır;       

 

a.  Sanık İdris Koralp Mahkemedeki beyanında ;  
 

G.K.s. 1331 ; “telefon rehberi belgesi; evrak İç Güvenlik Harekat Dairesinin telefon rehberi 

olarak düzenlenmişken daire başkanı ve kadrolu personel isimleri doğru gibi görülse bile 

sonradan ilaveler yapıldığı açıktır, rehberde isimleri geçen 8 kişi İç Güvenlik Harekat Merkezi 

bölgesinde asla görev almamışlardır, ayrıca bu personelin bir kısmı makam, rütbe ve görevleri 

ile de bu rehberde yer almaları mümkün değildir, basında Halkla İlişkiler Daire Başkanı ve bir 

Kurmay Başkanı gibi, bu tür resmi belgelerde rütbe ve kıdem esastır, şube müdürleri arkasında 

yazılı personel mutlak rütbe ve kıdemlerine göre sıralanır, burada hatalı ve askeri usüle aykırı 

yazılmıştır, rehberde yıllarca kullanılan telefon numaralarından yanlışlıklar mevcuttur, plan 

subayları telefon numaraları hatalı yazılmıştır, dışarıdan alınmış ilgisiz isimlerin doldurulduğu 

rehberde idari kısım amiri, emir astsubayı, yazıcılar, desinatör bölümü gibi telefonların 

yazılmaması önemli bir eksikliktir, rehber tamamlanmamış imzasız, isimsiz, resmi 

olmayan hatalı bilgilerle yüklenmiş, sahte düzenlenmiş konumda ve geçersiz bir 

evraktır, 1996-1997 yılları döneminde yani benim bulunduğum süre içinde yeni bir telefon hattı 

çekilmemiş ve Batı Çalışma Grubu faaliyetleri için gelen geçici görevli personele telefon tahsisi 

ve telefon numarası verilmemiştir, mevcut telefonlardan istifade etmişlerdir, mevcut telefon 

ağında ve telefon yerlerinde değişiklik yapılmamıştır, 1996-97 yılları Genelkurmay resmi telefon 

rehberi bunu ispat etmektedir,”  Demektedir.  

 

G.K.s. 1330;  “Ben poliste verdiğim ifadeyi kabul ediyorum ama savcılıktakini asla, bu 

soruların yöneltilmesi esnasında savcı bana gösterdiği bu evrakların gerçek olduğunu, 

Genelkurmay Karargahından geldiğini belirtmişti. Bu gösterilen evraklar fotokopi ve gerçek 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 496 / 1709 
 

 

olmayan hatta düzenlenmiş ve tahrif edilmiş yazılardır.” Demektedir Sanık İdris Koralp’in beyanı 

açıktır ve sözde telefon listesinin sahte olduğunu açık ve net bir şekilde beyan etmektedir.  

 

b. Sanık  Hamza Özaltun   Mahkemedeki beyanında ;       
 
     G.K.s. 1248; “Bana terörle mücadele şubesine ve savcılıkta bir adet telefon listesi okundu, 

iddianamede gördüğüm listede 26 kişinin yazılı olduğu ve listede iç güvenlik harekat dairesinde 

görevli 13 kişiyi tanıdığımı söyledim. (...)  bana yalnız bir telefon listesi okundu, karşıdan okundu, 

onu da görmedim, orada tanıdıklarıma tanıdım dedim, tanımadıklarıma tanımadım 

dedim.  Geçici olarak gelenleri de isimlerini de sizlere arz ettim,”  Demektedir.  

 

Sanık Hamza Özaltun’un sözde telefon listesinin gerçek olduğunu doğrulayan ya da buna 

işaret eden hiçbir ifadesinin olmadığı beyanından anlaşılmaktadır. Sanığa sözde telefon listesinin 

gösterilmeden listeden bir takım isimlerin sayıldığı, sanığın bu isimleri (İç Güvenlik Harekat 

Dairesinden) tanıyıp tanımadığını belirttiği, bu isimlerin BÇG’de görevli olup olmadığı konusunda 

hiçbir beyanda bulunmadığı alıntı yapılan beyanından da anlaşılmaktadır.  

 

c. Tanık  Ömer Özkan  Mahkemedeki beyanında ;       
 

G.K.s.2822  Mahkemedeki ifadesinde; "Cumhuriyet savcısına 14 Şubat 2012 tarihinde vermiş 

olduğu 19 sayfadan oluşan ifadesi okunarak, belge gösterildiğinde ben yazdım şeklinde cevap 

verdiği açıklanarak sorulması üzerine; O şartlardaki stresten dolayı şeylerini tam olarak bende 

okudum ama söylediklerimin tam olarak oraya geçmediğini düşünüyorum. Mesela isim listesi 

gösterildi bana. Tanıdığım soruldu. Ben orada sadece tanıdıklarımı söyledim. Bütün personeli 

tanıyorum, orada çalıştı diye yazılmış. Ben onları o şekilde ifade etmediğimi hatırlıyorum. Birim 

olarak çalışıp çalışmadığını hatırlamıyorum dedim. 

 
"İfade sırasında, bir yönlendirme oldu mu?"şeklindeki soru üzerine; Yok olmadı. Çünkü ilk 

ifadeye ben girdim benden sonraki arkadaşlara olmuş. Benden sonraki arkadaşlar söyledi ama. 

İlk gelişimde savcı bey bana, yardımcı olursan iyi niyetimi kullanırım. Ama 

yardımcı olmazsan, müebbetle yargılanacaksın, gibi ifade kullandı. 

 

d. Tanık  Ömer Özkan’ın 78. Celse tutanağında yer alan beyanında ;       
 
Tanık Ömer ÖZKAN: "Bana ordaki listeden sadece kimleri tanıyorsunuz diye soruldu, onu 

hatırlıyorum. Bende tanıdığım isimleri söyledim. " 

 

Tanık Ömer ÖZKAN: "Normal atamalı personelimiz vardı. Onun dışında liste soruldu, ben 

oradakilere söylemiştim o zaman da. Ama yanlış, ifademi gördüğüm kadarıyla ekstra bilgiler 

girmiş,”  

 

MAHKEME BAŞKANI: " Batı Çalışma Gurubu kaç birimden oluşuyor?"  

Tanık Ömer ÖZKAN:     "Bunu bilmiyorum efendim, hatırlamıyorum, yapılanmasını bilmiyorum." 

 

Tanık Ömer ÖZKAN: "…. üstteki koda göre bakıyorum. İçerik olarak ben hiçbir yazının içeriğini 

okumuyorum. Çünkü biz sadece gördüğümüzü daktilo ederiz. İçeriğine herhangi bir 
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müdahalemiz olmaz. Onu hatırlamasıda benim için zor yani hiçbir şekilde içeriğini 

hatırlamıyorum " 

 

Bir Kısım Sanıklar Müdafii Av.Aykanat KAÇMAZ: "Daha somut sorarsam yada söylediğinizi 

tekrarlarsam doğru mudur diye cevap vermenizi istiyorum. Üzerindeki İç Güvenlik Harekat 

Dairesinin kodunu gördüğünüz için bu belgeleri ben hazırlamış yada biz hazırlamış olabiliriz 

diyorsunuz değil mi?"   

   

Tanık Ömer ÖZKAN: "Evet. 

 
Sanık Hüsnü DAĞ:  “…Yine telefon rehberi belgesi aynı şekilde, bu iki belgenin de mevcut 
olmadığı söylendi. Siz hala bu belgenin Batı Çalışma Grubunda hazırlandığını iddia ediyor 
musunuz?"  
 
Tanık Ömer ÖZKAN: " Yazı sistemi olarak bizim İGD yazdığı için bizden çıkmış olabilir efendim. 
Kesin olarak net olarak bir şey bilmiyorum hatırlamıyorum."  Demektedir.  
 
 

Tanık Ömer Özkan’ın sözde BÇG telefon listesini teyit eden ve bu listenin mahkemenin iddia 

ettiği gibi  Batı Çalışma Grubunda çalışanlara rahat ve kolay ulaşmak amaçlı koordineli çalışmayı 

sağlamak için oluşturulduğu yönünde ya da bu anlama gelecek tek bir beyanının olmadığı 

görülmektedir.  

 

Sivil memurlardan, Ömer ÖZKAN, Serhat ALTAY  78.celsede, Recep DURLANIK’ın ise 79. 

Celsede ve huzurda verdikleri ifadeleri ile, soruşturma aşamasındaki ifadelerin çarpıtılarak 

tutanağa geçtiği, yönlendirme ve baskı ile bazı konularda iradeleri dışında CMK m.148e aykırı 

ifade alındığı dosyaya sanık olarak konulmakla üstü örtülü şekilde tehdit edildikleri ortaya  

çıkmıştır.  

 

Sanık İdris Koralp, Hamza Özaltun ve Tanık  Ömer Özkan’ın hukuken geçerli beyanı böyle 

iken, mahkeme sanık ve tanık beyanlarını çarpıtarak, üstelik beyanın aksine sözde BÇG telefon 

listesinin  gerçekliğini teyit ettiğini ileri sürerek delil ve beyan gizleyerek BÇG telefon listesini  atılı 

suça yan delil olarak göstermiştir.  

 

Mahkemenin gerçeklere aykırı, zorlama ve tutarsız değerlendirmesinin tek amacının, sözde 

telefon rehberinde yer alan isimlerden bir kısmının mahkumiyetine dayanak yaratmak olduğu 

açıkça anlaşılmaktadır. Ancak, bu değerlendirmenin hiçbir hukuki değeri ve gerçekle ilişkisi 

bulunmamaktadır. YAN DELİL OLARAK ATILI SUÇA DAYANAK ALINAN SÖZDE BÇG TELEFON 

REHBERİNİN HER BAKIMDAN BİR FETÖ KUMPASI VE DAVAYA SANIK ÜRETME ARACI OLARAK 

KURGULANDIĞI HİÇ BİR ŞÜPHEYE YER VERMEYECEK ŞEKİLDE AÇIKTIR.      

 

Ayrıca, burada sözü edilen iki listede de, Sanık İdris Koralp hariç, hiç birisi isnat edilen suçun 

işlenmesinden sorumlu tutulmamıştır. Sorumlu tutulanlarda, BÇG’nin içinde sayılmamıştır. Böyle 

olmasına rağmen, düzmece olduğu kolaylıkla anlaşılan bu listelerin, Mahkemece YAN DELİL 

olarak mahafaza edilmesi de dikkatten kaçmamaktadır.  
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CC. (17).C. 1997 YILI GENELKURMAY GENEL SEKRETERLİĞİ TARİHÇESİ (BÇG TOPLANTILARI) 

(2.Kls. S:141-152) ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARINA KATILANLAR (G.K.s.2936-2939); 

 

Mahkeme bu kısımda sahteliği belgesiyle ortaya konulan ve adli emanetten kaçırılan FETÖ-

BİLGİLİ işbirliği ile üretilmiş sözde “Gnkur Gensek Tarihçesi”nin hukuki varlığını  değerlendirmek 

yerine, sözde tarihçe sayfalarından ayıklayarak listelediği sözde BÇG Toplantılarını sıralamakla 

yetinmiştir. Bu iddiaya karşılık, bu kısımda,  diğer başlıklarda detaylarıyla açıklandığından kısaca 

“Gnkur Gensek Tarihçesi”nin hukuki varlığından ve mahkemenin seçerek sıraladığı sözde BÇG 

toplantıları ile ilgili gerçeklerden söz edilecektir.  

 

  Mahkemenin Batı Çalışma Grubunun toplantı tarihlerine dayanak aldığı sözde “Gnkur Genel 

Sekreterliği Tarihçesi”nin FETÖ hükümlüsü  Gnkur eski Adli Müşaviri Muharrem Köse ve FETÖ 

hükümlüsü savcı Mustafa Bilgili  işbirliği ile sahte olarak üretildiği dilekçemizin 20.P. ve 20.Q  

maddelerinde  yer alan “1997 Genelkurmay Genel Sekreterliği Tarihçesi” ve  “7 Nisan 1997 Tarihli 

“İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler Konulu Toplantı” Başlıklı Belge”  başlıklarında detayları ve 

belgesiyle açıklanmıştır.   

 

Belirtilen başlıklarda açıklandığı gibi; Gnkur Başkanlığında “1997 Genel Sekreterlik Tarihçesi” 

adı altında tutulan tarihçe belgesi yoktur. Genelkurmay Başkanlığında tutulan resmi ve tek 

tarihçe belgesi “KOMUTANLIK TARİHÇESİ” dir. Genelkurmay Başkanı ıslak imzalı ve onaylı tarihçe 

belgesi “MY 86-2 /(A) TSK Tarihçe Yönergesi” ve MY 71-1 Arşiv Yönergesi esaslarına göre tutulur. 

Her yılın sonunda doğrudan ATASE (Askeri Tarih Stratejik Etüt Daire Bşk.lığı) arşivine 

gönderilerek süresiz kaydıyla saklanır. Mevzuata göre, kopyasının dahi çıkartılması Gnkur. 

Başkanının onayına tabidir,  Çıkartılmasına onay verilen kopyasının dahi her sayfası mühürlenip 

imzalanmak ve sınırlı süreyle faydalanmak kaydı ile sadece bir kopya çoğaltılabilir. Tarihçe 

belgeleri, yasa dışı yetkiyle donatıldığı anlaşılan Muharrem Köse’nin rastgele dolaplarda atılı 

vaziyette bulabileceği kayıtsız, imzasız, onaysız  belgeler değildir. Muharrem Köse’nin ifade 

ettiği gibi açıklandığında TSK için telafi edilmez durumlar oluşturacak belgeler Muharrem 

Köse’nin bulabileceği biçimde (!) kilitsiz rastgele dolaplara atılmış şekilde bırakılamaz. Üstelik bu 

sözde belgelerde dosya deliği ya da zımba izi dahi yoktur (!)    

 
BÇG Toplantıları  gerekçeli karar sayfa 2936’da ;  
 
 “Genelkurmay Başkanlığı'nın 1997 yılı tarihçesini göndermiş olduğu 18 Mart 2013 Tarihli üst 

yazılarında; tarihçede yer alan bazı bilgilerin aleniyet kazanması halinde TSK açısından telafi 

edilemez durumlar oluşabilceği göz önüne alınarak soruşturma konusu olmayan bölümlerin 

dosyaya dahil edilmemesi, gerekli hasssasiyetin gösterilmesi istendiğinden tarihçenin yalnızca 

soruşturma konusu ile ilgili bölümlerinin 28/03/2013 tarihinde iki ayrı tutanak altına alındığı, 

tutanakların cumhuriyet savcısı, yazı işleri müdür v. ve zabıt katibi tarafından imzalandıkları ilk 

tutanağın 15 (on beş), ikinci tutanağın 2 (iki) sayfadan ibaret olduğu görülmüştür. Dosyaya 

gönderilen 1997 tarihli Genelkurmay Genelsekreterliği tarihçesinde Batı Çalışma Grubu ile ilgili 

toplantılar 28/03/2013 tarihli tutanakta aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.”  

 

Şeklinde ifade edilerek;   08 Mayıs 1997 Perşembe,  22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 

Pazartesi,  29 Mayıs 1997 Perşembe,  2 Haziran 1997 Pazartesi, 5 Haziran 1997 Perşembe, 9 

Haziran 1997 Pazartesi,  12 Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi,  02 Temmuz 1997 
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Çarşamba günlerinde  Batı Çalışma Grubu Toplantılarının yapıldığı iddia edilmiştir.  Bu iddia 

gerçek dışıdır.  Bu tarihlerde toplantı yapılmış olduğu doğru olmuş olsa dahi, bu toplantıların “İç 

Güvenlik Toplantıları” ya da TSK’yı ilgilendiren diğer konularda  olduğu  ve  BÇG ile ilgisi 

bulunmadığı, sanık Çetin Doğan ve diğer sanıklar tarafından defalarca ifade edilmiştir. Gerçek ve 

önemli (!) izlenimi yaratmak üzere önce üretilmiş sonra sansürlenmiş, sahte tarihçe 

sayfalarında yer alan çelişkili bilgilere bakılarak, bu toplantıların BÇG toplantısı olduğu iddia 

edilemez. Aksi durumda mahkeme, gerekçeli karardaki  diğer  değerlendirmeleri  ve sözde 

delillerle de (her zaman olduğu gibi) çelişir.  

 

1) Sözde “Gensek Tarihçesi”ne göre bu toplantılardan;  2 Temmuz 1997 tarihli olanı 

GENSEK KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE ve “İNÖNÜ” salonunda,  diğerleri ise HAREKAT BAŞKANLIĞI 

KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE ve “SUNAY” salonunda yapılmıştır.  Sadece bu ifade nedeniyle dahi bu 

toplantıların BÇG toplantısı olmadığı  anlaşılmaktadır. Bunun 3 temel gerekçesi vardır;  

 

a. Mahkemenin muteber saydığı 10 Nisan 1997 tarihli  “Batı Çalışma Grubu” konulu 

emrin EK-A sında yer alan BÇG Teşkilat şemasına göre  Gnkur Harekat Başkanı (Org.Çetin Doğan) 

BÇG Başkanı,  İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı (Tuğg. Kenan Deniz) BÇG Koordinatörüdür. 
Batı Çalışma Grubu toplantıları İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı Koordinatörlüğünde icra 

edilmiştir. Sözde tarihçede yer alan toplantı tarihlerinin  bir an doğru olduğunu kabul etsek dahi,  

tarihçede  “Harekat Başkanlığı koordinatörlüğünde” ve “Gensek Koordinatörlüğünde” ifadeleri ile 

sayılan bu toplantıların, Batı Çalışma Grubu Toplantıları olmadığı açıktır.   

 

b. Bu toplantılar BÇG toplantıları olmuş olsa idi; Toplantıların “İGDH 

KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE”  ya da  “HAREKAT BAŞKANI BAŞKANLIĞINDA”  yapılması ve sözde 

tarihçede bu ifade ile tarif edilmesi gerekirdi.  Çetin Doğan da  bu konuyu  savunmasında 

(G.K.s.932)   
 

“Batı çalışma grubunun toplantıları normal rutin toplantılar iç güvenlik daire başkanlığının 

koordinatörlüğünde yapılır.” Şeklinde beyanda bulunuştur.  Bu ifade  BÇG teşkilat şemasına 

uygundur.  Aksi durumda, mahkemenin iddiası  10 Nisan 1997 tarihli belge ile çeliştiğinden, bu 

belgeyi  yok saymak durumundadır.  

 

c. BÇG Toplantıları hiçbir zaman “SUNAY” ya da “İNÖNÜ” salonlarında değil, İç 

Güvenlik Harekat Merkezinde BÇG’nin çalışma mahallinde yapılmıştır. Bu hususu sanık Çetin 

Doğan savunmasında (G.K.s. 920);     

 

“batı çalışma grubu toplantıları kesinlikle büyük salonlarda falan değil kendi odasında 

yapılmıştır” şeklinde belirtmiştir. 

 

d. Sayılan tarihlerde yapıldığı iddia edilen BÇG Toplantıları, mahkemenin ileri 

sürdüğü ve tahrif ettiği gibi “BÇG Kriz Masası Kurulu” ya da “Üst Kurul” toplantıları ise;  Bu 

durumda bu toplantıların, yine 10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu” konulu emrin 9.a 

maddesi uyarında HERGÜN ve 10.00-10.45 saatleri arasında yapılması, Pazartesi-Perşembe 
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rutinine bağlanmaması gereklidir. Her durumda ya toplantılar ya da 10 Nisan 1997 tarihli belge 

doğru değildir. Her iki durum aynı anda gerçek ve geçerli olamaz.   

 

Ancak, mahkemenin ve sanıklarında kabul ve teyit ettiği gibi 10 Nisan 1997 tarihli  belge 

gerçek ve yayınlanmış bir belgedir.  Kaldı ki;  10 Nisan 1997 tarihli belgenin 9.maddesinde; Daha 

önce kurulduğu ifade edilen “Kriz Masası Grubu” nun, BÇG ile ilgisinin bulunmadığı dilekçemizin 

“Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu Başlıklı Belge” başlıklı 20.Z maddesinde  detaylarıyla 

açıklanmıştır.  

 

e. Bir diğer önemli husus ise;  Bir belge “Gizli” ya da“Çok Gizli”  gizlilik derecesine 

sahip ve devlet sırrı niteliği taşıyor olsa dahi tamamının ya da bazı kısımlarının karartılması ancak 

bir mahkeme kararına dayanılarak yapılabilir. Bu durumda da CMK gereğince naip hâkim 

atanarak davayla ilgili kısımlarının incelenmesine karar verilir.  Belge karartma işlemi FETÖ 

üyeleri KÖSE-BİLGİLİ işbirliği ile gerçekleşmiş olan delil üretme ve  gizleme faaliyetidir. Üzerinde 

gizlilik derecesi, hazırlayan,       onaylayan, antet, evrak numarası, evrak kaydı vs. resmi evrak 

niteliği taşıdığına işaret eden hiçbir emare bulunmayan sözde belgelerin,  gerekçeli kararda 

belirtildiği gibi “tarihçede yer alan bazı bilgilerin aleniyet kazanması halinde TSK açısından telafi 

edilemez durumlar oluşabileceği”ne karar vermek FETÖ üyeleri Muharrem Köse ve işbirlikçisi 

savcı Bilgili’nin  yetkisinde değildir.   

 

İddianın aksine, bu sözde belgelerin, sansürlenmediği taktirde  FETÖ üyeleri KÖSE-BİLGİLİ 

kumpas işbirliğinin ortaya çıkması açısından telafi edilemez durumlar  oluşturma olasılığı oldukça 

yüksek, hatta kesindir.  Bu  sözde tarihçenin,  gerekçeli kararda  Gnkur Bşk.lığı İnönü Salonunda 

BÇG toplantısı yapıldığı ileri sürülen 2 Temmuz 1997  gününe ait  olan ve sansürlenerek adli 

emanete verilen sayfası, Gnkur Başkanlığından 4982 S.K kapsamında temin edilmiş ve kapatılan / 

sansürlenen kısmında yer alan bilgilerden, bu tarihte bir BÇG toplantısı yapılmadığı 

anlaşılmıştır. Bu husus  dilekçemizin  “1997 Yılı Genelkurmay Genel Sekreterliği Tarihçesi”  başlıklı 

20.Q maddesinde  açıklanmıştır.  

 

Ayrıca Adli emanete teslim edildiği gerekçeli kararda  belirtilen tarihçe sayfalarının 

aslı ve açık hali adli emanette bulunmamaktadır. Genel Sekreterlik Tarihçe sayfaları 

olarak adlandırılan sözde belgeler yargıdan kaçırılarak delil karartılmıştır 

 

Gnkur Başkanlığı  sözde “1997 Genel Sekreterlik Tarihçesi” ile ilgili kapsamlı açıklama diğer 

başlıklarda yapıldığından, bu kısımda özetle yetinilmiştir. Ancak, bu sözde belgelerin,  gerekçeli 

karar sayfa 2936’da belirtilen günlerde BÇG toplantıları yapıldığına delil olarak gösterilmesi 

hukuken mümkün değildir. Bu sözde belgelerin FETÖ üyesi ve kumpasçıları KÖSE-BİLGİLİ işbirliği 

ile üretilmiş, adli emanetten kaçırılmış, hiçbir resmi ve hukuki değeri bulunmayan sözde belgeler 

olduğu  belgeleriyle sabittir.    

 

DD. (17).D. BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARINA KATILANLAR (G.K.s.2937) : 

 

Mahkeme heyeti, gerekçeli karar sayfa 2937’de isimlerini saydığı bir kısım sanığın “Batı 

Çalışma Grubu toplantıları”na katıldıklarını, soruşturma aşamasında yararlanılan (!)  

Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesine dayandırmıştır.  Yani mahkemenin bu konuda 
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bir fikri ve değerlendirmesi yoktur. Mahkeme, 5 yıl boyunca dava devam etmemiş, sanıklar hiçbir 

delil sunmamış ve beyanda bulunmamış gibi, üstelik FETÖ hükümlüsü BİLGİLİ-KÖSE işbirliği ile 

üretilmiş, adli emanette dahi  onaylı asıl nushaları bulunamayan, yargıdan kaçırılan,  yukarıda 

sahteliği açıklanan sözde 1997 Gensek Tarihçe sayfalarından, yine bu FETÖ hükümlüsünün  

yaptığı çıkarımlarla hazırlanmış isim listesine göre sanıklar hakkında “Ağırlaştırılmış Müebbet 

Hapis” hükmü kurmuştur. Mahkemenin bu siyasi gerekçesinin ciddiye alınacak hukuki bir yanı 

yoktur. 

 

Mahkemenin gerekçeli karar sayfa 2937-2938’de  “Deliller” başlığı altında yaptığı 

değerlendirme aşağıdadır;   

 

“Soruşturma aşamasında; Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinden 

yararlanılarak batı çalışma grubu toplantılarına katılanlar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.” 

 

1-Sanık ÇETİN DOĞAN - Gnkur.Hrk.Bşk. - Genelkurmay Harekat Başkanı (J-3) Genelkurmay 

Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay Harekat Başkanlığı 

Koordinatörlüğünde  08.05.1997 Perşembe, 22.05.1997 Perşembe, 26.05.1997 Pazartesi, 

29.05.1997 Perşembe, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 Pazartesi, 

12.06.1997 Perşembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı Çalışma Grubu toplantılarına 

katılarak koordinatörlük görevi yaptığı,   

        

2-Sanık MUHİTTİN ERDAL ŞENEL – Gnkur.Ad.Müş. - Genelkurmay Adli Müşaviri Genelkurmay 

Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 08.05.1997 Perşembe Genelkurmay Harekat 

Başkanlığı Koordinatörlüğünde Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığı, 

 

3- Sanık CEVAT TEMEL ÖZKAYNAK - KKK.İsth.Bşk. – Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat 

Başkanı Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay 

Harekat Başkanlığı Koordinatörlüğünde 08.05.1997 Perşembe,22.05.1997 Perşembe, 26.05.1997 

Pazartesi, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 

Perşembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığı, 

 

4-Sanık MUSTAFA BIYIK - J.Gn.K.İsth.Bşk. – Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı 

Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay Harekat 

Başkanlığı Koordinatörlüğünde 08.05.1997 Perşembe günü yapılan Batı Çalışma Grubu 

toplantısına katıldığı, 

 

5-Sanık HAKKI KILINÇ - J.Gn.K.Hrk.Bşk.–Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı 

Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay Harekat 

Başkanlığı Koordinatörlüğünde 22.05.1997 Perşembe, 26.05.1997 Pazartesi, 29.05.1997 

Perşembe, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 

Perşembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığı, 

 

6-Sanık ÇETİN DİZDAR - Hv.K.K.İsth.Bşk. - Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı 

Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay Harekat 

Başkanlığı Koordinatörlüğünde 08.05.1997 Perşembe, 22.05.1997 Perşembe, 26.05.1997 
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Pazartesi, 29.05.1997 Perşembe, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 

Pazartesi, 12.06.1997 Perşembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı Çalışma Grubu 

toplantısına katıldığı, 

 

7-Sanık FEVZİ TÜRKERİ - Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk. – Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma ve 

Güvenlik Daire Başkanı Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 

Genelkurmay Harekat Başkanlığı Koordinatörlüğünde 22.05.1997 Perşembe, 26.05.1997 

Pazartesi, 29.05.1997 Perşembe, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 

Pazartesi, 12.06.1997 Perşembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı Çalışma Grubu 

toplantısına katıldığı, 

 

8-Sanık KENAN DENİZ - Gnkur.İGHD.Bşk. – Genelkurmay İç Güvenlik ve Harekat Daire Başkanı 

Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere Genelkurmay Harekat 

Başkanlığı Koordinatörlüğünde 08.05.1997 Perşembe, 22.05.1997 Perşembe, 26.05.1997 

Pazartesi, 02.06.1997 Pazartesi, 05.06.1997 Perşembe, 09.06.1997 Pazartesi, 12.06.1997 

Perşembe, 16.06.1997 Pazartesi günleri yapılan Batı Çalışma Grubu toplantısına katıldığı, 

 

       “J” Başkanları; 

9   - Sanık Yıldırım TÜRKER – J- 1 – Genelkurmay Personel Başkanı 

10- Sanık Çetin SANER – J-2 – Genelkurmay İstihbarat Başkanı 

11- Sanık Kamuran ORHON – J-4 – Genelkurmay Lojistik Başkanı 

12- Sanık Vural AVAR – J-5 – Genhelkurmay Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanı 

13- Sanık Hayri Bülent ALPKAYA – J-6 – Genelkurmay Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri   

       Başkanı ," 

 
Mahkeme, Gnkur J Başkanlarının hangi toplantıya katıldıklarını yazmamıştır. Katıldıkları iddia 

edilen sözde BÇG toplantısı 2 Temmuz 1997 ÇARŞAMBA günkü toplantıdır.  
 
Mahkeme bu kısımda FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin iddiasını tekrarlamaktan öte başkaca bir 

değerlendirme yapmamıştır. 
    
Ancak, mahkeme yukarıda adı geçen sanıkların katıldıkları toplantıların her birinin; 10 Nisan 

1997 tarihli emrin EK-A sında yer alan ve  teşkilatı tanımlanan “Batı Çalışma Grubu” toplantısı mı 

?,  “Gnkur J Başkanları Toplantısı” mı?  CD 5 İçinde yer alan sözde  “BÇG Kriz Masası Kurulu”  ya 

da “BÇG Üst Kurul” toplantısı mı ?,  yoksa, 10 Nisan 1997 tarihli emrin 9.maddesinde tanımlanan 

“Kriz Masası Grubu” toplantısı mı ? olduğunu açıklayamamıştır.   

 

Tarihleri yazılı ve “BÇG Toplantısı” olarak ifade edilen bu  sözde toplantıların, bu toplantı 

tanımlarına da uymadığı, bu nedenle mahkemenin böyle bir değerlendirme yapamadığı da 

anlaşılmaktadır. Her gördüğü Pazartesi-Perşembe (hatta bu kez Çarşamba günü de dahil) 

toplantılarını BÇG toplantıları zanneden mahkeme iddiasını, yuvarlak tanım ve terimlerle 

geçiştiremez. Gerekçeli kararda “Batı Çalışma Grubu”, “BÇG Üst Kurul” ve “BÇG Kriz Masası 

Kurulu” olarak nerede, ne zaman,  hangi üyelerden oluştuğunu, nasıl karar aldıklarını  sahte CD 5 

içindeki sözde belgelere dayandırarak gerekçeli kararında açıklayan ve hüküm kuran mahkeme,  

BÇG toplantısı olduğunu iddia ettiği  bu toplantıların kapsamını, içeriğini neler konuşulduğunu, 
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hangi kararların alındığını, nasıl bir suç oluşturduğunu, hangi sözde belgeye uyduğunu toplantı 

karar metni dahil belgesiyle somut olarak ispatla yükümlüdür.    

 
Mahkemenin gerekçeli karar sayfa 2937-2938’de yaptığı değerlendirmesindeki çelişkiler ve 

çarpıtmalar;    

  

 Yukarıda sayılan sözde BÇG toplantılarının Gnkur Hrk Başkanı Org.Çetin Doğan’ın 

“KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE” icra edildiği yazılıdır. BÇG Teşkilat şemasına göre,   Gnkur Harekat 

Başkanı Org.Çetin Doğan BÇG BAŞKANIDIR,  BÇG KOORDİNATÖRÜ ise İç Güvenlik Harekat Daire 

Başkanı Tuğg. Kenan Deniz’dir.  Çetin Doğan’ın BÇG toplantılarında seviyesinin altında bir görev 

olan “KOORDİNATÖRLÜK” görevi yapması mümkün değildir.  BÇG Toplantıları ancak “HAREKAT 

BAŞKANI BAŞKANLIĞINDA” YAPILABİLİR. Başkanlık görevi ile Koordinatörlük görevi yetki 

açısından farklı idari kavramlardır.  Gnkur Hrk.Bşk. Çetin Doğan’ın Başkanı olduğu, görev komutası 

altında bulunan BÇG de makamından alt görev olan koordinatörlük görevi yapması mümkün 

değildir.  

 

 Mahkemenin iddiasından; Perşembe-Pazartesi Toplantılarına Gnkur J Başkanlarının da 

katıldığı anlaşılmaktadır. Gnkur J Başkanları;  10 Nisan 1997 tarihli emirde yer alan “Kriz Masası 

Grubu” nun ve diğer sahte belgelerde açıklanan “BÇG Üst Kurulu” ya da “BÇG Kriz Masası 

Kurulu” üyesi değildir.  “Batı Çalışma Grubu Faaliyetleri” konulu belgeye (8.Klasör syf.152) göre 

Gnkur J Başkanlarına Cuma Günleri arz birifingi yapılmaktadır. O halde  Gnkur J Başkanlarının 

katıldığı 2 Temmuz 1997 ÇARŞAMBA günü yapılan toplantı ne toplantısıdır?  Mahkeme bu 

hususu dayanak aldığı sahte belgelere göre açıklamalıdır.  

 

 Mahkeme bu toplantıların BÇG toplantıları olmadığını ele veren önemli bir detayı 

özellikle gizlemiştir;  Yukarıda tarihleri sayılan  toplantılara sözde tarihçeye göre Dz.K.K.lığı 

istihbarat Başkanı da katılmıştır. Ancak  bu durum ne 10 Nisan 1997 tarihli emrin EK-A sındaki 

teşkilat şemasına, ne  9.maddesinde açıklanan “Kriz Masası Grubu” üyelerine, ne de sözde 

belgede yer alan “BÇG Kriz Masası Kurulu “ üyeleri tanımına uymamaktadır.  Sözde belgeye 

göre “Kriz Masası Kurulu” üyesi  Dz.K.K.lığı İsth.D.Bşk.Dz.Kur.Kd.Alb.Eser ŞAHAN’dır. Ancak 

Eser Şahan sözde tarihçeye göre bu toplantıların hiç birisine katılmamıştır. Mahkeme Dz.K.K.lığı 

İsth.D.Bşk.Dz.Kur.Kd.Alb.Eser ŞAHAN’ın yerine hangi sözde belgeye göre Dz.K.K.lığı istihbarat 

Başkanının sözde BÇG toplantılarına katıldığını açıklayamamıştır. Ayrıca BÇG toplantılarına 

katıldığı sözde tarihçede yer alan dönemin Dz.K.K.lığı İsth.Başkanı davada sanık da değildir.    

 

 Aynı şekilde, Sanık ÇETİN DİZDAR ‘ın Hv.K.K. İstihbarat Başkanı olarak 08.05.1997 -  

16.06.1997  tarihleri arasında  Batı Çalışma Grubu toplantılarına katıldığı ifade edilmektedir. 

Oysaki sanık Çetin Dizdar;  Hv.K.K.lığı İstihbarat Başkanı değil Daire Başkanıdır. 30 Ağustos 

1997 tarihinde Tümgeneral Rütbesine yükselip Hv.KK.K.lığı İstihbarat Başkanı görevine atanmıştır.  

Bu tarihlerde  Hava Kuvvvetleri K.lığı İstihbarat Başkanı olarak toplantılara katılması mümkün 

değildir.  

 

   BÇG toplantıları İç Güvenlik Daire Başkanlığında kendilerine tahsis edilen mahalde  

yapılmaktadır. Tarihçede bu toplantıların “SUNAY” salonunda yapıldığı yazılıdır.  Ancak sanıklar 
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ifadelerinde  toplantıların İGDH mahallinde yapıldığını beyan etmektedir.  SUNAY salonunda 

yapılan toplantılar BÇG toplantıları değildir. Sözde tarihçede yer alan bilgiler uydurulmuştur.   

 

 Çetin Doğan, sözde “BÇG Kriz Masası Kurulu”  belgesinde  (G.K.s. 2926-2930)  “BÇG Kriz 

Masası Kurulu”  üyesi değildir. 10 Nisan 1997 Tarihli belgenin  9.maddesinde yer alan “Kriz 

Masası Grubu”  üyeleri arasında da  yer almamaktadır. Bu toplantıların her gün 10.00-10.45 

saatleri arasında toplanacağı emirde yer alan “Kriz Masası Grubu” ya da, iddia olunan “BÇG Kriz 

Masası Kurulu” ya da “BÇG Üst Kurul”  Toplantılar”ı olduğu da ileri sürülemez. Sözde tarihçede 

yer alan bilgiler uydurulmuştur.   

 

 Mahkeme, gerekçeli kararında ve dosyaya koyduğu sözde belgelerde “BÇG Kriz Masası 

Kurulunun” yaptığı toplantılarda, kurul üyelerinin önerileri ile kararlar alınacağını ve bu 

kararların tutanağa bağlanacağını iddia etmiştir. Ancak yukarıda sayılan toplantıların hiç 

birisinde alınan bir karar belgesi ya da karar tutanağı dosyada bulunmamaktadır. Bu nedenle de 

yukarıda sayılan tarihlerde yapıldığı iddia edilen sözde toplantıların,  BÇG toplantıları ya da  iddia 

olunan “BÇG Kriz Masası Kurulu Toplantılar”ı olduğu da ileri sürülemez. İddia sahibi iddiasını 

ispatla yükümlüdür. Mahkemenin dosyaya koyduğu belgeler ve ileri sürdüğü iddialar ispat 

edilememiştir.  

 

 Toplantıya katıldıkları ifade edilen; Gnkur.Hrk.Bşk  Çetin DOĞAN, Gnkur.İGHD.Bşk Kenan 

DENİZ, Gnkur Per.Bşk. Yıldırım Türker, Gnkur İstihbarat Başkanı Çetin Saner, Gnkur Lojistik 

Başkanı Kamuran ORHON, Gnkur Plan ve Prensipler Daire Başkanı Vural AVAR, Gnkur  Muhabere 

ve Elektronik Bilgi Sistemleri  Başkanı Hayri Bülent ALPKAYA,  Gnkur.Adli Müşaviri  Muhittin 

Erdal ŞENEL   sözde “BÇG Kriz Masası Kurulu” belgesine göre (G.K.s.2926-2930)  bu sözde 

kurulun üyesi de değildir.  

 

 Yine aynı belgeye göre “BÇG Kriz Masası Kurulu Üyesi” olan;  Eser ŞAHAN, Selman 

YAZICI, Yavuz GÜRCÜOĞLU, Serdar ÇELEBİ, Mustafa BABACAN, Orhan NALCIOĞLU;  yukarıda 

belirtilen BÇG toplantılarının hiç birisine KATILMAMIŞLARDIR.   

 

 Mahkemenin sözde belgeye göre “BÇG Kriz Masası Kurulu Üyesi” olduğunu iddia ettiği 

sözde kurul üyelerinin (6 kişi)  hiçbir toplantıya katılmadığı, buna karşılık “BÇG Kriz Masası Kurulu 

Üyesi” olmayan sanıkların (sözde belgede ismi bulunmayan 8 kişinin)  katılımıyla yapıldığı iddia 

edilen,  üstelik Çetin Doğan’ın BÇG Başkanı sıfatı ile bir alt görevi icra ederek  “koordinatörlük” 

yaptığı iddia edilen bu sözde toplantıların, Batı Çalışma Grubu Toplantısı ya da mahkemenin 

iddia ettiği “BÇG Kriz Masası Kurulu” toplantıları olması sahte belgelere göre mümkün değildir.  

  

 Ayrıca, toplantıya katıldığı ifade edilen yukarıda ismi sayılan sanıkların (Gnkur.Hrk.Bşk  

Çetin DOĞAN, Gnkur.İGHD.Bşk Kenan DENİZ hariç)  hiç birisi 10 Nisan 1997 tarihli belgenin EK-A 

sında yer alan BÇG teşkilat şemasında gösterilen “Batı Çalışma Grubu”nda da yer almamaktadır.  

 

    Mahkemenin, FETÖ kumpascıların yürüttüğü soruşturma aşamasında yararlandıkları (!) 

Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesine dayanarak  BÇG toplantılarına katıldığını ileri 

sürdüğü ve bu nedenle hükme esas alarak yukarıda adı geçen sanıklar hakkında kasıtla ve siyasi  
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taleplerle hukuk dışı dayanaksız mahkumiyet kararları verdiği açıktır. Mahkemenin yukarıda 

açıklanan çelişkilere ise bir cevabı yoktur.  

 

      BÜTÜN BU NEDENLERLE; KÖSE-BİLGİLİ İŞBİRLİĞİ İLE UYDURULMUŞ GNKUR GENSEK 

TARİHÇESİNDE YER ALAN  VE YUKARIDA SAYILAN GÜNLERDE YAPILAN TOPLANTILARIN, 

MAHKEMENİN İDDİA ETTİĞİ GİBİ BÇG TOPLANTILARI OLMADIĞI AÇIKÇA ANLAŞILMAKTADIR.  

 
EE. (17).E. BÇG ÖZEL TAKDİMİNE KATILAN GENERAL/AMİRALLER (2 TEMMUZ 1997) 

(G.K.s.2939) : 

 
Bu kısımda mahkeme, soruşturma aşamasında FETÖ üyesi Bilgili’nin onaysız, imzasız,  kim 

tarafından hazırlandığı belli olmayan, hatta adli emanetten bile kaçırdığı sözde Gnkur Gensek 

Tarihçe sayfalarından  yararlanarak (!) hazırladığını ifade ettiği, 2 Temmuz 1997 tarihinde  Gnkur 

Başkanlığı “İNÖNÜ” salonunda yapıldığı iddia edilen “ÖZEL TAKDİM’e katılan General 

/Amirallerin sözde  listesini, “BÇG ÖZEL TAKDİMİNE KATILAN GENERAL/AMİRALLER” ana başlığı 

altında gerekçeli karar sayfa 2939’ da  sıralayarak hükme esas almıştır.    

 
Mahkeme;  KÖSE-BİLGİLİ işbirliği ile hazırlandığından şüphe duymadığımız sözde tarihçede, 

iddianamede (syf 140) ve gerekçeli kararda (syf 180) “BÇG’NİN KATILIMI İLE ÖZEL TAKDİM” 

yazan ifadeyi; gerekçeli karar sayfa 2939’da değiştirerek “BÇG ÖZEL TAKDİMİNE KATILAN 

GENERAL/AMİRALLER” şeklinde ana başlığa yazmıştır. Sözde toplantının konusunu, içeriğini, 

katılanları, hatta yapılıp yapılmadığını dahi tespit edememiş mahkemenin, bu sözde takdimin 

“BÇG Özel Takdimi” olduğu yönündeki  bu saptırması açık bir kasıttır.    

 

1) Toplantıya katıldığı iddia edilen sanıkların beyanlarına, durumlarına  ve  iddianın 

tutarsızlığına geçmeden önce konuyla ilgili bazı temel tespitlerin ifade edilmesi gereklidir;  

 

a.  Bu sözde toplantı 54. hükümetinin kendi iradesiyle istifa ettiği tarih olan 18 

Haziran 1997 tarihinden, diğer bir ifade ile atılı suçun tamamlandığı tarihten 15 gün sonra 

yapılması nedeniyle atılı suçla hukuken hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.   

 

b. Sözde toplantıya katılan General-Amiral listesi,  FETÖ üyesi BİLGİLİ’nin talebi 

üzerine FETÖ üyesi KÖSE’nin, 9 Ekim 2012 ve 3 Mart 2013 tarihli yazı eklerinde gönderdiği,  Ocak-

Haziran 1997 tarihleri arasında ve 7 Nisan 1997 tarihinde Gnkur Karargahında ve Bağlı Birlikleri  

ile Ankara’da görev yapan General-Amiral isim listesidir. Bu liste 2 Temmuz 1997 tarihinde Gnkur 

Başkanlığında ya da bağlı komutanlıklarda görev yapan General-Amiral listesi dahi değildir.  (Bu 

husus dilekçemizin   “20.P.4).” maddesinde açıklanmıştır) 

 

c. Sözde toplantının yapıldığını kanıt olduğu iddia edilen tek sözde delil;  mevzuat 

gereğince var olmamış, imzasız, onaysız, üzerinde evrak bilgisi (numarası, çıkaran makam vs.), 

gizlilik derecesi ile arşiv kaydı olmayan,  bu güne kadar kim tarafından hangi mevzuata göre hangi 

gerekçe ile muhafaza edildiği belli olmayan, üzerinde dosyalandığına dair zımba ya da delik izi 

dahi bulunmayan, adli emanet kaydı bulunmasına rağmen onaylı aslı adli emanette bulunmayan, 

FETÖ üyesi KÖSE tarafından süpheli işlemelerle FETÖ üyesi BİLGİLİ’ye ulaştırıldığı (üretildiği) 

dosyadaki  evrak trafiğinden anlaşılan, sanıkların taleplerine rağmen aslı gösterilememiş sözde 

Gnkur Genel Sekreterliği Tarihçesidir. Bu sözde belgenin tahrif edilmiş olduğu ve delil niteliği 
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olmadığı “1997 Yılı Genelkurmay Genel Sekreterliği Tarihçesi” başlığı altında “20.Q.” 

maddesinde detaylarıyla açıklanmıştır.  

 

01. Batı Çalışma Grubu toplantıları, Gnkur Harekat Başkanlığına Bağlı İç 

Güvenlik Harekat Daire Başkanlığının çalışma mahallinde ve İGDH Başkanlığı koordinesinde 

yapılmıştır.  Bu husus  hem sanık Çetin Doğan hem de diğer sanıklarca da ısrarla ifade edilmiştir.  

Gnkur Genel Sekreterliğince BÇG toplantısı planlanmamış, hiçbir biçimde koordine edilmemiş, 

Gnkur Bşk.lığı “İNÖNÜ” ya da “SUNAY” salonlarında BÇG toplantısı yapılmamıştır. Gnkur Gensek 

Koordinesinde bir BÇG (BÇG’nin katılımıyla Özel Takdim) toplantısının yapılması, 10 Nisan 1997 

tarihli emir ve Ek-A sında bulunan BÇG teşkilat şemasına, koordinasyon makamına (İGDH 

Başkanlığı) ve görev tanımına aykırıdır. Bu toplantının varlığını iddia etmek, 10 Nisan 1997 tarihli 

emri inkar etmek anlamını taşır ki bu da mahkemeyi zaten çelişkili olan kendi kararları ile bir kez 

daha çelişkiye düşürür.  

           

02. 1997 yılında yürürlükte bulunan MY-75-1/A Silahlı Kuvvetler Karargah 

Hizmetleri Yönergesinin Ek-M deki formatına uygun şekilde, yapılan her türlü toplantı için;  

Toplantıya katılanların isim ve imzası bulunan toplantı katılım listesi ile gündem maddeleri, karar 

ve netice bölümünü içeren toplantı formu tanzim edilir, ilgili birimleri yazılı olarak adreslenir ve 

arşiv yönergesi esaslarına göre muhafaza edilir.  2  Temmuz 1997 tarihli sözde toplantı ile ilgili 

hazırlanması gereken bu belge dosyada ya da Gnkur Başkanlığı arşivinde bulunmamaktadır.  

 

03. Gnkur J Başkanları;  10 Nisan 1997 tarihli emirde yer alan “Kriz Masası 

Grubu” nun ve diğer sahte belgelerde açıklanan “BÇG Üst Kurulu” ya da “BÇG Kriz Masası 

Kurulu” üyesi değildir. “Batı Çalışma Grubu Faaliyetleri” konulu belgeye (8.Klasör syf.152) göre 

Gnkur J Başkanlarına Cuma Günleri arz birifingi yapılmaktadır. O halde  Gnkur J Başkanlarının 

katıldığı 2 Temmuz 1997 ÇARŞAMBA günü yapılan toplantının BÇG toplantısı olması mümkün 

değildir.   

 

04. 4982 S.K. ile temin edilen açık halinden; 2 Temmuz 1997 tarihli söde tarihçe 

sayfasının kapatılan “GNKUR II.NCİ BŞK.ORG ÇEVİK BİR” in faaliyetleri kısmında İNÖNÜ 

SALONUNDA GNKUR İSTİHBARAT BAŞKANLIĞINCA YABANCI ATAŞELERE BRİFİNG VERİLDİĞİ,  

İNÖNÜ salonunda başkaca bir faaliyetin bulunmadığı  anlaşılmaktadır. 

 

05. Mahkeme, yapıldığını iddia ettiği sözde toplantının konusunu, gündem 

maddelerini, varsa alınan kararı, içeriğini ve görüşülen hususları ve katılanları belgeleyememiş,  

nasıl bir suç işlendiği  hususunda dava dosyasına bir belge koyamamıştır.   

 

06. Toplantıya katıldığı iddia edilen sanıklardan büyük bir kısmı, izin, emeklilik, 

icra edilen K.Irak (PKK) Çekiç Harekatı, kurs, yurt dışı görev, karargah dışı personel  vs. nedenlerle 

Ankara dışındadır. Bu tarihte üst düzey geniş katılımlı özel bir toplantı icra etmek akıl dışıdır 

(Herhalde kumpasçı bu hususu akıl edememiştir).     

 

07. Mahkeme, sözde tarihçenin 2 Temmuz 1997 tarihli sayfasında toplantıya 

katılanlar bölümünde “GENSEK VEKİLİ” yazılı olmasına rağmen,  toplantıya katılan General / 

Amiral listesine, izinli olması nedeniyle 23 Haziran 1997 - 11 Temmuz 1997 tarihleri arasında  
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Ankara dışında bulunan Gnkur Genel Sekreteri Erol Özkasnak’ı “katılan” olarak yazmıştır.  Ayrıca; 

Gerekçeli kararın 2706. Sayfasında yer alan savcı esas hakkında mütalaasında;  sözde özel takdimi  

izin belgesi dosyada bulunmasına rağmen Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak’ın  

koordine ettiğini iddia etmiştir.  Bu sanığa yönelik açık bir kasıttır.  

 

08. Aşağıda isimleri yazılılı 13 General-Amiralin mahkemedeki savunmalarının, 

Gnkur Başkanlığından gönderilmiş resmi izin-görev belgelerinin, Emniyet Genel Müdürlüğünden 

alınan yolcu sorgulama sonuçları listesine göre yurtdışı çıkış belgelerinin mahkeme dosyasına  

dahil edilmesine rağmen, mahkeme aşağıda isimleri açıklanan sanıkları “Deliller” başlığı altında 

“BÇG Özel Takdimine Katılan General/Amiraller”listesine dahil etmiş, bu konuda değerlendirme 

yapmadan  bu sözde toplantının bu sanıkların katılımıyla gerçekleşen  üst seviyede geniş kapsamlı 

çok özel (!) bir BÇG toplantısı olduğu algısı yaratmaya kalkmıştır.   

 

 Ayrıca, mahkeme bu sözde listeyi açıklarken, sözde tarihçedeki  “BÇG’nin katılımıyla 

Özel Takdim” ifadesini de değiştirip “BÇG Özel Takdimine Katılan General/Amiraller” ana başlığı 

altında, “soruşturma aşamasında bundan yararlanılarak söz konusu toplantıya katılan general 

/amiraller” girizgah cümlesi ile sorumluluğu zımnen FETÖ üyesi savcı Bilgili’ye atarak, bu eylemini 

haklı ve meşru göstermeye kalkmıştır. Delilleri değerlendirmek mahkemenin görevidir. 

Mahkemenin “Deliller” başlığında  suç deliliymiş gibi algı yarattığı bu sözde delilin, hiçbir hukuki 

değeri olmadığı gibi, adil yargılama hakkının ihlalidir.  

 

2) Mahkeme  2 Temmuz 1997 tarihçe sayfasının daki  “BÇG’NİN KATILIMI İLE ÖZEL 

TAKDİM” ifadesini değiştirerek “BÇG ÖZEL TAKDİMİNE KATILAN GENERAL/AMİRALLER”  ana 

başlığı altında “General/Amiral  listesi” ni gerekçeli karar sayfa 2939’da aşağıdaki şekilde 

açıklamıştır;  

 

“Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 tarihçesinde 2.07.1997 Çarşamba günü 

Genelkurmay Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde İNÖNÜ Salonunda Genelkurmay II.Başkanı, 

Genelkurmay J.Başkanları, Karargahta görevli General/Amiraller, Genelkurmay Adli Müşaviri, 

Genelkurmay Genel Sekreter Vekili ve Batı Çalışma Grubunun katılımı ile Özel takdim yapıldığı 

belirtilmiş olup, soruşturma aşamasında bundan yararlanılarak söz konusu toplantıya katılan 

General /Amiraller aşağıdaki şekilde belirtilmiştir; 

 
Sanık Çevik BİR (Org.) Genelkurmay II.Başkanı, 
Sanık Erol ÖZKASNAK (Tümg.) Genelkurmay Genel Sekreteri, 
Sanık Muhittin Erdal ŞENEL (Tuğg) Genelkurmay Adli Müşaviri, 
Sanık Yıldırım TÜRKER (Korg) J- 1 – Genelkurmay Personel Başkanı, 
Sanık Çetin SANER (Korg) J-2 – Genelkurmay İstihbarat Başkanı, 
Sanık Çetin DOĞAN (Korg) J-3 Genelkurmay Harekat Başkanı, 
Sanık Kamuran ORHON (Korg) J-4 – Genelkurmay Lojistik Başkanı, 
Sanık Vural AVAR (Korg) J-5 – Genhelkurmay Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanı, 
Sanık Hayri Bülent ALPKAYA (Kora) J-6 –Genelkurmay Muh. ve Elektronik Bilgi Sis. Başkanı, 
Sanık Ayhan CANSEVGİSİ (Tümg) Gnkur.MEBS.Pl ve Kood.D.Bşk., 
Sanık Fevzi TÜRKERİ (Tümg) Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., 
Sanık Orhan YÖNEY (Tümg) Gnkur.Strj.D.Bşk., 
Sanık Ersin YILMAZ (Tümg) Gnkur.Loj.D.Bşk., 
Sanık Köksal KARABAY (Tümg) Gnkur.Pl.Hrk.D.Bşk., 
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Sanık Doğan TEMEL (Tümg) Gnkur.Per.D.Bşk., 
Sanık Mehmet BAŞPINAR (Tümg) –Gnkur.Svn.Pl.ve Kay.Ynt.D.Bşk., 
Sanık İzzettin GÜRDAL (Tuğg) Gnkur.İs.D.Bşk., 
Sanık Kenan DENİZ (Tuğg) Gnkur.İç,Güv.Hrk.D.Bşk., 
Sanık Fuat BÜYÜKCİVELEK (Tuğg) Gnkur.Mrk.D.Bşk., 
Sanık Aslan GÜNER (Tuğg.) Gnkur.Slhl.ve Svn.Arşt.D.Bşk., 
Sanık Metin Yavuz YALÇIN (Tuğg) Gnkur.Eğt.ve Tşk.D.Bşk., 
Sanık Mustafa ÖZBEY (Tüma) Gnkur.Yunanistan-Kıbrıs D.Bşk., 
Sanık İsmail Ruhsar SÜMER (Tuğa) Gnkur.İsth.D.Bşk., 
Sanık Şevket TURAN (Tümg) Gnkur.And.D.Bşk., 
Sanık Ahmet Atalay EFEER (Tuğg) Gnkur.Kom.Kont.D.Bşk., 
Sanık Metin Yaşar YÜKSELEN (Tuğg) Gnkur.İsth.Ynt.Pl.ve Koor.D.Bşk., 
Sanık Yalçın ATAMAN (Tuğg) Gnkur.Mu.Bil.Sis.Des.K. 
Sanık Refik ZEYTİNCİ (Tuğg) Slh.Kuv.İsth.Okl.K., 
Sanık Engin ALAN (Tümg) Özel Kuv.K., 
Sanık Kurtuluş ÖĞÜN (Tuğg) Gnkur.Elkt.Sis(GES)K. " 

 

Demektedir.  

 

3) Yukarıdaki General-Amiral listesi 2 Temmuz 1997 tarihindeki sözde toplantıya 

katılanların değil Ocak-Haziran 1997 tarihinde Gnkur Karargahı J Başkanları ve Daire Başkan ile  

Bağlı Birliklerde görev yapan Birlik Komutanlarının isim listesidir;  

 

FETÖ üyesi Savcı Bilgili 9 Ekim 2012 tarihli yazı ile (Kls 250 s.145 ) 1997 yılı Ocak-Haziran 

tarihleri  arasında görev yapan Karargah Başkanları “J”  ve Daire Başkanları listesini istemiş,  

FETÖ üyesi Köse ise bu listeyi  27 Kasım 2012 tarihli yazı ekinde savcılığa göndermiştir (Kls 250 

s.141);   
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Buna ilave olarak; FETÖ üyesi Bilgili; 26  Şubat 2013 tarihli yazı ile 7 Nisan 1997 tarihinde 

Gnkur Karargahında ve Bağlı Birlikleri ile Ankara’da görev yapan General-Amiral isim listesini 

Gnkur Başkanlığından talep etmiş,  FETÖ üyesi KÖSE’de  aşağıda yer alan 3 Mart 2013 tarihli yazı 

ekinde bu listeyi savcılığa göndermiştir (Kls.250 s.131);   

                      
 

Bu yazılara ilave olarak FETÖ üyesi Bilgili 17 Ocak 2103 tarihinde, FETÖ üyesi KÖSE’den 7 

Nisan 1997 tarihinde belirttiği makamları temsil eden kişilerle ilgili bilgi talep etmiş 

(Kls.250.s.163), KÖSE 28 Ocak 2013 tarihli yazı ekinde bu bilgileri Bilgili’ye göndermiştir;  
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Mahkemenin bu kısımda ifade ettiği liste “Toplantıya Katılan General/Amiral Listesi” değil,  

Ocak-Haziran 1997 tarihleri arasında görevli Genaral-Amiral Listesidir. Yukarıda görülen yazı 

eklerinde yer alan bilgilerden çıkarımla hazırlanmıştır. Ancak bu husus duruşmalarda savcılık ve 

mahkeme tarafından sürekli  olarak  hem 7 Nisan 1997 hem de 2 Temmuz 1997 tarihli sözde 

toplantılara katılan “General-Amiral Listesi” olarak zikredilip, sanıkların tutukluluk hallerinin 

devamına kasıtla karar verilmesi üzerine; Sanık Altaç Atılan Avukatı kanalıyla 4982 S.K  

kapsamında Gnkur Başkanlığına yaptığı talebe karşılık, Gnkur Başkanlığı belirtilen kimlik 

bilgilerinin toplantıya katılanların değil o tarihte belirtilen makamlarda görev yapanların 

bilgileri olduğunu Genel Kurmay Başkanlığının 11 Ekim 2013 tarihli yazısı ile de avukatına 

bildirilmiştir. Belge dosyada mevcuttur.  

 

Gerekçeli kararda mahkemenin kapalı olarak yuvarladığı “soruşturma aşamasında bundan 

yararlanılarak söz konusu toplantıya katılan generel /amiraller aşağıdaki şekilde belirtilmiştir”  

ifadesi de  mahkemenin kasıtla nasıl delil gizlediğini açıklamaktadır. Bu kısımda halen “BÇG ÖZEL 

TAKDİMİNE KATILAN GENERAL/AMİRALLER”  olarak gösterilmesi ile, bu hususun kasıtla 

bu güne kadar, hem savcılık hem de gerekçeli kararda halen sürekli manipüle edildiği ve algı 

yaratılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu eylem siyasi bir kumpasın yargı eliyle nasıl 

kurgulandığını da açıkça göstermektedir.  

 

4) 2 Temmuz 1997 tarihinde  Gnkur 2.Başkanı Çevik Bir’in  de katıldığı “BÇG’nin 

Katılımıyla Özel” Takdim yapılmamıştır. Bu ifade sözde tarihçeye kumpas olarak ilave edilmiş,  

iddiayı çürüten “GNKUR II.NCİ BŞK.ORG ÇEVİK BİR” ve “GNKUR KH.FAALİYETLERİ  kısmı kapatılarak 

sözde belgenin fotokopisi çekilerek dosyaya dahil edilmiş ancak adli emanete verilmemiştir.   

 
Bu husus dilekçemizin 20.Q maddesinde “1997 Genelkurmay Genel Sekreterliği Tarihçesi” 

başlığı altında detaylarıyla açıklanmış olup, bu kısımda kısaca izah edilmektedir.  

 

FETÖ üyesi Bilgili, 2 Temmuz 1997 tarihli tarihçe sayfasının (sonradan ilave edilen) “İnönü 

Salonunda yapılan Gnkur II.Başkanı katılımı ile “ÖZEL TAKDİM” kısmını açık bırakıp, diğer 

faaliyetleri sözde “TSK açısından telafi edilemez durumlar oluşabileceği” sözde gerekçesiyle 

kapatmıştır ( Kls.2 s.139) ;  
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Ancak, Gnkur Başkanlığından 4982 S.K. kapsamında temin edilen sözde tarihçenin 2 Temmuz 

1997 tarihli sayfasının açık hali aşağıdadır;   

 

 
 

Sayfada İNÖNÜ SALONUNDA GNKUR İSTİHBARAT BAŞKANLIĞINCA  YABANCI ATAŞELERE 

BRİFİNG VERİLDİĞİ ve BRİFİNGE  15.00 de Gnkur II.Başkanı Çevik Bir’in katıldığı, İNÖNÜ 

salonunda katıldığı başka bir faaliyetin bulunmadığı, Gnkur II.Başkanı Çevik Bir’in  sözde özel 

takdime katılmadığı anlaşılmaktadır.  

 

Org.Çevik Bir eğer BRİFİNGE değil, iddia edildiği gibi  Gensek koordinatörlüğünde bir ÖZEL 

TAKDİM’e katılmış olsa idi,  “GNKUR II.NCİ BŞK.ORG ÇEVİK BİR” kısmında “BÇG NİN KATILIMIYLA 

YAPILAN ÖZEL TAKDİME KATILDI” yazardı.   Bu kısmda İNÖNÜ salonunda yapılan başkaca bir 

faaliyetten ve ”ÖZEL TAKDİM” den söz edilmediği,  bu ifadenin  sözde tarihçenin “Karargah 

Faaliyetleri” kısmına sonradan ilave edildiği,  FETÖ üyesi BİLGİLİ-KÖSE’nin  bu gibi çelişkileri 

önlemek üzere, sözde tarihçe sayfalarının çelişki yaratan kısımlarını kapatarak fotokopilerini çekip 

dosyaya dahil ettiği anck açık şekli ile adli emanete vermediği anlaşılmaktadır.   

 

Tarihçenin, 7 Nisan 1997 tarihli sayfanın kapatılmış fotokopi nushası  dışında, diğer sözde 

BÇG toplantılarına işaret ettiği iddia edilen diğer sayfalarının açık şekilde aslı ya da onaylı sureti 

adli emanette bulunmamaktadır.  Bu husus kumpasın açık bir delilidir. (Bu konu dilekçemizin 

39. maddesinde açıklanmıştır)  

 

2 Temmuz 1997 tarihli sayfanın açık kısımdan görüldüğü üzere “TSK açısından telafi 

edilemez durumlar oluşabileceği” sözde gerekçesinin  Bilgili-Köse kumpası ile delil gizlemek 

üzere kullanıldığı, böyle bir gerekçenin oluşmadığı da görülmektedir;   

 

Sözde tarihçe sayfalarının kapatılan kısımlarında, iddianamede ve gerekçeli kararda ileri 

sürülen bilgilerin dışında iddiaları çürüten sanıklar lehine farklı bilgilerin bulunduğu,  bu tarihçe 

sayfalarının atılı suça ilişkin gerçeği yansıtmadığı, sözde tarihçenin resmi niteliği bulunmadığı, 

şüpheli olduğu, tahrif edildiği, değiştirildiği, sonradan tanzim edildiği, ilaveler yapıldığı, atılı 
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suçla uyum göstermeyen kısımların ise sözde gerekçeyle kapatılarak fotokopilerinin dosyaya 

dahil edildiği, aslı ya da açık suretlerinin adli emanete  verilmediği, bu suretle  delil gizlendiği 

açıkça anlaşılmaktadır.   

 

Gnkur Başkanlığında aynı kapasitede bir çok salon bulunmasına rağmen aynı gün aynı salona 

(İNÖNÜ)  çok geniş katılımlı bir Özel Takdim  ve  geniş ön hazırlık  gerektiren Brifingin planlanması 

da mümkün değildir. İNÖNÜ salonunda tek bir faaliyet gözükmektedir. O da yabancı ateşelere 

verilen BRİFİNGDİR. Tarihçe manipüle edilmiş, sonradan fark edilen bu çelişkiler, tarihçenin bu 

kısımlarının  BİLGİLİ-KÖSE işbirliği için telafi edilemez sonuçlar doğuracağı endişesiyle, 

kapatılarak  giderilmeye çalışılmıştır. Bu kumpasın ayak izidir. Esasen kendileri açısından telafi 

edilmez durumlar yaratacağı da açıktır. 

 

5) Sanık savunmaları ve resmi belgeler 2 Temmuz 1997 tarihinde  “İNÖNÜ” Salonunda 

Gnkur GENSEK koordinesinde “BÇG’nin katılımı ile Özel takdim” yapılmadığını, toplantıya 

katılan “General/Amiral Listesinin uydurma olduğunu kanıtlamaktadır;  

 

 Yıllık İzin, K.ırak (PKK) Çekiç Harekatı, Emeklilik, Kurs ve Görev nedeniyle Ankara 
dışında bulunan ve toplantıya katılmadığı belgesiyle sabit olan sanıklar;   
 

Erol Özkasnak, Çetin Saner, Engin Alan, Hayri Bülent Alpkaya, Ahmet Atalay Efeer, Aslan 
Güner, Köksal Karabay, İzzettin Gürdal, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Şevket Turan,      
 

 Gnkur Başkanlığı Karargahı Personeli olmaması nedeniyle toplantıya katılmadığı 
belgesiyle sabit olan sanıklar;   
 

Kurtuluş Öğün, Refik Zeytinci   
 
Listede ismi geçen diğer sanıklar, yukarıda sayılan sanıklarında beyan ettiği gibi;  Gnkur 

Başkanlığında yapılan 2 Temmuz 1997 sözde Özel Takdim için amirlerinden bir emir almadıklarını, 

böyle bir toplantıya katılmadıklarını, Genel Sekreterlik koordinatörlüğünde hiçbir BÇG 

toplantısının yapılmadığını, böyle bir toplantıdan haberleri bile olmadığını, yönergeye göre 

hazırlanması gereken toplantı tutanağı ve sonuç raporunun dosyada bulunmadığını mahkemede 

beyan etmişlerdir. 

 

Mahkeme, onaysız, imzasız,  kim tarafından hazırlandığı belli olmayan, hatta adli emanetten 

bile kaçırılmış sözde Gensek Tarihçe sayfaları dışında  2 Temmuz 1997 tarihli sözde Özel Takdimin 

yapıldığını ispatlayan tek bir belge, beyan, resmi bir evrak bulunmadığı halde, FETÖ üyesi 

Bilgilinin soruşturma aşamasında sözde tarihçeden  yararlanarak hazırlandığını ifade ettiği  “2 

Temmuz 1997 tarihli Özel Toplantıya katılan General-Amiral listesi”ni, “DELİLLER” başlığı altında 

gerekçeli karara yazarak,  hükme hukuk dışı dayanak almıştır.  

 
6) Mahkemenin bu bölümde değerlendirmediği sanık ve müdafi savunmaları 

aşağıdadır;  
 

 Sanık Çetin Doğan mahkemedeki savunmasında (gerekçeli karar syf.919) ;  
 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 513 / 1709 
 

 

“Her şeyden önce Genel Sekreterliğin tarihçesi komuta katını ve genel sekreterin kendisini 

ilgilendiren konuları ve aynı zamanda Genel Sekreterin kontrolünde olan tamamen Genel 

Sekreterin kontrolünde olan ana toplantı salonlarında yürütülen faaliyetleri kapsar. Bunun 

dışındaki faaliyetleri kapsamaz…..Bu tarihçenin ana başlıklarında gerçeğini emanetten 

çıkartılarak bakılması lazımdır. Burada hiç Bir Batı Çalışma Grubu Toplantısı yer alamaz BATI 

ÇALIŞMA GRUBUNUN TOPLANTISINDAN GENEL SEKRETERİN HABERİ BİLE OLMAZ. GENEL 

SEKRETER BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN BİR ÜYESİ DEĞİLDİR.”  

 Sanık EROL ÖZKASNAK mahkemedeki beyanında  (26.09.2013 tarihli 19. Celse):  
 

“23 Haziran 1997 ila 11 Temmuz 1997'de 18 gün izinli olduğum için sayfa 139'da yazılı olan 

2 Temmuz 1997 tarihli toplantıya katılmadım. Bu toplantı için tarihçede genel sekreter 

koordinatörlüğünde batı çalışma grubunun katılımı ile özel takdim toplantısı yazılmıştır. Özel 

takdimin ne olduğu yazılmamış bizler de bilemiyoruz. Katılanların içinde genel sekreter vekili 

yazılıdır (Gnkur Bşk.lığından alınan İzin kağıdı mahkemeye sunulmuştur)”  

 

 Sanık ÇETİN SANER mahkemedeki beyanında  (19.11.2013 tarihli 34. Celse ):  

 

“batı çalışma grubunun katılımı ile yapılan özel takdime genelkurmay J2 başkanı İstihbarat 

başkanı olarak ben katılmışım iddia böyle, şimdi burda genelsekreterimiz o tarihte tarihçe 

yazılırken güzel bir ifade kullanmış heralde kendisi izindeydi. Genelsekreter vekili diye geçmiş 

tarihçeye şimdi ben de o tarihte İzmir de izindeydim. Genelkurmaydan talebim üzerine 

gönderilen 1 Temmuz ayrılış 21 Temmuz katılış tarihini gösterir onaylı izin kağıdımın örneğini 

dosyaya sunuyorum, izinliydim. Ben bu toplantıya katılmadım. Ankara da bile değildim. 

 

 Sanık ENGİN ALAN 28.05.2012 tarihinde cumhuriyet savcılığına vermiş olduğu 

ifadesinde;   

 

“Genelkurmay Genel Sekreterliği 1997 tarihçesinde belirtildiği üzere 2 Temmuz 97 tarihinde 

İnönü salonunda yapılan özel takdime Genelkurmay Karargâhı'nda görevli Tümgeneral olarak 

katıldığı, hiç de böyle değil. Çünkü ben” Genelkurmay Karargâhı'nda görevli bir DaireBaşkanı 

değilim. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı, karargâhı, birlikleri, makamı Genelkurmay dışında 

olan bir birlik komutanıyım. Birlik Komutanlığı ve Kıta Komutanlığı fiilen birbirinden tamamen 

farklı iki kavramdır. Görev ve statü olarak karargâh subaylığı ile Kıta Komutanlığı birbirinden 

gece ile gündüz kadar farklıdır. Ayrıca (K.IRAK Çekiç ) Harekâtı 7 Temmuz'da sona erdi. Ben de 

görev bölgesinden Ankara'ya Temmuz ayı başında döndüm.  

 

Ben bölücü PKK Terör Örgütü'ne yönelik icra edilen sınır ötesi Çekiç Harekâtı nedeniyle 

belirtilen zaman diliminde harekâta hazırlık safhasında Silopi Şırnak'ta harekâtın başladığı 15 

Mayıs tarihinden itibaren de Kuzey Irak'taydım” 

 

 Sanık KÖKSAL KARABAY mahkemedeki beyanında  (25.10.2013 tarihli 25. Celse);  

 

“belgeye göre; 02 Temmuz 1997 tarihinde, Genelkurmay Başkanlığı İnönü Salonu’nda, Batı 

Çalışma Grubu’nun katılımı ile yapılan özel takdim toplantısı’na katılmışım. Daha önce de arz 
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ettiğim gibi Ben, 24 Nisan - 15 temmuz 1997 tarihleri arasında Arnavutluk’taydım böyle bir 

toplantıya katılmam maddeten mümkün değildir.  

 

 Sanık HAYRİ BÜLENT ALPKAYA mahkemedeki beyanında  (19.11.2013 tarihli 34. Celse):  

 

“Genelkurmay Başkanlığının 29 Nisan 2013 tarihli dilekçemize verdiği 10 Haziran 2013 tarihli 

cevabi yazısında, benim MEBS Başkanı görevinde iken 1 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında 

“yıllık izinde” olduğum yer almaktadır.  

 

 Sanık AHMET ATALAY EFEER mahkemedeki beyanında  (09.12.2013 tarihli 45. Celse):   

 

“30 Haziran 97 - 4 Temmuz 97 tarihleri arasında Almanya'daki Oberammergau NATO 

okulunda generaller için elektronik harp kursuna katıldım dolayısı ile aynı anda her iki yerde 

bulunamayacağımdan 2 Temmuz 97 tarihinde katılmakla suçlandığım özel takdime katılmadım, 

katılmış olduğum söz konusu kursa ait kurs katılım belgesi ve isteğim üzerine NATO okul 

komutanı tarafından şahsıma iletilen ve söz konusu kursa katılımımı doğrulayan e-posta EK-D de 

sunulmuştur, 

 

 Sanık ASLAN GÜNER mahkemedeki beyanında  (06.12.2013 tarihli 44. Celse) :  

 

“tarihçeden anlaşılacağı üzere 2 Temmuz 97 tarihli özel takdim toplantısı Genelkurmay Genel 

Sekreterliğinin koordinatörlüğünde yapılmış olup rutin bir karargah bilgilendirme toplantısıdır.(..) 

iddia edilen diğer toplantılar gibi bu toplantıya katılımımla ilgili avukatım tarafından 

Genelkurmay Başkanlığından bilgi sorulmuş ve cevabi yazıda ki, dosyada mevcuttur, benim bu 

toplantıya katılımımla ilgili herhangi bir bilgi veya belgeye rastlanmadığı tarafımıza 

bildirilmiştir, bu toplantıya da katılmadım, diğer yandan bir ek bilgi sunmak istiyorum, ben 

Temmuz ayında 97 Temmuz'unda yurt dışına seçildiğim için, göreve seçildiğim için önce izine 

gönderildim” 

 

 Sanık İZZETTİN GÜRDAL Müdafi AV. AHMET ALPASLAN'IN savunması 

 

    “Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 11 Mart 2013 tarihli yazılarına ek olarak gönderilen 

yolcu sorgulama sonuçları listesine göre biraz önce arz ettiğim gibi müvekkil İzzettin Gürdal'ın 6 

Nisan 1997 tarihinde Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan çıkış yaptığı 24 Temmuz 1997 tarihinde 

İstanbul Atatürk Havaalanı'ndan giriş yaptığı belirlenmiş olduğundan 2 Temmuz 1997 tarihinde 

yapılan toplantıya katılması mümkün değildir. Bir an için bu takdime müvekkilin katıldığı kabul 

edilse dahi karargâhta yapılan muhtemelen bir emir neticesinde takdime katılan Daire 

Başkanları'nın bu takdime katılması ile hangi suçu işlediği, bu takdimde nasıl bir suç unsuru 

oluştuğu hususu iddia makamınca açıklanmamıştır.” 

 

 Sanık ERSİN YILMAZ    mahkemedeki beyanında  (03.12.2013 tarihli 41. Celse) ;  
 

“Refahyol Hükümeti'nin istifasından yaklaşık 15 gün sonra 2 Temmuz 1997 tarihinde 

Genelkurmay Başkanlığı nezdinde karargâhta görevli General ve Amiraller katılımıyla yapılan özel 

takdime Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli Tümgeneral olarak katıldığım iddia ve ifade 
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edilmekte ise de anılan tarih olan 2 Temmuz - 12 Temmuz 1997 tarihleri arasında senelik iznimi 

kullanmak amacıyla Antalya'da bulunduğum gibi anılan toplantıya katıldığıma dair hiçbir bilgi 

ve belge bulunmaksızın Türk Ceza Kanunu'nun madde 147. hükümlerine, hükmünü ihlal 

ettiğimden bahisle şahsıma suç isnat edilmiş olması kabul edilemez.” 

 

 Sanık KAMURAN ORHON 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği 

ifadesinde;   

 

“Batı çalışma grubu kurulması kararının alındığı 4 nisan 1997'den 54. Hükümetin istifa ettiği 

18 Haziran 1997 tarihleri arasında oğlumun kardeşimin ve kendimin hastalıkları ve izinlerim 

nedeniyle çok uzun süre karargahta değlidim. Bu sebeple suça dayanak yapılan belgelere bilgi 

sahibi olmadığım gibi iddianemede sözü edilen ve batı çalışma grubu toplantıları olarak nitelenen 

hiç bir toplantıya katılmadım. Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan pasaport kayıtları ve 

izinlerimi gösteren Genelkurmay kayıtlan ek 1 ve 2 de sunulmaktadır.” 

 

 Sanık ŞEVKET TURAN mahkemedeki beyanında (31.10.2013 tarihli 27. Celse) 

 

“1997 temmuz ayının başından itibaren Genelkurmay başkanlığından izin olarak ayrıldım. 

Müteakiben kendi isteğimle emekli oldum. Bu nedenle bu iddianamenin hakkımda yazılı olan 

1183 

sayfasında sayın Savcımız 2 temmuz 1997 tarihinde toplantıya katıldığım yönündeki iddiası hiç bir 

delile dayanmamakta ve kendi kabul ve varsayımı ile ortaya konulmaktadır.” 

 

 Sanık KURTULUŞ ÖĞÜN mahkemedeki beyanında (10.12.2013 tarihli 46. Celse): 

 

“Genelkurmay Başkanlığının tarihçesinde 2 Temmuz 1997 tarihindeki özel takdimin 

karargahta görevli general ve amirallerinde katılımı ile yapılmış olduğu yazılmış 

bulunmaktadır.(..) Genelkurmay Başkanlığından  kendilerine gönderilen 27 Kasım 2012, 28 Ocak 

ve 3 Mart 2013 tarihli cevabi yazılarında benim Genelkurmay Başkanlığında görev yaptığım ve 

GES Komutanlığının bağlı birlik ve üniteleri içerisinde yer aldığını beyan etmiştir, bu tespitler 

komutanlığın ve komutanının Genelkurmay Başkanlığının bir üyesi olduğunu ancak 

genelkurmay karargahı personeli olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Söz konusu nedenlerle 

savcılık makamı tarafından düzenlenen katılım listesi yanlış olup, emir verilmediği için özel 

takdime katılmam söz konusu değildir.” 

 

 Sanık REFİK ZEYTİNCİ  mahkemedeki beyanında  (01.11.2013 tarihli 28. Celse) 
 

“2 Temmuz 1997 tarihli özel takdim: Ben bu toplantıya da katılmadım. Zira ilgili belgenin baş 

emrinde de katılanların karargahta görevli general-amiraller olduğu belirtilmiştir. Daha öncede 

belirttiğim gibi ben karargahta çalışan bir general değilim. Bağlı birlik komutanıyım. Bu 

belgenin isim listesinin 1997 yılında Genel Kurmay karargahı ve bağlı birliklerinde görevli general- 

amiral isimli listesinden derlendiği kanaatindeyim.” 
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 Sanık FEVZİ TÜRKERİ mahkemedeki beyanında   (21.11.2013 tarihli 36. celse): 

 

“Aradan 16 seneden fazla bir süre geçmesi nedeniyle toplantıya katılıp  katılmadığımı ve 

özel takdim konusunun ne olduğunu hatırlamıyorum. Ancak dikkat edilirse bu takdim 2 Temmuz 

1997 tarihinde yani Refah-Yol hükümetinin istifa ettiği 18 Haziran 1997 tarihinden sonra 

yapılmıştır.”  

 

 Sanık MEHMET BAŞPINAR  mahkemedeki beyanında  (03.12.2013 tarihli 41. celse) 

 

“iddianamede 1997 tarihçesine göre 2 Temmuz 1997 tarihinde yapılan özel takdime 

katılanlar arasında karargâhta görevli General Amiraller ibaresi bulunması sebebiyle katıldığım 

iddia edilmektedir. Batı Çalışma Grubu'nun hiçbir toplantısına katılmadım. Hiçbir faaliyetinde  

bulunmadım ve Batı Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında da herhangi bir brifing  

vermedim.(…) Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1997 tarihçesinden anlaşılacağı üzere 2 

Temmuz tarihli özel takdim ise Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin koordinatörlüğünde 

karargâhta ve bağlı birliklerde görevli bulunan bütün General ve Amirallerin katılımıyla yapılmış 

bütün bir karargâhı  bilgilendirme toplantısıdır.” 

 

 Sanık METİN YAŞAR YÜKSELEN mahkemedeki beyanında  (06.12.2013 tarihli 44.Celse) ; 
 

“İddianamede 2 Temmuz 1997 tarihinde BÇG faaliyetleri konusunda bir özel takdim 

planlandığı ileri sürülmektedir. İddianamede yapılıp yapılmadığı açıklanmayan böyle bir 

toplantıya kesinlikle katılmadım. Toplantıya ilişkin katılım belgesi imzam ve toplantı tutanağı 

bulunmamaktadır. Katıldığım toplantı yapılmış ise bu toplantı Refah Yol hükumetinin istifasından 

14 gün sonra ve Yılmaz hükumetinin kurulmasından 2 gün sonra yapılmış oluyor ki bunun Refah 

Yol hükumeti ile ilgisinin olmadığı da görülmektedir. Görünen o ki o tarihte genelkurmay 

karargahında görev yapan tüm J ve Daire başkanlarının isimleri toplantıya katılmış gibi 

iddianameye konulmuştur.” 

 

 Sanık DOĞAN TEMEL mahkemedeki beyanında  (27.10.2014 tarihli 67. Celse);  

 

“2 temmuz tarihinde konusunun dahi ne olduğunu bilmediğim ve savcılık sorgusunda 

bulunmayan bir toplantıdan daha bahsedilmektedir. Ve iddaname de yer almaktadır. Daha 

öncede ifade ettiğim gibi Yüksek Askeri şura toplantısının hemen öncesi yani en yoğun 

döneminde başka bir faaliyet veya toplantıya katılmam görevim gereği mümkün değildir. 

Toplantı emri ve her toplantı girişinde doldurmak zorunda olduğunuz isim ve imzanızın 

bulunduğu toplantı katılım formuyla belirlenir. Buradan da sayın heyetinizden toplantı emrini 

emrin gereği hanesinde c planı yani daire başkanlığının olup olmadığını ve toplantılara katılımımı 

belirleyecek ismim ve imzamın bulunduğu toplantı katılım formunun ortaya konulmasını talep 

ediyorum ben iddaa edilen toplantılara katılmadım herhangi bir görevde almadım. 

 

 Sanık ORHAN YÖNEY mahkemedeki beyanında  (25.10.2013 tarihli 25. Celse): 

 

“02 Temmuz 1997 tarihli bir toplantıdaki Batı Çalışma Grubu takdimine katıldığım 

iddiasına gelince, (…) bu özel takdime ait katılım listesi ve/veya katılım emri bulunmamaktadır. 
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Ayrıca, bu takdime benim katıldığımı gösterir imzam da dosya içeriğinde yoktur. Sadece o 

tarihte karargahta görevli Generallerden biri olmam nedeniyle takdime katıldığım iddiası ise 

soyut ve dayanaksızdır. Diğer taraftan bu toplantının 54. Hükümetin 14 gün sonra yapılması 

nedeniyle atılı suçla ilgisi olmadığını takdirlerinize sunuyorum.” 

 

 Sanık FUAT BÜYÜKCİVELEK mahkemedeki beyanında  (04.12.2013 tarihli 42. Celse) ;  

 

“14 Şubat 2013 tarihindeki Savcılık soruşturmam esnasında bana bu toplantıyla ilgili olarak 

ne bir soru yöneltilmiş nede bir evrak gösterilmiştir, 02 Temmuz 1997 tarihli toplantıya katılmam 

konusunda personel başkanım emekli korgeneral Sayın Yıldırım Türker tarafından bana 

herhangi bir emir verilmemiştir, bu nedenle de toplantıya katılmadım.” 

 

 Sanık İSMAİL RUHSAR SÜMER mahkemedeki (05.12.2013 tarihli 43. Celse); 

 

“Çünkü bu toplantılara katılım için birinci amirim Çetin Saner tarafından hiçbir emir 

almadım. Çetin Saner paşam savcılık soruşturmasında görevleri kime verdiğini açık olarak ifade 

etmekte, sayfa 1100-1101, ayrıca savunmasında da böyle bir toplantı emrini vermediğini 

belirtmiştir. 

 

 Sanık AYHAN CANSEVGİSİ 14.02.2013 tarihinde C. Savcılığında verdiği ifadesinde;  

 

“Genelkurmay karargahında yapıldığı iddia edilen 7 nisan 1997 tarihli toplantı dahil olmak 

üzere, görev ve ilgi alanım dışında kalan hiçbir toplantıya katılmadım.  2 temmuz 1997 tarihli 

özel takdim’e katıldığım iddiasına karşılık anılan fiilin 54. hükümet istifa ettikten sonra 

gerçekleşmiş olması nedeniyle, herhangi bir savunma yapmama gerek olmadığını 

düşünüyorum.” 

 

 Sanık YILDIRIM TÜRKER mahkemedeki beyanında (30.09.2013 tarihli 21. Celse)  

 

    “iddia edildiği üzere BÇG için özel toplantılar hiçbir zaman yapılmamıştır, 

 

 Sanık MUHİTTİN ERDAL ŞENEL mahkemedeki  beyanında (27.09.2013 tarihli 20. Celse);  

 
“Genelkurmay Genel Sekreterliği'nin 1977 yılı tarihçesindeki kayıtlara göre iddianamede 

benim 08 Mayıs 1997 tarihli ve 07 Temmuz 1997 tarihli toplantıya katıldığım iddia edilmektedir. 

Ayrıca şimdi 02/07/1997 tarihli toplantı iddiası Refah Yol Hükümetinin istifasından çok sonra 

olmaktadır. Bu atılı suçla ne derece irtibatlıdır, hiçbir bağı yoktur. (..) 1997 tarihçesinde hiçbir 

isim, imza ve toplantı tutanağı mevcut olmadığı halde iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet 

Savcısının tarihçede yazan, aynen şöyle yazıyor tarihçede; Gnkur.ad.muş şeklindeki kayıttan yola 

çıkılarak bu şekilde iddiada bulunduğu görülmektedir.  Bu toplantılarda ne konuşulmuş, kim ne 

demiş, nasıl bir suç işlenmiş hususunda dava dosyasında ne bir kanıt ne bir belge vardır 

efendim.  
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 Sanık MUSTAFA ÖZBEY mahkemedeki beyanında (05.12.2013 tarihli 43. Celse);  
 

“toplantıya katılım ile ilgili gerçek durum toplantı katılım tutanağı ile katılımcıların tespiti 

şarttır. Yayın savcının 7 nisan ve 2 Temmuz toplantılarına katılanların isimlerini yani toplantı 

tutanağını Genelkurmaydan istemek yerine o dönemde genelkurmayda görev yapan general 

ve amirallerin isimlerini isteyip iddianamede de bu isimlerin tamamının toplantıya katılanlar 

olarak göstermesini nasıl açıklayacağız. Bir toplantıya katılım ile ilgili kesin delil niteliği 

taşıyacak yegane resmi belge işte budur. Kaldı ki 16 yıl önceki bir toplantıya katılıp katılmamanın 

ispatını yapmak sanıkların değil savcının görevi değil midir. 

 

SONUÇ OLARAK ;      
 

54. Cumhuriyet Hükümetinin kendi iradesiyle istifa ettiği tarih olan 18 Haziran 1997 

tarihinden, diğer bir ifade ile atılı suçun tamamlandığı tarihten 15 gün sonra yapılması nedeniyle 

atılı suçla hukuken hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 2.07.1997 Çarşamba günü Gnkur Genel 

Sekreterliğince BÇG toplantısı planlanmamış, koordine edilmemiş Gnkur Bşk.lığı “İNÖNÜ” ya da 

“SUNAY” salonlarında BÇG toplantısı yapılmamıştır.  Sözde toplantıya ait, MY-75-1/A Silahlı 

Kuvvetler Karargah Hizmetleri Yönergesinin Ek-M deki formatına uygun şekilde hazırlanmış, 

toplantıya katılanların isim ve imzası bulunan toplantı katılım listesi ile gündem maddeleri, karar 

ve netice bölümünü içeren toplantı formu dosyada ya da Gnkur Başkanlığı arşivinde 

bulunmamaktadır. Mahkeme, sözde toplantının  konusunu, gündem maddelerini, varsa alınan 

kararı, içeriğini ve görüşülen hususları ve katılanları belgeleyememiş, nasıl bir suç işlendiği  

hususunda dava dosyasına kanıt ve belge koyamamıştır.  

 

FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin 2 Temmuz 1997 günlü  sözde Gnkur Gensek tarihçe sayfasının 

iğneli kağıtla kapattığı Karargah Faaliyetleri kısmından anlaşıldığı gibi;  2 Temmuz 1997 tarihinde 

İNÖNÜ salonunda yapılan tek toplantı,  saat 15.00 da Gnkur II.Başkanı Çevik Bir’in  Katıldığı ve 

Gnkur İstihbarat Başkanlığınca  Yabancı Ataşelere verilen Brifingdir.    

 

 Sanık savunmalarının, resmi izin-görev belgelerinin, yurtdışı çıkış belgelerinin mahkeme 

dosyasında bulunmasına rağmen, sanıkları “BÇG Özel Takdimine Katılan General/Amiraller olarak 

göstermiş,  sözde tarihçede yer alan   “BÇG’nin Katılımı İle Özel Takdim” ifadesini  değiştirerek 

“BÇG ÖZEL TAKDİMİNE KATILAN GENERAL/AMİRALLER” şeklinde ifade edip sözde takdimin üst 

seviyede geniş kapsamlı çok özel (!) bir BÇG toplantısı olduğu algısı yaratmıştır. Sözde toplantının 

yapıldığını kanıt olduğu iddia edilen tek sözde delil ise;  mevzuat gereğince var olmamış, imzasız, 

onaysız, üzerinde evrak bilgisi, gizlilik derecesi ile arşiv kaydı olmayan, nasıl tahrif edildiğini 

yukarıda açıkladığımız Gnkur Genel Sekreterliği sözde Tarihçesidir. Mahkemenin “Deliller” 

başlığında  suç deliliymiş gibi algı yarattığı bu sözde delilin hukuki değeri yoktur. 

 

Yukarıda sayılan  General-Amiralin  yarısından fazlasının  yıllık izin, K.Irak (pkk) Çekiç 

Harekatı, emeklilik, kurs ve görev nedeniyle Ankara dışında bulunduğu ve toplantıya katılmadığı, 

diğerlerinin ise haberi bile olmadığını beyan ettiği  bu sözde toplantının yapılmış olması ihtimali 

de bulunmamaktadır. Sözde Gnkur Gensek Tarihçesi uydurma, iddia gerçek dışıdır.    
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FF. (17)F. 1997 YILI GENELKURMAY GENEL SEKRETERLİĞİ TARİHÇESİNDE BATI ÇALIŞMA 

GRUBU TOPLANTILARI (G.K.s.2939-2953): 

 

FETÖ üyeleri KÖSE -BİLGİLİ işbirliği ile hazırlanmış, manipüle edilmiş uydurma kağıtlar olan,  

Sözde Gnkur Gensek Tarihçesinde  yer alan alan sözde  toplantıların istisnasız tamamının Batı 

Çalışma Grubu Toplantıları ya da faaliyetleri ile ilişkilerinin bulunmadığı dilekçemizin ; “BÇG Özel 

Takdimine Katılan General/Amiraller (2 Temmuz 1997),  “Batı Çalışma Grubu Toplantılarına 

Katılanlar”, “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu Başlıklı Belge”, “ 1997 Yılı Genelkurmay Genel 

Sekreterliği Tarihçesi” ve “7 Nisan 1997 Tarihli “İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler Konulu 

Toplantı Başlıklı Belge” başlıkları altında 20.EE, 20.DD, 20.Z, 20.Q, 20.P. Maddelerinde 

detaylarıyla açıklanmıştır 

 

Öncelikle ilk söylenmesi gereken husus;  Yukarıdaki başlıkta ve diğer başlıklarda tahrif 

edildiğini detaylarıyla açıkladığımız sözde Gnkur Genel Sekreterliği tarihçesinde yer alan bu 

toplantıların istisnasız tamamı,  Batı Çalışma Grubu ile ilgili olmayan, Gnkur Başkanlığının rutin 

karargah faaliyetlerini, yürütülen İç Güvenlik  Harekatını ve Gnkur J Başkanlıklarının kendi görev 

konularını ilgilendiren on yıllardır yapılan yasal görev toplantılarıdır. Tarihçede “BÇG Toplantıları” 

adı altında yazılı kısımlar ise tahrif edilmiş, ilaveler yapılmış kumpas belgeleridir.   

      

Bu tarihlerde sözde BÇG toplantılarının yapıldığına dayanak alınan, aşağıda örneği olan  

sözde tarihçe sayfaları, FETÖ üyesi Bilgili ve mahkeme heyetinin iddiaları ile çelişen kısımları 

iğneli kağıtlarla kapılmış, bu şekilde fotokopisi çekilerek  adli emanete sözde belge olarak 

verilmiş, aslı ve açık hali adli emanette dahi bulunmayan sözde tarihçe sayfalarıdır. (Bu husus 

dilekçemizin 39. maddesinde açıklanmıştır) 
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Ayrıca, örnek olarak, bu sözde tarihçenin  2 Temmuz 1997 tarihli sayfasında;  Harekat 

Başkanlığı kısmında;  Gnkur II.Başkanı Org.Çevik Bir’in ve BÇG’nin katılımıyla İNÖNÜ salonunda 

Özel Takdim yapıldığı yazılı olduğu halde,  Bilgili tarafından iğneli kağıtla kapatılan II.Başkan 

faaliyetleri kısmında, Gnkur II.Başkanı Org.Çevik Bir’in İNÖNÜ salonunda İstihbarat Bşk.lığı 

koordinesinde YABANCI ATAŞELERE VERİLEN BRİFİNGE KATILDI  İfadesinin bulunduğu,  İNÖNÜ 

salonunda, mahkemenin iddia ettiği gibi bir sözde BÇG toplantısı yapılmadığı yukarıdaki 

başlıklarda belgesi ile açıklanmıştı.  Bu  manipülasyon gerçeğini bir kez daha ifade ederek bu kısmı 

açıklamaya devam ediyoruz.   

 

Öncelikle tekraren Gnkur Başkanlığında yapılan rutin toplantıların konularının ne olduğu, ne 

maksatla yapıldığı, hangi salonda yapıldığı, kimlerin katıldığı konularında mahkeme heyetinin 

Gnkur’dan bilgi talep etmediği, bilirkişi heyeti istemediği, bilmediği bu konularda tüm 

toplantıların BÇG toplantısı olduğu şeklindeki delilsiz, dayanaksız tespitinin maddi delillerle ve 

hukukla bir iliikisinin olmadığını, kasıt olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.  

 

1) GNKUR BŞK.LIĞI KARARGAHINDA YAPILAN RUTİN TOPLANTILAR VE FAALİYETLER;  

 

Bu nedenle Gnkur. karargahında yapılan toplantılarla ilgili, aşağıdaki bilgilendirmeyi yararlı 

görmekteyiz. 

 

   ? 
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Toplantılarla  ilgili mahkemenin sessizce geçiştirdiği önemli bir ayrıntı daha vardır;  Komuta 

katının önemli faaliyet ve toplantıları sadece karargah içine kısıtlı dağıtımı yapılan günlük 

karargah faaliyetlerinin yazılı olduğu imzasız kağıtlarda bulunur.  

 

Bu günlük faaliyet kağıtları FETÖ üyesi Adli Müşavir tarafından yeniden tanzim edilip 

üretilerek resmi ve imzalıymış gibi Gensek Tarihçesi adı altında servis edilmiştir. Asıl önemli husus 

ise, 1997 yılında ve sonrasında önemli komuta katı faaliyetlerinin sızması halinda deşifre 

olmaması için İstihbarata karşı koyma (İKK) önlemleri kapsamında TOPLANTILAR VE 

FAALİYETLER DEĞİŞEN KODLARLA (ŞİFRELEME) İLE BU GÜNLÜK FAALİYET KAĞITLARINA 

YAZILMIŞTIR. BU NEDENLE, HİÇ BİR TOPLANTI VE ÖNEMLİ FAALİYETİN AÇIK OLARAK 

YAZILMADIĞI ZATEN BİLİNMEKTEDİR.  

 

YANİ MAHKEMENİN ELİNDE BULUNAN SÖZDE GNKUR GENSEK TARİHÇESİ DİYE FETÖ ÜYESİ 

ADLİ MÜŞAVİR KÖSE’NİN ÜRETEREK YUTTURMAYA ÇALIŞTIĞI İMZASIZ SÖZDE KAĞITLARDA HİÇ 

BİR TOPLANTININ VE FAALİYETİN AÇIK İSMİNİN  YAZILI OLMAMASI GEREKLİDİR. Bu nedenle de, 

mahkemenin bu imzasız üretilmiş kağıtlardan, ne zaman kimin ne toplantı yaptığını bilme 

olanağı da yoktur. (Bu husus 1997 yılında Gensek İcra Subayı olarak görev yapan ve bu faaliyet 

kağıtlarının nasıl düzenlendiğini bilen Kur. Alb. Fahri  Erenel’in mahkemede yapacağı tanıklık ile 

zaten ortaya çıkacaktır) 

 

GENELKURMAY KARARGAHINDA YAPILAN RUTİN TOPLANTILAR:  

 

AYLIK KOMUTANLAR TOPLANTISI:  

 

Adı üzerinde ayda bir defa yapılması öngörülmüştür. Bu toplantıya komuta kademesi 

katılmaktadır. Komuta kademesinde Gnkur Başkanı, Kuvvet Komutanları (Kara, Deniz ve Hava) ve 

Jandarma Genel Komutanı bulunmaktadır. Toplantı Genel Kurmay Başkanının makam odasında 

yapılır. Bu toplantıya komuta kademesinde bulunmamakla birlikte Gnkur Karargahının amiri olan 

Gnkur İkinci Başkanı da katılır. Çeşitli nedenlerle bu toplantıların yapılamadığı aylar olmuştur.  

 

Mahkemenin, iddianameden aynen kopyalanarak aldığı 24, 25 Mart 1997 tarihinde 

(G.K.S.2941) peşpeşe iki aylık AYLIK KOMUTANLAR TOPLANTISI yapıldığını gösteren tarihçe 

sayfası TAHRİF EDİLMİŞTİR. Bu iki toplantının birincisi İNÖNÜ, ikincisi ise ÇAKMAK salonunda 

yapılmıştır. Katılanlar bölümünde ise Gnkur. II Başkanı, Gnkur J Başkanları, Gnkur Gensek ve adli 

müşavir ve ilgili Daire Başkanları ve ilgili diğer personel yazılıdır. Bu toplantılar AYLIK 

KOMUTANLAR TOPLANTISI DEĞİLDİR.  Sözde tarihçeye göre bu iki toplantıya Gnkur Başkanı, 

Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanının katılmadıkları görülmektedir.  Bu nedenle 

bu toplantının AYLIK KOMUTANLAR TOPLANTISI OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bu tarihçe 

sayfası SAHTEDİR.   

 

AYLIK KOMUTANLAR TOPLANTISINA yapılan bir başka tahrifat ise şöyledir:  

 

G.K. s.2943’de 17 Haziran 1997 tarihinde bir başka AYLIK KOMUTANLAR TOPLANTISI 

görülmektedir.  
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Toplantı yeri Gnkur Başkanının makam odasıdır. Bu doğrudur. Bu toplantıya sadece 

Genelkurmay İkinci Başkanının katıldığı görülmektedir. Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel 

Komutanı toplantıda görülmemektedir. Gnkur Başkanı ile İkinci Başkanın bir araya gelerek AYLIK 

KOMUTANLAR TOPLANTISI yapması mümkün değildir. Gnkur Başkanı, İkinci Başkan ile günlük 

mesai içinde zaten defalarca görüşmektedirler.  

 

Bu tarihte AYLIK KOMUTANLAR TOPLANTISI olarak yazılan kısım sözde tarihçenin “Gnkur 

İkinci Başkanının Faaliyetleri” bölümünden alındığı anlaşılmaktadır. Eğer 17 Haziran 1997 

tarihinde AYLIK KOMUTANLAR TOPLANTISI yapıldı ise, bu bilgi sözde tarihçenin 17 Haziran 

bölümüne alınmamış karartılarak gizlenmiştir.  

 

Sahte CD5 içinde tarihçeyle ilgili herhangi bir belge mevcut değildir. Bu durum Bilgili ve 

Köse’nin, Mustafa Bilgili’nin adliyedeki odasında veya örgüt evlerinde yaptıkları çalışmanın bir 

sonucu olarak hazırlanan kumpas belgeleridir.  

 

GENİŞLETİLMİŞ AYLIK KOMUTANLAR TOPLANTISI: 

 

Aylık Komutanlar Toplantısında görüşülecek konularla ilgili komutanlara ayrıntılı bilgi verme 

ihtiyacı hasıl olduğunda komuta kademesine ilave olarak Kuvvet Komutanlıkları ve J. Genel 

Komutanlığı ve Gnkur Karargahından ilgili J. Başkanları, Daire Başkanları ve ilgili diğer personelin 

katılması ile yapılan toplantılardır. Katılan sayısı dikkate alınarak İNÖNÜ salonu gibi büyük 

salonlarda yapılır. Bu toplantıda sunulacak takdimlerin önceden bir provası dahi yapılabilir.  

Sözde tarihçede yer alan 13 Ekim 1997 ve 16 Ekim 1997’de yapılan (GK. S. 2948) toplantıları 

örnek verebiliriz. Bu tarihlerde yapılan iki toplantı tarih itibari ile GERÇEKTİR. Ancak bu 

toplantıların da açık olarak değil, KODLU OLARAK YAZILMASI GEREKLİDİR.  13 Ekim 1997 

tarihinde yapılan toplantı 16 Ekim 1997’de KOMUTA KATINA verilecek takdimlerin provasıdır. Bu 

nedenle bu provaya Gnkur karargahının ilgili personeli katılmıştır. 16 Ekim 1997 tarihindeki 

GENİŞLETİLMİŞ KOMUTANLAR TOPLANTISINA Gnkur Başkanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma 

Genel Komutanı, Gnkur ikinci Başkanı, MGK Genel Sekreteri ve Gnkur Gensek vekilinin katıldığı 

görülmektedir.  

 

İÇ GÜVENLİK TOPLANTILARI: 

 

Harekat Başkanlığında veya İGHD Başkanlığı koordinatörlüğünde yapılan bölücü terör örgütü 

ile mücadele ile ilgili toplantılardır. İç Güvenlik Harekatıyla ilgili bu toplantıların standart bir günü 

yoktur. İhtiyaç duyulduğunda sıksık yapılan toplantılardır. Bu toplantılara Gnkur Harekat Başkanı, 

Gnkur Harekat Başkanlığı İGHD Başkanlığı ve Kara, Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının ve 

Jandarma Genel Komutanlığının Harekat Başkanları, İstihbarat Başkanları ve ilgili Daire Başkanları 

ile diğer ilgili personelin katılımıyla yapılmaktadır.  

 

Bu toplantıların BÇG ile uzaktan yakından hiçbir ilişkisi yoktur.  
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HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI: 

 

Her hafta Cuma günleri Genel Kurmay Harekat Başkanlığının koordinatörlüğünde, katılım 

sayısına bağlı olarak değişik salonlarda yapılır. Bu toplantılara Genelkurmay İkinci Başkanı , Gnkur 

J Başkanları Gensek ve Adli Müşavirlikten ilgili personelin katılımı ile yapılan o hafta içinde yapılan 

önemli faaliyetler ile müteakip hafta yapılacak önemli faaliyetlerle ilgili bilgilerin sunulduğu, 

takdimlerin yapıldığı toplantılardır. BÇG FAALİYETLERİ VE KONULARI İLE İLGİLİ UZAKTAN 

YAKINDAN HİÇBİR İLİŞKİSİ YOKTUR.  

 

J  BAŞKANLARI TOPLANTILARI: 

 

Her hafta normal olarak Çarşamba günleri saat 15:00’da ikinci başkanın makam odasında 

yapılır. Toplantıya Gnkur J. Başkanları, Gnkur Gensek ve Adli Müşavir katılır. Bir gündemi yoktur. 

Toplantıda o hafta yapılan önemli faaliyetler ile müteakip hafta yapılacak önemli faaliyetler 

hakkında Gnkur İkinci Başkanına bilgi sunulur, emirleri alınır. BÇG toplantısı ve faaliyetleri ile 

uzaktan ve yakından bir ilişkisi yoktur. 

 

Sanık Yıldırım Türker mahkemedeki  beyanında (30.09.2013 tarihli 21. Celse) toplantılar 

hakkında kapsamlı açıklama yapmıştır. Savcılık ve mahkeme ise, Gnkur Başkanlığından bu 

konuda bir açıklama talep etmemiş ve aksini belgesiyle ortaya koyamamıştır. Mahkemenin bu 

sözde toplantılarla ilgili değerlendirmesi ise, sözde Tarihçeye dayanan subjektif yorumlardan 

ibarettir.  

 

Mahkeme sözde Tarihçede yazılı 3 Ocak 1997 - 31 Aralık 1997 tarihleri arasında yapılan tüm 

toplantıların BÇG toplantısı olduğu algısı yaratacak şekilde aşağıdaki girizgah cümle ile gerekçeli 

karar sayfa 2941’de  sıralamıştır;  

 

“Dosyamıza gönderilen 1997 tarihli Genelkurmay Genelsekreterliği tarihçesinde Batı Çalışma 

Grubu ile ilgili toplantılar Cumhuriyet savcılığı tarafından tutulan 28/03/2013 tarihli tutanakta 

(ikinci tutanak) aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.”  Denmektedir. 

 

 
2) 1997 YILI GENELKURMAY GENEL SEKRETERLİĞİ TARİHÇESİNDE SÖZDE BATI 

ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI;  

 

Mahkemenin, tanım, terim, kurul, toplantı, grup kavram ve üyelerini birbirine özellikle 

karıştırıp, algı yaratma çabasında olduğu açıktır. Bu konu dilekçemizin “Kriz Masası Grubu, Batı 

Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu, Kriz Masası, BÇG Üst Kurulu, Üst Kurul  ve  Batı Çalışma Grubu”  

başlıklı 20.V. maddesinde detayları ve çelişkileri ile açıklanmıştır.  

 

Mahkemenin gerekçeli karar sayfa 2939’da “1997 Yılı Genelkurmay Genel Sekreterliği 

Tarihçesinde Batı Çalışma Grubu Toplantıları” ana başlığı altında sıralayarak, ilişkisiz konuları 

biribirine bağlayarak BÇG faaliyetleri algısı yarattığı toplantılar, anlaşılmasını sağlamak 

bakımından;   
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 3 Ocak 1997 -  4 Nisan 1997  tarihleri arasında yapılan toplantılar, 

 7 Nisan 1997 – 17 Haziran 1997 tarihleri arasında yapılan toplantılar, 

 19 Haziran 1997 – 29 Aralık 1997  tarihleri arasında yapılan toplantılar, 

 

Bölümleri altında değerlendirilecektir.  

 

a. 3 Ocak 1997 -  4 Nisan 1997  tarihleri arasında yapılan toplantılar;  

 

Mahkeme sözde Gnkur Genel Sekreterlik Tarihçesinde 3 Ocak 1997 -  4 Nisan 1997  tarihleri 

arasında,  Cumhurbaşkanına verilen Brifing,  Gnkur Başkanlığının Rutin faaliyetleri olan  

“Haftalık Değerlendirme Toplantıları” ile “Aylık Komutanlar Toplantısı”nı bu kısmın sonunda 

yaptığı değerlendirmede “BÇG Toplantıları” olarak değerlendirmemiştir.  Mahkeme hem 10 

Nisan 1997 tarihinde BÇG’nin kurulduğunu ifade etmekte (ki gerçek budur) hem de bu tarihten 

önceki toplantıların “Batı Çalışma Grubu Toplantısı” olduğunu kendisiyle ve mantıkla çelişkiye 

düşerek iddia edebilmektedir. 

 
Bu tarihlerde yer alan toplantılar;  

 

 17 Ocak 1997 Cuma günü Gnkur.Bşk.Org.İsmail H.Karadayı ve Gnkur. II.nci Bşk.Org.Çevik 
Bir’in  Sn. Cumhurbaşkanı’na İNÖNÜ Salonunda verdiği  özel takdim, 

 

 Gnkur.Hrk.Bşk.lığının koordinatörlüğünde; Gnkur.II nci Bşk. Gnkur.J.Bşk.ları, Gnkur. 

Gensek, Gnkur.Adli Müşavir, İlgili Daire Başkanları ve ilgili personelin katılımı ile Haftalık 

Değerlendirme Toplantısı (Pazartesi-Cuma), 

 

 Gnkur.Hrk.Bşk.lığının Koordinatörlüğünde, İNÖNÜ Salonunda Gnkur.II nci Bşk., Gnkur.”J” 

Bşk.ları, Gnkur.Gensek., Gnkur.Adli Müşaviri, İlgili Daire Başkanları ve İlgili Personel’in katılımı ile 

Aylık Komutanlar Toplantısı 

 

 Gnkur. II nci Bşk. Org.Çevik Bir  Makamında “J” BAŞKANLARI TOPLANTISI’dır  
 

Mahkeme bu kısmın sonunda  10 Nisan 1997 tarihli emirle kurulan “Batı Çalışma 

Grubu”nun bu tarih öncesinden geriye doğru 3 Mart 1997  tarihine kadar toplantı yaptığını (!) 

değerlendirmiştir.  Yani henüz var olmayan bir grubun toplantı yaptığını ileri sürebilmiştir! 

Gerekçeli karar sayfa 2952’de bulunan değerlendirmesinde;  

 

“Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinin incelenmesinde; 3 Mart 1997 

Pazartesi, 10 Mart 1997 Pazartesi, 21 Mart 1997 Cuma, 4 Nisan 1997 Cuma tarihlerinde ve 

devamında aşağıda belirtildiği üzere BÇG şüphelileri “Haftalık Değerlendirme Toplantısı” 

yaptıkları, ilk “Aylık Komutanlar Toplantısı” 24 Mart 1997 Pazartesi günü yapılmış ve 25 Mart 

1997 Salı günü “Aylık Komutanlar Toplantısı” adı altında tekrar yapıldığı tespit edilmiş olup bu 

tarihler Batı Çalışma Grubunun faaliyete geçtiği tarihten önceki tarihler olup BÇG’den önceki 

toplantılar olduğu kanaatine varılmıştır. Bu toplantılara ait bölümler Genelkurmay Genel 

Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinde belirtilmiştir.”(….)“….bu toplantıların Batı Çalışma Grubu 

toplantıları olduğu sonucuna varılmıştır.” Demektedir. 
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Değerlendirmesine dayanak aldığı  dört  subjektif  ve çelişkili  husus vardır;  

 

BİRİNCİSİ;  10 Nisan 1997 tarihinde oluşturulan, bu tarihten önce var olmayan BÇG’nin bu 

tarihten önce toplantılar yaptığı iddia edilemez. Mahkeme 4 Nisan 1997  “Grup Kurulması” emri, 

7 Nisan 1997 BÇG’nin sözde kurulma toplantısı ve tutanağı,  10 Nisan 1997 “Batı Çalışma Grubu” 

emri, içeriklerinde bu belgelere atıf yapan sözde 6 Mayıs 1997  “Batı Harekat Konsepti”, 29 Mayıs 

1997 “Batı Eylem Planı” belgelerine dayanarak  kuruluş ve gelişme aşamasında görev aldıklarinı 

ileri sürerek sanıklar hakkında hüküm veren mahkeme, bu kez kendi iddiası ile çelişerek,  10 

Nisan 1997 tarihinden önceki toplantıların Batı çalışma Grubu toplantıları olduğunu ileri 

sürebilmiştir.  Bu çelişkiyi akıl, mantık ve hukukla izah etmek mümkün değildir.   

 

İKİNCİSİ;  24 Mart 1997 tarihinde “Aylık Komutanlar Toplantısı” yapılmış olmasına rağmen, 

ertesi gün  25 Mart 1997 tarihinde “Komutanlar Toplantısı”na devam edilmesidir. Yani mahkeme 

Gnkur Başkanlığına “Komutanlar Toplantısının” sadece bir günle sınırlı tutulması gerektiğini,  

bunun Gnkur Başkanlığı için yeterli olduğunu, aksi durumun hukuk dışı ve şüpheli faaliyet 

olduğunu değerlendirmiştir. Dosyada bu konuda hiçbir delil ve belge yoktur. Sadece öyle 

zannetmektedir. Mahkeme heyeti, Gnkur Başkanlığındaki her toplantının mutlaka bir gün 

sürmesi gerektiğini  düşünerek, zannettiği bir konuda hüküm kurmuştur.  

 

Mahkeme heyetinin bir gün olarak yeterli gördüğü Komutanlar Toplantısının yapıldığı 24-25 

Mart 1997 tarihinin;  14 Mayıs 1997 tarihinde fiilen K.Irak’ a fiilen girilerek sınır ötesi ve sınır 

öncesinde 200 bin personelin teyakkuz durumuna geçirildiği K.IRAK Çekiç Harekatının,  

planlama ve teyakkuz safhasınının sürdürüldüğü tarihlerdir. İddianameden kes-yapıştırla 

hazırladığı anlaşılan,  gerekçeli kararını bile beş ayda  hazırlayabilen mahkeme heyetinin,  bu 

şartlarda iki gün süren “Komutanlar Toplantısı”nın fazla olduğuna karar verip (!)  bunu BÇG 

toplantısının yapıldığına işaret sayması şaşılacak bir durum olup, bu değerlendirmesinin objektif 

ceza hukuku ölçüsünde hiçbir değerinin olmadığı açıktır.  

 

 ÜÇÜNCÜSÜ;  BÇG şüphelilerinin “Haftalık Değerlendirme Toplantısı” yapmalarının BÇG 

toplantısına işaret saymasıdır.  Burada bir akıl tutulmasından söz etmek mümkündür. Zira, önce 

bir iddiada bulunarak kişileri şüpheli (sanık) durumuna düşüreceksiniz (iddianameden kes-yapıştır 

yaptığı anlaşılan mahkeme heyetinin sanık yerine şüpheli olarak yazdığı anlaşılmaktadır),  daha 

sonra iddiayı ipatlamak yerine, sanıklara bu iddianın yöneltilmesini iddianın ispatına delil gösterip 

hüküm kuracaksınız. Bu yeni hukuk anlayışı, subjektif ölçülerin–objektif delile 

dönüştürülmesinde uluslararası alanda şüphesiz çok takdir  toplayacak yeni bir hukuk yaklaşımı 

olarak hukuk tarihinde yerini alacaktır.   

 

Mahkeme, rutin karargah faaliyeti olan “Haftalık Değerlendirme Toplantısı” na katılanların;  

“BÇG Kriz Masası Kurulu” üyesi, “BÇG Üst Kurulu” üyesi ve ya, 10 Nisan 1997 tarihli emrin EK-A 

sında yer alan BÇG teşkilatında adı bulunan şüphelilerin (sanıkların) katıldığı toplantılar olduğunu 

da iddia ve ispat edememiştir. Bu nedenle, her hafta Pazartesi- Cuma  günleri yapılan sözde 

kurulda adı yer almayan, sadece Gnkur Karargahı personelinin katıldığı yukarıda açıklanan rutin 

değerlendirme. toplantılarını “Şüphelilerin katıldığı toplantı” şeklinde  her tarafa çekilebilmesi 

mümkün belirsiz ifadelerle tanımlamıştır. Mahkemenin bu gerekçesiz suç oluşturma gayreti 

gözden kaçmamaktadır.    
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Yani mahkemenin tek ölçüsü “Haftalık Değerlendirme Toplantısı”nı ŞÜPHELİLERİN (yani 

sanıkların) yapmış olmasıdır. Mahkemenin, söz konusu “Haftalık Değerlendirme Toplantısı”nın 

içeriği ve nasıl bir şuç oluşturduğu konusunda tek bir somut delilinin olmadığı anlaşılmaktadır.   

 

DÖRDÜNCÜSÜ; Bu toplantılarda ne konuşulduğu, alınan kararlar, MY-75-1/A Silahlı 

Kuvvetler Karargah Hizmetleri Yönergesinin Ek-M deki formatına uygun şekilde hazırlanmış, 

toplantıya katılanların isim ve imzası bulunan toplantı katılım listesi ile gündem maddeleri, karar 

ve netice bölümünü içeren toplantı formu da  dosyada yoktur. Yani mahkeme bu toplantıları 

içeriği ile ilgili en ufak bir bilgi ve belgeye sahip değildir.  

 

Ayrıca; mahkemenin bu değerlendirmesi içinde bir anlam ifade etmeyen “devamında 

aşağıda belirtildiği üzere BÇG şüphelileri “Haftalık Değerlendirme Toplantısı” yaptıkları”  ifadesi 

de yer almaktadır.  Gerekçeli kararda devamında ve aşağıda belirtilen  toplantı-şüpheli vs. bir 

şey yoktur. Bu paragraf iddianameden kopyalandığı için burada aynen yer almıştır. Bu 

cümleden, mahkeme heyetinin, esasen bir değerlendirme ve yargılama yapmadığı, FETÖ yargısını 

temsil eden Bilgili’nin iddianamesini kopyalayıp yapıştırarak aceleyle hüküm kurduğu 

anlaşılmaktadır.    

 

Bu değerlendirmede yer alan Gnkur toplantılarının önemi, 10 Nisan 1997 tarihinde Batı 

Çalışma Grubunun kurulmasından önce (en geri tarih 3 Mart 1997 dir), var olmayan BÇG nin 

toplantı yaptığının iddia edilmiş olmasıdır. Var olmayan bir grubun toplantı yaptığını  iddia 

etmek son derece ilginç olmakla birlikte, mahkeme bu  değerlendirmesine  yukarıda açıklanan 

“şüphelilerin Haftalık Değerlendirme Toplantısı yapması” ve  24-25 Mart 1997 tarihlerinde iki gün 

“Komutanlar Toplantısı” yapılmasını delil göstermiştir. BAŞKA BİR İDDİASI YOKTUR.  Yani 

mahkeme,   sözde BÇG toplantılarını; “BÇG Kriz Masası Kurulu”, “BÇG Üst Kurulu” ya da 10 Nisan 

1997 tarihli emrin EK-A sında yer alan BÇG teşkilatına da dayandıramamıştır. Ancak mahkeme 

kendisiyle başka bir çelişkiye düşmüştür;  

 

Bu toplantıların, var olmayan BÇG toplantıları olduğunu ve BÇG’nin bu tarihte   (en erken 3 

Mart 1997 tarihinde) var olduğunu (!) iddia eden mahkeme; 4 Nisan 1997 “Çalışma Grubu 

Kurulması”, sözde 7 Nisan 1997 BÇG’nin sözde kurulma toplantısı ve tutanağı, 10 Nisan 1997 

“Batı Çalışma Grubu” ve CD 5 içinde yer alan, içeriklerinde bu kronoloji geçen sözde hiçbir 

belgeyi dayanak alıp sanıklara suç isnat edemez. Bu kabul ile,  zaten  sahte olan belgeler, sadece 

bu nedenle dahi hiçbir hüküm ifade edemez. Mahkeme çelişki içindedir. Bir yandan BÇG nin 

kuruluşu ve teşkilatı ile ilgili tarih ve belgeleri kabul ederek sanıklar hakkında hüküm vermiş, 

bir yandan bunları yok sayarak kendi hükümlerinin aksine başka dayanaksız kabuller yapmıştır.   

 

Sonuç olarak; Çelişki içinde bulunan mahkemenin iddia ettiği bu tarih aralığında yapılan 

toplantılar Gnkur Başkanlığının mevzuatında yer alan, sadece Gnkur Karargahı personelinin 

katıldığı  normal, rutin karargah toplantılarıdır. Aksi somut belgesi ile ispat edilememiştir.  BÇG ile 

hiçbir ilişkisi yoktur. BÇG’nin 10 Nisan 1997 olan kuruluş tarihi geriye (3 Mart 1997’ye) 

götürülemez.  
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b. 7 Nisan 1997 – 17 Haziran 1997 tarihleri arasında yapılan toplantılar;  
 

Bu bölümde mahkeme; 7 Nisan 1997 tarihinde yapıldığı iddia edilen General/Amiral 

Toplantısını BÇG toplantısı olarak değerlendirmiştir. Bu sözde, toplantı ile ilgili CD 5 içinde 

bulunan sözde toplantı tutağının kurgu olduğu  dilekçemizin  “7  Nisan 1997 Tarihli “İrtica 

Konusunda Alınacak Tedbirler Konulu Toplantı ” Başlıklı Belge”ve  1997 Yılı Genelkurmay Genel 

Sekreterliği Tarihçesi”  başlıklı  20.P. ve 20.Q. maddeleri ile diğer ilgili maddelerde detayları ve 

belgesiyle açıklanmıştır.  

 

2 Mayıs 1997 Cuma, 16 Mayıs 1997 Cuma,  23 Mayıs 1997,  06 Haziran 1997 Cuma, 13 

Haziran 1997 Cuma günleri yapılan toplantılar Harekat Başkanlığı Koordinatörlüğünde HAFTALIK 

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ve  17 Haziran 1997 Salı  günü  Gnkur.Bşk.nın makamında yapılan 

AYLIK KOMUTANLAR TOPLANTISI’dır. Bu toplantıların BÇG toplantısı olduğu yönünde 

mahkemenin bir değerlendirmesi yoktur. 

 

 8 Mayıs 1997 Perşembe, 22 Mayıs 1997 Perşembe, 26 Mayıs 1997 Pazartesi, 29 Mayıs 1997 

Perşembe,  02 Haziran 1997 Pazartesi, 05 Haziran 1997 Perşembe, 09 Haziran 1997 Pazartesi, 12 

Haziran 1997 Perşembe, 16 Haziran 1997 Pazartesi günleri BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 

YAPILDIĞI  İDDİA EDİLMEKTEDİR.  Mahkeme “BÇG” toplantısından ne kastettiğini, “BÇG” mi? 

“BÇG Kriz Masası Kurulu mu? Yoksa “BÇG Üst Kurulu” toplantısı mı olduğunu açıklayamamıştır.   

 

Mahkeme, bu kısmın sonunda yaptığı değerlendirmede, sözde Tarihçede “Batı Çalışma 

Grubu Toplantısı” ifadesi geçen bu toplantıları BÇG Toplantıları şeklinde yuvarlayarak 

değerlendirmiştir. Ancak bu soyut tespit bir çok sebeple doğru değildir. Gerekçesi aşağıdadır;  

 

01. Öncelikle Batı Çalışma Grubu 10 Nisan 1997 tarihli emrin Ek-A sında yer 

alan, tamamı Gnkur karargahında görev yapan Alb-Yzb rütbesinde J Başkanlıkları temsilcilerinden 

oluşan, bir çalışma grubudur. Bu nedenle sözde tarihçeye “Batı Çalışma Grubu” ifadesinin doğru 

yazıldığı kabul edilir ise, sayılan toplantılar General-Amiral seviyesinde ve BÇG kuruluşunda yer 

almayan, personelin katılımıyla yapıldığından, bu toplantıların “Batı Çalışma Grubu Toplantısı” 

olması mümkün değildir.  

 

02. Yukarıda tarihleri sayılan sözde BÇG toplantılarının tamamına şablon 

olarak; Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve 

Güv.D.Bşk., J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., Dz.K.K.İsth.Bşk., ve ilgili personelin 

katılımı ile”  ifadesi yazılmıştır. Bu katılımla yapılan Gnkur Karargah toplantılarının hiç birisi 

“BÇG”, “BÇG Kriz Masası Kurulu” ya da “BÇG Üst Kurulu” toplantısı olamaz;   

 

03. Toplantılara; “BÇG Kriz Masası Kurulu” üyesi olmayan; Gnkur Harekat 

Başkanı ve Gnkur İGHD Başkanının toplantıların tümüne, Gnkur Adli Müşavirinin sadece 8 Mayıs 

1997 Perşembe  günkü toplantıya katıldıkları görülmektedir. Adli Müşavirin katılmadığı 

toplantıların hiç birisine Adli Müşavir Temsilcisi de katılmamıştır.  

 

04. Toplantılara “BÇG Kriz Masası Kurulu” üyesi olan ; Dz.K.K.lığı İsth.D.Bşk. 

Eser ŞAHAN, J.Asyş.K.lığı Mustafa BIYIK, MGK.Gn.Sek. Selman Yazıcı, ÖKK.lığı Tem. Yavuz 
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GÜRCÜOĞLU,  Başbakan. As. Bşk.Dan Gn.Sek. Serdar ÇELEBİ, Gnkur. Bas. Hlk. İliş. D.Bşk.lığı 

Temsilcisi  Mustafa BABACAN, Ad.Müş.Temsilcisi Orhan NALCIOĞLU  ve KKK.lığından  İsrafil 

AYDIN  KATILMAMIŞTIR. Bu sayılan isimler toplantıya katılımış olsalardı, Gnkur Karargahı 

dışındaki Komutanlık makamlarını temsil edenlerin,  sözde tarihçeye de yazılması gerekirdi.  Bu 

toplantılar “BÇG Kriz Masası Kurulu” toplantısı  olamaz.  

 

05. Toplantılara; “BÇG Üst Kurulu” üyesi  olmayan; Gnkur Harekat Başkanı ve  

Gnkur İKK.ve Güv.Daire Başkanının katılmış,  buna karşın  “BÇG Üst Kurulu” üyesi  olan;  Gnkur 

Psikolojik Harekat Daire Başkan ve Gnkur Basın Yayın Halkla İlşkiler Daire Başkanı veya temsilcisi 

katılmamıştır. Bu toplantı “BÇG Üst Kurulu” toplantısı  da olamaz.  

 

06. Sözde “BÇG Kriz Masası Kurulu”nun  ismen sayılan  üyesi olan D Dz.K.K.lığı 

İsth. D.Bşk. Dz.Kur.Kd.Alb.Eser ŞAHAN’ın katılmadığı,  kurul üyesi olmayan Dz.K. K.lığı İsth. 

Başkanının katıldığı yazılıdır.  Dz.K.K.lığı  İsth.Bşk.nın davada sanık değildir. Bu durumdan, 

tarihçe kumpasçısının  İsth.Daire Başkanı  Eser ŞAHAN’ın sarmusak olayı ile fazlaca gündeme 

gelmesi  nedeniyle Dz.K.K.lığı İstihbarat Başkanı zannettiği anlaşılmaktadır.   

 

07. Aynı şekilde, Sanık ÇETİN DİZDAR ‘ın Hv.K.K. İsth. Başkanı olarak 08.05.1997 

-  16.06.1997  tarihleri arasında   toplantısına  katıldığı ifade edilmektedir. Oysaki sanık Çetin 

Dizdar;  Hv.K.K.lığı İstihbarat Başkanı değil Daire Başkanıdır. 30 Ağustos 1997 tarihinde 

Tümgeneral Rütbesine yükselip Hv.KK.K.lığı İstihbarat Başkanı görevine atanmıştır.  Bu tarihlerde  

Hv.K.K.lığı İsth. Başkanı olarak toplantılara katılması mümkün değildir. Hv.K.Klığı İsthbarat Başkanı 

ise sözde belgeye göre “BÇG Kriz Masası Kurulu” üyesi değildir.  

 

08. Bu  sözde BÇG toplantılarında ne konuşulduğu, alınan kararlar, MY-75-1/A 

Silahlı Kuvvetler Karargah Hizmetleri Yönergesinin Ek-M deki formatına uygun şekilde 

hazırlanmış, toplantıya katılanların isim ve imzası bulunan toplantı katılım listesi ile gündem 

maddeleri, karar ve netice bölümünü içeren toplantı formu da  dosyada yoktur.  

 

c. 19 Haziran 1997 – 29 Aralık 1997  tarihleri arasında yapılan toplantılar; 

 

Bu tarihler arasında “İç Güvenlik Değerlendirme Toplantıları” adı altında yapıldığı iddia 

edilen sözde BÇG toplantılarının   54. hükümetin kendi iradesiyle istifa ettiği tarih olan 18 Haziran 

1997 tarihinden, diğer bir ifade ile atılı suçun tamamlandığı tarihten 15 gün sonra yapılması 

nedeniyle atılı suçla hukuken hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.   

 

Bu tarih aralığına denk gelen 2 Temmuz 1997 tarihinde yapıldığı iddia edilen Gnkur II.Başkanı 

Org.Çevik Bir’in ve BÇG’nin katılımıyla İNÖNÜ salonunda Özel Takdim yapıldığı iddiasının gerçek 

dışı olduğu, Bilgili tarafından iğneli kağıtla kapatılan II.Başkan faaliyetleri kısmında, Gnkur 

II.Başkanı Org.Çevik Bir’in İNÖNÜ salonunda İstihbarat Bşk.lığı koordinesinde Yabancı ATAŞELERE 

VERİLEN BRİFİNGE KATILDIĞI görüldüğünü, yukarıdaki ve “BÇG Özel Takdimine Katılan 

General/Amiraller (2 Temmuz 1997)”  başlığı altında  dileçemizin 20.EE. maddesinde açıklamıştık.  
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Mahkeme 18 Haziran 1997 tarihinden sonra yapılan toplantılarla ilgili gerekçeli karar sayfa 

2952 de;   

 

“Genelkurmaydan gönderilen Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinde 

yukarıda belirtilen 26.06.1997 tarihinde Gnkur.Hrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde; Hrk.Bşk.lığı 

Cevdet SUNAY Toplantı Salonunda, Gnkur.Hrk.Bşk., Hv.K.K.İsth.Bşk., Gnkur.İKK ve Güv.D.Bşk., 

J.Gn.K.Hrk.Bşk., KKK.İsth.Bşk., Gnkur.İGHD.Bşk., Gnkur. Psk. Hrk. D.Bşk., Dz.K.K. İsth.Bşk., ve ilgili 

personelin katılımı ile İç Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldığı belirtildiğinden, Batı Çalışma 

Grubu toplantılarının tarihçede belirtilen İç Güvenlik Değerlendirme Toplantıları adı altında 

yapıldığı, Batı Çalışma Grubu toplantılarından önce İç Güvenlik Değerlendirme Toplantısı 

yapılmadığı, Batı Çalışma Grubu toplantıları sonunda ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde BÇG 

toplantıları, BÇG toplantılarına katılan sanıkların katılımı ile İç Güvenlik Değerlendirme 

Toplantıları adı altında yapıldığı kanaati anlaşılmıştır. 

 

1997 yılı tarihçesinde Batı Çalışma Grubu toplantılarının Pazartesi ve Perşembe günleri 

yapıldığı aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca iç Güvenlik Değerlendirme Toplantıları da Batı Çalışma 

Grubu toplantıları yapılmadığı günlerde Pazartesi ve Perşembe günleri yapılmıştır. Batı Çalışma 

Grubu toplantılarına ve İç Güvenlik Değerlendirme toplantılarına aynı kişiler veya vekilleri 

katılmıştır.”  demektedir.  

 

Mahkemeye göre, Gnkur Başkanlığında Pazartesi-Perşembe günü yapılan her toplantı BÇG 

toplantısıdır. Gnkur Başkanlığının tek faaliyeti, üstelik 54.Hükümet istifa etmiş olmasına rağmen 

BÇG toplantıları yapmaktır  (!)  Gnkur Başkanlığının başkaca bir görevi ve faaliyeti yoktur (!).   Bu 

akıl yürütme (!) hiç inandırıcı değildir. Kaldı ki; İç Güvenlik Toplantısı zaten bu sayılan 

makamların katılımı ile yapılır.  Aksi  mümkün değildir.  

 

     Mahkemenin bu değerlendirmesi hem çelişkili hem de gerçek dışıdır. Gerekçesi 

aşağıdadır;   

01. Mahkeme sözü yuvarlayarak toplantıya katılanların “AYNI KİŞİLER”  

olduğunu, ancak “aynı kişiler” dediği bu  grubun “BÇG”  mi?  sözde “BÇG Kriz Masası” mı ? Yoksa 

sözde “BÇG Üst Kurulu” mu? olduğunu açıklayamamıştır. İç Güvenlik Değerlendirme 

Toplantılarına  katılan “aynı kişeler” den oluşan grup  diğer tarih aralığında yapılan toplantılar 

gibi,  sözde “BÇG Kriz Masası Kurulu”, “BÇG Üst Kurul” u ya da  BÇG değildir. Üstelik toplantıya 

katılanlar “Aynı Kişiler” de DEĞİLDİR.  

 
02.  İç Güvenlik Değerlendirme Toplantısına,  sözde  “BÇG Kriz Masası Kurulu” 

Üyelerinden;  Dz.K.K.lığı İsth.D.Bşk. E. ŞAHAN, J.Asyş.K.lığı M. BIYIK, MGK.Gn.Sek. S.Yazıcı, 

ÖKK.lığı Tem. Yavuz GÜRCÜOĞLU, Başbakan. As. Bşk.Dan Gn.Sek S.ÇELEBİ, Gnkur.Bas.Hlk.İliş. 

D.Bşk.lığıTem. M. BABACAN, Ad.Müş.Tem. Hakim O. NALCIOĞLU ve KKK.lığından  İ. AYDIN  

KATILMAMIŞTIR.  Yani bu “aynı kişler”den oluşan grup sözde karar alacak olan “BÇG Kriz Masası 

Kurulu”değildir.  

 

03. İç Güvenlik Değerlendirme Toplantısına ; “BÇG Üst Kurulu” üyesi  olmayan; 

Gnkur Harekat Başkanı, J.Gn.K.lığı  Harekat  Başkanı ve  Gnkur İKK.ve Güv.Daire Başkanı katılmış,  

buna karşın  “BÇG Üst Kurulu” üyesi  olan  K.K.K.lığı İsth.Başkanı ve Gnkur Basın Yayın Halkla 
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İlşkiler Daire Başkanı veya temsilcisi katılmamıştır. Bu toplantı “BÇG Üst Kurulu” toplantısı  da 

olamaz.  

 

04. En önemli konu şudur; Toplantı İç Güvenlik Toplantısı olduğundan ve İç 

Güvenlik Harekatı esasen Jandarma Genel K.lığı Harekat Başkanlığı Harekat Kontrolunda 

yürütüldüğünden, bu toplantıya, daha önceki toplantılara hiç katılmayan ancak yürütülen Çekiç 

Harekatının  yurt içi safhasının önemi nedeni ile  (hiçbir sözde BÇG grubu ya da kurulunda görev 

verilmemiş) Jandarma Genel K.lığı Harekat Başkanının toplantılara katıldığı anlaşılmaktadır. Bu 

husus tek başına bu toplantının İç Güvenlik Toplantıları olduğunu kesin olarak açıklamaktadır.    

 

05. Mahkeme heyetinin “AYNI KİŞİLER” dediği, bu kişilerin “AYNI KİŞİLER 

OLMADIĞI” İç Güvenik Harekatından sorumlu ve yetkili kişiler olduğu görülmektedir. Mahkeme 

kasıtla delil saptırmıştır. Mahkeme heyeti İç Güvenlik Toplantısına katılması gerekmeyen ya da 

gerekip de katılmayan  karargah subayının kim ve hangi makam olduğunu ya da olması gerektiğini 

açıklayamamıştır. Mahkemenin, “AYNI KİŞİLER” diyerek, kasıtla ve soyut kavramlarla delil 

saptırarak gerekçe oluşturmaya çalışması en azından yargı görevini kötüye kullanmaktır.  

 
3) 10 Nisan 1997 tarihinden sonra yapılan toplantıların “Gnkur Harekat Başkanı 

Koordinatörlüğünde”yapılması iddianın aksine BÇG toplantıları olmadığının delilidir;  

 
Mahkeme 10 Nisan 1997 tarihinden sonra yapılan rutin karargah toplantılarıyla ilgili olarak 

gerekçeli karar sayfa 2952 de;   

 

“Ayrıca her iki belirtilen toplantının Genelkurmay Harekat Başkanlığı koordinatörlüğünde 

yapıldığı belirtilmiş olup 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubunun kurulması ile ilgili Çevik BİR 

imzalı belgenin Ek-A’sında bulunan Çetin DOĞAN imzalı BÇG şemasında, BÇG’nin Başkanının o 

dönemde Genelkurmay Harekat Başkanı olan Çetin DOĞAN olduğu, ayrıca Çetin DOĞAN Savcılık 

ifadesinde BÇG’yi kendisinin kurduğunu ve başkanı olduğunu belirttiğinden, tarihçede belirtilen 

İç Güvenlik Değerlendirme Toplantıları ve Haftalık Değerlendirme Toplantılarının Genelkurmay 

Harekat Başkanlığı Koordinatörlüğünde yapıldığından bu toplantıların Batı Çalışma Grubu 

toplantıları olduğu sonucuna varılmıştır.” demektedir. Mahkemenin temel saptırması budur. 

 

Hiçbir kamu görevlisi, başkanı ve dolayısıyla emir verme yetkisine sahip olduğu bir 

teşkilatta koordinatörlük görevi yapamaz. “Koordinasyon” tanımı, emri altında bulunmayan bir 

oluşumun uyumlu çalışmasının sağlanmasını ifade eder. Emir komuta ilişkisinin dışındadır. Bu 

nedenle sanık Çetin Doğan’ın emri altındaki bir oluşuma BAŞKAN SIFATIYLA KORDİNATÖRLÜK 

YAPMASI,  KOORDİNESİNDE TOPLANTILAR YAPMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bunu iddia etmek en 

hafifi ile bigisizlik ya da kasıttır.  Eğer BÇG Başkanı olarak toplantılarını bizzat Çetin Doğan yapacak 

ise bu durumda yazılması gereken ifade;  

 

“Harekat Başkanlığı Koordinesinde Yapılan Toplantı” DEĞİL, “HAREKAT BAŞKANI  

BAŞKANLIĞINDA YAPILAN TOPLANTI”  şeklinde olmalıdır.  Her durumda iddia kendisini zaten 

çürütmektedir.   
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     Ayrıca; 10 Nisan 1997 tarihli emrin Ek-A’sında bulunan BÇG şemasında, BÇG Başkanı o 

dönemde Genelkurmay Harekat Başkanı olan Çetin DOĞAN’dır.  BÇG KOORDİNATÖRÜ  İGHD 

DAİRE BAŞKANI TUĞG.KENAN DENİZDİR. Toplantıların ve faaliyetlerin Koordinasyon görevi İGDH 

Başkanına aittir. Sözde tarihçede “İGHD KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE YAPILAN TOPLANTI” ifadesi 

yoktur Mahkeme bu hususu özellikle gizlemiştir.  

 

4) Mahkemenin; “hükümetin istifa ettirilmesinden başka değişikliğin olmadığı bir 

dönemde toplantının isminin değiştirilmesinin hukuki ve mantıklı bir gerekçesi olamayacağı”  

iddiası tam da bu nedenle mantık ve hukuk dışıdır;  

 

Mahkeme  bu kısmın sonunda gerekçeli  karar sayfa 2952- 2953 de aşağıdaki 

değerlendirmesinde;  

 

“Anayasa ve yasada teşkilatlanması olmadığı, hükümetin bilgisi dışında kurulup son 

toplantısını 54. Cumhuriyet Hükümetinin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden önce 16 

Haziran 1997 tarihinde BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI adı altında yaptığı, bu tarihten sonra 

batı çalışma grubu adı altında toplantı yapılmadığı ve toplantının isminin İÇ GÜVENLİK 

TOPLANTISI olarak yer aldığı, hükümetin istifa ettirilmesinden başka değişikliğin olmadığı 

bir dönemde toplantının isminin değiştirilmesinin hukuki ve mantıklı bir gerekçesi 

olamayacağı,” nı iddia etmiştir.  

 

 Mahkeme kendi iddialarına ve sözde delil olarak saydığı kumpas belgelerine bile sadık 

değildir. Sahte tarihçede 30 Haziran 1997 de İç Güvenlik Değerlendirme Toplantısının yapıldığı 

yazılı olmasına rağmen, 2 Temmuz 1997 günü Batı Çalışma Grubu İfadesi yazılıdır (!).  (G.K.s.2944) 

 

 
 

Yani, mahkeme 18 Haziran 1997 ye kadar  “BÇG Toplantısı” olarak açıkça yazılan sözde 

toplantıların daha sonra,  İç Güvenlik Toplantısı altında GİZLENEREK yapıldığını ifade etmeye 

çalışmıştır. Bu iddiası yine kendisi  ile çelişmiştir.  Mahkeme Gerekçeli karar s. 3313 deki ve s. 

3505 de yer alan “Manevi Unsur” değerlendirmesinde; “irtica brifingi” konulu 5 (beş) adet 

mesajdan hükümetin istifa tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden önce gönderilen 2 (iki) adedinin 

“GİZLİ”, bu tarihten sonra gönderilen 3 (üç) adedinin ise “hükümetin istifa etmesinden başka bir 

değişiklik olmadığı zaman dilimine denk geldiği” ve gizlilik derecesinin “HİZMETE ÖZEL’e 

”düşürülerek gönderildiği ifade edilmektedir.  (Dileçemizin 29.V. maddesinde açıklanmıştır)  

 

Yani mahkeme  aynı nedenle;  18 Haziran 1997 öncesinde BÇG toplantılarının  AÇIK, İrtica 

Brifinglerinin GİZLİ yapıldığını, 18 Haziran 1997 den sonra BÇG toplantılarının GİZLİ, İrtica 
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Brifinglerinin AÇIK yapıldığını iddia etmiştir. Mahkeme kendisi ile çelişki içindedir. Neyi iddia 

ettiğinin, ne sonuca varmak istediğinin farkında değildir.  Bu iki iddia aynı anda doğru olamaz.   

 

14 Mayıs 1997 tarihinde hükümet direktifi ile sınır içi ve sınır dışında 200 bin personelin 

katılımıyla Kıbrıs Barış Harekâtından sonra icra edilmiş en büyük harekât olan,  Kuzey Irak’ta PKK 

ya karşı ÇEKİÇ HAREKÂTI BAŞLATILMIŞ,  Harekâtta toplam 114 personel şehit düşmüş, toplam 

338 personel ise yaralanmıştır. Kuzey Irak’a ilk giren zırhlı birlik unsurlarının bir kısmı 13 Haziran 

1997’de K.Irak’tan çekilmeye başlamış, bu tarihten sonra sınır ötesi harekatın yaklaşık bir yıl 

sürecek yurt içi safhası başlamış ve Gnkur Başkanlığında yoğunlukla “İç Güvenlik 

Değerlendirme Toplantıları Yapılmıştır.  Güney Doğuda OHAL ve OHAL Bölge Valiliği süreci de 

devam etmektedir.  

 

Mahkeme heyeti, 18 Haziran 1997 zaman diliminde sadece hükümetin istifası olayının 

meydana geldiğini, “hükümetin istifa ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı zaman 

diliminde” ifadesiyle, en hafifi ile Türkiye’nin yakın tarihi hakkında bilgi ve fikri olmadığını,  tarihin 

sadece siyasi safhalardan ibaret olduğunu sanarak, kararını da zorlama siyasi ihtiyaca göre 

verdiğini göstermiştir.  

 

 SONUÇ OLARAK;  Mahkemenin delil saptırarak ileri sürdüğü tüm iddiaları, dayanaksız, hukuk 

ve mantık dışıdır.  

 

Genelkurmay Başkanının veya Genelkurmay İkinci Başkanının başkanlık yaptığı “Aylık 

komutanlar Toplantıları, J Başkanları Toplantıları, Haftalık Değerlendirme Toplantıları ve İç 

Güvenlik Değerlendirme Toplantıları, zamanını, mekanını ve gerekliliğini sadece Gnkur 

Başkanlığının tayin edebileceği, mahkemenin bu takdir hakkına ve idari işleyişe müdahale 

edemeyeceği, yerindelik denetimi yapamayacağı,  Genelkurmay Başkanlığının rutin, meşru ve 

yasal  faaliyetleridir.  

 

Bu toplantılarda ne konuşulduğu, alınan kararlar, MY-75-1/A Silahlı Kuvvetler Karargah 

Hizmetleri Yönergesinin Ek-M deki formatına uygun şekilde hazırlanmış, toplantıya katılanların 

isim ve imzası bulunan toplantı katılım listesi ile gündem maddeleri, karar ve netice bölümünü 

içeren toplantı formu da  dosyada yoktur. Yani mahkeme bu toplantıların içeriği ile ilgili en ufak 

bir bilgi ve belgeye sahip değildir.  

 

10 Nisan 1997 tarihinde oluşturulan, bu tarihten önce var olmayan BÇG’nin bu tarihten önce 

toplantılar yaptığı iddia edilemez.    

 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 12 Ekim 2010 tarih 2010/8-89 esas 2010/194 sayılı karar 

sayılı içtihatında, yargılama makamlarının suç isnadı sebebiyle oluşan uyuşmazlığı çözümlerken 

ele geçirilen veya kendiliklerinden getirtilen ya da iddia ve savunma doğrultusunda sunulan 

belgelerin güvenilirliğinin denetlemek durumunda olduğu güvenilirliğin denetlenebilmesi için 

belgenin aslının veya bunun olanaklı olmaması halinde aslına uygunluğu yetkili makam ve 

kişilerce onanmış örnek ya da kopyalarının dosyaya konulmasının gerekeceği açık ve net olarak 

belirlenmektedir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun yukarıda belirtilen emsal niteliğindeki 
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kararına göre onaysız fotokopisi veya onaysız suret belgenin ceza yargılamasında hiçbir delil 

kıymeti yoktur 

 

Mahkeme, sözde tarihçeye dayanarak ne olduğunu açıklayamadığı yuvarlak ifadelerle  BÇG 

toplantıları olduğunu iddia ettiği toplantıları;   “BÇG Kriz Masası Kurulu” , “BÇG ÜST KURULU”  

ya da 10 Nisan 1997 tarihli emrin EK-A gösterilen Batı Çalışma Grubu toplantılarına  

dayandıramamıştır. Hiçbir toplantı bu çelişkili sözde Kurul yada Masa üyeleri tarafından 

yapılmamıştır. Tahrif edilmiş sözde tarihçede sayılan toplantıların BÇG toplantıları ve BÇG 

faaliyetleri ile ilişkisinin bulunması mümkün değildir. Mahkeme bu toplantıların BÇG toplantısı 

olduğunu somut ve geçerli bir belge ile ispat edememiştir. 

 

    MAHKEMENİN  BU İDDİASI  SUÇ ÜRETMEYE YÖNELİK GERÇEK DIŞI  VE  DAYANAKSIZDIR. 
HUKUKİ BİR DEĞERİ YOKTUR.     
 

Yukarıda tüm ana başlık altında, BÇG ile ilgili belgelerin sahteliği, mahkemenin kendi içinde, 

zaman ve mekan mantığı ile çelişen tespitleri incelenmiştir. Yine, mahkemenin bazı belgelerin 

doğruluğunu, bir kısım sanıkların hazırlıkta verdiği beyanlara dayandırıldığı da görülmektedir. Bazı 

sanıkların, bir kısım belgelerin doğruluğuna yönelik beyanlarının var olduğu kabul edilse dahi, 

eğer sahteliği, zaman ve mekan mantığı, belgedeki tutarsızlıklar, kurallara aykırılıklar sebebi ile 

ortaya çıkmış ise; artık o belgenin gerçek olduğu söylenemeyecektir.  

 
 Başkaca başlık altında açıklanacağı üzere, savcılıkta, kişilerin algıları ve iradeleri ile de 

oynanmış, bir kısım belgelerin sanki ıslak imzalı, Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilmiş 

ve onaylanmış, bir kısım sanıklar tarafından doğrulanmış belgeler olduğu izlenimi uyandırılarak 

beyanlar alındığı ortaya çıkmıştır. 

 
GG.  (17). G. BÇG HAKKINDA VERİLEN SORU ÖNERGESİNE VE TBMM İNSAN HAKLARI 

İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GENELKURMAY BAŞKANLIĞINCA VERİLEN CEVAPLAR (1 

Kls. S:292-305, 342) (G.K.s.2953-2954) : 

 

Milli Savunma Bakanlığının konu ile ilgili olarak yazı soru önergeleri nedeniyle Genelkurmay 

Başkanlığı ile yapmış olduğu yazışmaların gönderildiği bu belgelerde de özetle;  

 

1) Adana Milletvekili Orhan KAVUNCU’nun 7.08.1997 tarihinde Batı Çalışma Grubunun 

faaliyetlerine ilişkin TBMM Başkanlığına Milli Savunma Bakanı tarafından cevaplandırılmak üzere 

soru önergesi verdiği, bu önerge doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığına yazı yazıldığı, 

Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığına vermiş olduğu 2 Eylül 1997 tarihli HRK:3429-

230-97/İGHD.PL.Ş.(6) 467(17) sayılı soru önergesi konulu Çevik BİR imzalı cevabi yazılarında 

özetle;  

 

“Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay Karargahı olmak üzere TSK bünyesinde Genelkurmay 

Başkanlığı emri ile karargah çalışması yapmak üzere teşkil edildiği, Genelkurmay Başkanlığınca 

verilen kamuoyunu aydınlatma brifinglerinin Batı Çalışma Grubunun da dahil olduğu 

Genelkurmay Başkanlığının karargah çalışması sonucunda hazırlandığı, Batı Çalışma Grubunun 

yasal dayanağını ve görevlerini TSK’nın yetki ve görevlerini düzenleyen mevzuatın oluşturduğu” 

belirtilmiştir. 
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2) TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığından Milli Savunma Bakanlığına yazılan 

11.01.1998 tarihli Batı Çalışma Grubu hakkında bilgi isteyen “Batı Çalışma Grubu Hk.” Konulu 

yazıya cevaben  Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin imzalı 11 Şubat 1998 tarih ve  KANUN : 

1998/61-TÖ. sayılı cevabi yazısında özetle; “Batı Çalışma Grubunun  Genelkurmay Başkanlığı 

emri ile teşkil edildiği, Türk Silahlı Kvvetleri karargahlarında bu tür çalışma grupları gerek 

duyulduğunda çeşitli konularda karargah çalışması yapmak üzere emirle teşkil edildiği,  Batı 

Çalışma Grubu ve benzeri grupların yasal dayanaklarını ve görevlerini, Türk Silahlı Kuvvetlerin 

Yetki ve Görevlerini belirleyen hukuki düzenlemelerin oluşturduğu” belirtilmektedir.    

 

                
 

3) TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Aydın Milletvekili Dr. Sema 

PİŞKİNSÜT 15.01.1998 tarihli Milli Savunma Bakanlığından Batı Çalışma Grubunun oluşumu, 

hukuki dayanağı, tarihçesi, faaliyetleri ve bugünkü durumu hakkında bilgi istemesi üzerine, 

Gnkur. Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığına vermiş olduğu 04 Şubat 1998 tarihli HRK:3429-39-

98/İGHD.PL.Ş.(3)109 sayılı Batı Çalışma Grubu hk. konulu Oktar ATAMAN imzalı cevabi 

yazılarında özetle; 
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“Batı Çalışma Grubunun başta Genelkurmay Karargahı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri 

bünyesinde Genelkurmay Başkanının emri ile karargah çalışması yapmak üzere teşkil edildiği, Batı 

Çalışma Grubunun yasal dayanağını ve görevlerini, TSK’nın yetki ve görevlerini belirleyen hukuksal 

düzenlemelerin oluşturduğu.” belirtilmiştir. 

 

TBMM soru önergesi için yazılan her iki resmi yazı da, BÇG’nin yasal zeminde ve hukuksal 

işlevini devlet içerisinde, normal şekilde sürdürdüğünü, açıkça göstermektedir. TBMM yetkileri 

içerisinde incelenmiş, herhangi bir endişe ve tereddüt kalmadan tamamlanmıştır. Suç olmadığı 

da teyit edilmiştir. Bu husus mahkemece dikkate alınmadan, olumlu delil niteliği gözetilmeden, 

hüküm verilmiştir.  

 

HH. (18). LAİKLİK ALEYHTARI FAALİYETLER KONULU BELGE (G.K. s. 2954-2956) : 

 

Belge Gerekçeli karar sayfa 2954’de aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;  

 

      
 “Belge, Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli, Genelkurmay Başkanı emriyle Harekat 

Başkanı Korgeneral Çetin Doğan imzalı, 16 Nisan 1997 tarih ve HRK:3429-13-97/ İGHD. Pl.Ş.2) 

sayılı ve Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler konulu gizli, kişiye özel kaşeli bir sayfadan ibaret belgede; 

 

1. Muhtelif kaynaklardan camilerimizde laiklik aleyhtarı vaazlar verildiği,bu vaazların 

içeriğinde kanunen suç teşkil eden ibareler olduğu, hutbe ve vaazların verilmesinde Diyanet İşleri 

Başkanlığınca yayınlanan dökümana uyulmadığı öğrenilmiştir. 

 

2. Garnizon komutanlıklarınca cuma ve bayram namazları olmak üzere gayri muayyen 

zamanlarda verilen hutbe ve vaazların personel görevlendirmek suretiyle takibinin ve tespit edilen 

hususların yer ve zaman belirtilerek rapor edilmesinin laiklik aleyhtarı tutum ve davranışları 

önlemeye yönelik çalışmalar için faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

 

3. Konunun hassasiyeti dikkate alınarak görevlendirilecek personelin seçimi ve görevin 

icrasının Garnizon komutanlıklarınca bizzat takip ve kontrol edilmesi ve daha ast makamlar ve 

sivil makamlar arasında yazışmanın yapılmaması uygun mütalaa edilmektedir." şeklinde olduğu 

anlaşılmıştır. 

 

 
29 Nisan 1997  tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi Konulu yazının ilgi (c) sinde yer alan 

bu  belge;  Batı Çalışma Grubunun kurulma emrinden sonra (10 Nisan 1997) TSK’nın yasal görev 

ve yetkilerine uygun olarak Kuvvet Komutanlıklarına gönderilen ilk belgedir.  Gerekçeli Kararın 

3.C Maddesinin “Cebir Şiddet Unsuruna ilişkin Değerlendirme” bölümünün 21. bendinde “Dava 

konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini 

gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır” 

değerlendirmesine dayanak yapılan delillerden birisi olarak sayılmıştır. 

 

Belgenin açıklamasına, mahkemenin anlaşılmaz değerlendirmesine ve yasal dayanaklarına 

geçmeden önce, mahkemenin hukuku dolanarak yaptığı bu değerlendirmenin, siyasi mülahaza 
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olmasının dışında hiçbir hukuki gerçekliğinin ve atılı suçla bir ilişkisinin olmadığını, anayasayı , 

mevzuatı, o dönemde verilmiş Ankara 2 Nolu DGM Başsavcılığı ve İstanbul 4 Nolu DGM’nin 

1997/285 sayılı karar gerekçesini yok sayan, atılı suça delil üretmeye dayalı bir değerlendirme 

olduğunu, TCK kapsamında “Cebir Şiddet” unsuruna dayanak alınamayacağını belirtmemiz 

gereklidir.  

 

1) Belgenin Kaynağı ve Geçmişi;  

 

 Gerekçeli karar syf. 2955’de; “Laiklik aleyhtarı faaliyetler konulu belge, 29 Nisan 1997 günlü 

Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi Konulu yazının ilgi (c) sinde belirtilen belge olup, belge 

fotokopisi kendi imzasını taşıyan sanık Çetin Doğan tarafından 28.05.2012 günü Ankara 

Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinde avukatı huzurunda vermiş olduğu ifadesi sırasında Başsavcılığa 

ibraz edilmiştir. (Kls. 307)”  Demektedir. Bu bilgi doğrudur. 

 

Mahkeme gerekçeli kararda belgenin ; MİT Müsteşarlığının gönderdiği belgeler arasında yer 

aldığı,  Hüseyin Kocabıyık’ın belgenin fotokopisini Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesi sırasında 

ibraz ettiği, Hanefi Avcı’nın ikametinde yapılan aramada elde edilen CD içerisindeki belgeler 

arasında da bulunduğu, Bülent Orakoğlu’nun Cumhuriyet Savcılığına yapmış olduğu şikayetinde 

bizzat ibraz ettiği, BÇG İnternette Çıkanlar İsimli klasör içerisindeki belgeler arasında da yer aldığı,  

ifade edilmektedir.  Devamında, Gnkur. Başkanlığı'nın 20.09.2012 tarihli üst yazısıyla gönderilen 

2009 yılına ait imha tutanağında yer aldığını ve kayda girmeyen belgenin imhasının mümkün 

olmadığından  bu belgenin gerçek olduğunun anlaşıldığını, katılan HASAN CELAL GÜZEL'in 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/285 Hazırlık Dosyasına 

Sunmuş Olduğu belge (KLS 250, S:19-64) ile ilgili olarak, 30.07.1997 tarihli Ankara Devlet Güvenlik 

Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı 1997/285 hazırlık sayılı dosyada yaptırılan Bilirkişi İnceleme 

Tutanağı'ından alıntı yaparak, BELGE İLE İLGİLİ DGM BAŞSAVCILIĞI KARARININ İÇERİĞİNE VE 

GEREKÇESİNE  ATIF YAPMADAN VE  AÇIKLAMADAN belgeyle ilgili anlaşılmaz değerlendirmesini 

yaparak hükme esas aldığını ifade etmiştir.   

 

Mahkemenin, bu belgenin gerçekliğini teyit etmek için adres saymasına gerek yoktur. İmha 

tutanaklarından ziyade, Ankara DGM Başsavcılığının 1997/285 Hz. sayılı dosyasında zaten 

bulunmaktadır. Bu belgenin esasen mahkemenin saydığı adreslerde ve taraflarda bulunmasının 

esas sebebi de, Yeniden Doğuş Partisi lideri Hasan Celal Güzel’in 27.07.1997 tarihinde Ankara 

Devlet Güvenlik Mahkemesine verdiği “Suç Duyurusu” dilekçesi ekinde bulunması (Kls. 250 s. 

1173), belgenin yargıya taşınmış, aklanmış ve aleniyet kazanmış olmasıdır.    

 

Hasan Celal Güzel’in DGM’ye suç unsuru taşıdığı gerekçesiyle dilekçesine ek olarak koyduğu 

aşağıda sıralanan belgelerden savcı ve mahkemenin özenle gizlediği Nisan 1997 tarihli “Batı 

Harekat Konsepti” hariç tümü, İddianame ve gerekçeli kararda da yer almaktadır;  

 

a. 19 Şubat 1997 Tarihli Tekirdağ’da konuşlu 8. Mekanize P. Tugay Komutanlığının 19 

Şubat 1997 tarihli “Haber Toplama” konulu Belge. (Kls. 250, s.1233) 

 
b. Nisan 1997 Tarihli “Batı Harekat Konsepti” konulu Belge. (Kls. 250, s. 1197-1217) 

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 537 / 1709 
 

 

c. 16 Nisan 1997 Tarihli “Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler” konulu Belge (Kls.250, s. 
1231) 
 

d. 29 Nisan 1997 Tarihli “Batı Çalışma Grubu rapor Sistemi” Belgesi (Kls. 250, s. 
1219-1221) 

e. 05 Mayıs 1997 Tarihli, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Yayınlanan “Batı 
Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları” konulu Belge (Kls 250,s.1227-1229) 

 
f. “TSK Mezhepçi Yapılanma” Başlığı altıda Şemalar Bu belgenin sahte olduğuna 

ilişkin dosyada bilirkişi raporu ve TSK’de Hazırlanmamış olduğuna ilişkin resmi yazı vardır. (Kls. 
250, s.1235-1259)   

        
30.07.1997 tarihli Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı 1997/285 Hz. sayılı dosyada 

yukarıda sayılan 6 belgeyle ilgili olarak yaptırılan Bilirkişi İnceleme Tutanağının da  yer aldığı,  

Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığının 29 Temmuz 1997 tarih 1997/285 Hz. sayılı yazısına 

cevaben, Gnkur.Bşk.lığının 29 Temmuz 1997 tarih ve 955 ara numaralı yazıda (G.K.s. 2955, 

Kls.250) Özetle;     

 

 İlgi yazı ekinde gönderilen belgelerin incelendiği, bu belgelerin İrtica tehdit 

değerlendirmesine esas olacak, irticai faaliyetlerin tespitine ilişkin “Gizli” gizlilik dereceli ve 

kişiye özel gerçek belgeler olduğu, Belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi yapmak üzere 

Kur.Kd.Bnb.Erdoğan Alparslan’ın görevlendirildiği, “TSK’deki Mezhepci Yapılanma” başlıklı 

dokümanın TSK’lerince hazırlanmadığını, bu dokümanın gerçek dışı, uydurma, Türk Silahlı 

Kuvvetlerini bölmeye ve karalamaya yönelik olduğunun tespit edildiği bildirilmiştir.   

 

İstanbul 4 numaralı DGM Başkanlığına müşteki Hasan Celal Güzel vekilleri tarafından yapılan 

itiraz üzerine, "verilen takipsizlik kararının usül ve yasaya uygun bulunduğu, kamu davası 

açılması için yeterli delil bulunmadığından" 2845 sayılı yasanın 17. maddesi ve CMUK.nun 167. 

maddesi gereğince Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı 11 Aralık 1997 tarihinde kesinleşmiştir. Bu 

suretle yukarıda sayılan söz konusu belge dahil 5 belgenin mevzuata uygun olduğu, “TSK 

Mezhepçi Yapılanma” başlığı altındaki şemaların sahte olduğu teyit edilmiştir. 

 
2) Belgenin TSK’nın Anayasa ve kanunlardan kaynaklanan vazifesine  uygunluğu;   

 
TSK’nın bir iç tehdit olan irtica ile mücadelede anayasa ve yasalardan kaynaklanan 

devredilmez, mutlak görev ve sorumluluğu olduğu, mahkemenin, iç tehditi değerlendirme ve milli 

güvenlik siyasetini şekillendirme  yetkisinin bulunmadığı dilekçemizde detaylarıyla açıklanmıştır.  

Bu kapsamda, yukarıda belirtildiği gibi, Gnkur.Bşk.lığının 29 Temmuz 1997 tarihli cevap 

yazısında; söz konusu belgelerin (5 belgenin)  İrtica tehdit değerlendirmesine esas olacak, irticai 

faaliyetlerin tespitine ilişkin olduğu da bildirilmiştir.  TSK bu mutlak vazifenin ifasında, üstelik bu 

konuda ihbarların da bulunduğu belirtilerek, belgede yer aldığı gibi laiklik aleyhtarı faaliyetler 

kapsamında her türlü tespit ve değerlendirmede bulunma görev ve sorumluluğuna sahiptir.   

Garnizon Komutanlarına verilen yetki, mevzuatta;   
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TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin, Garnizon Komutanının vazifesini açıklayan;  

      158/8. Maddesinde; “Garnizonda askerliğe dokunur propaganda mahiyetinde görülen kötü 

sözlerin çıktığı yerleri araştırmak ve kanuni takibatta bulunmak” 

  

      165. Maddesinde;  “Garnizon kumandanları askerî disiplin bakımından şehrin bütün yolları ile 

toplantı, gezinti ve eğlenti yerlerini, otelleri ve hanları tetkik ettirirler.” 

 

      170. Maddesinde; “Dıştan bozguncu harekette bulunanlar hakkında garnizon kumandanları 

hükümet makamlarının dikkat nazarlarını celbeder ve şehirde bu gibi fesatların umumi bir şekil 

alacağı anlaşılırsa gerekli tedbirler alarak üstlerine bildirirler. 

 

      178. Maddesinde; “Yasak edilmiş evrak ve risalelerin ve propaganda vasıtalarının veya 

askerlik için zararlı görülen şeylerin kışla, konak ve ordugâhlara sokulmamasını ve şüpheli 

şahısların askerlerle temas ettirilmemesini temin ve kontrol eder.” Denmektedir. 

 
 Gnkur Başkanlığı tarafından Garnizon Komutanlıklarına verilen bu belgede yer alan emir,  

TSK’nın iç tehditle mücadele kapsamındaki irticai faaliyetlerin tespitine yönelik yasal görev ve 

sorumlulukları ile Garnizon Komutanlıklarına yukarıda sayılan  yönetmelik hükümleriyle verilen  

görevlerin bir gereğidir.  Ancak mahkeme bu görevin farkında değildir.  Mahkeme, gerekçesinde  

(G.K.s.2956) “ülkedeki tüm camii ve mescitlerin Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olduğu, 

Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasamızın 136. Maddesinde genel idare içinde yer alan 

anayasal kurum olduğu, ayrı bir kuruluş kanunu bulunduğu, ayrı bir teftiş kurulunun 

bulunduğu, başka kurumun diğer anayasal kurumu yetki verilmediği sürece denetlemesinin ve 

takibinin anayasal sistemde düzenlenmediğini”  belirterek, amaç suça yönelik icrai hareket 

niteliğinde olduğunu hukuku dolanarak TSK’nın yasal vazifesini göz ardı etmiştir. Mahkemenin bu 

cılız gerekçesi atılı suça kılıf uydurmaya yönelik,  kasıtlı bir değerlendirmedir.  

 
TSK’nın  yetki  ve sorumluluk alanını kasıtla kısıtlamaya ve etkisizleştirmeye çalışmak 

mahkemenin yetkisi dahilinde değildir.  Aksine mahkeme, bu sözde gerekçesi ile idarenin işlem ve 

eylemlerini denetleme ve şekillendirme amacı taşıdığını  da göstermiştir. Bu emirde Garnizon 

Komutanlıklarına verilen yasal ve meşru görev,   kamuya açık faaliyet yürütülen mahallerdeki / 

toplantı yerlerinde  irticai faaliyetlerin tespitidir. Bu görev, böyle bir  emre ihtiyaç duyulmadan 

dahi, Garnizon Komutanlıklarınca  yürütülmesi yönetmelikle zaten emredilmiş hususlardır.   

 

Kaldı ki, bu tarihte yürürlükte bulunan, 14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık Direktifi, 28 Mart 

1997 tarihli İç İşleri Bakanlığının genelgesi ve 14.04.1997 Adalet Bakanlığı genelgesi 

yayınlanmış ve yürürlüktedir. Bu genelgeler ve diğer mevzuat Garnizon Komutanlıkları 

koordinesinde istihbarat koordinasyonunun sağlanmasını, Bakanlıklar, tüm idari ve mülki 

makamların irticai faaliyetlerinin topyekün ve müştereken tespiti ve önlenmesini, kurumlar 

arası bilgi akışını ve diğer birçok mücadele detaylarını açıklamaktadır.   

 

Mahkeme, cılız idari gerekçeler uydurmak yerine, öncelikle başta TSK’nın asli vazifesi olmak 

üzere Garnizon Komutanlıklarına verilen yukarıda sayılan yetkilerin farkında olmalıdır.  Kaldı ki bu 

emirde amaçlanan esas konu, mahkemenin çarpıttığı gibi, Diyanet İşleri Başkanlığının idari 

denetimi değildir. İç tehditle mücadelede anayasal düzene aykırı faaliyetlerin tespiti ve 
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önlenmesi TSK nın asli görevidir. Mahkeme, bu belgede yer alan emri, Diyanet İşleri 

Başkanlığının sözde idari denetimi gibi göstererek, TSK nın yasal görev ve sorumluluklarını 

kısıtlama gayretine girip, günümüze emsal oluşturmak niyetinde olduğunu da göstermektedir.  

Ancak mahkeme aynı yorumu, Emniyet mensubu Orakoğlu’nun da içinde bulunduğu Sarmusak 

olayında, üstelik TSK’nın yasal ve meşru görevinin bir gereği olarak yürüttüğü  faaliyetleri sekteye 

uğratarak, TSK dan belge kaçırma faaliyetinde aynı yorumu yapmamış, Emniyetin, Anayasal bir 

kurum olan TSK’ yı denetiminin mümkün olmadığını ve bu kapsamda bu faaliyetin başta 3,5 aylık 

Daire Başkanı Orakoğlu olmak üzere Emniyet içinde oluşan bir  şebekenin  anayasal düzene karşı 

giriştikleri kalkışmaya yönelik bir icra hareketi olarak değerlendirmemiştir. Mahkeme, çifte 

standart uygulama konusunda, bariz örnekler sergilemektedir. Ayrıca, Anayasal düzene aykırı 

hiçbir faaliyet  hiçbir bahaneyle yasal koruma altına alınamaz, İdari sözde gerekçelerle TSK’nın 

yasal görev ve sorumlukları kısıtlanmaya çalışılarak, 15 Temmuz kalkışmasında örneği görüldüğü 

gibi, anayasaya aykırı irticai hareketlere ya da başka bir deyişle siyasal İslamın yasa dışı 

faaliyetlerine geniş hareket alanı bırakılamaz. Mahkemenin de katıldığı FETÖ üyesi Bilgili’nin 

iddianamesinin esas hedefinin de bu olduğu açıkça anlaşılmaktadır (Bu konu dilekçemizin 

20.GGG. maddesinde detayları ile incelenmiştir.)  

 

Mahkeme bir iç tehdit olan irticaya karşı Devletin tüm kurumlarıyla giriştiği mücadelede, 

TSK’nın ve Garnizon Komutanlıklarının hükümetin yürüttüğü mücadele ile aynı doğrultuda ve 

irticai faaliyetlerin tespiti maksadıyla verdiği emri ve yürüttüğü görevi, anayasal düzene karşı 

faaliyet yürütmesi mümkün olmayan hükümete karşı hangi gerekçeyle bir kalkışmanın icra 

hareketi olduğunu açıkça ve gerekçesiyle açıklayamamıştır.  

 

Mahkeme, ileri sürdüğü bu iddia ile,  esasen, hükümetin  irticai faaliyet yürüttüğünü ve bu 

mücadeleden son derece rahatsız olduğunu zımnen ifade etmektedir. Mahkemenin iddiasından; 

HÜKÜMET İRTİCAİ FAALİYET YÜRÜTÜYOR, TSK’DA İRTİCA ADI ALTINDA HÜKÜMETLE MÜCADELE 

EDİYOR ANLAMI ÇIKMAKTADIR. Ancak o dönemde meşru hükümetin de esasen irticai faaliyetlere 

karşı bir takım tedbirler aldığı ve almaya çalıştığı bilinmektedir. Rahatsız olan bir takım siyasi 

gruplar ve maalesef mahkemedir. Ancak bu durumda dahi, TSK’nın mücadelesinin meşru ve yasal 

sayılmasında hiç bir tereddüt olmamakla birlikte, TSK’nın anayasal düzene karşı faaliyet içinde 

bulunduğu zımnen ifade edilen hükümetin ya da bir başka kurumun siyasi amaçları 

doğrultusunda amaç ve eylem birliği içinde bulunması mümkün değildir.  Bu durumda  anayasaya 

aykırılık teşkil edecek eylem TSK’nın değil, anayasal düzene karşı olan kurumun eylemi olur. 

TSK’nın anayasa ve yasalardan kaynaklanan esas görevi anayasal düzene karşı yönelen tehditlerle 

mücadeledir, Mahkeme TSK’nın bu tehditlerin bileşenlerini korumak ve kollamak yükümlülüğü 

olduğunu ileri süremez.  

 

Hasan Celal Güzel’in BÇG hakkında yaptığı suç duyurusu kapsamında, İstanbul 4 Nolu  

DGM’nin verdiği karar ile  11 Aralık 1997 tarihinde kesinleşen, Ankara DGM Başsavcığınıın 

4.08.1997 Tarih Hz.No:1997/285, Karar No: 1997/77 sayılı “Takipsizlik kararı”nın gerekçesi, söz 

konusu belgenin (belgelerin) ve BÇG nin yasallığının teyit edilmesinin çok dışında;  

 

Esasen ülkemizde yaşanan irticai faaliyetlerin ulaştığı seviye, TSK’nın  tarihi misyonu,  laiklik 

karşıtı faaliyetlerin ülke nizamını dini esaslara göre değiştirmeyi amaçlayan laiklik aleyhtarı 

faaliyetlerin çok büyük bir gelişme kaydettiği ve devlet düzenini ciddi şekilde tehdit eder hale 
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geldiği, irticai faaliyetlerin başta İRAN olmak üzere  bazı devletler tarafından desteklendiği ve 

bunun  hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek olduğu, laik devlet düzenini tehdit eden ve 

bölücü ihanet hareketi (PKK) ile birlikte birinci tehdit haline gelen irtica karşısında TSK nın  

vazifesinin sadece ülke sınırlarını yabancı devletlerin ordularına karşı korumak olmadığı, rejime 

yönelen tehlikelerin karşısına dikilmek zorunda olduğu, laik demokratik devlet düzeninin 

Atatürk’ün emaneti olduğu, bu tehdide karşı koymanın Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Türküm 

diyebilen herkesin görevi olduğu, BÇG’nin varlığının önceden kamuoyuna açıklanmış olduğu 

temel tespitlerine dayanmaktadır. Ankara DGM Başsavcılığının 4.08.1997 tarihli kararından alıntı 

aşağıdadır;  

 

 

 
 

Bu davanın açılmasının önünü açan, yukarıda gerekçesinden alıntı yaptığımız DGM Savcılık 

kararını onaylayan İstanbul 4 Nolu DGM’nin kararının, hiçbir yeni delil olmadan ve hukuka aykırı 

olarak soruşturma başlatıldıktan sonra KYOK kararının kaldırılmasıdır.  Bu hukuk dışı kararla,  bir 

davanın açılması hukuk yok sayılarak mümkün olmuş ise de, esasen, bu kararı kaldıran 

mahkemenin FETÖ üyelerinin esas amacının, yukarıda yer alan DGM Başsavcılık kararının 

gerekçesini ortadan kaldırma ve kendi siyasi amaçları doğrultusunda yasal engelleri yok etme 

niyetinden kaynaklandığı açıktır.   

 

Ankara DGM Başsavcılığının 4.08.1997 tarihli kararının yukarıda yer alan gerekçesi,  

“takipsizlik kararı”nın  kaldırılması ile yok sayılması mümkün olmayan, söz konusu belgeden 

bağımsız ve BÇG faaliyetlerinin ne olup ne olmadığı ile ilişkili olmayan, TSK’ın  mutlak ve yasal 

vazifesi ile Atatürk’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyetinin laik demokratik devlet düzeninin 
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genel ve değişmez temel tespitleridir. HİÇBİR MAHKEME, DAVA KONUSU KARARI ORTADAN 

KALDIRSA DA BU TEMEL TESPİT VE GEREKÇELERİ ORTADAN KALDIRAMAZ.  

 

YUKARIDA SAYILAN GEREKÇELER VE MEVZUAT KAPSAMINDA “LAİKLİK KARŞITI 

FAALİYETLER” KONULU 16 NİSAN 1997 TARİHLİ BELGE HİÇ BİR BİÇİMDE ATILI SUÇA DAYANAK 

ALINAMAZ. BU BELGEYİ ATILI SUÇA DAYANAK ALMAK, ANCAK ANAYASAL DÜZENİ YENİDEN 

TARİFE YÖNELİK SİYASİ MAKSATLARA HİZMET EDER. BU İSE KABUL EDİLEMEZ. 

 

İİ. (19).A. 29 NİSAN 1997 TARİHLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU RAPOR SİSTEMİ” KONULU 

BELGE (8.Kls.S:249-255) (sayfa 2956-2965) (CD5/Arşiv/Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi) : 

 

Türk Silahlı Kuvvetleri Rapor Sistemi Yönergesinde (SİLKUVRAP; MY 227-1) rapor edilecek 

konular içerisinde ‘İrticai Faaliyetler’ bulunmamaktadır. 10 Nisan tarihli “Batı Çalışma Grubu” 

konulu emirle irticai faaliyetlerin de Gnkur. Başkanlığına bildirilmesi emri verilmiştir. Bu emirle 

yeni bir rapor sistemi getirilmemiş, sadece irticai faaliyetlerin de mevcut rapor sistemindeki 

formatların İrticai faaliyetlerin bildirilmesinde de kullanılması sağlanmıştır. Kısacası bu emirle 

mevcut yönergeye (MY 227-1) irticai faaliyetler de dahil edilmiştir. Bu suretle TSK’da gelişi güzel 

rapor formatlarının kullanılması uygun görülmeyerek söz konusu emir yayınlanmıştır. Bu emirle 

yeni bir sistemin getirilmesi söz konusu değildir. Emrin gereği için ‘Dağıtım Planı’ yürürlükte olan 

MY 227-1 Yönergesindeki birliklerdir. Yukarıdaki başlıkta açıklanan 16 Nisan 1997 Tarihli emrin,  

29 Nisan tarihli bu emirde ilgi (c) olarak, “Laiklik Aleyhtarı Faaliyetlere” ilişkin bilgilerin de mevcut 

rapor sistemine dahil edilmesini sağlamaya yöneliktir. 

 
Ancak, dosyadaki 29 Nisan 1997 tarihli belgeler üzerinde oynama yapılarak birbirlerinden 

türetilmiş, farklı kaynaklara dağıtılarak bu kaynaklardan savcılığa teslim edilmiş farklı 

versiyonları olan 29 Nisan 1997 tarihli farklı belgeler mevcuttur. Kumpas organizasyonu 

tarafından kaynak çeşitliliği sağlamak üzere Ergenekon, Balyoz ve Karargah evleri kumpas 

davalarında ikametgah ve çalışma odalarına konularak, yine FETÖ Emniyet mensupları tarafından 

bulunmuş,28 Şubat davasına ithal edilmiş, ayrıca müştekiler tarafından dava dosyasına 

sunulmuştur. 29 Nisan 1997 tarihli belgenin ıslak imzalı aslı hiçbir yerde bulunmamıştır. 

Dosyada bulunan dijital müdahale ile tahrif edilmiş belgelerin delil niteliği yoktur.  Dosyada yer 

alan tüm belgeler kumpas organizasyonu tarafından türetilmiş belgelerdir. Gerekçeli karada 

sayılan hiçbir belge, birbirlerini teyit edemez.  

 
1) Belgenin Geçmişi ve Hukuki durumu;  

 

Bu belge Hasan Celal Güzel’in DGM’ye suç unsuru taşıdığı gerekçesiyle dilekçesine ek olarak 

koyduğu biri sahte 5 (beş) belgeden bir tanesidir.   

 

30.07.1997 tarihli Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı 1997/285 Hz. sayılı dosyada içlerinde 

“29 Nisan 1997 Tarihli “Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi” konulu Belgede bulunan yukarıda 

sayılan 6 belgeyle ilgili olarak yaptırılan Bilirkişi İnceleme Tutanağının da  yer aldığı,  Ankara DGM 

Cumhuriyet Başsavcılığının 27 Temmuz 1997 tarih 1997/285 Hz. sayılı yazısına cevaben, 

Gnkur.Bşk.lığının 29 Temmuz 1997 tarih ve 955 ara numaralı yazıda (G.K.s.2955, Kls.250) özetle;     
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 İlgi yazı ekinde gönderilen belgelerin incelendiği, bu belgelerin İrtica tehdit 

değerlendirmesine esas olacak, irticai faaliyetlerin tespitine ilişkin “Gizli” gizlilik dereceli ve 

kişiye özel gerçek belgeler olduğu, belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi yapmak üzere 

Kur.Kd.Bnb.Erdoğan Alparslan’ın görevlendirildiği, “TSK’daki Mezhepci Yapılanma” başlıklı 

dokümanın TSK tarafından hazırlanmadığını, bu dokümanın gerçek dışı, uydurma, Türk Silahlı 

Kuvvetlerini bölmeye ve karalamaya yönelik olduğunun tespit edildiği bildirilmiştir.   

 
İstanbul 4 numaralı DGM Başkanlığına müşteki Hasan Celal Güzel vekilleri tarafından yapılan 

itiraz üzerine, "verilen takipsizlik kararının usül ve yasaya uygun bulunduğu, kamu davası 

açılması için yeterli delil bulunmadığından" 2845 sayılı yasanın 17. maddesi ve CMUK.nun 167. 

maddesi gereğince Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı 11 Aralık 1997 tarihinde kesinleşmiştir. Bu 

suretle yukarıda sayılan söz konusu belge dahil 5 belgenin mevzuata uygun olduğu, “TSK 

Mezhepçi Yapılanma” başlığı altındaki şemaların sahte olduğu teyit edilmiştir. 

 
2) Belgeyle ilgili mahkemenin değerlendirmesi ve çarpıtması;  

 
Mahkemenin, birbirinden bağımsız, hiç alakası olmayan hususları birbirine virgüllerle 

bağlayıp, sanki belge ile bir ilişkisi varmış izlenimi yaratacak şekilde, üstelik  kişisel makaleleri 

“GİZLİ” gizlilik dereceli resmi bir belgeymiş gibi araya monte ederek yaptığı manipülasyonunu 

açıkça görmek için;  bu belgeyle ilgili  değerlendirmesini önce aşağıda sunuyoruz;  

 

  Mahkeme gerekçeli karar sayfa 2964-2965 de, belgenin 5/b maddesiyle ilgili yaptığı 
değerlendirmesinde, 

 
“29 Nisan 1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin;  5/b maddesinde 

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bütün Kuran kurslarının ve Milli eğitim bakanlığını bağlı bütün 

imam hatip okullarının irticaya müzahir olarak tanımlandığı, sanık Erdoğan Öznal tarafından 

oluşturulan Siyasi İslamla Mücadele Yöntemleri Başlıklı Gizli İbareli 89 Sayfadan Oluşan 

Belgede (87.Kls. S:243-326) "Siyasi İslamı Kurma çabaları başlığı altında "Ne kadar yüksek 

derecede eğitim verirsek verelim, biz aydın din adamı yetiştiremiyoruz. Koskoca profesörler bile 

irtica içinde. Ya bizim eğitim sistemimizde bir yanlışlık var, ya da bizim dinimizde. Aydın din adamı 

parmakla sayılacak kadar az. "Mücadelenin Ana Stratejileri başlığı altında ise "Esas amaç, 

sivrisinekleri yoketmek değil, bataklığı kurutmak olmalıdır. Bataklık ise İmam Hatip okulları ve 

kuran kurslarıdır." belirlemesinde bulunarak Anayasal kurum olan Mili Eğitim Bakanlığı ve 

Diyanet İşleri Başkanlığınına bağlı bu kurumları suç işleyen ve Yargıtay tarafından da terör örgütü 

olarak kabul edilen diğer kriminal gruplar ile aynı katagoriye koyarak yok edilmesi gereken somut 

bir veri olmadığı halde siyasal İslamı gerçekleştirmeye çalışan irticai bir tehdit olarak kabul 

ettikleri anlaşılmıştır. “  Demektedir 

 
Mahkeme yaptığı  bu değerlendirmesinde,  

 
      “29 Nisan 1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin; 5/b maddesinde 

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bütün Kuran kurslarının ve Milli eğitim bakanlığını bağlı bütün 

imam hatip okullarının irticaya müzahir olarak tanımlandığı” ifadesinden sonra virgül koyarak, 

değerlendirmesine;   
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YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün ikametindeki aramada ele geçirilen, Sanık Erdoğan Öznal’ın,   

MGK toplantısından 7 ay sonra, hükümetin istifasından 3 ay sonra tamamen serbest iradesiyle, 

kendi fikir ve düşüncelerini içeren kişişel çalışması olarak yazmış olduğu ve YÖK Başkanına verdiği  

özel  makale taslağını,  sanki kurumsal olarak hazırlanmış, evrak kaydı yapılmış,  29 Nisan 1997 

tarihli belgeyle ilişkili  Gizli bir evrak izlenimi yaratacak şekilde;  

 

“sanık Erdoğan Öznal tarafından oluşturulan Siyasi İslamla Mücadele Yöntemleri Başlıklı 

GİZLİ İBARELİ 89 Sayfadan Oluşan Belgede (87.Kls. S:243-326) "Siyasi İslamı Kurma çabaları 

başlığı altında…” şeklinde devam etmiştir.  

 

Mahkemenin bu manipülasyonu, 29 Nisan 1997 tarihli belgeyi zımnen, Gnkur Başkanlığı  ile 

hiçbir ilişkisi bulunmayan sanık Erdoğan Öznal’ın kişisel bir çalışması,  özel yaşamı ve özgürlük 

alanındaki, Gnkur Başkanlığını hiçbir biçimde ilgilendirmeyen fikir ve düşünceleri ile ilişkilendirme 

eylemidir. Kaldı ki; yargı yetkisini Cumhuriyet anayasasından alan hiçbir mahkeme “siyasal 

islamı” savunamaz ve kişilerin özgürlük alanındaki fikir ve düşüncelerini tam da gerekçeli kararda  

iddia ettiği nedenlerle suç olarak tanımlayamaz.   

 

Sanık Erdoğan Öznal Mahkemedeki savunmasında (G.K.s.1053)(04.02.2014 tarihli 65. 

Celse); 

 

 

“Bu analizim bir YÖK yayını değildir, resmi bir belge değildir. YÖK ile hiçbir ilişkisi yoktur. 

Bu bana ait bir çalışmadır. İçindeki tespitler, fikir ve düşünceler, öneriler benimdir, kimseyi 

bağlamaz. YÖK ile ilgisi olmadığı gibi Kemal Gürüz ile de hiç ilgisi yoktur ve onunla 

irtibatlandırılamaz. YÖK'e bir talimat verme niteliğinde değildir. Bir icra planı bir eylem planı 

değildir. Sayın Kemal Gürüz kendisine nezaket icabı verdiğim bu çalışmayı okumamıştır bile. 

İçeriğine şöyle bir göz atıp kütüphanesine koymuştur. Dolayısıyla bir mesai arkadaşı olarak 

benim hazırlayıp sunduğum bir çalışmayı kütüphanesinde bulundurması kadar doğal bir şey 

olamaz.” Demiştir.  

 

  
 Mahkeme G.K. sayfa 2964-2965 deki değerlendirmesine fasıla vermeden, Sanık Erdoğan 

Öznal’ın kişisel makalesinden alıntı yaparak  ve bu alıntıya  kendi siyasi düşüncesine göre 

yorumlarla değerlendirerek, sanki 29 Nisan 1997 tarihli belge aynı içeriğe sahipmiş algısı 

yaratmak üzere aşağıdaki şekilde devam etmiştir;  

 

 "… Ne kadar yüksek derecede eğitim verirsek verelim, biz aydın din adamı yetiştiremiyoruz. 

Koskoca profesörler bile irtica içinde. Ya bizim eğitim sistemimizde bir yanlışlık var, ya da bizim 

dinimizde. Aydın din adamı parmakla sayılacak kadar az." Mücadelenin Ana Stratejileri başlığı 

altında ise "Esas amaç, sivrisinekleri yoketmek değil, bataklığı kurutmak olmalıdır. Bataklık ise 

İmam Hatip okulları ve kuran kurslarıdır."belirlemesinde bulunarak Anayasal kurum olan Mili 

Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınına bağlı bu kurumları suç işleyen ve Yargıtay 

tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen diğer kriminal gruplar ile aynı katagoriye 

koyarak yok edilmesi gereken somut bir veri olmadığı halde siyasal İslamı gerçekleştirmeye 

çalışan irticai bir tehdit olarak kabul ettikleri anlaşılmıştır….”  Diyerek devam etmiştir. 
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Mahkemenin bu değerlendirmesiyle hiçbir ilişkisi bulunmayan 29 Nisan 1997 tarihli “BÇG 

Rapor Sistemi” konulu belgeyi, mahkemenin manipülasyonunu açıklıkla görmek açısından  

aşağıda gösterme ihtiyacı duyulmuştur. Sahte CD 5 içinde bulunan sözde “Genelkurmay 

Personel Başkanlığına adresli gözüken nüshası aşağıdadır;  
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Mahkemenin, belgeyle ilişkili olmayan bu değerlendirmesi ve manipülasyonu, mahkeme 

heyetinin nasıl bir  siyasi ve hukuk dışı eylem içinde hüküm verdiğini açıklamaya yetmektedir  

 

3) TSK’nın Anayasa ve Kanunlardan  kaynaklanan Vazifesine  Uygunluğu;   

 

Mahkeme G.K. sayfa 2964-2965 deki değerlendirmesine aşağdaki şekilde devam etmiştir;  

 

“…. 5/f maddesinde "camilerde vaazların Garnizon Komutanlıklarınca takip edilmesi 

suretiyle, laiklik aleyhtarı ve suç teşkil edilen hususların tespit edilmesi ve yasal işlem yapılması 

için derhal Genelkurmay Başkanlığına bildirilmesi sağlanacaktır." emri ile Anayasadan, yasadan 

ve 14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık direktifinin görev olarak vermediği bir yetkinin kullanıldığı,bir 

kamu kurumunun yetki verilmediği takdirde diğer bir kamu kurumunu denetleyemeyeceği” 

Değerlendirmesini yapmaktadır.  

 

Mahkemenin bu değerlendirmesine karşı; bu belgenin yasalara uygunluğu yukarıdaki başlıkta 

yer alan 16 Nisan 1997 Tarihli “Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler” konulu  belge açıklaması içinde 

“Belgenin TSK’nın Anayasa ve Kanunlardan kaynaklanan Vazifesine  Uygunluğu” alt başlığında 

(Md.20.HH.) detaylarıyla açıklanmıştır.  Bu açıklama bu belge içinde aynen geçerlidir.  

 

Ancak yukarıdaki başlıkta açıklanan şu hususu bir kez daha aynen tekrar etmekte yarar 

görüyoruz;  Hasan Celal Güzel’in  BÇG hakkında yaptığı suç duyurusu kapsamında, İstanbul 4 Nolu  

DGM’nin verdiği karar ile  11 Aralık 1997 tarihinde kesinleşen, Ankara DGM Başsavcığınıın 

4.08.1997 Tarih Hz.No:1997/285, Karar No: 1997/77 sayılı “Takipsizlik kararı”nın gerekçesi, söz 

konusu belgenin (belgelerin) ve BÇG nin yasallığının teyit edilmesinin çok dışında;  

 

Esasen ülkemizde yaşanan irticai faaliyetlerin ulaştığı seviye, TSK’nın  tarihi misyonu,  laiklik 

karşıtı faaliyetlerin ülke nizamını dini esaslara göre değiştirmeyi amaçlayan laiklik aleyhtarı 

faaliyetlerin çok büyük bir gelişme kaydettiği ve devlet düzenini ciddi şekilde tehdit eder hale 
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geldiği, irticai faaliyetlerin başta İRAN olmak üzere bazı devletler tarafından desteklendiği ve 

bunun  hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek olduğu, laik devlet düzenini tehdit eden ve 

bölücü ihanet hareketi (PKK) ile birlikte birinci tehdit haline gelen irtica  karşısında TSK nın  

vazifesinin sadece ülke sınırlarını yabancı devletlerin ordularına karşı korumak olmadığı, rejime 

yönelen tehlikelerin karşısına dikilmek zorunda olduğu, laik demokratik devlet düzeninin 

Atatürk’ün emaneti olduğu, bu tehdide karşı koymanın Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Türküm 

diyebilen herkesin görevi olduğu, BÇG’nin varlığının önceden kamuoyuna açıklanmış olduğu 

temel tespitlerine dayandığı yukarıdaki başlıkta, mahkeme kararından yapılan birebir alıntı ile 

açıklanmıştır.  

 

Ankara DGM Başsavcılığının 4.08.1997  tarihli kararının yukarıda başlıkta yer alan gerekçesi,  

“takipsizlik kararı”nın  kaldırılması ile yok sayılması mümkün olmayan, söz konusu belgeden 

bağımsız ve BÇG faaliyetlerinin ne olup ne olmadığı ile ilişkili olmayan, TSK’ın  mutlak ve yasal 

vazifesi ile Atatürk’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyetinin laik demokratik devlet düzeninin 

genel ve değişmez temel tespitleridir.  

 

YUKARIDA SAYILAN GEREKÇELER VE MEVZUAT KAPSAMINDA “BÇG  RAPOR SİSTEMİ” 

KONULU 29 NİSAN 1997 TARİHLİ BELGE ATILI SUÇA DAYANAK ALINAMAZ. BU BELGEYİ ATILI 

SUÇA DAYANAK ALMAK ANCAK SİYASİ MAKSATLA AÇIKLANABİLİR. BU İSE KABUL EDİLEMEZ.  

 

4) Dava klasörlerinde bulunan ve karara esas alınan 29 Nisan 1997 tarihli FOTOKOPİ 

İMZALI belgeler, kaynak çeşitlendirmek için üzerinde tahrifat yapılmak suretiyle birbirlerinden 

türetilmiş, Ergenekon, Balyoz ve Karargah evleri kumpas davalarında ikametgah ve çalışma 

odalarına konularak, yine FETÖ Emniyet mensupları tarafından bulunarak 28 Şubat davasına 

ithal edilmiş, ayrıca müştekiler ve avukatları tarafından dava dosyasına da servis edilmiştir;  

 

       Dz.K.K.Lığına adresli gözüken nushanın adres kısmı şilinmiş, “Gnkur Personel 

Başkanlığına” yazılarak sahte CD 5 içine, “Jandarma Genel Komutanlığına” yazılarak  Gölcük 

Donanma K.lığında Balyoz kumpasında çalışma odasına yerleştirilen 11 nolu CD içine ve Hanefi 

Avcı’nın ikametindeki aramada ele geçen 8 nolu CD içine monte edilmiştir. BU 4  BELGENİN 

İMZA, EL YAZI TARİH VE EL YAZI EVRAK ARA NUMARASI VE KAŞELERİN YERLERİ DAHİ BİREBİR 

AYNIDIR. ESASEN BU DURUM, CD 5 İN KUMPAS ÜRÜNÜ OLDUĞUNU DA KESİN OLARAK 

AÇIKLAMAKTADIR.  

 

 Bülent Orakoğlu’nun savcılığa teslim ettiği (Kls.47.s.102-103) ve Hanefi Avcı’nın ikametinde 

ele geçen  8 Nolu kumpas CD içinde yer alan  (111. Kls. s.244-245 ) Dz.K.K.lığına adresli gözüken 

belge;  
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 Katılan Hasan Celal Güzel'in Ankara DGM C.Başsavcılığının 1997/285 hazırlık dosyasına 

sunduğu (250.Kls.s 19-64), Müşteki  Aslan Değirmenci, Şeref Malkoç, Mehmet Bekaroğlu, Kazım 

Arslan, Teoman Rıza Güneri ve Şamil Tekir' in soruşturma dosyasına sunduğu belgedir.  

Ergenekon kumpas soruşturması kapsamında Doğu Perinçek’in  ikametinde ve  Ahmet Tuncay 

Özkan’ın ikametine ait depoda elde edilen ADRES VE EL YAZI NOTU OLMAYAN   belge;   

       

 
 

 Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan kumpas Balyoz soruşturması kapsamındaki 

aramalarda elde edilen 11 nolu CD içerisinde yer alan belge JANDARMA GENEL K.LIĞINA 

ADRESLİ  gözüken sözde belge (6.Kls. S:13-19);  

 

       ADRES SİLİNMİŞ 

El yazı Notu Yok 
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 Tamer Tatar’ın getirdiği iddia edilen CD 5 İÇİNDE (CD5/Arşiv/Batı Çalışma Grubu Rapor 

Sistemi) bulunan GENELKURMAY PERSONEL BAŞKANLIĞINA adesli gözüken  belge;  
 

 
 

BİRBİRLERİNDEN TÜRETİLMİŞ TÜM BELGELERDE AŞAĞIDAKİ İMZA BULUNMAKTADIR;  
 

                                             
 

29 Nisan 1997 tarihli belgelerin kaynaklarına göre üzerindeki dijital tahrifatlar ve belge 

üretme kumpas organizasyonu dilekçemizin “Hanefi Avcı’nın Eskişehir ilindeki ikametinde yapılan 

aramada elde edilen ve 8 İle numaralandırılan CD içerisindeki Batı Çalışma Grubu ile ilgili bilgi ve 

belgeler” başlıklı 20.WW maddesinde detayları ile açıklanmıştır.   

 

El Yazı Notu Yok 

El Yazı Notu Yok 
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SONUÇ OLARAK;  

 

KARARA ESAS ALINAN VE DOSYADA BULUNAN  29 NİSAN 1997 TARİHLİ TÜM BELGELER  

DİJİTAL  MÜDAHALE  İLE  BİRBİRLERİNDEN TÜRETİLMİŞ,  ADRES,  İMZA VE  EL YAZI NOTU 

KISIMLARI İLE  OYNANMIŞ / DEĞİŞTİRİLMİŞ, KUMPAS CD LER (5 VE 11 NOLU)  İÇİNE 

YERLEŞTİRİLMİŞ, TÜRETİLMİŞ NUSHALARI MÜŞTEKİ AVUKATLARINA DA VERİLEREK FETÖ ÜYESİ 

SAVCIYA İLETİLMİŞ  OLAN VE  ISLAK İMZALI ASLI BULUNMAYAN  BELGELERDİR. DİJİTAL 

MÜDAHALE İLE ASLI DEĞİŞTİRİLEREK TÜRETİLMİŞ BU BELGELERİN DELİL NİTELİĞİ YOKTUR. 

KARARA ESAS ALINAMAZ. Aksine, delil ve kaynak çeşitliliği yaratmak  üzere belge üzerinde dijital 

kumpas müdahale ile tahrifat yapılarak, üstelik  kumpas CD ler içine yerleştirilen, B.Orakoğlu ve 

müşteki avukatları kanalıyla da servis edilerek adil yargılamayı etkileyen bu eylem, TCK 

kapsamında, şikayete bağlı olmayan bir suç olarak tanımlanmıştır. Mahkemeniz Türk hukukunu 

resen uygulamakla yükümlüdür.   

           

JJ. (19).B. 29 NİSAN 1997 TARİHLİ BATI ÇALIŞMA GRUBU RAPOR SİSTEMİ KONULU 

BELGENİN EK-A'SINDA BULUNAN BATI ÇALIŞMA GRUBU GÜNLÜK DURUM RAPORU 

(BATGÜNDURAP) İSİMLİ BELGE (G.K.s.2959): 

 

Bu belge  yukarıda açıklanan 29 Nisan 1997 Tarihli “Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi” 

Konulu Belge’nin EK-A sında yer alan, Türk Silahlı Kuvvetleri Rapor Sistemi Yönergesinde 

(SİLKUVRAP; MY 227-1) mevcut rapor formatlarına uygun olarak  resmi kurumlarca tespit 

edilen“irticai faaliyetlerin” günlük olarak rapor edilmesi  maksadıyla oluşturulmuş,  boş rapor 

formatıdır. Bağlı olduğu ana emir yukarıda değerlendirilmiştir. Gerekçeli kararda da ayrıca 

değerlendirme yapılmamıştır. 

 

KK. (19).C. 29 NİSAN 1997 TARİHLİ BATI ÇALIŞMA GRUBU RAPOR SİSTEMİ KONULU 

BELGENİN EK-B'SİNDA BULUNAN BATI ÇALIŞMA GRUBU OLAY BİLDİRİM RAPORU 

(BATOLBİLRAP) İSİMLİ BELGE (G.K.s.2960):  

 

 Bu belge  yukarıda açıklanan 29 Nisan 1997 Tarihli “Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi” 

Konulu Belge’nin EK-B sinda yer alan, Türk Silahlı Kuvvetleri Rapor Sistemi Yönergesinde 

(SİLKUVRAP; MY 227-1) mevcut rapor formatlarına uygun olarak remi kurumlarca tespit edilmiş 

“irticai olayın” rapor edilmesi  maksadıyla oluşturulmuş,  boş rapor formatıdır. Bağlı olduğu ana 

emir yukarıda değerlendirilmiştir. Gerekçeli kararda ayrıca değerlendirme yapılmamıştır. 

 

LL. (20). 5 MAYIS 1997 TARİHLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU BİLGİ İHTİYAÇLARI” KONULU BELGE 

(sayfa 2965-2970)  

 

Gerekçeli kararda delil olarak belirtilen ve ek klasörlerde yer alan 5 MAYIS 1997 TARİHLİ 

BELGELERİN TAMAMI ŞÜPHELİDİR. BELGELER ÜZERİNDE ISLAK İMZA YOKTUR. BELGELER 

BİRBİRLERİNDEN  DİJİTAL MÜDAHALE İLE TÜRETİLMİŞ, ADRES,  İMZA, EL YAZI NOTU VE PARAF  

KISIMLARI İLE OYNANMIŞ / DEĞİŞTİRİLMİŞ VE ISLAK İMZALI  ASLI BULUNMAYAN  BELGELERDİR.  

DİJİTAL MÜDAHALE İLE ASLI DEĞİŞTİRİLEREK TÜRETİLMİŞ BU BELGELERİN DELİL NİTELİĞİ 

YOKTUR. KARARA ESAS ALINAMAZ,  
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Bu belgenin 765 sayılı TCK nun 147. Maddesinde yer alan  suçun oluşumuna katkısının ne 

olduğu, illiyet bağının nasıl kurulduğu açıklanmamıştır.  Belge içeriğinin doğruluğu  kesin olarak 

teyit edilmemiş olsa bile, dosyada bulunan belgede istenen açık kaynak bilgileri ile 54. Refah-

Yol  hükümetine nasıl bir baskı veya cebir uygulandığına dair dosyada  delil de yoktur.   

Ayrıca;  

Dz.K.K.lığının 5 Mayıs 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları” konulu bu belge ile  

ilgili olarak, Hasan Celal GÜZEL tarafından 28.7.1997 tarihinde Ankara DGM Başsavcılığı’na suç 

duyurusunda bulunulmuş, Başsavcılık 04.08.1997 tarihinde 1997/ 285 Hazırlık ve 1997/ 77 Karar 

sayılı dosya hakkında “takibat icrasına mahal olmadığı” kararını vermiş, bu karara karşı yapılan 

itiraz üzerine de İstanbul 4. No’lu DGM nin 11.12.1997 tarih ve MÜT. KARAR NO: 1997/285 sayılı 

kararı ile itiraz reddedilmiş ve bu suretle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kesinleşmiştir.  

Bununla birlikte ; 

 

Bülent Orakoğlu hakkında Dz.K.K.lığı Askeri Mahkemesinin “Devletin güvenliği ile ilgili 

belgeleri muvakkaten de olsa tahsis edilmiş yerden başka bir yerde kullanmak”  eylemi ile ilgili 

“görevsizlik kararı” verdikten sonra, Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde görülen 

davada, mahkeme beraat kararı vermiş ve  gerekçesinde özetle;  sayı ve imza içermeyen, günü 

belli olmayan  bilgisayar çıktısı olan belge içeriğindeki istenen bilgilerin bir çoğunun  yayınlar, 

beyanatlar ve faaliyetler nedeni ile kamuoyu tarafından büyük ölçüde bilinen hususlara ilişkin 

olduğundan devlet sırrı niteliği taşımadığı, diğer yandan belgenin taslak olduğu, resmi evrak 

niteliğini ortaya koyan yetkili makamın imzasının, parafesinin  bulunmadığı, yetkili makamın 

iradesini ortaya koyduğunun kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Ankara 2 Nolu DGM nin 

17.03.1999 gün, 1999 /11 E ve 1933 K.sayılı kararının ilgi kısmı aşağıdadır (Kls.45. s.19-20);  
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Ancak, Mahkeme belgeyi gerekçeli karar sayfa 2965 de aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;  

 

“5 Mayıs 1997 tarihli ve İSTH:3429-3-97/İKK.Ş.(317) sayılı Batı Çalışma Grubu Bilgi 

İhtiyaçları konulu GİZLİ ibareli "GİZLİ - KİŞİYE ÖZEL" kaşeli Deniz Kuvvetleri Komutanı Namına/ 

emriyle İKK.Ş.Md.Bnb.M.AYGÜNER ve İsth.D.Bşk.E.ŞAHAN paraflı, Koordine eden Hrk.Bşk.Tüma. 

A.ATILAN paraflı Kurmay Başkanı Koramiral Aydan EROL imzalı belgenin ilk sayfasında üst 

tarafta Sayın K.öncesiyle birlikte arz.şeklinde el yazısı ile yazılıp paraflanan iki sayfadan oluşan 

ve EK A sında Bilgi formatları bulunan belgenin Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu 

olduğu,..”   

 

Gerekçeli karar sayfa 2969 da bu belgenin;  

  

Av.Şeref Malkoç, Kazım Arslan, Mehmet Bekaroğlu, Teoman Rıza Güneri, Şamil Tekir'in 

24.02.2012 tarihli dilekçeleri ile teslim edilen CD içerisinde (Kls. 131 s.288-292),  Hanefi Avcı’nın 

ikametinde yapılan aramada ele geçen 8 Nolu CD içinde (Kls.111 s.281),  Bülent Orakoğlu’nun 

savcılığa teslim ettiği dosya içinde  (45. klasör(1), s. 317), Hasan Celal Güzel’in BÇG ile ilgili 

Ankara DGM Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda dilekçe ekinde ve savcılığa teslim ettiği 

belgeler arasında (Kls. 250 s.19-64 ) ve Aslan Değirmenci’nin savcılığa teslim ettiği CD içinde  (Kls. 

131 s.285-287) yer aldığı belirtilmektedir.    

 

 Gerekçeli karar 2970’de belge ile ilgli sonuç değerlendirmesinde ise;  

 

    “05 Mayıs 1997 tarihli İSTH.: 3429-3-97/İKK.Ş.(317) sayılı Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları 

konulu belgenin imza bloğunda imzası, parafı bulunan ve belgeyi hazırlayan kişiler tarafından 

doğrulanmış ve arşiv kayıtlarında yer aldığı ve olmayan, kayda girmeyen belgenin imhasının 

mümkün olmadığı anlaşılmakla bu belgenin gerçek olduğu anlaşılmakla hükme esas alınmıştır.” 

Demektedir.  

 

ANCAK MAHKEME  G.K.S.2969 DA SAYDIĞI HANGİ BELGENİN  BİRİNCİ SAYFASINDA “SAYIN 

K.ÖNCESİYLE BİRLİKTE ARZ.” ŞEKLİNDE EL YAZISI  VE   BELGEYİ HAZIRLAYANLARIN PARAFININ 

OLDUĞUNU AÇIKLAYAMAMIŞTIR.  

 

Mahkemenin klasör ve sayfa numarasını belirterek bu kısımda saydığı hiç belge üzerinde 

İKK.Ş.Md.Bnb.M.AYGÜNER ve İsth.D.Bşk.E.ŞAHAN PARAFI, Koordine eden Hrk.Bşk.Tüma. 

A.ATILAN PARAFI ve  Kurmay Başkanı Koramiral Aydan EROL imzalı belgenin ilk sayfasında üst 

tarafta SAYIN K.ÖNCESİYLE BİRLİKTE ARZ. ŞEKLİNDE EL YAZISI  VE  PARAFI YOKTUR.  

 

Mahkemenin gerekçeli kararda, B.Orakoğlu’nun teslim ettiği 5 Mayıs 1997 tarihli belge 

olduğunu ifade ettiği  45. klasör(1) s. 317’de böyle bir belge yoktur.  45 (1) Klasörü 293 sayfadan 

ibaret olup 317 nci sayfası yoktur.   

 

MAHKEMENİN TARİF ETTİĞİ VE B.ORAKOĞLU’NUN SAVCILIĞA DOSYA İÇİNDE FOTOKOPİ 

OLARAK 2013 YILINDA TESLİM ETTİĞİ BELGEDİR. BELGENİN ISLAK İMZALI ASLI ADLİ EMANETTE 

YOKTUR.   
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Üzerinde PARAFLAR ve  “SAYIN K.ÖNCESİYLE BİRLİKTE ARZ.” ŞEKLİNDE EL YAZI NOTU OLAN       

5 MAYIS 1997 TARİHLİ TEK BELGE, Bülent Orakoğlunun 2013 yılında savcılığı  teslim ettiği dosya 

içindeki belgelerin bulunduğu ancak,  FETÖ üyesi Bilgili’nin, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri 

Savcılığı Hazırlık Tahkikatı Dosyasındaki belgeler” şeklinde resmi makamdan gönderilen 

belgelermiş gibi tanıttığı 47(3).Klasör  s.40-41’de bulunan BELGEDİR.  MAHKEME SAYDIĞI 

DİĞER BÜTÜN BELGELERDE PARAF VE EL YAZI NOTU VARMIŞ VE BİRBİRLERİNİ 

DOĞRULUYORMUŞ GİBİ DEĞERLENDİRME YAPMIŞTIR.   

 

Bu belgenin Dz.K.K.lığı Askeri Mahkemesinden DOSYANIN İMHA EDİLMESİ NEDENİ İLE 

GÖNDERİLMEDİĞİNİ bir kez daha ifade etmekte yarar görüyoruz. FETÖ üyesi savcı K.Çetin, 

Sarumsak davası tahkikat dosyasını 24 Mayıs 2012 tarihli yazısı ile Dz.K.K.lığı Askeri Mahkemeden 

istemiş, Ancak mahkeme 24 Mayıs 2012  tarihli yazı ile dosyanın beraatle sonuçlandığından 

arşiv yönergesi gereğince imha edildiğini bildirmiş ve imha tutanağını savcılığa göndermiştir.  

Yazılar aşağıdadır (Kls.1 s.377-379);  
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Üzerinde imza, el yazı notu ve paraflar bulunan tek belge olan Orakoğlu’nun 2013 yılında 

savcılığa teslim ettiği belge; Dz.K.K.lığı Askeri mahkemesindeki “Sarmusak-Orakoğlu” davası, 2 

Nolu Ankara DGM de görülen Orakoğu ve  Onb.Sarmusak’ın yargılandığı dava ile H.Celal Güzel’in 

şikayeti ile Ankara DGM’de açılan davalara konu edilmemiştir. Orakoğlu’nun yargılandığı 

davalarda yargılama konusu olan 5 Mayıs 1997 tarihli belge; üzerinde paraf, imza ve tarih 

bulunmayan TASLAK BELGEDİR.  Hasan Celal Güzel’in Ankara 2 Nolu DGM ye şikayet dilekçesi 

ekinde verdiği 5 Mayıs 1997 tarihli belge üzerinde ise sadece İMZA vardır. El yazı notu ve paraflar 

yoktur.  

 

MAHKEMENİN KARARA ESAS ALDIĞI 5 MAYIS 1997 TARİHLİ BELGELERİN TAMAMI DİJİTAL 

MÜDAHALE İLE BİRBİRİNDEN TÜRETİLMİŞ, ÜZERİNDE OYNANMIŞ BELGELERDİR;  

 

Dosyada bulunan 29 Nisan 1997 tarihli belgelerin tamamı  “ARZ/RİCA EDERİM” şeklinde 

bittiğinden, tüm belgelerin “DOSYA”  NUSHASI OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR.  BU NEDENLE 

TÜM BELGELERDE “DOSYA” başlığı bulunması gereklidir. Dava dosyasında bulunan, dijital 

müdahele ile tahrif edilmiş ve gerekçeli kararda (G.K.s.2965 ve 2569) sayılan belgelerin 

mukayesesi aşağıdadır;   

 

1) SAYILAN 5 MAYIS 1997 TARİHLİ BELGELERİN 1.SAYFALARI;  

 

 Bülent Orakoğlu’nun savcılığa teslim ettiği dosya içinde bulunan belge 1.sayfası 

(Kls.47.s.41);  
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          Dz.K.K.ORA.GÜVEN ERKAYA’NIN 5 MAYIS 1997 TARİHLİ PARAFI                                                                                                                       

  

 

 

         

Ora.Güven Erkaya’nın parafının görülmesi açısından, paraflı Soruşturma Emri belgesi 

aşağıdadır (Kls.47 s.7);  

 
 

 Hasan Celal Güzel’in Ankara DGM ye yaptığı suç duyurusunda (Ankara DGM teslim ettiği  

(Kls.250.s.35) ve Müşteki Aslan Değirmenci’nin savcılığa teslim ettiği CD içinde yer alan belge 

(Kls.317.s.436) (Kls. 131 s.285-287);  
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 Hanefi Avcı’nın ikametinde ele geçen 8 Nolu CD içinde bulunan taslak  “DOSYA” nushası 

belgenin 1.sayfası (Kls.111 s.281);  

 
 

 Av.Şeref Malkoç, Kazım Arslan, Mehmet Bekaroğlu, Teoman Rıza Güneri, Şamil Tekir'in 

24.02.2012 tarihli dilekçeleri ile teslim edilen CD içerisinde bulunan belgenin imza sayfası (Kls. 

131 s.292);  

 

    ?           ?   ? 

                “DOSYA”  YAZISI YOK 

El Yazı Notu YOK 

El Yazı Notu YOK 
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2) 5 MAYIS 1997 TARİHLİ BELGELERİN İMZA SAYFALARI  ;  

 

 Bülent Orakoğlu’nun savcılığa teslim ettiği dosya içinde bulunan belge imza sayfası (Kls.47 

s.40);  

 
 

 Hasan Celal Güzel’in Ankara DGM ye yaptığı suç duyurusunda teslim ettiği “DOSYA 

NUSHASI” belgenin imza sayfası (Kls.250 s.34);    

“DOSYA”  YAZISI YOK 

El Yazı Notu YOK 
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 Müşteki Aslan Değirmenci’nin savcılığa teslim ettiği CD içinde yer alan “DOSYA NUSHASI” 

belgenin imza sayfası (Kls.317 s.435(Arslan Değirmencinin CD Araştırma ve Tutanağı ve ekleri)) 

(Kls.131.s.285-287);  

 
 

 

 

 

 

DOSYA PARAF BLOĞU YOK 

PARAF BLOĞU YOK 
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 Hanefi Avcı’nın ikametinde ele geçen 8 Nolu CD içinde bulunan taslak  “DOSYA” nushası 

belgenin imza sayfası (Kls.111 s.280);  

 
 

 Av.Şeref Malkoç, Kazım Arslan, Mehmet Bekaroğlu, Teoman Rıza Güneri, Şamil Tekir'in 

24.02.2012 tarihli dilekçeleri ile teslim edilen CD içerisinde bulunan belgenin imza sayfası (Kls. 

131 s.291);  

 
 

Bülent Orakoğlu’nun savcılığa teslim ettiği üzerinde “Sayın K. Öncesi ile birlikte arz” ve “ 

Dz.K.K.nı Ora.Güven Erkaya’nın 5 Mayıs 1997 tarihine ait parafı olduğu şeklen gözüken bu 

fotokopi  belge,   

?         ?             

? 

   ? 

İMZA VE PARAFLAR  YOK 

PARAF BLOĞU YOK 
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Hasan Celal Güzel’in DGM savcılığına yaptığı suç duyurusu dilekçesinin ekinde  ve 

müştekilerin savcılığa elden teslim ettikleri CD içindeki belgeler arasında da YOKTUR VE  ISLAK 

İMZALI ASLI DOSYADA VE ADLİ EMANATETE DE BULUNMAMAKTADIR.  Bülent Orakoğlu’nun 

savcılığa teslim ettiği bu belge ve diğer belgeler üzerinde tahrifat yapılarak üretilmiş, diğer 

kumpas davalarında olduğu gibi davaya dayanak çeşitliliği sağlanmıştır. Yukarıdaki  hiçbir  belge, 

bu sözde belgeyi teyit edemez.    

 

Ayrıca mahkemenin gerekçeli kararda (s.2965); Aydan EROL’un savcılık ifadesine atıfla ; 

“Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda benim imzamla yayımlanan gizli ve kişiye özel bu belge o 

tarihte askerlik görevini yapan İstihbarat Başkanlığı'nda görevli Onbaşı Kadir Sarmusak 

tarafından çalınmış ve olay "Köstebek" adı altında medyaya yansımıştır.”  İfadesi de yanıltıcıdır.  

Kadir Sarmusak tarafından çalındığı ifade edilen belge, üzerinde tarih, imza, evrak numarası, 

paraf bulunmayan taslak belgedir.  Kadir Sarmusak ve B.Orakoğlu hakkında Dz.K.K. Askeri 

Mahkemesinde açılan davada beraat gerekçesinden birisi de  BELGE ÜZERİNDE ISLAK İMZA 

BULUNMAMASI VE TASLAK   BELGE OLMASIDIR.  

 

Mahkeme gerekçeli kararında;  sanık Aydan Erol’un bu belge üzerindeki imzanın kendisine 

ait olduğunu, sanık Altaç Atılan’nın ise belge üzerindeki parafın kendisine ait olduğunu beyan 

ettiğini ve belgeyi doğruladıklarını ifade etmektedir.  Sanıkların, aynı belgeden türetilmiş farklı  5 

Mayıs 1997 tarihli belge versiyonların varlığı ortada iken,  bu  belge üzerinde bulunan fotokopi 

imza ve parafların kendilerine ait olduğunu ifade etmeleri,  dijital müdahale ile birbirlerinden 

türetilmiş bu şüpheli belgenin tahrif edilmeden orijinalliğini  aynen korduğunu  ve  resmi bir 

nitelik taşıdığını teyit edemez.   

 

Dava dosyasında birbirlerinden türetilmiş 3 farklı 5 Mayıs 1997 tarihli belge vardır;  

 

 Bülent Orakoğlu’nun savcılığa verdiği; üzerinde tarih, imza (Aydan Erol), evrak ara 

numarası, “arz/rica ederim yazısı, belgeyi hazırlayan ve koordine eden kısmında paraflar 

(M.Aygüner, E.Şahan, A.Atılan) ve “Sayın K.öncesiyle birlikte arz.”şeklinde el yazısı ile yazılıp 

paraflanan  belge, 

 

 Hasan Celal Güzel’in Ankara DGM Başsavcılığına dilekçe ekinde, Müşteki Aslan 

Değirmenci’nin ve  Şeref Malkoç’un (ve arkadaşları) savcılığa teslim ettiği CD içinde, üzerinde;  

tarih, imza, evrak ara numarası ve dosya nushası olduğunu gösteren “arz/rica ederim” yazısı 

bulunmasına rağmen  belgeyi hazırlayan ve koordine eden kısmı bulunmayan belge, 

 

 Hanefi Avcı’nın ikametinde ele geçen 8 Nolu CD içinde bulunan üzerinde; “Dosya” ve 

“arz/rica ederim” yazısı bulunan,  tarih, imza, evrak ara numarası, belgeyi hazırlayan ve 

koordine   paraf ve   imza bulunmayan ancak  hazırlayan, koordine  eden  ve yetkili amir isim 

bloğu açılmış ( sarumsak davasına konu olan taslak) belge, 

 

3 farklı  5 MAYIS 1997 tarihli belge olmasına rağmen;  

 

- İMZA BULUNAN BELGELERDEKİ AYDAN EROL İMZASI BÜTÜN BELGELERDE BİRE BİR 

AYNIDIR,   
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- Belgenin birinci ve ikinci sayfalarında yer alan “5 Mayıs 1997” tarih kısmına el ile yazılan 

“5” RAKAMI TARİH BULUNAN BÜTÜN BELGELERDE BİREBİR AYNIDIR, 

- Belgenin birinci ve ikinci sayfalarındaki  evrak ara numarası bulunan belgelerde elle 

yazılan “3” ve “317” RAKAMI BÜTÜN BELGELERDE BİRE BİR AYNIDIR, 

- Evrakların birinci ve ikinci, sayfalarının alt ve üstüne elle basılan (kırmızı) “GİZLİ” ve 

“KİŞİYE ÖZEL” DAMGALARININ  YERİ VE İZ KARAKTERİ BÜTÜN BELGELERDE BİRE BİR 

AYNIDIR.  

- Farklı evrakta  yukarıda sayılan özellikler BİRE BİR AYNI OLAMAZ.  

- Aynı  EL YAZI TARİH VE EVRAK ARA NUMARASI, “GİZLİ”  ve  “KİŞİYE ÖZEL” damga ve 

İMZA karakterleri  taşıyan 3 fotokopi evrakın sadece birinde “Sayın K.öncesiyle birlikte 

arz.” el yazısı ile  paraflar  (M.Aygüner, E.Şahan, A.Atılan) bulunurken, AYNI 

KARAKTERDEKİ DİĞER  BELGELERDE BULUNMAMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR 

- Hasan Celal Güzel, Şeref Malkoç (ve arkadaşları) ile Aslan değirmencinin savcılığa teslim 

ettiği belgelerde “Dosya” nushası olduğunu gösterir “arz/rica ederim” satırı olmasına 

rağmen, belgeyi hazırlayan, koordine eden bloğu ve parafları yoktur. Ancak Aydan Erol 

imzalıdır. BU ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ BİR DOSYA NUSHASI GERÇEK OLAMAZ.  

Mahkemenin gerekçeli kararında (G.Ks.2965-2970) gizlediği ancak değerlendirmesinde 

“..İKK.Ş.Md.Bnb.M.AYGÜNER ve İsth.D.Bşk.E.ŞAHAN paraflı, Koordine eden Hrk.Bşk.Tüma. 

A.ATILAN paraflı Kurmay Başkanı Koramiral Aydan EROL imzalı belgenin ilk sayfasında üst 

tarafta Sayın K.öncesiyle birlikte arz.şeklinde el yazısı ile yazılıp paraflanan..” belge olduğunu 

ifade ederken açıkça sayamadığı ancak zımnen atıf yaptığı; 

BÜLENT ORAKOĞLU’NUN SAVCILIĞA TESLİM ETTİĞİ VE 47(3) KLASÖR SAYFA 40-41 DE 

BULUNAN 5 MAYIS 1997 TARİHLİ  BELGE,  HASAN CELAL GÜZEL, ŞEREF MALKOÇ (VE 

ARKADAŞLARI) İLE ASLAN DEĞİRMENCİ’NİN SAVCILIĞA TESLİM ETTİKLERİ (DOSYA NUSHASI)  

FOTOKOPİ İMZALI TÜM BELGELER,  ÜZERİNDE DİJİTAL MÜDAHALE YAPILMIŞ ŞÜPHELİ 

BELGELERDİR.   

HANEFİ AVCININ İKAMETİNDE ELE GEÇEN CD İÇİNDE BULUNAN BELGE İSE İMZASIZ, 

PARAFSIZ, TARİH VE EVRAK NUMARASI BULUNMAYAN  SARUMSAK DAVASINA KONU OLAN İLK 

TASLAK  BELGEDİR. Üstelik bu taslak belge üzerinde, birkaç kez değişiklik yapıldığı da, dosyada 

ki ifade tutanaklarından anlaşılmaktadır.  

AYRICA; 10 Temmuz 1997 tarihinde SABAH Gazetesinde yayınlanan 5 Mayıs 1997 tarihli 

belgede ise; karargah parafları ve “Sayın K.Öncesiyle birlikte arz” notu ile “Ora.Güven 

Erkaya’nın parafı (5/6) YOKTUR.  10 Temmuz 1997 tarihli Sabah Gazetesinden alıntı aşağıdadır;  
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Mahkemenin bir takım alıntılar yaparak delil ürettiği Gazeteci Taner Baytok’un “Bir Asker, Bir 

Diplomat” isimli kitabının 261.sayfasında Ora.Güven Erkaya 29 Nisan 1997 tarihli yazının Gnkur 

Başkanlığından geldiği ve 5 Mayıs 1997 tarihli evrakın tanzim edildiği tarihte yurt dışında 

olduğunu, hatta Sarumsak olayı ile birlikte BU EVRAKIN İŞLEMİNİN DURDURULDUĞUNU  

AÇIKLAMAKTADIR.  

ANCAK, EVRAK ÜZERİNDE, 5 MAYIS 1997 TARİHİNDE YURT DIŞINDA BULUNDUĞUNU 

BELİRTEN ORA.GÜVEN ERKAYA’NIN, 5 MAYIS 1997 TARİHLİ (5/6) PARAFININ OLDUĞU 

GÖRÜLMEKTEDİR. Taner Baytok’un kitabının 261.sayfasından alıntı aşağıdadır (Kls.47 s.23);     

                       

5 Mayıs 1997 tarihli evrak Dz.K.K.lığında hazırlanmış ancak işlem görmesi durudurulmuş 

olmakla birlikte, 5 Mayıs Tarihinde yurt dışında bulunan Dz.K.K. Ora.Güven Erkaya’nın bu evrakı 

5 Mayıs 1997 tarihinde paraflamış olması da mümkün değildir. 5 Mayıs 1997 tarihli belge 

Ora.Güven Erkaya’nın yurt dışından dönmesinden sonra arz edilmiştir. Diğer belgelerde olduğu 

gibi, bu belgenin da üzerinde defalarca dijital müdahale yapılmasının MAKSADINI VE 

KAYNAĞINI SORGULAMAK, KUMPASI AÇIKLAMAK İÇİN YETERLİDİR.  
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ISLAK İMZALI ASLI DOSYADA VE ADLİ EMANETTE BULUNMAYAN 5 MAYIS 1997 TARİHLİ 

BELGE’NİN ISLAK İMZALI ASIL BELGE OLDUĞU BELİRTİLEREK SANIKLARA HEM SAVCILIK 

SORUŞTURMASINDA HEM DE MAHKEME HEYETİNCE SORU YÖNELTİLMİŞ, SANIKLAR 

YANILTILARAK İFADELERİ ALINMIŞTIR;  

 

5 MAYIS 1997 TARİH VE “BİLGİ İHTİYAÇLARI” KONULU BELGENİN ISLAK İMZALI ASLI ADLİ 

EMANETTE VE DOSYA DA YOKTUR. Ancak, olmayan belge, bir anda ıslak imzalı belge şekline 

dönüşmüş ve  13.11.2014 tarihli 72.celsede Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden Hakim 

TURHAN KÖK tarafından sanık Cevat Temel Özkaynak’a Dz.K.K.lığının 5 Mayıs 1997 tarih ve “BÇG 

Bilgi İhtiyaçları” konulu belgenin ıslak imzalı aslının adli emanette kayıtlı olduğu  ve Gnkur 

Başkanlığından geldiği  belirtilerek soru yöneltilmiştir.  

 

13.11.2014 tarihli  72.Celse tutanağının ilgili kısmı aşağıdadır;   

“HAKİM TURHAN KÖK: "Evet iddianamede GENELKURMAYDAN GELEN ISLAK İMZALISI 

EMANETTE KAYITTA OLAN BÇG BELGELERİ OLAN, BATI ÇALIŞMA KURULU BİLGİ İHTİYAÇLARI 

BELGESİ onu size göstereceğiz şimdi bu belgeyi gördünüz mü? (Mübaşir Sanığa belgeyi gösteriyor) 

" 

Sanık Cevat Temel ÖZKAYNAK: (Sanığın verdiği cevap kayıt sisteminde anlaşılamamaktadır.) 

 

B.Orakoğlu’ nun teslim ettiği, üzerinde “K.Arz” notu olan FOTOKOPİ VE DİJİTAL 

MANİPÜLASYONA UĞRAMIŞ BELGE, bir anda ıslak imzalı asıl belge haline dönüşmüştür. 

 

  Hangi belgenin nereden geldiğinin, belgenin asıl mı? fotokopi mi? dijital mı? Olduğunun 

farkında olmayan, ya da kasıtla belge dönüştüren savcılık ve mahkeme heyetinin verdiği kararın, 

hukuku temsil ettiği ve  adil olduğu söylenemez. Ancak bu durum, bir belgenin yargı elinde nasıl 

evrim geçirdiğinin, tipik bir örneğini teşkil eder.  

 

SONUÇ OLARAK; 

 

Karara esas  alınan ve dosyada bulunan  5 Mayıs 1997 tarihli tüm belgeler  dijital  müdahale  

ile  birbirlerinden türetilmiş,  adres,  imza ve  el yazı notu kısımları ile oynanmış / değiştirilmiş, 

kumpas CD ler (5 ve 8 nolu)  içine yerleştirilmiş, türetilmiş nushaları müşteki avukatlarınca da  CD 

lere yüklenerek FETÖ üyesi savcıya iletilmiş, ıslak imzalı aslı bulunmayan ve ıslak imzalı beygeymiş 

gibi sanıklara soru yöneltilen belgelerdir.   

 

 Dijital müdahale ile taslak belge üzerinden aslı değiştirilerek türetilmiş bu belgelerin delil 

niteliği yoktur. Karara esas alınamaz. Kaldı ki, gerçek belge, Dz.K.K.lığı bağlılarına 

yayınlanmasından hemen sonra, işlemden kaldırılmıştır.  Delil ve kaynak çeşitliliği yaratmak  

üzere belge üzerinde dijital müdahale ile tahrifat yapılarak, üstelik  kumpas CD ler içine 

yerleştirilen, B.Orakoğlu ve müşteki avukatları kanalıyla da servis edilerek adil yargılamayı 

etkileyen bu eylem, TCK kapsamında, şikayete bağlı olmayan bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Mahkemeniz bu konuda Türk hukukunu resen uygulamakla yükümlüdür.   
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MM. (21). 6 MAYIS 1997 TARİHLİ “BATI HAREKAT KONSEPTİ” KONULU BELGE 

(8.Kls.S:271-282) (G.K.s.2970-2985) (CD5/Arşiv/Batı harekat konsepti) : 

 
1) CD 5 İÇİNDE BULUNAN  6 MAYIS 1997 TARİHLİ 12 SAYFA OLAN “BATI HAREKÂTI 

KONSEPTİ” VE İMHA TUTANAKLARI SAHTEDİR. SONRADAN ÜRETİLMİŞ KUMPAS BELGELERDİR.  

 

İmzasız gerçek taslak belge (görüş istenen); DGM Savcılığının “Hz.1997/285” sayılı 

soruşturma dosyasında bulunan Nisan 1997 tarihli ve 11 sayfa olan belgedir. Gerçek belgenin 4, 

9, 10. ve 11.   sayfalarına ilaveler yapılarak sahte belge üretilmiş ve CD5 içine 6 Mayıs 1997 

tarihli belge olarak yerleştirilmiştir (nisan 1997 tarihli gerçek taslak belge: kls. 250. S. 1197-1207)   

 

a. 1997 tarihli Ankara DGM savcılığı “Hz.1997/285” sayılı dosyasında bulunan 

imzasız Nisan 1997 tarihli 11 sayfa olan “Batı Harekat Konsepti” “GERÇEK TASLAK” belge 

iddianame ve gerekçeli karardan kaçırılmış, bu gerçek belgenin 4,9,10 ve 11.sayfasına ilaveler 

yapılıp 12 sayfaya çıkartılarak üretilen 6 Mayıs 1997 tarihli sahte belge, “Batı Harekatı Konsepti” 

adı ile CD5 içine monte edilmiştir. Gerçek belgede “HAREKÂT” ifadesi “I” harfi ilave edilerek 

“HAREKÂTI” şeklinde yazılmıştır.  

 

Hasan Celal Güzel’in DGM savcılığına, içinde “NİSAN 1997 tarihli “BATI HAREKAT KONSEPTİ” 

konulu 11 SAYFADAN İBARET İMZASIZ BELGE” ile birlikte 6 adet belgeyi teslim ederek şikâyeti 

üzerine, Ankara DGM savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından “Hz.1997/285” sayılı soruşturmada;  

Genelkurmay Başkanlığına bu belgelerin (6 adet) gerçek belge olup olmadığı 27.07.1997 tarihli 

yazıyla sorulmuştur (Kls.250.s.1193). Gelen cevapta (Kls.250.s.1191); “TSK daki Mezhepçi 

Yapılanma” belgesi hariç, diğer 5 adet belgenin “Gizli”, “Kişiye Özel” gerçek belge olduğu 

bildirilmiştir. Yani 11 sayfadan oluşan Nisan 1997 tarihli “Batı Harekât Konsepti”  imzasız taslak 

belge,  29 Temmuz 1997 tarihi itibariyle gerçek belgedir.  NİSAN 1997 TARİHLİ “BATI HAREKAT 

KONSEPTİ 29 TEMMUZ 1997 TARİHİ İTİBARİ İLE HALEN TASLAKTIR. Bu nedenle,  29 Temmuz 

1997 tarihinde taslak olan bir belgenin 6 Mayıs 1997 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmesi 

de mümkün değildir. Bu ifade  6 Mayıs 1997 tarihli sözde belgeyi de ıskat etmektedir.  
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b. DGM savcılığının “Hz.1997/285” sayılı soruşturmasında yer alan bu belge, 

28.05.2012 tarihli sorgusunda sanık Çetin Doğan’a, savcı Bilgili tarafından DGM soruşturma 

dosyasında olduğu gibi “NİSAN 1997 tarihli belge” şeklinde sorulmuş, ancak 6 Mayıs 1997 tarihli 

sözde belgeye cevap vermiş gibi yazılmıştır (Kls.307, sayfa:21). Savcı Bilgili,  imzasız taslak Nisan 

1997  tarihli belgeden haberdardır, ancak bu belge iddianamede ve gerekçeli kararda 

karartılmıştır ; 

 

 
 

c. DGM savcılığının “Hz.1997/285” sayılı soruşturmasında yer alan “NİSAN 1997 
tarihli 11 sayfadan ibaret belge” nin kapak sayfası  ve 11. Son sayfası aşağıdadır ;  
 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 565 / 1709 
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d. 6 Mayıs 1997  tarihli sözde belge üzerinde, 1997 yılında yürürlükte bulunmayan 

“Güvenlik Numarası” kullanımı, belgenin üretilmiş olduğunu açıklamaktadır;  

 
CD 5 içinde bulunan 6 Mayıs 1997 tarihli belgede “Güvenlik Numarası”nın kullanıldığı 

görülmektedir.  Bu usül ilk kez 5 Kasım 2002 yılında yayınlanan emirle yürürlüğe girmiş ve  2008 

yılında güncelleştirilen TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi (MY-75-1(B)) Bölüm 7-7 de yer almıştır.   

1997 yılına ait bir belge üzerinde Güvenlik Numarası bulunamaz. Bu husus dilekçemizin 

“Evraklarda Güvenlik Numarası Kullanımı ve Kumpas Belgeleri” başlıklı “37.” Maddesinde detayları ile 

açıklanmıştır.  

 

CD 5 içinde bulunan 6 Mayıs 1997 tarihli belgede “Güvenlik Numarası”nın kullanıldığı 

görülmektedir. Güvenlik numarasının ilk iki rakamı “00” dır. Yani 2000 yılını tarif etmektedir.  

1997 tarihli bu belgede “Güvenlik Numarası” kullanılmayacağı gibi,  2000 yılına ait bir numaranın 

verilmesi de  mümkün değildir. Belge üretilmiş belgedir.  Kls.8 s.272 de bulunan belge aşağıdadır;  
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2) NİSAN 1997  TARİHLİ  TASLAK BELGEYE YAPILAN İLAVELER VE EKSİLTMELER ( 6 
MAYIS 1997 SÖZDE BELGENİN ÜRETİLMESİ);  

    
Hz.1997/285” sayılı soruşturmasında yer alan NİSAN 1997 tarihli 11 sayfadan ibaret belgeye 

ilaveler ve eksiltmelere yapılarak 12 sayfalık CD5 içindeki 6 Mayıs 1997 tarihli sözde belge 

üretilmiştir.                                     

a. 4. Sayfa 1.b. (4). (d) maddesi değiştirilmiştir;  Gerçek belgede sadece imam 

hatip liseleri ve yurtlar konu edilirken, sahte belgede; Hukuk, Siyasal Bilgiler, Polis Akademileri 

ilave edilmiş, “Atatürk düşmanlığı” ve “yurtlar” ifadesi çıkartılmış, rakamsal değerler 

değiştirilmiş, imam hatip lisesi mezunlarının ihtiyaca oranı 23 katından, 32 katına çıkartılmış ;  
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Nisan 1997 tarihli belge:  

 
    

6 Mayıs 1997 tarihli sahte belge: 

 
 

b. 11.sayfaya “ac”, “ad” ve “ae” bentleri olarak aşağıdaki yazı blok olarak monte 

edilmiştir; Bu maddeler gerçek belgede yoktur. Bu ifadelerle, ticari kuruluşlar ve ticari ilişkiler, 

pompalı tüfek ile silahlanma, tekke, zaviye türbe, kuran kursları, tarikat dernek, öğrenci 

yurtlarının ve üyelerinin (kişilerin) takibi, rapor sistemi konu edilerek atılı suça somut dayanak 

üretilmiştir.  Ancak bu sahte belgede “GÜNLÜK İRTİCAİ RAPOR SİSTEMİ” şeklinde, 29 Nisan 97 

“BÇG Rapor Sistemi” içinde bulunmayan bir rapor adı ifade edilmiştir. 29 Nisan 97 belgesinde 

“BÇG GÜNLÜK DURUM RAPORU (BATGÜNDURAP) mevcuttur (Kls.8 s.250).  Gerçek belgede yer 

almayan bu rapor adının yanlış yazılması mümkün değildir;   
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c. 11.sayfanın sonuna aşağıdaki  “d”,  fıkrası ve imza blok olarak monte edilmiştir; 

Bu suretle 06 Mayıs 1997 sahte belgesi 12 sayfaya çıkartılmıştır. Aşağıdaki ifade ve imza gerçek 

belgede yoktur. İmza 29 Mayıs 97 tarihli “Batı Eylem Planı’nın sözde Gnkur. Başkanlığı Adli 

Müşavirliğine gönderilen üretilmiş sahte belge gibi, bir başka bir belgeden alınarak ya da imza 

makinesiyle üretilmiştir. Bu madde ile BÇG’nin TSK çapında teşkilatlandığı izlenimi yaratılmıştır ; 

   

           
 

d. 9.sayfada yer alan “u” bendinin sonuna “ irticai görüş yanlısı basın ve yayın 

organları ile…” başlayan İfade cümlenin sonuna kadar monte edilerek “t” bendi üretilmiştir;  Bu 

suretle, tamamen TSK personeline yönelik bir bendi genişleterek,  bu basın-yayın organlarına 

karşı psikolojik harekat icra edileceği  kapalı olarak ifade edilmek suretiyle, basın organlarıyla ilişki 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, belgeyi düzenleyen şebeke, aynen Dursun Çiçek belgesinde 

olduğu gibi, TSK nın dinsiz olmadığı temasının işlenmesinden bahisle davayı takip eden kitlelere 

“subliminal” mesajla TSK’nın dinsiz olduğunu, bu kavrama “Atatürk” ifadesini de zımnen dahil 

ederek, bu algıyı psikolojik harp ile tersine çevirmeye çalıştığı izlenimi yaratmıştır. Bu tür 

“subliminal” FETÖ mesajları Balyoz,Ergenekon gibi kumpas davalarındaki sahte FETÖ belgelerinde 

sıkça görülmektedir; 

 Nisan 1997 tarihli belge :  

 
 

6 Mayıs 1997 tarihli sahte belge:  
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e. 9.sayfada yer alan “v” bendinin sonuna “ve destek ve yardım sağlamaktır.”  

İfadesi monte edilerek “u” bendi üretilmiştir; Bu ilave ile, şeriat düzenine karşı olan, laik 

düşünceye inanan insanları araştırıp bularak, onlara bu mücadelede organik destek sağlandığı 

izlenimi yaratılmıştır. Savcı bu ifadenin özellikle altını çizerek atılı suça sözde dayanak 

oluşturmuştur. Bu “ve destek ve yardım” ifadesinde iki adet “ve” kelimesinin kullanılması, Türkçe 

yazım ve anlatıma da uygun değildir. Bu ilave bile sahteliği ortaya koymaya yetmektedir ; 

 
Nisan 1997 tarihli belge :             

 
 
        6 Mayıs 1997 tarihli sahte belge : 

 
 

f. 11.sayfada “sonuç” kısmında yer alan “c” bendinin sonuna “ ve cumhuriyetin 

temel niteliklerini korumak için anayasa ve yasalarla belirlenen çerçevede azami gayreti sarf 

etmelidir.” İfadesi cümlenin sonuna kadar monte edilmiştir. Bu suretle Anayasanın 117. Maddesi 

ile  İç Hizmet Kanunu 35. Maddesine atıf yapıldığı izlenimi yaratılmıştır ;    

 

Nisan 1997 tarihli belge :

 
 
        6 Mayıs 1997 tarihli sahte belge; 

 
 

g. 10.sayfada yer alan “aa” bendi komple çıkartılmıştır. Bu maddede, medyanın 

laiklik ve demokrasiye bağlılığından şüphe duyulmadığı ve bunun rating savaşlarının önünde 

ulusal bir görev olarak kabul etmeleri gerektiği, medya kuruluşlarının maddi çıkarları ön planda 

tutmamalarının gerektiği, İslami hareketin oyun alanı içinde, hukuk devletinde yaşandığını 
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neredeyse unutturacak boyutta tartışmaların yaşandığını, anayasal düzenin, laik demokratik bir 

hukuk devleti olduğunu açıklayan bu madde, kumpas şebekesinin ilaveleri ile örtüşmediğinden, 

TSK nın anayasaya ve mevcut siyasal düzene bağlılığını da açıkladığından, çete bu maddeyi 

komple çıkartarak 6 Mayıs 1997 sahte belgeye koymamıştır ;   

 

 
 

h. Ayrıca mahkemenin kendisi ile çeliştiğini gösteren önemli bir husus olarak;  CD 5 

içinde bulunan ve Ek 8.klasör 150.sayfasında yer alan “BÇG Faaliyetleri” konulu takdim 

metninde; “Batı Harekatı Konseptinin 14 Nisan 1997 tarihinde yayınlandığı ifade edilmektedir 

(Kls.8 s.150).  Mahkeme gerçek olduğunu ileri sürdüğü CD 5 içinde yer alan bu  belgede bulunan 

bu   ifade,  mahkemenin kendisi ile çeliştiğini de açıklamaktadır ;   

 

“BÇG Faaliyetleri” konulu takdim metni (Kls.8 s.150);   

 
 

i.  6 Mayıs 1997 tarihli sahte belgenin ilgi (a) sında bir ay sonrasına ait  9 Temmuz 

1997 tarihli Harekat Başkanlığı Eğitim Öğretim Şubeden çıkmış konuyla ilgisiz bir evrak 

bulunmaktadır.  Bu belgenin tarihinin yanlış yazılmış olması olanağı yoktur. Bu belgeye, metnin 

içinde atıf yapılmamıştır. Tek bir açıklaması vardır. 6 Mayıs 1997 tarihli sahte konsept belgesi, 

Harekat Başkanlığının Eğitim - Öğretim Şubesinden çıkmış bir evrakın üzerinde oynamalar 

yapılarak hazırlanmış ve “ ilgi (a) ( 9 Temmuz 1997 tarihli Hrk.Bşk.lığı  EĞİTİM ÖĞRETİM ŞUBE 

MD.LÜĞÜNDEN ÇIKAN EVRAK)”  sözde belge  üzerinde unutulmuştur.   

 

HİÇBİR BÇG BELGESİNDE HAREKAT BAŞKANLIĞININ EĞİTİM-ÖĞRETİM ŞUBESİNDEN ÇIKMIŞ 

BİR EVRAKA ATIF YAPILMAMIŞTIR. Konsept belge Hrk.Bşk.lığı İç Güvenlik Dairesinden çıkmış 

olduğuna göre, ancak bu şubenin bir evrakı  ilgi (a) olarak yanlış tarihli yazılabilir. Kaldı ki, İlgi (a) 

da yazılan evraklar, metnin atıf yapılacak önemli bir evrakını ifade eder ve mutlaka metnin içinde 

açıklanarak atıf yapılır. Bu nedenlerle, ilgi (a) 9 Temmuz 1997 tarihi yanlış yazılmış bir evrak 

değil, kurgu sırasında unutularak bırakılmış bir evraktır.  
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SONUÇ OLARAK;  1997 tarihli Ankara DGM savcılığı “Hz.1997/285” sayılı dosyasında bulunan 

Nisan 1997 tarihli 11 sayfa olan “Batı Harekat Konsepti” “GERÇEK TASLAK” belge iddianame ve 

gerekçeli karardan kaçırılmış, bu gerçek belgenin 4, 9, 10 ve 11. sayfasına ilaveler yapılıp 12 

sayfaya çıkartılarak üretilen 6 Mayıs 1997 tarihli sahte belge,  “Batı Harekatı Konsepti” adı ile 

CD5 içine şebeke tarafından monte edilmiştir.   Ankara DGM savcısı Nuh Mete Yüksel’in yazdığı 

yazıya cevaben Genelkurmay Başkanlığının 27 Temmuz 1997 tarihli yazısı ile bu belgenin gerçek 

taslak belge olduğu açıktır. 11 sayfadan oluşan Nisan 1997 tarihli “Batı Harekat Konsepti”  

imzasız taslak belge, 27 Temmuz 1997 tarihi itibariyle gerçek belgedir.   

 

3) DAVA DOSYASINDA YAZIM FORMATI VE İÇERİĞİ FARKLI ÜÇ AYRI ÇEŞİT “BATI 

HAREKAT KONSEPTİ” BELGESİ BULUNMAKTADIR;   

 

Birincisi;  Tamer Tatar’ın FETÖ üyesi savcı Bilgiliye teslim ettiği CD 5 içinde yer alan  12 sayfa 

olan  6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti, 

 

İkincisi ; Hasan Celal Güzel’in DGM savcılığına teslim ettiği, “Hz.1997/285” sayılı soruşturma 

dosyasında bulunan 11 sayfa olan  “Nisan 1997 tarihli “Batı Harekat Konsepti” 

  

Üçüncüsü; Ergenekon kumpas davasında yargılanan  Habip Ümit SAYIN’ın bilgisayarında 

bulunan ve FETÖ  kupası ile yerleştirildiği mahkeme kararıyla tespit edilen belgeler arasında yer 

alan, üzerinde TARİH BULUNMAYAN, 11 sayfa olan, numaralandırma formatı ve  kelime / 

cümle farklılıkları bulunan Batı Harekat Konsepti (Kls.4 s.102-112 ve s.137-149) (32 Nolu CD)  

(Bu belge, gerekçeli kararda özenle gizlenmiş ve sadece, CD 5 içinde yer alan belgeden söz 

edilmektedir.)   

 

Üçüncü belge, diğer iki belgeden de farklıdır. Birinci sayfasından yapılan alıntı aşağıdadır;  
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Bu belgenin FETÖ kumpası ile Ergenekon soruşturmasına dahil edildiği, yargı kararı ile 

kesinleşmiştir. Bu belgenin Ergenekon kumpas soruşturması kapsamında Habip Ümit Sayın’ın 

bilgisayarında bulunmuş  olması,  28 Şubat davasının FETÖ ile iltisakını kanıtlamaktadır. ( 32 Nolu 

CD).  BU BELGE FETÖ KUMPASININ AÇIK DELİLİDİR. 

 

4) 6 MAYIS 1997 TARİHLİ SÖZDE “BATI HAREKÂT KONSEPTİ” NİN SAYFA SAYISI İLE 

İMHA TUTANAKLARINDAKİ SAYFA SAYISI  AYNI  DEĞİLDİR.  BELGENİN “BATI HAREKAT 

KONSEPTİ”  OLAN KONUSU  İMHA TUTANAĞINDA “BATI HAREKATI KONSEPTİ” ŞEKLİNDE 

YAZILMIŞTIR. İMHA TUTANAKLARI TAHRİF EDİLMİŞ/ÜRETİLMİŞ  SAHTE KUMPAS BELGELERİDİR; 

 

Jandarma Genel K.lığı imha tutanağında imhası gözüken  iki farklı tarihli  “Batı Harekâtı 

Konsepti”  vardır.  Tutanağın sayfa sayısı hanesi   post-it ile  kapatılmış, belgenin “Batı Harekat 

Konsepti”  olan konusu  imha tutanağında “Batı Harekatı Konsepti” şeklinde yazılmıştır. Hava 

K.K.lığının imha tutanağında belgelerin sayfa sayısı belirtilmemiştir. Tutanaklar sonradan 

üretilmiştir  sözde belgenin imha edilen belgelerle birebir aynı olduğu kabul edilemez.   

 

CD 5 de yer alan 6 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Harekatı Konsepti” nin sayfa sayısı,  

Jandarma Genel K.lığı ve  Hv.K.K.lığı imha tutanaklarında  (Arşiv Malzemesi Envanteri)   imhası 

gözüken “Batı Harekat Konsepti”nin SAYFA SAYISI İLE  KONU  İSMİ UYUŞMADIĞI HALDE  

mahkeme (G.K.s.2985);  olmayan ve kayda girmeyen belgenin imhasının da mümkün olmadığını 

belirterek sözde belgenin gerçekliğine karar vermiştir.  Mahkemenin değerlendirmesi ve imha 

tutanaklarındaki manipülasyon ve tahrifatlar aşağıdaki alt başlıklarda açıklanmıştır;  

 

a. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI EVRAK İMHA TUTANAĞI 
(Kls.131.s.259);  
 

İmha tutanağındaki bilgiler ile 6 Mayıs Tarihli “Batı Harekat Konsepti” evrak bilgileri 

uyuşmamaktadır.  Sayfa sayıları aynı değildir ve 2 farklı tarihli Batı Harekâtı Konseptinin imha 

edildiği kayıtlıdır (sıra No 81 ve 104).  Her iki satırda da, sözde belgenin “BATI HAREKAT 

KONSEPTİ” olan konusu “BATI HAREKATI KONSEPTİ” şeklinde yazılmıştır.  

 

Gerekçeli karar sayfa 2984. de; 

 
“Batı Çalışma Grubu Batı Harekât Konsepti ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığından 

soruşturma dosyasına gönderilen Jandarma Genel Komutanlığı Harekât Başkanlığına ait 180 

sayfadan oluşan imha edilen arşiv malzeme envanterinin 8. sayfasında 81.sırasında gizli, tarih 

ve sayısının (06.05.1997, Gnkur. Bşk.lığı. HRK: 3429-26-97/ İGHD.Pl.Ş.(2), konusunun ve ara 

numarasının (Batı Harekat Konsepti) uyuştuğu ve Jandarmada bulunan bir nüshasının imha 

edildiği belirtildiği, (131.klasör S:259, 173)”  ifade edilmektedir.  

 

Ancak sayfa sayılarının uyuştuğu belirtilmemiştir. Çünkü imha tutanağının uyuşmayan sayfa 

sayısı hanesi FETÖ cü savcı Bilgili tarafından kasıtla POST-İT ile kapatılmış ve tutanağın aslı, adli 

emanete verilmemiş,  kaçırılmıştır. 
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     Ayrıca, belgenin konusu da uyuşmamaktadır. Belge üzerinde “Konu” kısmında yazan “Batı 
Harekat Konsepti” dir. Oysa imha tutanağında belgenin konusu “Batı Harekatı Konsepti” 
şeklinde yazılmıştır.  
 

131.klasör S:259 ve 173 de bulunan Jandarma Genel K.lığının imha tutanağının ilgili kısmı 
aşağıdadır;  
          

 
    

 
 
     

 
 

 2009 yılına ait İmha tutanağının (G.K.s.3704) gerekçeli kararda belirtilen 81. sırasında  

kayıtlı “Batı Harekatı Konsepti”nin sayfa numarasının POST-İT ile Bilgili tarafından özellikle 

kapatıldığı görülmektedir.  İmha edilen evrakın ikincil evrakla birlikte kaç sayfa olduğu  (imha 

edildiği) belli değildir.  
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 Gerekçeli kararda (s.2984) CD 5 de bulunan belge ile, imha tutanağındaki 6 Mayıs 1997 

tarihli belgenin gizli,  tarih ve sayısının, konusunun ve ara numarasının uyuştuğu belirtilmesine 

rağmen, SAYFA SAYILARININ UYUŞTUĞU BELİRTİLMEMİŞTİR. SAYFA SAYILARININ AYNI 

OLMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR 

 

 İmha tutanağında biri  81. sırada (6 Mayıs 1997 tarihli), diğeri 104. Sırada (9 Haziran 

1997) tarihli olmak üzere iki adet “Batı Harekatı Konsepti” nin imha edildiği görülmektedir.  

Sözde belgenin “Batı Harekat Konsepti” olan konusu “Batı Harekatı Konsepti” şeklinde yazılıdır.  

104. Sırada 9 Haziran 1997 tarihli imha edilen “Batı Harekatı Konsepti”nin; 104.satırın evrak 

sayfa adedini gösteren son sütununda belgenin bir (1) sayfadan ibaret olduğu görülmektedir. 

 

 İmha tutanağı tahrif edilmiştir;  Evrak Sıra Numarası 81.den sonra 38, 39 ve 40’düştüğü, 

40 dan sonra tekrar 80, 81, 82 şeklinde düzenli artarak devam ettiği görülmektedir. Tutanakta 

iki adet 81. evrak satır numarası vardır.  6 Mayıs 1997 tarihli sözde belge, ikinci kez tekrar eden  

81. evrak satır numarasında bulunmaktadır. Belge 81.sıraya sonradan monte edilerek, tutanakta 

tahrifat yapıldığı, 6 Mayıs 1997 tarihli bir belgenin imha edilmediği, tutanakla uyuşmayan sayfa 

sayısının kasıtla gizlendiği ve belgenin  sahte olduğu anlaşılmaktadır.  

 

 Gerekçeli kararda adli emanete  teslim edildiği belirtilen Jandarma Genel K.lığının   2009 

yılına ait İmha tutanağının (Arşiv malzemesi enventeri) adli emanette aslı yoktur. Adli emanette 

tutanağın 81. Satırının sayfa sayısını gösteren hanesi  POST-İT ile kapatılmış olan yukarıda görülen 

fotokopisi verilmiş, asıl belge adli emanetten kaçırılmıştır. BU DURUM FETÖ ÜYESİ ESKİ SAVCI 

BİLGİLİNİN DELİL GİZLEME KUMPASIDIR. (Bu husus dilekçemizin 39. maddesinde ayrıca 

açıklanmıştır.) 

 

 Bu durum sanıklar tarafından ifade edilmesine rağmen mahkeme tarafından gerçek 

ortaya çıkartılmamış, müdahale edilmemiştir.  

  
CD5 DE YER ALAN 6 MAYIS 1997 TARİHLİ SÖZDE “BATI HAREKATI KONSEPTİ” İLE İMHA 

EDİLEN BELGENİN BİREBİR AYNI OLDUĞU SÖYLENEMEZ. BELGE VE İMHA TUTANAĞI SAHTEDİR.  

 

b. HV.K.K.LIĞI EVRAK İMHA TUTANAĞI (K.250 s.870);   
 

Hava Kuvvetleri K.lığı imha tutanağında, imha edildiği belirtilen 6 Mayıs 1997 tarihli sözde 

“Batı Harekat Konsepti” nin EVRAK SAYFA SAYISI YAZILI DEĞİLDİR CD5 deki  “Batı Harekat 

Konsepti” (12 sayfa)  ile uyuştuğu söylenemez. 15 Temmuz FETÖ itirafçısı Albay Emin Mert 

tarafından üretilen Hv.K.K.lığı imha tutanağı sahtedir.  

 

Gerekçeli karar sayfa 3011 de;  
 

“Hava Kuvvetleri Komutanlığı AD MÜŞ.:46008895-9140-100950-16/Dis.Sb. ve Ceza Huk.İşl.Ş. 

ve 14 Temmuz 2016 tarihli yazı ile 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti ve 27 Mayıs 1997 

tarihli Batı Eylem Planı nüshalarının MY 75 1-A kurallarına uygun olarak arşivlenip arşivlenmediği 

hususunun ilgili belgelerin MY 75 1-(A) Silahlı Kuvvetler Karargah Hizmetleri Yönergesi ve MY 75 

1(B) Türk Silahlı Kuvvetleri Karargah Hizmetleri Yönergesi kapsamında muhafazasından sonra 

arşiv çalışmaları kapsamında MY 75 1-(A) (MY 71 1(A) olacak) uygun olarak imha edildiği 
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anlaşılmış olup,  imha tutanağının EK-A da gönderildiği, Evrakın Sıra No, Çıkaran Makam, Evrak 

Tarihi, Desimal Numarası, Konusu, Açıklama bölümlerinden oluşan belge içeriğinin, 12. sırasında 

GNKUR. - 27 MAYIS 1997 - Hrk.:3429-64-97/İGHD.PL.Ş.(2) - BATI EYLEM PLANI - Genkr.Bşk.lığının 

"Batı Eylem Planı " ile ilgili yazısı. Eylem Planında alınacak tedbirler ile bu tedbirleri icra edecek 

Komutanlıklar belirtilmiştir. Açıklamalı ve 21. sırasında GNKUR. - 6 MAYIS 1997 - Hrk.:3429-26-

97/İGHD.PL.Ş.(2) - BATI HAREKAT KONSEPTİ - Genkr.Bşk.lığının irticai trende ivme kazandıran 

bazı firma isimlerini belirttiği yazı olan arşivlik malzemenin 26.03.2010 tarihinde imha edildiği ve 

onaylandığı bildirilmiştir”  denmektedir. 

 

Ancak, gerekçeli kararda laf kalabalığı ile ;  Hava Kuvvetleri K.lığının imha tutanağında, sözde 

imha edildiği belirtilen evrakların  SAYFA SAYILARININ BULUNMADIĞI GİZLENMİŞTİR.  

 

 Kls. 250 s.280 de yer alan  Hv.K.K.lığı Evrak İmha Tutanağının  ilgili  kısmı aşağıdadır;  

 

 

 
 

 
 

 

 Gerekçeli kararda; Evrakın Sıra No, Çıkaran Makam, Evrak Tarihi, Desimal Numarası ve 

Konusunun uyuştuğu ifade edilmesine rağmen,“Sayfa Sayısının” uyuştuğu İFADE EDİLMEMİŞTİR. 

İmha edilen evrakın kaç sayfadan ibaret olduğu yazılı değildir.   Dolayısıyla Hv.K.K.lığınca imha 

edildiği belirtilen 6 Mayıs 1997 Batı Harekatı Konsepti  ile CD 5 içindeki sahte 6 Mayıs 1997 Batı 

Harekatı Konseptinin aynı evrak olduğu SÖYLENEMEZ.  

 

 İmha tutanağı; Ütgm Nazlıgül Daşdanoğlu’nun baskı ve iftira ile intiharına sebep olan, 

FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Hava İstihbarat Kur. Albay Emin Mert tarafından MY 71-1 (B) 

Arşiv Yönergesine aykırı ve sahte olarak düzenlenmiş uydurma belgedir. Sözde imha 

tutanağında “ikincil evrak ile birlikte evrakın kaç sayfadan oluştuğu” nu gösteren kısım yoktur.  

Detaylı açıklama aşağıdaki başlıkta yapılmıştır.  

 

c. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı evrak imha tutanağı (Kls.250 s. 176-244) ; 
 

 6 Mayıs 1997 tarihli “Batı Harekâtı Konsepti” nin imhası bulunmamaktadır. 
  

d. Kara Kuvvetleri Komutanlığı evrak imha tutanağı (Kls. 250 s. 830-868);   
 

6 Mayıs 1997 tarihli “Batı Harekâtı Konsepti” nin imhası bulunmamaktadır. 
 

SONUÇ OLARAK;  MAHKEMENİN İDDİASININ AKSİNE, İMHA TUTANAĞI İLE CD 5 DE BULUNAN 

6 MAYIS 1997 TARİHLİ  SAHTE “BATI HAREKÂTI KONSEPTİ” EVRAK BİLGİLERİ UYUŞMAMAKTADIR. 

SÖZDE BELGE VE TUTANAKLAR SORADAN ÜRETİLMİŞTİR.   
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5) “HAVA K.K.LIĞI  2010 YILI ARŞİV MALZEMESİ İMHA TUTANAĞI SAHTEDİR; 

 

Gerekçeli karar sayfa 3011 de sözü edilen 6 Mayıs 1997 “Batı Harekât Konsepti” ve 27 Mayıs 

1997 “Batı Eylem Planı” nın 26.03.2010 tarihinde imha edildiği gösterir  Hv.K.K.lığının Arşiv 

Malzemesi İmha Tutanağı  FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden ve Ütgm Nazlıgül Daşdanoğlu’nun 

intiharına sebep olan, Hava İstihbarat Kurmay Albay Emin Mert tarafından MY 71-1-(A)/(B)  TSK 

Arşiv Yönergesine aykırı ve sahte olarak düzenlenmiş uydurma belgedir (Kls.250. S.870);  

 

İmha tutanağında imza bloğunun  bulunduğu son sayfasından alıntı aşağıdadır;  

 

 
 

a. Mahkeme G.K.s.3011 de; “MY 75-1(B) Türk Silahlı Kuvvetleri Karargah Hizmetleri 

Yönergesi kapsamında muhafazasından sonra arşiv çalışmaları kapsamında MY 75-1(A)  ya 

uygun olarak 26.03.2010 tarihinde imha edildiği..”  ifade edilmektedir.  

 

Ancak, sözde belgenin imha tarihi olan 2010 yılında  MY 75-1 (A) Yönergesi yürürlükte 

değildir. Evrak imhaları MY 71-1 (A /B) Arşiv Yönergesine göre yapılır. Mahkeme evrakı 

gerekçeli karara yanlış aktarmıştır.   

 

b. Hv.K.K.lığı imha tutanağı MY 71-1 (A) Arşiv Yönergesinde gösterilen “imha 

tutanağı” formatında değildir. Böyle bir imha tutanağı (Arşiv Malzemesi Envanteri - Yok Edilecek 

Arşiv Malzemesi  Tutanağı)  formu  MY 71-1 (B) Yönergesinde de yoktur;   

  

Sözde tutanakta gerçek bir imha tutanağında bulunması gereken “ikincil evrakla birlikte 

sayfa adedi”,  “Gizlilik Derecesi” ve “İmha Yılı” sütunları YOKTUR. Ancak formatta bulunmayan 

“AÇIKLAMALAR” sütunu eklenmiştir. Bu tutanak yönergelerde (MY 71-1  (A/B) Arşiv Yönergesi)  

bulunan hiçbir formata benzemeyen uydurma bir imha tutanağıdır. Dz.K.K.lığının yönergeye 

uygun gerçek imha tutanağı ile Hv.K.K.lığının uydurma imha tutanağı mukayese için aşağıdadır;  

 

 

 26.03.2010 tarihli Hv.K.K.lığı uydurma imha tutanağı  (250. Klasör s. 280 (pdf.870);  
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MY 71-1(B) Arşiv Yönergesine uygun olarak 2012 yılında Dz.K.K.lığınca tanzim edilen ve  
Kls.250 s.236 da yer alan gerçek  imha tutanağı formatı örneği  ; 
 
           

    
   

                        

MY 71-1(A) Arşiv Yönergesinin  EK-D sindeki “Yok edilecek arşiv malzemesi tutanağı”  örneği  
; 

     
 

 

    Hv.K.K.lığının bu uydurma imha tutanağında, davaya delil yaratmak için, “AÇIKLAMA” 

kısmı icat edilerek, belgenin ana konusu ile ilgili olmayan açıklamalar yazılmıştır.  

 

Sözde “Batı Harekâtı Konsepti”nin açıklama kısmına; 12 sayfalık Konsept belgenin içinde 

sadece bir detay olan ve evrakın ana konusu olmayan “irticai trende ivme kazandıracak bazı 

firma isimlerinin belirtildiği yazı” ifadesi eklenmiştir. Oysa ki irtica ile mücadelede uygulanacak 

harekat tarzlarını açıklayan bir konsept görünümünde olan 12 sayfalık sözde belgenin özü bu 

değildir. Ancak FETÖ itirafçısı, savcı Bilgili’ye somut delil üretmek üzere bu anlamsız detay ifadeyi 

bir Kurmay Subayın yazması mümkün olmayacak şekilde, kendi uydurduğu açıklama hanesine 

yazmıştır. Sadece delil tarifine dayalı bu saçma ve acemi açıklama bile, bu tutanağın 

kurgulanarak hazırlandığını açıklamaktadır.  

 

c. Ayrıca; MY 71-1 (B /A) ye göre ilk sayfa olarak düzenlenmesi gereken  Envanter 

ve Ayıklama İmha komisyonu ve imha bilgilerinin yer aldığı ön sayfası, Hv.K.K.lığı uydurma 

imha tutanağında bulunmamaktadır. Bunun yerine yönergeye aykırı olarak belge altına imzalar 

atılmıştır.  

 

 

Dz.K.K.lığınca 2012 yılında düzenlenmiş  gerçek belge örneği aşağıdadır  (Kls. 250 s. 244);   
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d. Hv.K.K.lığının sözde imha tutanağını  hazırlayan, Ütgm Nazlıgül Daşdanoğlu’nun 

intiharına sebep FETÖ itirafçısı, Hava İstihbarat Kurmay Albay Emin Mert’inde içinde 

bulunduğu FETÖ kumpas çetesi hakkında çıkan medya haberleri aşağıdadır ;  

 
                                         SABAH GAZETESİ İNTERNET SAYFASI HABERİ 
(https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/09/19/iste-nazligul-ustegmenin-fetocu-katilleri) 
                                                                      

                                     
 

https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/09/19/iste-nazligul-ustegmenin-fetocu-katilleri
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 İçinde F.Gülen Gurubu üyesi  Hv.K.K.lığı personeline ait bilgilerin bulunduğu ifade edilen ve  

Gazeteci Tuncay Özkan tarafından Hv.K.K.lığına ulaştırılan  bir Flaş Bellek ile bir otobüste bulunan 

aynı içerikteki DVD kapsamında 2009 yılında Hv.K.K.lığında başlatılan soruşturmanın  İKK Şube 

Müdürü Kur.Yb. Emin Mert tarafından hazırlanan ve Akın Öztürk ile Tuğg Erdoğan Aslantaş’ında 

imzaları bulunan bir andıçla kapatıldığı yönünde ODA TV de çıkan haberde;   
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                                                   ODA TV İNTERNET HABERİ 
                          (https://odatv.com/imzasi-ortaya-cikti-3107171200.html) 

                             

                                   

https://odatv.com/imzasi-ortaya-cikti-3107171200.html
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 İmha tutanağında imzası bulunan Hv.K.K.lığı İstihbarat Başkanı Tümg.Mehmet Yılmaz 
Erdoğan’ın  2011 yılında, Hv.K.K.lığı İstihbarat Bşk.lığı Plan Yönetim Da.Bşk.Tuğg. Erdoğan 
Aslantaş’ın 2012 yılında istifa ettiği bilinmektedir.   
 

SONUÇ OLARAK; 6 Mayıs 1997 “Batı Harekat Konsepti” ve 27 Mayıs 1997 “Batı Eylem Planı” 

nın 26.03.2010 tarihinde imha edildiği gösterir Hv.K.K.lığının sözde  imha tutanağı  FETÖ itirafçısı  

Hava İstihbarat Kurmay Albay Emin Mert tarafından  MY 71-1-(A/B)  TSK Arşiv Yönergesine 

aykırı ve FETÖ üyesi savcı Bilgili’ye sözde delil üretmek üzere kumpasın bir parçası olarak 

sonradan düzenlenmiş sahte bir belgedir.   

 

Bu sözde tutanak ile  sözde 6 Mayıs 1997 “Batı Harekatı Konsepti” ve sözde 27 Mayıs 1997 

“Batı Eylem Planı” nın 26.03.2010 tarihinde imha edildiği ve olmayan bir belgenin imhasının da 

olmayacağına (!)  karar verilemez. 

 

CD 5 İÇİNDE BULUNAN 6 MAYIS 1997 TARİHLİ “BATI HAREKATI KONSEPTİ” VE İMHA 

TUTANAKLARI TAHRİF EDİLMİŞ / ÜRETİLMİŞ  SAHTE KUMPAS BELGELERİDİR.  

 
NN. (22).A./B.27 MAYIS 1997 TARİHLİ “BATI EYLEM PLANI” KONULU BELGE VE ÜSTYAZI 

BELGESİ (1 KLS. S:204-235);(8.KLS. S:189-208) (G.K.s. 2985-3015) : 

 

27 MAYIS 1997 TARİHLİ “BATI EYLEM PLANI”  SAHTE CD 5 İÇİNDE BULUNAN, ISLAK İMZALI 

ASLI  BULUNMAYAN  ÜRETİLMİŞ  DİJİTAL SAHTE KUMPAS BELGESİDİR.  
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Aynı şekilde mahkemenin, sözde belgenin varlığına kanıt olarak gösterdiği  J.Genel K.lığı ve 

Hv.K.K.lığının evrak imha tutanakları da tahrif edilmiş/üretilmiş  sahte kumpas belgeleridir. 

Detayları aşağıdaki başlıklarda açıklanmıştır.  

       
Mahkemenin, 27 Mayıs 1997 tarihli  sözde Batı Eylem Planında icra makamında bulunduğunu, 

sözde belgenin kendilerine “GEREĞİ” için “GİZLİ” – “Kisiye Özel” gönderildiğini iddia ederek hüküm 

kurduğu sanıklar; 27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Eylem Planı” belgesini görmediklerini, tebliğ 

etmediklerini, ekinde yer alan sözde görevleri icra etmediklerini beyan etmiş, mahkeme bu sanıkların 

sözde belgede yer alan görevleri icra ettiğine, bu yönde bir emir verdiğine, rapor ve evrak tanzim 

ettiğine, bu görevleri icra ettiğine kanıt sayılabilecek somut herhangi bir delilin varlığını ortaya 

koyamamıştır. Ayrıca mahkemenin iddiasının aksine, bu sanıklar, mahkemenin bizzat kendi tespitine 

göre de bu sözde belge için icra makamında da değidir.  Bu husus dilekçemizin “Batı Eylem Planında 

icra makamı olarak gösterilen birimler ve o dönemde bu birimlerin başında olan sanıklar” başlıklı 

“20.OO.” maddesinde açıklanmıştır.  

 

Mahkemenin iddiasının tek dayanağı; Sözde belgenin dağıtım hanesinde makam adlarının 

bulunması ve Eki olan “Batı çalışma Grubu Eylem Planı” konulu sözde belgede, icra makamı 

olarak sözde görevlerin verilmiş olmasıdır. Yani mahkemenin tek delili; sahte CD 5 içinde 

bulunan ve sahteliğini belgesiyle alt başlıklarda açıkladığımız, aslı ve ıslak imzası bulunmayan, 

kumpas olduğu açık olan dijital sözde belgedir. Bunun dışında hiçbir delili yoktur.  

 

27 Mayıs 1997 tarihli sözde Batı Eylem Planının ekinde fotokopi imzası bulunduğu görülen 
sanık İdris Koralp belge ile ilgili olarak  aşağıda yer alan mahkemedeki beyanında sanık Çetin 
Doğan’ın ifadesine de atıf yaparak belgenin kesin olarak sahte olduğunu açıklamıştır;   

 
“Sayın Çetin Doğan sorgulaması esnasında iddianamedeki Batı Harekat Konsepti ve Batı 

Eylem Planının sahte olduğunu, tahrifata uğratıldığını detayları ile açıklamıştır, Batı Harekat 

Konsepti taslak olarak Nisan 1997 ayı içerisinde hazırlanmıştır, Milli Güvenlik Kurulu 406 sayılı 

kararlarını esas alan taslak konsept Kuvvet Komutanlıklarından görüş alınıp nihai belge olarak 

yayınlanmamıştır, Batı Eylem Planı iddianamede görüldüğü gibi fotokopi olarak oluşturulmuş, 

tamamen sahte düzenlenmiş bir evraktır, iddianamede yer aldığı şekilde bir eylem planı 

hazırlanmamıştır, ayrıca bana iddianamede gösterilen evrakların ekleri de fotokopidir, bu 

nedenle eklerde benim imzam taklit edilmiş olabilir veya başka bir yerde bulunan parafem veya 

imzam bu belgelere eklenmiş veya taşınmış olabileceği kanaatindeyim, tekrar ediyorum ne ben 

ne de benim görev yaptığım şubemdeki plan proje subaylarınca dosyada yer alan 6 ve 27 Mayıs 

97 tarihli evraklar hazırlanmamıştır,  

 

kaldı ki Adli Müşavirliğe hitaben yazılan fotokopi Batı Eylem Planı üzerinde aslı gibidir 

kaşeli savcılık tarafından basılmıştır ve ancak aslı dosyaya konmamıştır, müsaade ederseniz bir 

örneğini takdim edeyim, ayrıca İnternet'ten indirilen bir başka sözde Batı Eylem Planında 

Genelkurmay Psikolojik Harekat Daire Başkanına hitaben yazıldığı görülmektedir, evrak 

dağıtım planında bulunmayan bir makama kolaylıkla bir evraküretmenin mümkün olabileceği 

böylece ispat edilmektedir.” 

 

        Ancak mahkeme mahkumiyet kararı verdiği sanıklar hakkında; 27 Mayıs 1997 tarihli Batı 

Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında bulunduğunu, 27 Mayıs 1997 tarihli sözde 
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belgenin kendilerine “GEREĞİ” için “GİZLİ” – “Kisiye Özel” gönderildiğini ifade ederek Batı Eylem 

Planı ile ilgili olarak hiçbir eylem ve faaliyette bulunduklarına yönelik tek bir belge ortaya 

koymadan kararına esas alırken, bu sanıklardan beraat edenler hakkında ise, Batı Eylem Planı ile 

ilgili olarak hiçbir eylem ve faaliyette bulunmadığı yönündeki savunmasının aksine delil 

bulunmadığını belirterek beraat kararına esas almıştır. Oysa ki mahkeme mahkumiyet kararı 

verdiği sanıklar için de  bu sözde planın icrası ile ilgili, planda kendilerine tevcih edilen sözde 

görevleri ve faaliyetleri icra ettiklerine dair bir  delil bulamamıştır. Mahkeme her yönden çelişki 

içindedir.  

 
Mahkemenin iddiasının tek dayanağı olan ve zaten ispat edilemeyen sahte bir belgenin   

kendilerine iradeleri dışında “Gereği” için “Gizli”–“Kisiye Özel” gönderildiğini ve icra makamınında 

bulunduklarını ileri sürülerek ve  buna dayanarak mahkumiyet kararı vermesi  de hukuka 

aykırıdır.  

 

Alt başlıklarda sahteliği açıklanmakla birlikte şu hususları da açıklamakta yarar vardır;  

 

CD 5 içinde bulunan Gnkur Personel Başkanlığına adresli gözüken bu sözde belgenin kapak 

evrakı ile EK belgesi başlığı uyuşmamaktadır.  Kapak evrakında “Konu” kısmında “BATI EYLEM 

PLANI” şeklinde yazılmış iken, evrakın   19 sayfalık Ek-A belgenin 1. sayfasında; “BATI ÇALIŞMA 

GRUBU EYLEM PLANI” yazılıdır. Resmi gerçek bir evrakta, bu farklılığın olması mümkün değildir.  

Bu farklılık basit bir terminoloji hatası gibi gözükse de, içerik ve anlam bakımından oldukça 

farklıdır. Bu detay kumpasçının atladığı önemli bir husustur;   

 

“Batı Çalışma Grubu Eylem Planı” ifadesi;  Bu Planın sadece BÇG ye ait olduğunu ve 10 Nisan 

1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu” kuruluş emrinin ekinde bulunun BÇG teşkilatında sayılan 10-15 

subay ile icra edileceği anlamını taşır. Başka bir makam ya da Komutanlığa icra görevi verilemez.  

Sözde belge ekinde de sözde icracı makam olarak gösterilen makam ve kişiler, kuruluş emrinde 

BÇG teşkilatı içinde gösterilmemiştir. Bu da önemli bir çelişkidir.    

 

     Bir diğer çelişkili husus  ise;  

 

Mahkeme, 27 Mayıs 1997 tarihli  sözde belgenin 3. Maddesinde yer alan  "Eylem Planına 

dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak 

karara bağlanması sağlanacaktır." İfadesi ile 10 Nisan 1997 tarihli  Batı Çalışma Grubunun 

kuruluş emrinin 9. maddesinde yer alan “Daha evvel teşkil edildiği KRİZ MASASI GRUBU 

çalışmalarına aşağıdaki esaslara göre devam edilecektir” ifadelerini ilişkilendirerek;   

Yönetmelik gereği kurulan “Kriz Masası” nın, “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası” ve  aynı zamanda 

(!)  “Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu” olduğunu iddia etmesidir.  

 
 “Kriz Merkezi” (Kriz Masası Grubu) 30.09.1996 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 09.01.1997 

tarihli RG.de yayınlanan Başbakanlık “Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği” gereğince ve 

yönetmeliğin Genelkurmay Başkanlığına görev tevcih eden hükümleri uyarınca, Gnkur Harekât 

Başkanlığı Başkanlığında, Kuvvet Komutanlıkları, Gnkur J Başkanlıkları ve ilgili birim temsilcilerinin 

görevlendirilmesi ile Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde 1997 yılı başında kurulmuştur. 

Kurulan bu “Kriz Masası Grubu” ya da “Kriz Merkezi”nın BÇG ile bir ilişkisi yoktur. 

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 585 / 1709 
 

 

Ancak mahkeme, bu iddiasını gerekçeli kararda ifade ederken, 10 Nisan 1997 tarihli emrin 

9.maddesindeki  daha önce kurulduğu ifade edilen “Kriz Masası”nın  her gün 10.00-1045 saatleri 

arasında toplanacağını belirtmeden,   sahte belgelerde yer alan sözde “BÇG Kriz Masası Kurulu” 

ya da “BÇG Üst Kurulu” nun  Pazartesi-Perşembe günleri toplanacağını, bu sözde kurulların 

sahte belgelerde sayılan üyelerinin, 10 Nisan 1997 tarihli emrin 9.maddesinde sayılan “Kriz 

Masası” kurulu üyeleri ile aynı kişiler ve makamlar olmadığını sürekli gizlemiştir. (Bu husus 

dilekçemizin “Kriz Masası Grubu, Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu, Kriz Masası, BÇG Üst 

Kurulu, Üst Kurul  ve  Batı Çalışma Grubu” başlıklı 20.V., “BÇG Kriz Masası Kurulu başlıklı belge” 

başlıklı 20.Z., “Batı Çalışma Grubu toplantılarına katılanlar” başlıklı 20.DD maddelerinde ve ilgili 

diğer maddelerinde açıklanmıştır)  

 

Gnkur.Başkanlığının 10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu” konulu emrin 9.maddesi 

aşağıdadır;  

           
 

27 Mayıs 1997 tarihli “Batı Eylem Planı” başlıklı sözde emir aşağıdadır;  
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Mahkeme gerekçeli kararda (G.K.s.3758);  “27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan oluşan Batı 

Çalışma Grubu eylem planı Çevik Bir imzalı üst yazısınında 3 nolu maddesinde "Eylem Planına 

dahil edilmesi uygun görülen faaliyetlere Batı Kriz Masası toplantılarında gündeme alınarak 

karara bağlanması sağlanacaktır." maddesinin bulunduğu ve Batı Çalışma Grubu Kriz Masası 

Kurulunun Batı Çalışma Grubu Üst Kurulu olduğu ve Pazartesi ve Perşembe günlerinde toplanıp 

irade beyan ederek karar alma konumunda bulundukları anlaşılmıştır.” Demekte,  

 

        Gerekçeli kararda (G.K.2712 örnek sanık Fevzi Türkeri) C.Savcısının esas hakkında 

mütalaasının  “sanıkların eylem ve irtibatları” başlığında  “Daha önceden Kriz Masası Kurulu adı 

ile teşkil edilmiş olan ve 10 Nisan 1997 tarihli Çevik BİR imzalı Batı Çalışma Grubu konulu 

belgenin 9. Maddesi ile adı Batı Çalışma Grubu Kriz Masası olarak devam etmesine karar 

verilen yapıda yer aldığı,”  iddia edilmekte,  

   

Gerekçeli karar sayfa 2929 da ise; “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu Başlıklı Belge” 

başlığı altında;  “10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu” konulu belgenin gereği olarak Batı 

Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun oluşturulduğu, Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulunun 

İGHD lpan şubede faaliyet gösteren bir kısının ikiz görevli olan batı alt çalışma grubundan gelen 

belgeleri değerlendirip karar alma yetkisi olan Batı Üst Kurulu olduğu, bu kurulun Başbakanlık 
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Kriz Merkezi Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği ile kurul ile bir ilgisinin olmadığından bu yöndeki 

savunmaya itibar edilmemiştir. Demektedir.  

 

Yani; 10 Nisan 1997 “Batı Çalışma Grubu” konulu belgenin 9. maddesinde  “Daha evvel teşkil 

edildiği” belirtilen ve “BÇG’nin kurulmasından 4 ay önce yürürlüğe giren 9.01.1997  tarihli 

yönetmelik  uyarınca kurulan “KRİZ MASASI GRUBU” mahkemenin iddiasının aksine sadece 

“Pazartesi-Perşembe günleri değil emir gereği her gün saat 10.00-10.45 saatleri arasında 

toplanmakta, “Kriz Masası Grubu” temsilcileri ile  ile sözde belgede sayılan “BÇG Kriz Masası 

Kurulu” üyelerinin de FARKLI OLDUĞU anlaşılmaktadır. MAHKEME ÇELİŞKİ İÇİNDEDİR. Bu çelişki 

27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Eylem Planı”nın sahte olduğunu da açıklamaktadır. 

 

1) 27 MAYIS 1997 TARİHLİ SÖZDE “BATI EYLEM PLANI” NIN SAYFA SAYISI İLE İMHA 

TUTANAKLARINDAKİ SAYFA SAYISI  AYNI  DEĞİLDİR.  İMHA TUTANAKLARI TAHRİF EDİLMİŞ / 

ÜRETİLMİŞ  SAHTE KUMPAS BELGELERİDİR;  

 

CD 5 de yer alan 19 Sayfa eki bulunan 20 sayfalık 27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Eylem 

Planı” nın sayfa sayısı, Jandarma Genel K.lığı imha tutanağında yer alan “Batı Eylem Planın” sayfa 

sayısıyla aynı değildir. Hv.K.K.lığı imha tutanağında (Arşiv Malzemesi Envanteri) sayfa sayısı 

bulunmamaktadır, bu nedenle belgelerin uyuşmadığı içeriğinin de farklı olduğu anlaşılmaktadır. 

Sözde 27 Mayıs 1997 tarihli “Batı Eylem Planı” ve imha tutanakları  tahrif edilmiş/üretilmiş 

kumpas belgeleridir. SÖZDE BELGENİN İMHA EDİLEN BELGELERLE AYNI OLDUĞU KABUL 

EDİLEMEZ.   

 

Mahkeme sözde belge ile  imha tutanaklarında imhası gözüken belgenin SAYFA SAYISI   

UYUŞMADIĞI HALDE gerekçeli kararda (G.K.s.3014) olmayan ve kayda girmeyen belgenin 

imhasının da mümkün olmadığını belirterek sözde belgenin gerçekliğine karar vermiştir.  

  

Gerekçeli karar sayfa 3014 de ;  “Batı Eylem Planının imha tutanakları,  verilen birimlere de 

gönderildiği ve kayda alındığı ve süresi geçince imha edildiği anlaşılmakla Batı Eylem Planının 

icraya konulduğu, taslak olduğunun anlaşıldığı, sahte olduğu ve icraya konulmadığı yönündeki 

suçtan kurtulmaya yönelik savunmalara itibar edilmemiştir”   tespitini yapmıştır. Ancak bu tespit 

imha tutanaklarıyla uyumlu olmayıp gerçek dışıdır.  

 

Mahkemenin değerlendirmesi ve imha tutanaklarındaki manipülasyon ve tahrifatlar 

aşağıdaki alt başlıklarda açıklanmıştır; 

.  

a. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI EVRAK İMHA TUTANAĞI 

(Kls.131.s.259);  

 
Jandarma Genel K.lığının imha tutanağındaki Batı Eylem Planına ait evrak sayfa sayısı (ikincil 

evrakla birlikte 1 sayfa ), CD5 deki sözde Batı Eylem Planı” (20 sayfa) sayfa sayıları ile aynı 

değildir.  

 

Gerekçeli karar sayfa 3010 da;  
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“Genelkurmay Başkanlığından soruşturma dosyamıza gönderilen Jandarma Genel 

Komutanlığı Harekat Başkanlığına ait 180 sayfadan oluşan imha edilen arşiv malzeme 

envanterinin 9. sayfasında 86. Sırasında gizli, tarih ve sayısının (27.05.1997, Gnkur.Bşk.lığı. 

HRK:3429-64-97/İGHD.Pl.Ş.(2), konusunun (Batı Eylem Planı) uyuştuğu ve Jandarmada bulunan 

bir nüshasının imha edildiği belirtilmiştir. (131.klasör S:226-246)”  tespiti yapılmıştır. 

 
Jandarma Genel K.lığı imha edilen arşiv malzeme envanteri 86.sıra aşağıdadır;  
 

 
 

 
 

 CD-5 de yer alan toplam 20 sayfa olan “Batı Eylem Planı” nın Jandarma Genel 

Komutanlığı imha  tutanağının  (Arşiv Malzemesi Envanteri )(Bkz. 131.Kls. 198. syf) 9. Sayfası 86 

altıncı sırasında imha edilen sayfa adedinin 1 (bir) olduğu, yani evrakın 1 (bir) sayfadan ibaret 

olduğu görülmektedir. 

 

 İmha tutanağı tahrif edilmiş / üretilmiştir; Evrak Numarası 81.den sonra 38, 39 ve 

40’düştüğü, 40 dan sonra tekrar 80,81,82 şeklinde düzenli artarak devam ettiği görülmektedir. 

(Kls.131 s.259 ve 173)  Bu husus dilekçemizin “6 MAYIS 1997 TARİHLİ “BATI HAREKAT KONSEPTİ” 

KONULU BELGE” başlığı altında 20.MM maddesinde açıklanmıştır. 

 

 Gerekçeli kararda adli emanete  teslim edildiği belirtilen Jandarma Genel K.lığının   2009 

yılına ait İmha tutanağının (Arşiv malzemesi enventeri) adli emanette aslı yoktur. Adli emanette 

tutanağın 81. Satırının sayfa sayısını gösteren hanesi  POST-İT ile kapatılmış olan fotokopisi 

verilmiş, asıl belge adli emanetten kaçırılmıştır. BU DURUM FETÖ ÜYESİ ESKİ SAVCI BİLGİLİNİN 

DELİL GİZLEME KUMPASIDIR. (Bu husus dilekçemizin  39.C. maddesinde ayrıca açıklanmıştır.) 

 

b. HV.K.K.LIĞI EVRAK İMHA TUTANAĞI (K.250 s.870);   
 

Hava Kuvvetleri K.lığı imha tutanağında, imha edildiği belirtilen  27 Mayıs 1997 tarihli sözde 

“Batı Eylem Planı” nın  EVRAK SAYFA SAYISI YAZILI DEĞİLDİR  CD5 deki  “Batı Eylem Planı” (19 

Sayfa eki bulunan 20 sayfalık )  ile uyuştuğu söylenemez. 15 Temmuz FETÖ itirafçısı Albay Emin 

Mert tarafından üretilen Hv.K.K.lığı imha tutanağı sahtedir.  
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Hv.K.K.lığı  evrak imha tutanağının sahte olduğu dilekçemizin “20.MM.” maddesindeki “6 

Mayıs 1997 Tarihli “Batı Harekat Konsepti” Konulu Belge” ana başlığı altındaki “Hava K.K.lığı  

2010 Yılı Arşiv Malzemesi İmha Tutanağı Sahtedir” alt başlığında açıklanmıştır. 

 
Gerekçeli karar sayfa 3011 de;  

 
“Hava Kuvvetleri Komutanlığı AD MÜŞ.: 46008895-9140-100950-16/Dis.Sb. ve Ceza 

Huk.İşl.Ş. ve 14 Temmuz 2016 tarihli yazı ile 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti ve 27 

Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı nüshalarının MY 75 1-A kurallarına uygun olarak arşivlenip 

arşivlenmediği hususunun ilgili belgelerin MY 75 1-(A) Silahlı Kuvvetler Karargah Hizmetleri 

Yönergesi ve MY 751-(B) Türk Silahlı Kuvvetleri Karargah Hizmetleri Yönergesi kapsamında 

muhafazasından sonra arşiv çalışmaları kapsamında MY 75- 1(A) uygun olarak imha edildiği 

anlaşılmış olup (MY 75-1(A) olacak)   imha tutanağının EK-A da gönderildiği, Evrakın Sıra No, 

Çıkaran Makam, Evrak Tarihi, Desimal Numarası, Konusu, Açıklama bölümlerinden oluşan belge 

içeriğinin, 12. sırasında GNKUR. - 27 MAYIS 1997 - Hrk.:3429-64-97/İGHD.PL.Ş.(2) - BATI EYLEM 

PLANI - Genkr.Bşk.lığının "Batı Eylem Planı " ile ilgili yazısı. Eylem Planında alınacak tedbirler ile 

bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar belirtilmiştir. Açıklamalı ve 21. sırasında GNKUR. - 6 MAYIS 

1997 - Hrk.:3429-26-97/İGHD.PL.Ş.(2) - BATI HAREKAT KONSEPTİ - Genkr.Bşk.lığının irticai trende 

ivme kazandıran bazı firma isimlerini belirttiği yazı olan arşivlik malzemenin 26.03.2010 tarihinde 

imha edildiği ve onaylandığı bildirilmiştir”  Denmektedir. 

 

Ancak, gerekçeli kararda; Hava Kuvvetleri K.lığının imha tutanağında, sözde imha edildiği 

belirtilen evrakların  SAYFA SAYILARININ BULUNMADIĞI GİZLENMİŞTİR.  

 

Kls. 250 s.270 de yer alan  Hv.K.K.lığı Evrak İmha Tutanağının  ilgili  kısmı aşağıdadır;  

 
 

 
 

Bu uydurma imha tutanağı formatının MY 71-1(A) ve MY 71-1(B) Arşiv Yönergesinde 

bulunmadığı, evrak imhasının Arşiv Yönergesine uygun yapılmadığı  dilekçemizin 20.NN. 

maddesinin “Hava K.K.lığı  2010 Yılı Arşiv Malzemesi İmha Tutanağı Sahtedir” alt başlığında 

açıklanmıştır. 

 

 Gerekçeli kararda; Evrakın Sıra No, Çıkaran Makam, Evrak Tarihi, Desimal Numarası ve 

Konusunun uyuştuğu ifade edilmesine rağmen,“Sayfa Sayısının” uyuştuğu İFADE EDİLMEMİŞTİR. 

İmha edilen evrakın kaç sayfadan ibaret olduğu yazılı değildir.   Dolayısıyla Hv.K.K.lığınca imha 

edildiği belirtilen 27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Eylem Planı” ile CD 5 içindeki sahte 27 Mayıs 

1997 tarihli sözde “Batı Eylem Planı aynı evrak olduğu SÖYLENEMEZ.  
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 İmha tutanağı;  Ütğm Nazlıgül Daşdanoğlu’nun baskı ve iftira ile intiharına sebep olan, 

FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Hava İstihbarat Kurmay Albay Emin Mert tarafından MY 71-1 

(A/B) Arşiv Yönergesine aykırı ve sahte olarak düzenlenmiş uydurma belgedir.   Sözde imha 

tutanağında evrakın “Sayfa Adedi”-“Ek Adedi” ya da “ikincil evrak ile birlikte evrakın kaç 

sayafadan oluştuğu” nu gösteren kısım yoktur.  Detaylı açıklama aşağıdaki başlıkta yapılmıştır.  

 

c. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı evrak imha tutanağı (Kls.250 s. 176-244) ; 
 

 27 Mayıs 1997 tarihli “Batı Eylem Planı” nın imhası bulunmamaktadır. 
  

d. Kara Kuvvetleri Komutanlığı evrak imha tutanağı (Kls. 250 s. 830-868);   
 

27 Mayıs 1997 tarihli  “Batı Eylem Planı” nın imhası bulunmamaktadır. 
 

e. GNKUR İÇ GÜVENLİK HAREKAT DAİRE BAŞKANLIĞI DOSYA FİHRİSTİ  (Kls.1 s.313- 

342) ;   

 Gnkur. Başkanlığının  15 05.2102  tarihli yazı ekinde ve  sanıkların mahkemeden belgelerin 

mevzuata uygun arşivlenip arşivlenmediği sorusuna cevap verilmesi talebi üzerine 30.11.2016 

tarihli yazı eklerinde gönderilen, 27 Mayıs 1997 tarihli “Batı Eylem Planı" nın Gnkur 2.Kademe 

Arşivine teslim edildiği ve tekrar teslim alındığını belirten DOSYA FİHRİSTİ  MY 71-1 (A) Arşiv 

Yönergesine aykırı, üretilmiş, manipüle edilmiş bir kumpas belgesidir. 

 

Bahse konu Dosya Fihristi; FETÖ üyesi KÖSE imzalı 15 Mayıs 2012 tarihli yazı ekinde 36 sayfa 

FOTOKOPİ SURETİ olarak savcılığa gönderilmiştir. Yazı aşağıdadır (Kls.1 s.342);  
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 Sanıkların talebi üzerine Gnkur. Bşk.lığının 86.celsede okunan 30.11.2016 tarihli cevap 

yazısında (G.K.s.3010);    

 

Arşiv faaliyetleri 1978-1998 tarihleri arasında Silahlı Kuvvetler Arşiv Yönergesi No:213-1, 

1998-2009 yıllar arasında MY 71-1 (A) Silahlı Kuvvetler Arşiv Yönergesi esasları çerçevesinde 

yürütüldüğü, HAKKINDA BİLGİ SORULAN EVRAKIN 1997 yılında yürürlükte olan Silahlı Kuvvetler 

arşiv yönergesine uygun olarak arşivlenip arşivlenmediği hakkında Genelkurmay Başkanlığı 

Karargahı İKİNCİ KADEME ARŞİVİNDE HERHANGİ BİR BİLGİYE ULAŞILAMADIĞI, Genelkurmay İç 

Güvenlik Harekat Daire Koordinasyon Şube Müdürlüğüne ait konuya ilişkin evrakın 2004 yılında 

Genelkurmay ikinci kademe arşivince teslim alındığı ve bilahare EK-A'da gönderilen "dosya 

fihristi " ile aynı birime iade edildiğinin tespit edildiği,”  ifade edilmektedir.  

 

Mahkeme ise gerekçeli kararda (G.K.s.3014) bu uydurma ifadeye dayanarak; “Belgenin 

Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Daire Koordinasyon Şube Müdürlüğünce ait konuya ilişkin 

evrakın 2004 yılında Genelkurmay İkinci Kademe Arşivince teslim alındığı ve bilahare EK-A'da 
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gönderilen "Dosya Fihristi "nin 14. Sırasında” (syf 3108) GNKUR.BŞK.LIĞI 27 MAYIS 1997 GÜN VE 

HRK.:3429-64-97/ İGHD.PL.Ş.(2) tarih ve sayılı evrakın  BATI EYLEM PLANI konu özeti ile 1 adet ve 

19 adet ek ile teslim alındığı,” şeklinde değerlendirme yaparak sözde belgenin gerçekliğine karar 

vermiştir.   

  

Öncelikle bu değerlendirmede yapılan önemli bir manipülasyonu belirtmek gerekir. 

Mahkemenin G.K.s.3010 daki ifadesindeki;  “KONUYA İLİŞKİN EVRAKIN” cümlesi ile hem  6 Mayıs 

1997 tarihli Batı Harekat Konsepti" hem de "27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı" nüshalarının 

2.kademe arşive teslim edildiği ALGISI YARATILMIŞTIR. Fihristte (sayfa A-6 nın 14.sırasında) yer 

alan belge sadece;  27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planıdır.  6 Mayıs 1997 tarihli “Batı Harekat 

Konsepti” fihristte yazılı değildir. BU BELGE VAR OLMAMIŞTIR.  

 

Ancak; FETÖ üyesi KÖSE’nin beyanında ve sözde Dosya fihristinde ÇELİŞKİLER VARDIR;  

 

FETÖ üyesi KÖSE imzalı 30.11.2016 tarihli cevabi yazı MY 71-1 (A) Silahlı Kuvvetler Arşiv 

Yönergesine aykırıdır. Dosya fihristi sonradan oluşturulmuş/tahrif edilmiş ve sözde belgeler arşive 

hiçbir zaman teslim edilmemiştir  (Kls.1 s.313-342). Yazıda belirtilen böyle bir işlemin mevzuata 

(3473 sayılı kanun ve MY 71-1 (A)) göre mümkün olmadığı ve cevapta kumpası ele veren 

çelişkiler olduğu bir alt başlıkta detayları ve belgesiyle açıklanmıştır. Bu durumda, Köse’nin, 

belgelerin arşiv yönergesine uygun olarak iade edilmediği ve arşivlenmediği” cevabını vermesi 

gerekirdi.. 

 

 Cevap yazısında (1.Kls s.342)  belgenin (27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı”nın) 2003-2004 

yıllarında arşive teslim edildiği, 2.kademe arşivde “birkaç ay” kaldıktan sonra, gönderen birime 

iade edildiği yazılıdır.  ANCAK, DOSYA FİHRİSTİ ÜZERİNDE (36 sayfanın tamamında) İADE 

TARİHİNİ GÖSTERİR BİLGİ YOKTUR.  NE ZAMAN  İADE EDİLDİĞİ  BELLİ DEĞİLDİR 

 
Dosya Fihristinin ilgili kısmı aşağıdadır  (Kls.1 s.335, 336 ) ; 

 

 
 

 2.Kademe Arşiv sorumlusu sivil memur MURAT SERTDEMİR’İN, BELGELERİ TESLİM ALIRKEN 

ATTIĞI İMZASI İLE (AŞAĞIDA), TESLİM EDERKEN ATTIĞI İMZASI (YUKARIDA) AYNI DEĞİLDİR 

(bariz farklılığın dışında; yukarıdaki imza sola yatık, başı sola çevrik, aşağıdaki imza sağa yatık, 

başı sağa çevriktir);  
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 P.Kad.Bçvş. Osman Yıldız sözde belgelerle birlikte, 2002 YILINA AİT EVRAKIN DOSYA 

FİHRİSTLERİNİ ALDIĞINI,  fihristin A-29. sayfasının altına (2004 yılında) yazarak imzalamıştır. Yani 

FİHRİSTTE 1997 YILINA AİT EVRAK YOKTUR VE FİHRİSTLER ARŞİVDE BIRAKILMAMIŞTIR. Bu beyana 

göre fihristte 1997 yılına ait evrakın bulunmaması gereklidir (Kls.1.s.313);  

 

 
 

 Sözde belgelere ait  İKİNCİ KADEME ARŞİVİNDE HERHANGİ BİR BİLGİYE ULAŞILAMADIĞI 
belirtilmesine rağmen FİHRİSTLERİN “ASLI GİBİDİR” ONAYININ GENEL EVRAK ARŞİV ŞUBE 
MÜDÜRÜ VEKİLİ MU.YZB. MİKAİL ÇERİT TARAFINDAN YAPILDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.   

 

 
 

 SÖZDE FİHRİSTTE, EVRAK KAYIT NUMARASI BULUNMAYAN BELGELER  MEVCUTTUR;  
 

Sözde fihristte evrak kayıt numarası bulunmayan sözde belgeler, 2.kademe arşivine teslim 

edilmiş ve geri alınmış gibi gözükmektedir. Yani resmi evrak niteliği taşımayan, evrak kaydı 

bulunmayan kağıt parçaları toplanarak, resmi evrak gibi bu sözde fihristle 2.kademe arşive 

teslim edilmiştir.  FETÖ ÜYESİ KÖSE, BU SAÇMALIĞI ANCAK KENDİ ÖRGÜTÜNE YUTTURABİLİR. 
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Evrak kayıt numarası (tarihi ve kayıt numarası) olmayan bu sözde kağıtlar içinde; “İrticai 

faaliyette bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı personeli”, ”Bölücü ve irticai kesimi destekleyen kamu 

kurum ve kuruluşları”, ,”BÇG Faaliyetlerinin Analizi” ”BÇG Toplantılarında Alınan Kararlara 

Yapılan İşlemler”,”İrticai Eğilimli Kaymakamlar” ”BÇG Faaliyetleri (15 Nisan-20 Temmuz 

1998)”,”İrticai Faaliyette Bulunan Sağlık Bakanlığı Personeli”gibi CD5 ve Ergenekon 

Soruşturmasında Atatürkçü Düşünce Derneğine monte edilen CD içinde yer alan kumpas 

belgeleri ile aynı isimleri taşıdığı görülmektedir.  

 

CD 5, ADD ve YÖK ten ele geçen kumpas belgelerini teyit etmek üzere kurgulandığı süphesiz 

olan sözde dosya fihristi üzerinde yazılı bu isimdeki sözde kağıtlarda, evrak numarası ve imza 

bulunmadığı  CD 5 içindeki dosyalarda görülmektedir. Resmi evrak kaydı ve imza bulunmayan bu 

sözde kağıtların,  Gnkur 2.kademe arşivine önce teslim edildiği, sonra teslim alındığı gibi bir 

anlamsız bir iddiayı, ancak idari usüllerden bihaber olan kumpasçının oluşturacağı açık olmakla 

birlikte, bu bariz kumpası mahkemenin görmemesi de şaşırtıcı ve anlamlıdır.  

 

Bazı sözde kağıtların da, evrak kayıt numarası bulunmadığından, kağıt üzerinde yazan tarih 

ile sözde dosya fihristine kaydedildiği de görülmektedir. Bu kağıtların arasında “Bursa İlinde 

Kıyafet Yönetmeliğine Uymayan Personel İsim Listesi” ”24 Temmuz 1998 tarihli Remi Gazete” 

“İrticai Eğilimli Valiler” gibi isimlerinin olduğu görülmektedir. En çok ilgi ve dikkat çeken konu ise, 

zaten her yerde bulunan 24 Temmuz 1998 tarihli Resmi Gazetenin 2.Kademe Arşivine neden 

teslim edildiğidir.  Sözde fihrist sayfası aşağıdadır (Kls.1 s.4);  

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 595 / 1709 
 

 

    
 

Bu sözde fihristteki sözde belge isimleri, TEM Şube Müdürü  FETÖ üyesi Ayhan KOÇ emri ile  

CD 5 içindeki sözde belgelerle karşılaştırılmış ve KONUSU VE SAYFA ADEDİ İTİBARİYLE 

UYUŞTUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR (!)   

 

? 

1 2 0 8 5 2 

Gnkur General-

Amiral Şube 

Md.  Evrak 

Güvenlik 

Numarası 
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Bu inanılmaz tespite dayanarak, bu kağıt parçalarının sahte CD 5 deki kağıdın aynısı 

olduğuna karar veren mahkeme, hükmüne esas almıştır. Bu sözde dosya fihristi ve araştırma 

tutanağı, mahkemenin karar dayanağının, hangi seviyede olduğunu göstermesi bakımından 

dikkat çekicidir.  
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TEM Şube Müdürü Ayhan Koç ve daha sonra aynı göreve atanarak araştırma tutanakları ve 

özellikle arama-el koyma tutanakları ile ilgili oldukça ilginç tespitler ve işlemler yürüten TEM Şube 

Müdürü Hamza Bayındır’ın kim olduğunu hatırlatmakta yarar vardır. Şahıslarla ilgili yayınlanan 

sadece bir haberden alıntı fikir vermesi açısından aşağıdadır;   

 
            (https://www.yenisafak.com/gundem/darbeden-tutuklandilar-2412737) 

 

 
 

                                     
 
 

 SÖZDE DOSYA FİHRİSTİ, HİÇ BİR İLGİSİ BULUNMAYAN GENERAL-AMİRAL ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜNDE İŞLEM GÖRMÜŞTÜR.  
 

Dosya fihristi üzerinde Gnkur Personel Başkanlığı Personel Plan ve Yönetim Daire 

Başkanlığına Bağlı General-Amiral Şube Müdürlüğünce basılmış “120852” Evrak Güvenlik 

Numarası bulunmaktadır.  Sözde belgelerin varlığına dayanak alınan bu sözde Dosya Fihristinin;  

FETÖ KONSEY ÜYESİ GENERAL-AMİRAL ŞUBE MÜDÜRÜ ALB M.SERDAR SEVGİLİ’NİN KUMPAS 

KONTROLÜNDE HAZIRLANDIĞI ANLAŞILMAKTADIR.  Bu dosya fihristinin General-Amiral Şube 

müdürlüğünde ne aradığını mahkemeniz sorgulamalıdır.  

 

Bu konu, dilekçemizin “Evraklarda Güvenlik Numarası Kullanımı ve Kumpas Belgeleri” başlıklı 

“37.” Maddesinde kapsamlı olarak açıklanmıştır.  

 

 SÖZDE DOSYA FİHRİSTİNİN, ADLİ EMANETE SURETİ VERİLMİŞTİR. ASLI KRİMİNAL 
İNCELEMEDEN KAÇIRILMIŞTIR.  
 

https://www.yenisafak.com/gundem/darbeden-tutuklandilar-2412737
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Sözde dosya fihristinin, üretilmiş/tahrif edilmiş olduğu yukarıda açıklanmıştır. Dosya 

fihristinin  fotokopisi çekilerek  SURETİ  15 Mayıs 2012 tarihli  KÖSE imzalı yazı EK’inde savcılığa 

gönderilmiştir.  FETÖ üyesi Bilgili, diğer üretilmiş kumpas belgelerinde olduğu gibi, üretildiği açık 

olan 36 SAYFA SÖZDE İGHD DOSYA FİHRİSTİNİN ASLINI GNKUR BAŞKANLIĞINDAN İSTEMEMİŞ, 

SURETİNİ İSE 2012/131 esas sırası ile Adli Emanete kaydettirmiştir.  

  

FETÖ üyesi Bilgili, böylece, 2012 yılında üretildiği açık olan Dosya Fihristinin ASLINI ADLİ 

EMANETTEN VE DOLAYISI İLE MUHTEMEL BİR KRİMİNAL İNCELEMEDEN KAÇIRMIŞTIR.   

 

2) GNKUR İÇ GÜVENLİK HAREKAT DAİRE BAŞKANLIĞI DOSYA FİHRİSTİ 3473 SAYILI 

KANUNA BAĞLI YÖNETMELİĞE VE MY 71-1 (A) ARŞİV YÖNERGESİNE AYKIRIDIR (Kls.1 s.313- 

342) ;   

 

Mahkeme gerekçeli kararda  (G.K.s.3014) “Belgenin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Daire 

Koordinasyon Şube Müdürlüğünce ait konuya ilişkin evrakın 2004 yılında Genelkurmay İkinci 

Kademe Arşivince teslim alındığı ve bilahare EK-A'da gönderilen "Dosya Fihristi "nin 14. 

Sırasında” (syf 3108) GNKUR.BŞK.LIĞI 27 MAYIS 1997 GÜN VE HRK.:3429-64-97/ İGHD.PL.Ş.(2) 

tarih ve sayılı evrakın  BATI EYLEM PLANI konu özeti ile 1 adet ve 19 adet ek ile teslim alındığı,” 

belirtilmektedir. 

 

Ancak bu işlem hem mevzuata aykırı hem de gerçek dışıdır;  

 

 Evrakın 2.kademe arşivden birime iadesi, geri verilmesi ya da arşivden dışarıya 

çıkartılması mevzuat gereği yasaktır. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (16.05.1988 R. 

G. Sayı 19816) Madde 17 ;  “Birimlerce, gerektiğinde, görülmek veya incelenmek üzere, ancak 

dışarıya çıkarılmamak kaydıyla, birim arşivinden dosya alınabilir. Birim arşivinden alınan dosya 

inceleme sonunda geri verilir.” Hükmüne amirdir. TSK Arşiv Yönergesi de yönetmelik 

doğrultusunda, arşivden faydalanmayı aynı usüle bağlamıştır (Açıklaması diğer maddelerdedir) 

 

 2004 YILINDA YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MY 71-1(A) SİLAHLI KUVVETLER ARŞİV 

YÖNERGESİNE GÖRE, ARŞİVLİK MALZEME İŞLEMLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ UYGULANMIŞTIR. Bu 

işlemler içinde arşiv malzemesinin birimine iadesi diye bir işlem yoktur.  DOSYA FİHRİSTİ İLE 

ARŞİVDEN BİRİMİNE EVRAK İADE EDİLEMEZ.   

 
MY 71-1-(A) S.K.Arşiv Yönergesine göre arşivlik malzemenin akış (imha, aslını saklama ve 

Genel Arşiv md.lüğüne teslimi) şeması aşağıdaki gibidir;   
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Arşiv Malzemesi Akışından da görüldüğü gibi arşive teslim edilmiş evrakın “BİRİMİNE 

İADESİ” DİYE BİR İŞLEM (TERS İŞLEM) YOKTUR.  

 

 Yönergenin Ek-B sinde bulunan yukarıdaki akış şemasına ve 2.kademe arşiv 

faaliyetlerini açıklayan  “Son Tasnif Kurulu” işlemlerine göre; 2. kademe arşivde bulunan evraklar 

6. yıl ve sonrasında, son tasnif kurulunca arşiv malzemesinin 2. kademe arşivi sorumluluğunda ya 

kategori yükselterek saklanmasına, ya imha edilmesine ya da Genel Arşiv Müdürlüğüne 

gönderilmesine karar verilecektir.   

 

2004 yılında 2.kademe arşive teslim edildiği söylenen (Batı Eylem Planı)  evrakların 

tasnifi/ayıklanması 2009 yılından sonra yapılabilir. İmhasına karar verilenler için hazırlanacak 

imha tutanakları ise 2020 yılına kadar 2.kademe arşivde saklanması gerekir. Bu nedenle 

2.kademe arşivde bir bilgiye rastlanmaması söz konusu değildir. Arşivde bir evrakla ilgili bilgiye 

rastlanmaması durumu sadece, evrakın var olmaması ve bu nedenle arşive hiçbir zaman teslim 

edilmediği ile açıklanabilir.  

 

 Gnkur Başkanlığının; "27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı" ile ilgili olarak 

“II.Kademe Arşivde herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı” cevabı ile “2004 yılında II.Kademe 

Arşivince teslim alındığı, bilahare, aynı birime yazının  dosya fihristi ile iade edildiği”  ifadeleri 

MY 71-1 (A) Silahlı Kuvvetler Arşiv Yönergesine aykırıdır.   

 

Arşiv yönergesine göre (MY-71-1 (A);  Belgenin birime iade edilmesi söz konusu değildir.  

İade edildikten sonra Arşiv Yönergesine göre ne işlem yapıldığı, hangi gerekçeyle iade edildiği 

hakkında bir bilgi de yoktur. Eğer birim, son tasnif / ayıklama işlemi yapmış ise (ki bu işlem dahi 2. 

Kademe arşiv sorumluluğunda yürütülür) ya “imha tutanağının” ya da 3. Kademe Arşive 
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gönderilmek için hazırlanan “Genel Arşivlere Gönderilecek Arşivlik Malzeme Fihristi”nin 

hazırlanmış ve bu tutanakların 2.kademe arşivinde bulunuyor olması gerekirdi.  Bu durumda 

da; 2.Kademe Arşivinde bir bilgiye ulaşılmaması söz konusu değildir.   

  

 Yukarıda belirttiğimiz gibi, 2. Kademe arşivde bulunan evraklar yönetmelik gereği 

tekrar birimine iade edilemez. Arşive teslim edilmiş belgelerden sadece geçici faydalanma söz 

konusudur. Bu durumda da arşivden faydalanmak için yönergenin EK-S sinde gösterilen  

“ARŞİVDEN FAYDALANMA SENEDİ” tanzim edilir, iade tarihi yazılarak yetkili amire onaylatılır.  

Söz konusu “DOSYA FİHRİSTİ” ile 2.kademe arşivden birimine iade işlemi yapılamaz Yönergenin 

2.Bölüm 4.Kısımda bulunan “Arşivden Faydalanma” usülü ve EK-S de bulunan “Arşivden 

Faydalanma Senedi” aşağıdadır;  
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Kaldı ki, bir sivil memurun, bir Astsubay’a, Daire Başkanı, Ş. Müdürü ve Arşiv Ş. Müdürünün  

olur imzası olmadan, yüzlerce evrakı bırakın iade etmeyi,  belli süre  faydalanmak için alması bile 

mevzuata göre mümkün değildir. Böyle bir iadenin, ne maksatla yapıldığının açıklaması da yoktur.  

 

 2 kademe arşivde bulunan yüzbinlerce evrak arasından, evrak bulmak ve almak için, 

arşivde  yönergeye uygun kaydının bulunması, bu bilgilerle “Arşivden Faydalanma Senedi” 

tanzim edilmesi  gerekir. Sonuçta arşiv kaydı bulunmayan evrakın 2. Kademe arşivden alınıp 

birliğine iade edilebilme olanağı da fiziken yoktur. Bu nedenle sözde "27 Mayıs 1997 tarihli Batı 

Eylem Planının 2004 yılında 2.kademeye teslim edildiği bilgisi gerçek dışıdır. 

 
Sonuç olarak; Gnkur Başkanlığının 30.11.2016 tarihli  cevabı ve mahkemenin bunu dayanak  

aldığı tespiti; 3473 S.K ve bağlı Yönetmelik ile ARŞİV YÖNERGESİ ESASLARINA VE GERÇEĞE 

AYKIRIDIR. BU CEVAPTAN; Gnkur Başkanlığının yazısının EK-A sın da gönderilen, "27 Mayıs 1997 

tarihli Batı Eylem Planı" nın Gnkur 2.Kademe Arşivine hiçbir zaman teslim edilmediği, 27 Mayıs 

1997 tarihli Batı Eylem Planı" nın birimine iade edildiğini gösteren sözde “DOSYA FİHRİSTİ” nin 

sonradan hazırlandığı, üzerinde birbirini tutmayan imzaların olduğu,  iade tarihinin yazılı olmadığı, 

mevzuata göre arşivden birime evrak iadesinin mümkün olmadığı, fihristlerin 2.kademe arşivde 

hiçbir bilgiye rastlanılmadığı belirtilmesine rağmen “aslı gibidir” onayının Genel Evrak Arşiv Şube 

Müdürü Vekili Mu.Yzb Mikail Çerit tarafından yapıldığı, bütün bu nedenlerle  fihristin  uydurma 
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olduğu, anlaşılmaktadır. Konu hakkında adli/idari soruşturma açılması, dosya fihristinin aslının 

kriminal incelemesi yapılarak sonucun dosyaya dahil edilmesi gerekir.   

 
3) 27 MAYIS 1997 TARİHLİ SÖZDE “BATI EYLEM PLANI” NIN  GNKUR ADLİ MÜŞAVİRLİK 

ÜRETİLMİŞ NÜSHASI FETÖ ÜYESİ  M. KÖSE TARAFINDAN  SAVCILIĞA GÖNDERİLMİŞTİR;  
 

Bu sahtelik, sözde “Batı Eylem Planı” ve “Batı Harekatı Konsepti” nin sahte ve kumpas 
belgeleri olduğunu mahreci ile birlikte ortaya koymaktadır (8.kls. S.189, 208- 1.kls.s.215, 234, 
235) (G.K. s.178,3826)  

 
FETÖ üyesi eski Adli Müşavir M.Köse; Gnkur. Adli Müşavirlik arşivinde 4 ayrı dosyada bazı 

BÇG belgelerinin bulunduğundan bahisle;  6 Mart 2012 tarihli evrak ekinde 27 Mayıs 1997 “Batı 

Eylem Planı” nın 20 sayfa fotokopisini, 14 Mart 2012 tarihli evrak ekinde ise ASILLARI 

OLDUĞUNU BEYAN EDEREK savcılığa göndermiş, belgeler Bilgili tarafından 26.03.2102 tarih ve 

2012/75 sırasında  BELGE ASLI OLDUĞU BELİRTİLEREK adli emanete kaydedilmiştir. (8.Kls. s.189, 

208- 1.Kls.s.215, 234, 235,237) 

 
Gnkur Bşk.lığının 14 Mart 1997 tarihli yazısı (Kls.1 s.306) aşağıdadır;  

   

              
 

Ankara C.Başsavcılığının 26.03.2013 tarihli Adli Emanet Makbuzu aşağıdadır (Kls.1 s.237);   
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Ancak;  Gnkur Adli Müşavirliğinden gönderildiği ifade edilen sözde 27 Mayıs 1997 tarihli Batı 

Eylem Planının 1.Klasör sayfa 234 ve 3.klasör sayfa 180 de bulunan kapak sayfalarının  arkası 

olarak gösterilen hemen devamında (sayfa numarası verilmemiş) Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığının “ASLININ AYNIDIR” KAŞE VE İMZASI BULUNMAKTADIR. YANİ, DOSYADA 

BULUNAN VE ADLİ EMANETE VERİLDİĞİ İFADE EDİLEN SÖZ KONUSU BELGE, CUMHURİYET 

BAŞSAVCILIĞININ ONAYLADIĞI (!) KOPYA BELGEDİR.  Aslının Aynıdır” kaşe ve imzaları belgenin 

EK-A sı olarak gösterilen 19 sayfa eki olan sözde “Batı Eylem Planı”nda da bulunmaktadır.  

 

Kls.1 ve Kls.3 de yer alan, Gnkur Adli Müşavirliğinden gönderildiği ve asıl olduğu ifade edilen 

1+19 sayfa sözde 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı ve ekinin arka sayfalarında bulunan 

“Ankara C.Başsavcılığının “ASLININ AYNIDIR” kaşe ve imzası aşağıdadır;   

 

                         
 

Mahkeme, bu belgeye iddianamenin özetlendiği gerekçeli kararının başlarında yer vermesine 

rağmen, mahkûmiyet gerekçesinde “Batı Eylem Planı”nın gerçek olduğunu ifade ederken sadece 

imha tutanaklarını ve dosya fihristini dayanak almış ve olmayan evrakın imhasının da 

olamayacağından söz ederek gerçekliğine karar vermiştir. Ancak mahkeme Adli Müşavirliğe 

gönderildiği ifade edilen 27 Mayıs 1997 tarihli  Adli Müşavirlik nüshasının“ASLI” nın (ıslak 

imzalı)  Adli Emanette bulunduğundan  söz etmemiştir (!).   

 

Oysa ki mahkemenin, belgenin (ıslak imzalı) aslı adli emanette  dururken (!),  asıl belgeden 

hiç söz etmeden imha tutanaklarına atıf yaparak sözde belgenin varlığını ortaya koymaya 

çalışması şüphelidir.  

 

 Ancak, mahkeme bu belgeyi unutsa da, bu üretilmiş belge hem “27 Mayıs 1997 “Batı Eylem 

Planı”nın hem de ilgi’sinde atıf yapılan 6 Mayıs 1997 “Batı Harekatı Konsepti”nin gerçek 

olmadığını, kumpasın mahrecini ve boyutlarını açıkça ortaya koymaktadır.  Bir diğer önemli konu 

ise  belgelerin kimler tarafından üretildiğinin adresini de açıklamasıdır. 

 

Gerekçeli karar sayfa 178 de; 

 

 “27 MAYIS 1997 TARİHLİ “BATI EYLEM PLANI” KONULU BELGE (1 Kls.S:204-235);(8.Kls. 

S:189-208) başlığında; Genelkurmay Başkanlığı‟nın 14 Mart 2012 gün ve Admüş. 9140-303-12- 

sayılı yazı ekinde “Batı Eylem Planı” konulu belge ve Genelkurmay II. Başkanı Çevik Bir imzalı üst 
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yazısının gönderildiği, belgenin aslının adli emanetin 2012/75 sırasında kayda alındığı….. 27 

Mayıs 1997 tarihinde Batı Çalışma Grubu Eylem Planı Çevik BİR‟in üst yazısı ile dağıtım gereği 

Gizli-Kişiye özel olarak Genelkurmay Adli Müşavirliği‟ne hitaben yazılan yazının içeriğine yer 

verilerek, dağıtım planı belirtilmiştir. Söz konusu belgenin, kişiye özel ivedi kaşeli olduğu, belgenin 

Çevik BİR imzası ile 27 Mayıs 1997 tarihli yazısının EK A sında bulunan, “BATI ÇALIŞMA GRUBU 

EYLEM PLANI” başlıklı, 19 sayfadan oluşan gizli kaşeli Genelkurmay İGHD.Pl.Ş.Md. 

Kur.Kd.Alb.İdris KORALP tarafından imzalı belge olduğu”  ifade edilmekte, 

 
G.K.s.3826 de ise;  2012/75 esas sırasına kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde zarf üzerinde 

Genelkurmay Başkanlığının 14 Mart 2012 tarih ve 9170.303.12 AD.MÜŞ. Sayılı yazı ekindeki ; 

Batı Eylem Planı konulu belge aslı (1 sayfa), Batı Çalışma Grubu Eylem Planı (19 sayfa) ve 

Genelkurmay Başkanlığı Brifinglere ilişkin mesaj formlarının (11 sayfa) dosyada delil olarak 

saklanmasına,”  

 

Karar verildiği ifade edilmektedir Yani bu ifadelerden, 27 Mayıs 1997 tarihli 19 sayfadan 

oluşan sözde “Batı Eylem Planını”nın ASLININ ADLİ EMANETTE OLDUĞU VE DELİL OLARAK 

SAKLANMASINA KARAR VERİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. 

 

Mahkemenin bu ifadesinde dikkat çeken bir husus vardır;  Gnkur Başkanlığının 14 Mart 

2012 tarihli evrakında (yukarıda) 27 Mayıs 1997 tarihli sözde Batı Eylem Planının Adli Müşavirlik 

nushasının ASLININ GÖNDERİLDİĞİ BELİRTİLMESİNE RAĞMEN,  HEM BU İFADEDE HEM DE 

26.3.2012 TARİHLİ (2012/75) EMANET EŞYA MAKBUZUNDA 19 SAYFA BATI EYLEM PLANININ 

“ASIL BELGE”  OLDUĞU  BELİRTİLMEMİŞTİR. YANİ BELGENİN ASLI, ADLİ EMANETTE DEĞİLDİR.  

 

27 MAYIS 1997 TARİHLİ SÖZDE “BATI EYLEM PLANI” NIN  GNKUR ADLİ MÜŞAVİRLİK 

ÜRETİLMİŞ NÜSHASI FETÖ ÜYESİ  M. KÖSE TARAFINDAN  SAVCILIĞA GÖNDERİLMİŞ BİR KUMPAS 

BELGESİDİR.  ASIL BELGE DEĞİLDİR. GEREKÇESİ AŞAĞIDADIR;   

 

 27 Mayıs 1997 tarihli  sözde “Batı Eylem Planı”nın  Sahte CD 5 de yer alan Gnkur Personel 

Başkanlığı nushası ile Gnkur Adli Müşavirlik nushası aşağıdadır 
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CD5 de yer alan Personel Başkanlığı                     Muharrem KÖSE’nin gönderdiği  
                     Nüshası                                        120917 damgalı Adli Müşavirlik Nüshası 

             
 
 
 

        
              

Sözde belgenin CD 5 içinde bulunan Gnkur. Personel Başkanlığı nushası ile Gnkur.Adli 

Müşavirlik nushalarının imzaları dahil birebir olduğu görülmektedir. Hiçbir resmi belgenin, farklı 

makamlara adresli asılları üzerinde bulunan ıslak imzalar, el yazısı evrak ara numarası, el yazısı 

tarihi (yazı ve imza) karakteristiği ve evraktaki yeri BİREBİR AYNI OLAMAZ.  

 

a. Belgelerdeki Çevik Bir imzaları birebir aynıdır, aynı yerde ve aynı karakterdedir: 
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Gnkur. Personel Başkanlığı Nüshası                     Gnkur. Adli Müşavirlik Nüshası 

         
 

b. Belge EK’in deki İdris Koralp imzaları  birebir aynı yerde ve aynı karakterdedir ;  
 

Gnkur. Personel Başkanlığı Nüshası                   Gnkur. Adli Müşavirlik Nüshası 

   
 

c. Belgelerdeki  el yazısı evrak ara numarası “64” birebir aynı yerde ve aynı 
karakterdedir ;  

    

Gnkur. Personel Başkanlığı  Nüshası                        Gnkur. Adli Müşavirlik Nüshası 

           
 

d. Belgelerdeki  el yazısı tarih “27” birebir aynı yerde ve aynı karakterdedir       ;  
 

       Gnkur. Personel Başkanlığı                                Gnkur. Adli Müşavirlik Nüshası 
                     Nüshası         
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e. Adli Müşavirliğe gönderildiği FETÖ üyesi KÖSE tarafından ifade edilen sözde 

belgenin aslı, CD 5 içinde yer alan Personel Başkanlığına gönderildiği iddia edilen belgeyle “GİZLİ” 

ve “KİŞİYE ÖZEL” damga yerleri hariç birebir aynıdır.  

 

Belge Muharrem Köse tarafından üretilmiştir. Bir şablon belge üzerindeki  “GİZLİ” ve “KİŞİYE 

ÖZEL” damgaları inandırıcılığı sağlamak üzere bir miktar kaydırılmış ancak aynı karakterde 

damgalar kullanılmıştır. Bu ise, sözde 1997 tarihindeki damgalara ait kaşelerin, FETÖ üyesi 

Muharrem KÖSE de bulunduğunun ve bu kumpas  belgelerinin bu şebeke tarafından üretildiğinin 

açık delilini oluşturmaktadır.;  

 

CD 5 içinde bulunan sözde belgenin Gnkur.Personel Başkanlığına adresli nüshası;  

 
 

Gnkur.Adli Müşavirliğe gönderilen sözde belgenin  ”ASLI” olduğu ifade edilerek FETÖ üyesi 
M.KÖSE tarafından savcılığı gönderilen, adli emanete kaydedilen nushası;   

 

 
 

SONUÇ OLARAK;  CD5 içinde yer alan  (8.Kls. s.208)  Gnkur Personel Başkanlığına hitaben 

yazılmış sözde 27 Mayıs 1997 “Batı Eylem Planı”  ile 14 Mart 2012 tarihli evrak (K.1.s.235) Ek’inde 

ASLI OLARAK savcılığa gönderilen, Gnkur Adli Müşavirliğine hitaben yazılı sözde 27 Mayıs 1997 

tarihli “ Batı Eylem Planı” nın (K.1s.234);   

 

Farklı adreslere gönderilmiş evraklarda görülmesi mümkün olamayacak şekilde, üzerinde 

bulunan imzalar (kapak ve eki)(K.1s.215, K.8s.189), el yazısı evrak ara numarası, el yazısı 
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tarihinin (yazı ve imza) karakteristiği ve evraktaki yeri BİREBİR AYNIDIR.  MAHKEMENİN 

GEREKÇELİ KARARDA GİZLEDİĞİ,  ASIL OLDUĞU İFADE EDİLEN üretilmiş bu belge hem “27 Mayıs 

1997 “Batı Eylem Planı”nın  hem de ilgi’sinde atıf yapılan 6 Mayıs 1997 “Batı Harekatı 

Konsepti”nin gerçek olmadığını, dava dosyasında bulunan ve hükme esas alınan sözde belgelerin 

üretildiğinin açık delilidir.   

 

OO. (22).C.BATI EYLEM PLANINDA İCRA MAKAMI OLARAK GÖSTERİLEN BİRİMLER VE O 

DÖNEMDE BU BİRİMLERİN BAŞINDA OLAN SANIKLAR (G.K.s.3014) : 

 

  Gerekçeli karar sayfa 3014-3015 de sözde 27 Mayıs 1997 tarihli “Batı Eylem Planı”nda icra 

makamı olarak gösterilen birimler ve başında olan sanıklar olarak aşağıdaki gibi listelenmiştir;  

Ancak bu birimlerde,  27 Mayıs 1997 tarihli sözde belgeye göre, verilen görevi icra ettiğine dair 

tek bir belge ortaya konulamamıştır;  

 

1-Gnkur.Gn.Sek.liği (Genelkurmay Genel Sekreterliği) - Erol Özkasnak 

2-Gnkur.Ad.Müş.liği (Genelkurmay Adli Müşavirliği)- Muhittin Erdal Şenel 

3-Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Kuvvet K.lıkları) - Ahmet Çörekçi 

4-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Kuvvet K.lıkları) - Güven Erkaya (vefat) 

5-Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Kuvvet K.lıkları) - Hikmet Köksal  (vefat) 

6-J.Gn.K.lığı (Jandarma Genel Komutanlığı) - Teoman Koman (vefat) 

7-Gnkur.İGHD. (Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi) - Kenan Deniz 

8-Gnkur.Psk.Hrk.D. (Genelkurmay Psikolojik Harekat Dairesi) - Oğuz Kalelioğlu 

9-Gnkur.Eğt.Tşk.D. (Genelkurmay Eğitim Teşkilat Dairesi) - Metin Yavuz Yalçın 

10-Gnkur.Hrk.Bşklığı (Genelkurmay Harekat Başkanlığı)- Çetin Doğan 

11-Gnkur.İsth.Bşk.lığı (Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı) - Çetin Saner 

12-Gnkur.Per.Bşk.lığı (Genelkurmay Personel Başkanlığı) - Yıldırım Türker 

13-Gnkur.Gn.P.P.Bşk.lığı (Genelkurmay Genel Plan Pren. Başkanlığı)- Vural Avar 

14.Gnkur.Öz.Kuv.K.lığı (Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ) - Engin Alan 

15-Gnkur.Loj.Bşk.lığı (Genelkurmay Lojistik Başkanlığı) - Kamuran Orhon 

16-MGK.Gn.Sek.liği (Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği) - İlhan Kılıç 

 

Yukarıda adı sayılan sanıkların  tamamı (vefat edenler hariç),  27 Mayıs 1997 tarihli sözde 

“Batı Eylem Planı” belgesini görmediklerini, tebliğ etmediklerini, ekinde yer alan sözde icra 

makamı olarak tevcih edilen görevleri icra etmediklerini,  açıkça savunmalarında beyan etmiş ve 

suçlamaları kabul etmemişlerdir. İddianamede ve gerekçeli kararında mahkemenin; bu sanıkların 

sözde belgede yer alan görevleri icra ettiğine, bu yönde bir emir verdiğine,  rapor ve evrak 

tanzim ettiğine, bu görevleri icra ettiğine kanıt sayılabilecek somut herhangi bir delilin varlığını 

ortaya koyamamıştır. Sayılan sanıklarla birlikte, kendisine soru yöneltilen tüm sanıklar bu sözde 

belgeyi görmediklerini, sahte ve uydurulmuş olduğunu da beyan etmişlerdir. Mahkeme aksini 

ispatlayacak, mevzuata aykırı olarak sonradan üretilmiş sahte imha tutanakları da dahil hiçbir 

somut  delili dosyaya koyamamıştır.   

 

Mahkemenin iddiasının tek dayanağı; Sözde belgenin dağıtım hanesinde makam adlarının 

bulunması  ve Eki olan “Batı çalışma Grubu Eylem Planı” konulu sözde belgede, icra makamı 

olarak sözde görevlerin verilmiş olmasıdır. Yani mahkemenin tek delili;  sahte CD 5 içinde 
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bulunan ve sahteliğini  belgesiyle dilekçemizin “27 Mayıs 1997 Tarihli “Batı Eylem Planı” Konulu 

Belge Üstyazı Belgesi”  başlıklı 20.NN maddesinde detaylarıyla açıkladığımız,  aslı ve ıslak imzası 

bulunmayan, kumpas olduğu açık olan dijital  sözde belgedir. Bunun  dışında hiçbir delili 

yoktur.   

 

Ancak mahkeme mahkumiyet kararı verdiği sanıklar hakkında; 27 Mayıs 1997 tarihli Batı 

Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında bulunduğunu, 27 Mayıs 1997 tarihli sözde 

belgenin kendilerine  “GEREĞİ” için “GİZLİ” – “KİŞİYE ÖZEL” gönderildiğini ifade ederek kararına 

esas almıştır. 

 

Bu sanıklardan beraat edenler hakkında ise, Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planı ile ilgili 

olarak hiçbir eylem ve faaliyette bulunmadığı yönündeki savunmasının aksine delil bulunmadığını 

belirterek beraat kararına esas almıştır. 

 

Ancak mahkeme haklarında mahkumiyet kararı verdiği sanıklar hakkında da, Batı Eylem Planı 

ile ilgili olarak hiçbir eylem ve faaliyette bulunmadığı yönündeki savunmalarının aksine delil 

bulamamıştır. ÖYLE İSE BU BELGE İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME FARKINI YARATAN OBJEKTİF ÖLÇÜ 

NEDİR?   

 

Mahkeme Sanık Oğuz Kalelioğlu yönünden yaptığı değerlendirmede (G.K.s.3639) ; 27 Mayıs 

1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında İcra Makamında Genelkurmay Psikolojik 

Harekât Dairesi Başkanı olarak icra makamında bulunduğu belirtilmiş ise de sanığın 

savunmasında da belirttiği üzere  görev yaptığı daire planlamaya ilişkin olup icrai görevinin 

olmadığı, psikolojik harekâtın icra organın psikolojik harekât grup komutanlığı olduğu, sanığın bu 

savunmasının aksine delil bulunmadığı, değerlendirmesini yaparak beraat kararına esas almıştır. 

Yani mahkeme icra görevi olmayanların cezai sorumluluğu olmadığını kabul etmiştir.  

 

Oysaki;  İcra görevi olmayan sanığın amiri olan Org.Çetin Doğan’ın da bir icra görevi 

olmayıp, görevi planlamaya yöneliktir. Kaldı ki;  Genelkurmay Başkanlığındaki  J.Başkanları, 

Daire Başkanları, Şube Müdürleri, adı üstünde olan Plan subayları ve  diğer tüm  personelin, 

hatta Kuvvetlere bağlı her türlü karargahta görevli karargah subaylarının, MGK Genel 

Sekreterliğinin  hiçbir icra görevi yoktur. Görevlerinin tamamı planlamaya yöneliktir. İcra 

makamları ilgili birliklerdir. Kaldı ki; mahkemenin “karar aldıkları” dediği sözde BÇG Kriz Masası 

Kurulu ve Batı Çalışma Grubu’da icraya değil planlamaya yöneliktir. Mahkemenin, hükmüne 

gerekçe değil, bahane yarattığı anlaşılmaktadır.  

 
Sonuç olarak;  

 

“27 Mayıs 1997 Tarihli “Batı Eylem Planı” Konulu Belge Üstyazı Belgesi” başlıklı 20.NN.  

maddesinde  detaylarıyla açıkladığımız,  aslı ve ıslak imzası bulunmayan,  sonradan üretilmiş, 

kumpas olduğu açık olan  dijital  sözde belgedir. Bunun  dışında hiçbir delili yoktur.   

 

27 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Eylem Planında icra makamında bulunduğunu, 

27 Mayıs 1997 tarihli sözde belgenin kendilerine “GEREĞİ” için “GİZLİ” – “KİSİYE ÖZEL” 

gönderildiğini iddia ederek hüküm kurduğu sanıklar;  27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Eylem 
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Planı” belgesini görmediklerini, tebliğ etmediklerini, ekinde yer alan sözde görevleri icra 

etmediklerini beyan etmiş, mahkeme bu sanıkların sözde belgede yer alan görevleri icra 

ettiğine, bu yönde bir emir verdiğine,  rapor ve evrak tanzim ettiğine, bu görevleri icra ettiğine 

kanıt sayılabilecek somut herhangi bir delilin varlığını ortaya koyamamıştır. Ayrıca mahkemenin 

iddiasının aksine, yukarıda sayılan sanıklar, mahkemenin bizzat kendi tespitine göre de bu sözde 

belge için icra makamında değildir.  

 

Mahkemenin iddiasının tek dayanağı olan 27 Mayıs 1997 Tarihli “Batı Eylem Planı” Konulu 

Belge ve eki, aslı ve ıslak imzası bulunmayan, sonradan üretilmiş CD 5 içinde yer alan dijital sahte 

belgedir. Sahte bir belgenin görülmesi, tebliğ edilmesi, icra edilmesi ve buna dayanarak suç 

isnat edilmesi de mümkün değildir.  

 

PP.  (23). BATI ÇALIŞMA GRUBUNDA ÇALIŞANLARA VERİLEN TAKDİR BELGELERİ (G.K.s.3015-

3022) :  

 

Gerekçeli karar sayfa 3015-3022’de  Genelkurmay Başkanlığı Karargahı personeli toplam 20 

sanıkla ilgili olarak;   8 sanığın Gnkur Başkanlığındaki kadro görevindeki başarılı çalışmaları,  12 

Sanığın  ise aşağıdaki  Batı Çalışma Grubunda tevcih edilen görev tarif edilerek, hiyerarşik 

silsiledeki amirleri tarafından takdir belgelerinin verildiği, takdir belgelerinin bağlı oldukları 

Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlıklarında bulunan şahsi dosyalarından istenerek FETÖ 

üyesi KÖSE tarafından 26.07.2012 tarihli evrak ekinde (Kls.95.s.41) Cumhuriyet Savcılığına 

gönderildiği dosyadan anlaşılmaktadır.    

 

Sahte CD5 içinde bulunan takdir belhgeleri sanıkların şahsi dosyalarında yoktur;  

 

Mahkemenin açıklayamadığı önemli bir konu vardır;  Savcılığın BÇG ile sözde ilişkisi olan (!) 

personel isimlerini sayarak bu persone ait varsa takdir belgelerini istemiş, FETÖ üyesi M.Köse de, 

Kuvvet K.lıkları ve Gnkur J.Başkanlıklarına yazı göndererek, sahsi dosyalarında varsa 

gönderilmesini istemiştir.  Gnkur Adli Müşaviri FETÖ üyesi Köse, 22 Temmuz 2012 tarihli yazı 

ekinde 17 personele ait toplam 25 takdir belgesini savcılığa göndermiştir. Bu husus gerekçeli 

kararda aşağıda şekilde yazılıdır;  

 

G.K.3826; 2012/197 esas sırasında kayıtlı 1 adet üzerinde Genelkurmay Başkanlığından gelen 

26 Temmuz 2012 tarihli 9140-303-12/M.O.A sayılı " Takdir Belgeleri Hakkında" Ümit ŞAHİNTÜRK 

(1 adet), Hakan BURAL (2 adet) , Yahya Kemal YAKIŞKAN (1 adet), Adem DEMİR ( 1 adet ), 

Kenan DENİZ (2 Adet), Şinasi ÇAVUŞ (2 adet), E. Gazi ÖZKÜRKÇÜ (1Adet), Y.Cem ÖZARSLAN (1 

adet), Ziya BATUR (2 adet), Bahattin ÇELİK (1 adet), Yüksel SÖNMEZ ( 2 adet), Salih ERYİĞİT (1 

adet), Ruşen BOZKURT (4 adet), Faruk ALPAYDIN (1 adet), Osman BÜLBÜL (1 adet), Svl. Mem. 

Serhat ALTAY (1adet), Svl.Mem. Ömer ÖZKAN (1 adet)'in karar kesinleştiğinde sahiplerine 

iadesine, EK-C Görevlendirme Konulu Belge (1 sayfa)nin dosyada delil olarak saklanmasına,”  

 

Ancak yazı ekinde gönderilmeyen,  yani kişinin şahsi dosyasında bulunmayan bir kısım 

sözde BÇG takdir belgelerinin (!) ise SAHTE CD 5 İÇİNDE OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR.  YANİ ŞAHSİ 

DOSYASINDA BULUNAMAYAN SÖZDE BÇG TAKDİR BELGELERİ, SAHTE CD 5 İÇİNDE 

“CD5/BÇG/BORNOVA/İDRİS” KLASÖRÜNDE BULUNMAKTADIR.  
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Bu sanıklar; Erol Özkasnak, Hüsnü Dağ, Fevzi Türkeri, Muhittin Erdal Şenel ve Oğuz 

Kalelioğlu’dur. Yani bu sanıkların TAKDİR BELGELERİ  CD 5 içinde bulunmakta ANCAK ŞAHSİ 

DOSYALARINDA YOKTUR.  

 

Gnkur Personel Başkanlığınca hazırlanmış takdir belgeleri, sahte CD 5 içindeki  Gnkur 

Harekat Başkanlığına bağlı  İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığının “Bornova” bilgisayarında 

“idiris” kullanıcısı altındaki “word” dosyalarda imzasız olarak bulunmaktadır;  

 

CD5/BÇG/Bornova/İdris/TAKDIR ALB.doc ve CD5/BÇG/Bornova/İdris/TAKDIR-11.doc  isimli 

dosyada bulunan ve Çevik Bir imzasına açılmış tüm takdir belgeleri GNKUR PERSONEL 

BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANMIŞ VE PERSONEL BAŞKANI, PERSONEL DAİRE BAŞKANI, PERSONEL 

BAŞKANLIĞI PROJE SUBAYLARININ PARAFINA AÇILMIŞ, ANCAK HAREKAT BAŞKANLIĞI İÇ 

GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI BORNOVA BİLGİSAYARININ, İDRİS KULLANICISI KLASÖRÜNDE 

BULUNMAKTADIR. İŞTE BU DURUM KUMPASÇILARINDA FARKEDEMEDİĞİ  KUMPASI ELE VEREN 

ÖNEMLİ BİR AYRINTIDIR. 

 

Gnkur Personel Başkanlığı Personel Proje Subayının hazırladığı takdir belgelerinin (imzasız) 

Harekat Başkanlığı İç Güvenlik Daire Başkanlığındaki (BÇG) İGHD Bornova” Bilgisayarında çalışmış, 

“idris” kullanıcısında NE İŞİ VARDIR?   

 

Ne Gnkur Başkanlığındaki şahsi dosyalardan gönderilen ne de sahte CD 5 içindeki hiçbir 

takdir belgesinde “BÇG Kriz  Masası Kurulu”, “BÇG Üst Kurulu”  ya da “Üst Kurul” ifadesi 

yoktur;  

 

Tüm takdir belgelerinin sanıkların ayrıntılı çalışmaları ve görev yaptığı yerler yazılı olmasına 

rağmen,  takdir belgelerinde  “BÇG Kriz  Masası Kurulu”, “BÇG Üst Kurulu”  ya da “Üst Kurul” 

ifadesi yoktur;  Bir kısmı sahte olan bu takdir belgelerinden de anlaşılacağı  üzere, sayılan bu 

sözde kurullar hiçbir zaman  oluşmamıştır.  

 

Batı Çalışma Grubunda başarılı çalışmaları nedeniyle verilen tüm takdir belgelerinin ise,   

sanıkların aşağıda yer alan BÇG Teşkilatındaki görevleri tarif edilerek, hiyerarşik amirleri 

tarafından verildiği görülmektedir. Takdir belgelerinde sözde “Batı Kriz Masası Kurulu” (BÇG Üst 

Kurulu)  ifadesi geçmediğinden, Gnkur Başkanlığında teşkil edilen Batı Çalışma Grubunun 

dışında, “BÇG Kriz Masası Kurulu” “Üst Kurul” gibi sözde kurulların oluşturulmadığı,  Kuvvet 

Komutanlıklarında ve bağlı birliklerinde de benzer başkaca bir teşkilatın kurulmadığı da 

anlaşılmaktadır.  
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Ancak mahkeme, gerekçeli karar s.3015-3022’de kendilerine sadece kadro görevlerindeki 

başarılı çalışmaları nedeniye  amirlerince  verilen takdir belgelerini,  Batı Çalışma Grubu ile ilişkisi 

olmadığı halde, “Batı Çalışma Grubunda Çalışanlara Verilen Takdir Belgeleri” başlığı  altında 

sıralayarak algı yaratmaya çalışmışır.  

 

     BÇG ile hiçbir ilişkisi bulunmadığından, sadece, kadro görevindeki başarılı çalışmaları 

nedeniyle kendilerine takdir belgesi verilen sanıklar ve takdir gerekçeleri aşağıdadır;  

 

 Sanık EROL ÖZKASNAK  ile ilgili olarak;  Gnkur II.nci Başkanı Org. Çevik BİR  tarafından, 
kadro görevi olan Gnkur Genel Sekreteri olarak çalışmalarından ötürü düzenlendiği, (CD 
5 içinde) 
 

 Sanık HÜSNÜ DAĞ ile ilgili olarak;  Gnkur II.nci Başkanı Org. Çevik BİR  tarafından, kadro 
görevi olan Genelkurmay Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanlığı 
görevindeki çalışmalarından dolayı düzenlendiği, (CD 5 İçinde)  

 

 Sanık YAHYA CEM ÖZASLAN;  Takdir Belgesi Yoktur.  Davada sanık olmayan M.Cem 
Özaslan isimli başka bir personelin takdir belgesi sehven (!) dosyaya konulmuştur.  

 

 Sanık FEVZİ TÜRKERİ ile ilgili olarak;  Gnkur II.nci Başkanı Org. Çevik BİR  tarafından, 
kadro görevi olan Gn.kur.İç.Güv.ve Hrk.D.Bşk. olarak çalışmalarından ötürü 
düzenlendiği, (CD 5 içinde) 

 

 Sanık MUHİTTİN ERDAL ŞENEL ile ilgili olarak;  Gnkur II.nci Başkanı Org. Çevik BİR  
tarafından tarafından kadro görevi olan Gnkur.Adli Müşaviri olarak çalışmalarından 
ötürü düzenlendiği, (CD 5 içinde)  

 

 Sanık OSMAN BÜLBÜL ile ilgili olarak; İç.Güv.Hrk.Bşk. Tuğg. Kenan DENİZ tarafından 
kadro görevi olan İç Güvenlik Harekat Dairesi Plan Şubesinde Plan subayı olarak 
çalışmalarından ötürü düzenlendiği, 

 

 Sanık OĞUZ KALELİOĞLU ile ilgili olarak;  Gnkur II.nci Başkanı Org. Çevik BİR  tarafından 
kadro görevi olan Genelkurmay Psikolojik Harekat Daire Başkanlığı görevi dolayısıyla 
yapmış olduğu çalışmalarından ötürü düzenlendiği,  
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 Sanık MEHMET FARUK ALPAYDIN ile ilgili olarak; İç.Güv.Hrk.Bşk. Tuğg. Kenan DENİZ 
tarafından kadro görevi olan İç Güvenlik Harekat Dairesi Plan Şubesinde Hrk.Pl.Sb.olarak 
çalışmalarından ötürü düzenlendiği,  

 
Takdir belgeleri ile ilgili açıklamalar sanıkların kendileri ile ilgili savunmalarında ayrıntısı ile 

değerlendirilecektir. Ancak mahkemenin bu konuda bir değerlendirme (olumlu veya olumsuz) 

yapmamış olması ile Batı Çalışma Grubu çalışmaları dışındaki başarılı hizmetleri nedeniyle takdir 

alan sanıklarla ilgili takdir belgelerinin de sanki suç işlemişler gibi gerekçeli kararda yer verilmesi, 

mahkemenin taraflı olduğunun ayrı bir göstergesidir.  

 

 Bu gerekçesi ile (BÇG dışında verilen takdir belgelerini gerekçeye yazarak) mahkeme, bir suç 

olmasa dahi vatan hizmetinde, görev almış, bir suç işlememiş kamu görevlilerine, aradan 30 yıl da 

geçse, takdir belgelerinden dolayı yargılanabilir, cezalandırılabilirsiniz mesajını vermektedir. 

 

Mahkemenin bu konuda da eşitlik ilkesine uygun hareket etmediği ve hiç 

gerekçelendirmediği konular arasında belirtilen takdir belgeleri de bulunmaktadır. Esasen 

mahkeme, bu sözde belgeleri hiçbir şekilde incelememiş, iddianameden aynen kopyalayıp 

yapıştırmıştır.  

 

QQ.  (24)A. BATI ÇALIŞMA GRUBUNA 10 NİSAN-01 ARALIK 1997 TARİHLERİ ARASINDA 

GELEN EVRAKLARIN KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMINI GÖSTEREN LİSTE (G.K.s.3022-3025): 

 

 “…. CD5/Bcg/bornova\Bnb.Salih klasöründe yer alan “EVRAK CIZELGESI.DOC” isimli word 

belgesinde 10 Nisan 1997- 1 Aralık 1997 tarihleri arasında BÇG’ye gelen evrakların kaynaklara 

göre dağılımının tablo şeklinde gösterildiği, belgenin altında "Ümit Şahintürk P.Kur.Kd.Alb. İGHD 

Pl.Ş.Md." imza bloğunun bulunduğu anlaşılmıştır. Tablonun incelenmesinde; 10 Nisan-01 Aralık 

1997 tarihleri arasında BÇG'ye gelen evrakların kaynaklarına göre dağılımının " NİS. MAY. HAZ. 

TEM. AĞUS. EYL.EKİM. KAS. ARA. " şeklinde aylara bölündüğü hangi kuruma hangi aylarda ne 

kadar evrak geldiği, genel toplamın 924 olarak belirtildiği anlaşılmıştır.”  denmekte 

 

Gerekçeli karar sayfa 3025;  

 

   “Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, GENELKURMAY 

KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay Başkanlığı Muhabere 

Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: A..3278 yazılı, GİZLİLİK 

DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve A5J21I2222525 seri numaralı 5 nolu CD 

olarak adlandırılan CD den CD5/Bcg/bornova\ Bnb.Salih klasöründe yer alan “EVRAK 

CIZELGESI.DOC” isimli word belgesinin 11.10.1997 tarihinde oluşturulduğu ve son kaydetme 

işleminin ise 21.09.1998 tarihinde yapıldığı, dijital ortamda yer alan bu belgenin imza bloğunda 

ismi bulunan ve belgeyi hazırlayan kişiler tarafından doğrulanmış ve doğruluğu tespit edilmiş, 

diğer yan deliller ile doğruluğu tespit edilen bu belgenin gerçek olduğu anlaşılmakla hükme 

esas alınmıştır.” denmektedir.  

 

Belge dava ek klasörlerinde bulunmamaktadır. Belgenin, resmi bir işleme tabi tutulduğuna, 

resmi bir adrese gönderildiği ya da her hangi bir resmi işleme konu edildiğine, evrak kaydına 

alındığına, imha edildiğine,  imza ve resmi evrak niteliğini taşıdığına işaret edecek hiçbir emare 
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yoktur.  Sahteliği bilirkişi raporları ile tespit edilmiş olan CD 5 içinde bulunan dijital belgedir. 

Ancak her ne kadar belge içeriğindeki rakamların ve evrak dökümlerinin doğruluğunun tespit 

mümkün değil ise de; DİJİTAL BELGE ÜZERİNDEKİ EVRAK KAYITLARININ 10 NİSAN 1997 

TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMASI, BÇG NİN 10 NİSAN 1997 TARİHLİ EMİR İLE 

KURULDUĞUNUN VE BU TARİH ÖNCESİNE AİT HERHANGİ BİR EVRAK KAYDININ 

BULUNMADIĞININ İŞARETİDİR.  

 

RR. (24).B.BATI ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİNİN ANALİZİ (8.Kls  S:170) (G.K.s. 3025-3048): 

:  

Mahkemenin gerekçeli kararda (s.3025-3048); “BÇG Faaliyetlerinn Analizi (8.Kls  S:170)” 

başlıklı tek bir belge altında gizleyerek delil olarak sıraladığı aşağıda yer alan, sahte CD 5 içinde 

bulunan imzasız 6 başlıkta açıklanan sözde belgelerin hukuki delil niteliği yoktur.     

 

 "Batı Çalışma Grubu Faaaliyetlerinin Analizi" başlıklı belge (G.K.s.3025)  

 "Batı Çalışma Grubunun Aldığı Kararlara Uygun Olarak Yapılan İşlemler"  başlıklı 

belge (G.K.s.3026)  

 "BÇG Faliyetleri (2) İsimli “Batı Çalışma Grubu Faaaliyetleri”"  başlıklı belge 

(G.K.s.3042) 

 "BÇG Faaliyetleri (26 Ağustos) İsimli "Batı Çalışma Grubu Faaaliyetleri"   başlıklı 

belge (G.K.s.3044)  

 "Bilgi Notu ”  başlıklı belge (G.K.s.3046)  

 "Emasya Direktifi Değişikliği"  başlıklı belge (G.K.s.3046)  

 

1) "BATI ÇALIŞMA GRUBU FAAALİYETLERİNİN ANALİZİ" BAŞLIKLI BELGE (G.K.s.3025) 

(Kls.8 s.170- Pdf: s.159);            

            

     “a. Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 

GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay Başkanlığı 

Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: A..3278 yazılı, 

GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve A5J21I2222525 seri numaralı 5 

nolu CD den “CD5/Bcg/bornova/Muzaffer" klasöründen elde 17 Eylül 1998 tarihli "Batı Çalışma 

Grubu Faaaliyetlerinin Analizi" Başlıklı BELGE İÇERİĞİNİN;”  (…) Şeklinde olduğu anlaşılmıştır” 

 

        Diyerek aşağıda yer alan, üzerinde 17 Eylül 1998 tarihi yazılı imzasız, kim tarafından ne 

maksatla hazırlandığı belli olmayan sözde belgeyi koyarak, bir değerlendirme yapmamıştır.  17 

Eylül 1998 tarihli olan  bu sözde belgenin 54.Hükümeti devirmeye yönelik nasıl cebir ve tehdit 

oluşturduğunu, etkin eylemin ne olduğunu gerekçelendirememiştir. 

 

Ancak;.  Bu sözde belge gibi  17 Eylül 1998  tarihinde hazırlandığı anlaşılan bir alt başlıkta yer 

alan “Batı Çalışma Grubunun Aldığı Kararlara Uygun Olarak Yapılan İşlemler"  konulu belgedeki  

rakamsal değerlendirme ile çelişkileri bulunmaktadır.  

 

Bu sözde Faaliyet Analizi belgesinde, İşlem yapılan olaylara ilişkin kaynak analizinde; 

Bakanlıklarla ilgili toplam 6 adet olaya işlem yapıldığı yazılı olmasına rağmen, 
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Bir alt başlıkta yer alan “Batı Çalışma Grubunun Aldığı Kararlara Uygun Olarak Yapılan 

İşlemler"  konulu  belge de;  Bakanlıklara gönderilen yazılara yapılan işlemlerin toplam 40 adet 

olduğu anlaşılmaktadır. İşlem yapılan olayların ne olduğu, kimin ne işlem yaptığı açık olmamasına 

rağmen, sözde belgeler aynı tarihli olmasına rağmen, farklı rakamsal işlem değerlerine sahip 

olduğu görülmektedir.  

 

       
 

2) "BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN ALDIĞI KARARLARA UYGUN OLARAK YAPILAN 

İŞLEMLER"  BAŞLIKLI BELGE (G.K.s.3026) (Kls.8 s.160-170 Pdf: s. 160-170);             

    

“b. Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd 

yazılı,GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay 

Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: A..3278 

yazılı, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve A5J21I2222525 seri numaralı 

5 nolu CD den “CD5/Bcg/bornova/Muzaffer" klasöründen elde 17 Eylül 1998 tarihli "BÇG 

YAZILAN YAZI " isimli ve "BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN ALDIĞI KARARLARA UYGUN OLARAK 

YAPILAN İŞLEMLER" (8.Kls S:160-169) Başlıklı 11 sayfadan oluşan BELGE İÇERİĞİNİN;  şeklinde 

devam ederek aşağıda ön sayfası alıntılanan, ilgili makamların yaptığı işlemlerin dökümü 

sıralanmıştır.  
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CD 5 içinde bulunan, üzerinde 17 Eylül 1998 tarihi yazılı imzasız,  dijital belge olan  "Batı 

Çalışma Grubunun Aldığı Kararlara Uygun Olarak Yapılan İşlemler"  konulu belgenin  atılı suç ile 

ilişkisinin ne olduğu,  belge içinde listelenmiş olan  Bakanlıklar ve ilgili makama gönderilen yazılar 

ve verilen cevapların, hangisinin hangi nedenle 54.Hükümeti ıskat ve çalışmaktan men etme 

eylemi ile ilişkili olduğu, mahkeme tarafından gerekçesiyle değerlendirilmemiştir.   

 

Ancak mahkemenin delil kabul ettiği bu belge içeriğinde yer alan bir kısım evrak ve konu 

içeriklerinin, mahkemenin gerekçeli kararda ileri sürdüğü iddialarını çürüttüğü anlaşılmaktadır;  

 

 Belgenin 147. Sırasında;  “Gnkur.Bşk.lığının 15 Mayıs 1998 gün ve HRK : 7130-104- 

98/İGHD PI.Ş.(6) 248 sayılı İrticai faaliyetleri nedeniyle TSK’den ilişiği kesilen personel konulu 

yazısı. -YÖK Bşk.lığının 24 Haziran 1998 gün ve SAYI : B.30.0.PER.0.00.00. 01-05.001-5958 sayılı 

cevabi yazısı” bulunmaktadır.   

 

CD 5 içindeki bu sözde belgeye göre,  YÖK BAŞKANLIĞINCA İŞLEM YAPILAN BİR TEK EVRAK 

olduğu görülmektedir.  Evrak içeriğinin de;  TSK dan ilişiği kesilen personelle ilgili olduğu,  YÖK 

başkanlığının görev alanına giren atılı suça ilişkin Yüksek Öğretim Kurumları ile ilgili her hangi bir 

evrakın işlem yapılmak üzere YÖK başkanlığına gönderilmediği ve işlem yapılmadığı 

anlaşılmaktadır. Bu nedenle, mahkemenin  YÖK Başkanlığı ve BÇG arasında iddia ettiği şekilde bir 

ilişkinin olmadığı, mahkemenin delil olarak dosyaya koyduğu belgeden anlaşılmaktadır.  

Mahkemenin sözde BÇG-YÖK bağlantı iddiası da bu belge ile çökmüştür.  

 

 Belgenin 38. Sırasında;  “Gnkur.Bşk.lığının 4 Temmuz 1997 gün ve HRK. : 3429-138-

97/IGHD. PI.Ş.(6) sayılı ve Neden Laiklik konulu yazısı,-MGK.Genel Sekreterliğinin 23 Temmuz 

1997 gün ve TİB : 3429-8- 97/ÖFY Bş.Müşv.(87) sayılı cevabı, bulunmaktadır.   
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BÇG tarafından  MGK Genel Sekreterliğine gönderilen yazıya göre MGK GENEL 

SEKRETERLİĞİNCE  İŞLEM YAPILAN TEK EVRAK olduğu görülmektedir. İşlem tarihinin de 4 

Temmuz 1997 olduğu, Refah-Yol hükümeti ile bir ilişkisinin bulunmadığı görülmektedir. Bu 

nedenle, mahkemenin  MGK.Genel Sekreterliği ve BÇG arasında iddia ettiği şekilde bir ilişkinin 

olmadığı, mahkemenin delil olarak dosyaya koyduğu belgeden anlaşılmaktadır. Mahkemenin 

sözde  BÇG-MGK GENSEK  bağlantı iddiası da bu belge ile çökmüştür.  

 

 Belge içeriğinde K.K.K.lığı da dahil Bakanlıklarca ve ilgili makamlarca işlem yapıldığı 

belirtilerek sayılan  149 evrak içinde, konusu “Tankların Sincan’da yürütülmesi” , “ Sincan Kudüs 

Gecesi” ve “Aczmendi-Müslüm Gündüz” olan hiçbir evrak olmadığı, görülmektedir.  

Mahkemenin bu konulardaki iddiası doğru olsaydı, işlem yapılan bu evraklar arasında bu konuda 

da bir evrakın bulunması gerekirdi. Mahkemenin bu yöndeki iddiası delil olarak koyduğu bu 

belgeyle dahi çökmüştür.  

     

 Belge içeriğinde sıralanan evrakların 1 Mayıs 1997 – 8 Eylül 1998 tarih aralığını kapsadığı, 

 

 1 Mayıs 1997 – 18 Haziran 1997 tarih aralığında;  Bakanlıklara ve ilgili kurumlara Gnkur 

Başkanlığınca sadece 15 adet evrak gönderildiği ve bu tarih  aralığında,  İçişleri Bakanlığı, MİT ve 

Gnkur adli Müşavirliğinca  8 adet evraka işlem yapıldığı anlaşılmaktadır.  Mahkeme, konusu; suç 

duyurusu, alınan duyumlar, kılık kıyafet ve irticai faaliyet olan ve yasal kurumlarca işlem yapılan 

bu 8 evrakın 54. Hükümeti ıskat ya da çalışmaktan nasıl men ettiğini, etkin eylemin ne 

olduğunu gerekçelendirememiştir. Mahkemenin BÇG ile ilişkilendirdiği atılı suçun soyut siyasi 

iddia olmasından başka hiçbir hukuki değeri yoktur.  

 

Ayrıca, kurumlara ve Bakanlıklara gönderilen yazıların BÇG adı altında değil Gnkur 

Başkanlığınca gönderildiği, BÇG nin çalışma grubu olarak hiçbir kurum ya da Bakanlıkla yazışma 

yapmadığı da anlaşılmaktadır. 

 

Bu belgeyi gerekçeli kararında delil olarak sayan mahkeme, yukarıda açıklanan iddiaları 

çürüten gerçekleri de değerlendirmekle  yükümlüdür.  

 
3) "BÇG FALİYETLERİ (2) İSİMLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU FAAALİYETLERİ”"   BAŞLIKLI 

BELGE (G.K.s.3042) (Kls.8  Pdf: s. 141-144);         

 

Bu sahte belge, atılı suça delil olmaktan ziyade, davanın kumpas olduğunu açıklayan lehte 

bir delildir.  Bu sözde belgenin içeriğinden, en erken 1998 yılında hazırlandığı izleniminin 

yaratıldığı anlaşılmaktadır.  Belge içeriği esasen bir yıllık BÇG faaliyetlerini açıklamaktan ziyade,  

FETÖ üyesi Bilgili’nin  kumpas ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, iddianame ve gerekçeli kararda 

da aynen yer alan “hitapsız” ve “muhatapsız” basit şablon cümlelerle doludur.  Bu sözde belge,  

iddia edildiği gibi o tarihte BÇG faaliyetlerini açıklamak üzere hazırlanmış olsa idi, bu belge 

içeriğini dinleyecek ya da okuyacak Gnkur Başkanı, Gnkur II.Başkanı, Gnkur Başkanlığı personeli 

ya da mahkemenin iddia ettiği gibi her Pazartesi-Perşembe günleri BÇG faaliyetleri kendilerine 

zaten arz edilen, (!)  sözde karar alan, emir veren  BÇG Heyet, Kurul ve Grupları (bu konuda 

mahkemenin iddiası da stabil  hale gelememiştir) ile Gnkur J Başkanları için hiçbir anlam ifade 

etmeyeceği, saçma sapanın ötesinde bir saçmalık taşıdığı da açıktır. Bu uydurma belge, 
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kumpasçıların zeka seviyesinde acemice hazırlanmış, çelişkilerle dolu bir kumpas belgesidir. Bu 

sözde belge, gerekçeli kararda “Batı Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Analizi” adlı belge başlığı altına 

“c” fıkrasında gizlenmiş olup, aşağıdaki gibi açıklanmıştır;  

       

“c. Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 

GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay Başkanlığı 

Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: A..3278 yazılı, 

GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve A5J21I2222525 seri numaralı 5 

nolu CD den “CD5/Bcg/bornova/Ziya " klasöründen elde edilen "BÇG FALİYETLERİ (2) isimli "Batı 

Çalışma Grubu Faaaliyetleri" Başlıklı 4 sahifeden oluşan BELGE İÇERİĞİNİN; (8.Kls S: 149-152)” 

şeklinde devam ederek aşağıda bulunan belgeden alıntılar yer almaktadır.   
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Mahkemenin gerekçeli kararda belge içeriği ile ilgili yaptığı değerlendirmede (G.K.s. 3042);  
 
“Ayrıca, irtica ile mücadelenin daha alt kademelerde de sürdürülebilmesi için Kuvvet 

Komutanlıkları ve Jandarma Genel komutanlığında “Batı Çalışma Grubu”na benzer şekilde 

teşkilatlanma yapılmıştır.” 

 

“Türkiye’nin “İrticai Taktik Resmi”nin çıkartılması maksadıyla; 29 Nisan 1997 tarihinde 

Kuvvet Komutanlıkları seviyesinde “Batı Rapor Sistemi” yayınlanmış ayrıca Türkiye’nin “İrticai 

Trendi”nin takibi için, “Günlük İrticai Olay Rapor Sistemi”kurulmuştur.” 

 

“14 Nisan 1997 Tarihinde Kuvvet Komutanlıklarının da görüşleri alınarak “Batı Harekat 

Konsepti” yayınlanmıştır.” 

 

“Bu konsept ışığında 27 Mayıs 1997 Tarihinde “Batı Eylem Planı” hazırlanmıştır. Batı 

Çalışma Grubu’nun faaliyetleri Pazartesi ve Perşembe günleri Kuvvet Komutanlıkları ve MGK 

Temsilcilerinden oluşan bir heyete, Salı günleri Gnkur.Başkanı’na ve Cuma günleri de “J” 

Başkanlarına arz edilmektedir.”  Demektedir. 

  

 Mahkemenin gerekçeli kararda yer alan yukarıdaki  tespitindeki çelişkiler aşağıdadır;  
 

Sahte CD 5 deki “Batı harekat Konsepti” 6 Mayıs 1997 tarihlidir. Bu sözde belgede  Batı 

Harekat Konseptinin 14 Nisan 1997 de yayınlandığı yazılıdır.  Ayrıca Kuvvet Komutanlıklarının 

görüşünün alındığına delil olacak tek bir belge dosyada yoktur.  6 Mayıs ve 27 Mayıs 1997 tarihli 

sözde belgelerde  de  buna  ilişkin  bir ifade bulunmamaktadır.   

 

Sahte belgede; 29 Nisan 1997 tarihinde Kuvvet Komutanlıkları seviyesinde “Batı Rapor 

Sistemi” nin yayınlandığı ve Türkiye’nin “İrticai Trendi”nin takibi için, “Günlük İrticai Olay Rapor 

Sistemi” kurulduğu yazılıdır. Belge ve rapor tanımlarını içeren bu ifadeler baştan sona yanlıştır;   

”29 Nisan 1997 tarihli emirle kurululan  rapor sistemi “Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi” dir.  

Sözde belgede yazdığı gibi “Batı Rapor Sistemi” DEĞİLDİR.   Günlük olayların rapor edildiği ve 29 

Nisan 1997 tarihli emrin EK-A sında yer alan rapor formu ise “Batı Çalışma Grubu Günlük Durum 

Raporu (BATGÜNDURAP)” dur.  Sözde belgede yer aldığı gibi “Günlük İrticai Olay Rapor Sistemi” 

DEĞİLDİR.    

 

“Batı Çalışma Grubu Günlük Durum Raporu (BATGÜNDURAP)” ya da sözde belgede yer 

aldığı ismi ile “Günlük İrticai Olay Rapor Sistemi” AYRICA  KURULMAMIŞTIR. “Batı Çalışma 

Grubu Rapor Sistemi”nin zaten kendisidir.   

 

Sözde belge de  yer alan;  “Bu konsept ışığında 27 Mayıs 1997 Tarihinde “Batı Eylem Planı” 

hazırlanmıştır. Batı Çalışma Grubu’nun faaliyetleri Pazartesi ve Perşembe günleri Kuvvet 

Komutanlıkları ve MGK Temsilcilerinden oluşan bir heyete, Salı günleri Gnkur.Başkanı’na ve Cuma 

günleri de “J” Başkanlarına arz edilmektedir.”  ifadesi sablon kumpası açıklayan  bir ifadedir.  Bu 

bilgi  o dönemde kime ne maksatla verilmektedir?  Cevabı  aşağıdadır;  
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Sözde belgede yer alan;  

 

“Salı günleri Gnkur.Başkanı’na ve Cuma günleri de “J” Başkanlarına arz edilmektedir.”  

ifadelerinden;  Bu sözde belgenin Gnkur Başkanı, Gnkur II.Başkanı, Gnkur Harekat Başkanı ve 

Gnkur J Başkanlarına arz ya da bilgi için  hazırlanmadığı, 

 

“27 Mayıs 1997 Tarihinde “Batı Eylem Planı” hazırlanmıştır.” ve “MGK Temsilcilerinden 

oluşan bir heyete (..) arz edilmektedir”  ifadelerinden;  Bu sözde belgenin  Gnkur Başkanı, Gnkur 

II.Başkanı,  Gnkur Harekat Başkanı, Gnkur J Başkanları,  “BÇG”,  BÇG faaliyetlerini bilen ve kararlar 

aldığı iddia edilen sözde BÇG “Kurul”, “Grup” ya da “Heyet” ile sözde “Batı Eylem Planı”nda  

“gereği” ya da “Bilgi” için yer alan makamlar ve kişiler için  de hazırlanmadığı,  

Ancak yukarıdaki çelişkilere rağmen “J Başkanları” cümlesinin başında “Gnkur” ifadesinin 

bulunmaması ve  sözde belgede yer alan “Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon 

Kurulu” nu kurmuş ve çalıştırmaya başlamıştır” ifadeleri ile teklif içeren; “ Bu nedenle gelinen 

aşamada Batı Çalışma Grubunun Çalışmalarına aynı hızla devam ederek, irticai faaliyet olay ve 

yapılanmayı sürekli olarak izlemesinin ve tedbir almakla görevli makamlar nezdindeki uyarı ve 

bilgilendirmelere devam edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” İfadelerinden 

sözde belgenin Gnkur Karargah içi bir çalışma için hazırlandığı  izleniminin  yaratıldığı ve sözde 

“Heyet” e teklif sunarak onay talep ettiği  görülmektedir.   

 

Yukarıdaki çelişkilere ilave olarak sözde belgede yer alan; “…. Bu tehditle mücadele 

maksadıyla Genelkurmay Başkanlığı karargahında İç Güvenlik Harekat Dairesi bünyesinde Batı 

Çalışma Grubu teşkil edilmiştir.” cümlesinin Gnkur Başkanına, Gnkur II.Başkanına, Gnkur Harekat 

Başkanına, Gnkur J Başkanlarına  “BÇG”ye  BÇG faaliyetlerini bilen ve kararlar aldığı iddia edilen 

sözde BÇG “Kurul”, “Grup” ya da “Heyet” e  isnat edilmesinin anlamsız olacağı da çok açık 

olmakla birlikte, sözde belge de  BÇG çalışmalarının devamı konusunda teklif yapılarak onay 

istenmesinin, izahı mümkün olmayan saçmalık içerdiği de açıkça anlaşılmaktadır.  Bu kadar çelişki 

aynı anda doğru olamaz. Sözde belgede yer alan, hedefi, amacı, kimden onay almak için 

hazırlandığı, kime hitap ettiği  belli olmayan  İfadeler ve üslup ile bu sözde belge her yönü ile 

çelişkilidir.   

 

Sözde belgede yer alan bu üslup  ve ifadelerden, bu sözde belgenin esasen bir muhatabının 

olmadığı, hiçbir maksada ve makama matuf olarak hazırlanmadığı,  bu sözde belgenin  sadece 

FETÖ üyesi Bilgili ve mahkeme heyetine hitaben,  atılı suça sözde delil yaratmak üzere,  gerekçeli 

karar ve iddianamade aynen yer alan sablon ifadelerle ve üslupla kurgulandığı anlaşılmaktadır. 

BU  BARİZ ÇELİŞKİLER  KUMPASIN AÇIK BELGESİDİR. 

   

 Mahkemenin gerekçeli kararda yer vermediği,  sözde belgedeki  çelişkiler aşağıdadır;  
 

Sözde belgede;  Hükümetin 11 ARALIK 1997 tarihinde  “Uygulamayı Takip ve Koordinasyon 

Kurulu”nu kurduğu yazılıdır. Oysa ki bu kurul  55.Hükümetin  Başbakanı Mesut Yılmaz imzalı 28 

KASIM 1997 tarihli direktif ile kurulmuştur.  Bu tarihte kurulmuş  bir başka kurul da yoktur.  Aynı 

zamanda bu direktif ile Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında “Uygulamayı Takip ve 

Değerlendirme Merkezi”de kurulmuştur. Sözde belge sahtedir.  
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Sözde belgede; Refah-Yol hükümeti tarafından 18 Mayıs 1997 tarihli bu Uygulama Direktifi 

ile;  406 sayılı MGK kararları olan “Rejim Aleyhtarı İrticai Faaliyetlere Karşı Alınması Gereken 

Tedbirler “in takibi için “Sürekli İzleme Merkezi” ve “Milli Güvenlik Kurulu 406 Sayılı Kararıyla 

ilgili Tedbirlerin Uygulanmasını İzleme ve Koordinasyon Komisyonu” kurularak faaliyete 

geçtiğinden hiç söz edilmemiştir. Bu kumpas belgesinde ve diğer sözde BÇG belgelerinde Refah-

Yol hükümetinin irtica ile mücadele ve 406 sayılı MGK kararını uygulama faaliyetinin sürekli 

gizlenmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu maksat dahi, kumpasçının siyasi amaç ve hedefine 

yönelik ip uçları verecek seviyededir. Ayrıca irtica ile mücadelede Refah-Yol hükümetinin iradesini 

ortaya koyduğu;  Başbakan N. Erbakan imzalı 14 Mart 1997 tarihli  406 sayılı MGK kararlarının  

uygulanmasına ilişkin  Başbakanlık direktifi, 28 Mart 1997 tarihli İçişleri Bakanı Meral Akşener 

imzalı “Anayasa ve Yasaların Uygulanmasına Uyulacak Usül ve Esaslar” genelgesi, 11.04.1997 

tarihli Adalet Bakanı Şevket Kazan imzalı "Kanunların Titizlikle Uygulanması Hakkında" 

genelgeden de hiç söz edilmemiştir.   

 

Sözde belgede yer alan; “MGK Temsilcilerinden oluşan bir heyete (..) arz edilmektedir”  

ifadesi doğru değildir. Mahkemenin gerekçeli kararda  dayanak aldığı  sözde 1997 Gnkur Gensek 

Tarihçesinde yer alan ve mahkemenin BÇG toplantıları olarak tanımladığı  hiçbir toplantıya  

MGK’dan temsilcilerin katılmadığı görülmektedir. Bu husus dilekçemizin,“1997 Yılı Genelkurmay 

Genel Sekreterliği Tarihçesinde Sözde Batı Çalışma Grubu Toplantıları” başlığı altındaki 20.FF. 

maddesinde açıklanmıştır.  

 

Sözde belgenin;  aşağıda alıntılanan paragrafında “HATTA” kelimesi kullanılmıştır.  Bu kelime 

Gnkur.Başkanlığında kullanılması mümkün olmayan, gayri ciddi bir kelime olup, kumpasçının “BU 

DA VAR” anlamında sözde belgeye delil ilave etme isteğinden kaynaklandığı açıktır.  

 

                
         

 SÖZDE BELGEDE KULLANILAN “TEDHİŞ” KELİMESİ  KUMPASIN KARİNESİDİR;  

 

Sözde belgede;  “ ..55.Hükümetin işbaşına geçmesi ile irticai olay ve faaliyetlere bu kesimin 

miting, gösteri ve TEDHİŞ olayları ilave olmuş,..” cümlesinde  bulunan “yıldırı” anlamını taşıyan 

Arapça kökenli “TEDHİŞ” kelimesi;  1980 li yıllardan itibaren “TERÖR” ve “TERÖRİST” tanımlarının 

önce ABD ve İngiltere de  kullanılmaya başlanması ile birlikte TSK da ve diğer kurum ve kuruluşlar 

ile medyanın kullanımından kalkmış, “TEDHİŞ” tanımı yerine “yıldırma, dehşete düşürme” 

anlamını taşıyan ve eş anlamlı “TERÖR” kelimesi, yerleşerek, eğitimde, mevzuatta ve her türlü 

plan, yazı vs. kurumsal evrakta kullanılmaya başlanmıştır.   

 

1970 li yıllarda ortaya çıkan ASALA Örgütü “ASALA TEDHİŞ ÖRGÜTÜ”, üyeleri “TEDHİŞÇİ”  

faaliyeleri ise “TEDHİŞ HAREKETİ” olarak tanımlanmıştır.  “TERÖR” tanımının 1980 li yıllardan 

itibaren yerleşmesi ile birlikte “ASALA TERÖR ÖRGÜTÜ” ve “PKK TERÖR ÖRGÜTÜ” tanımları 
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kullanılmaya başlanmıştır. 1980 li yıllardan itibaren “TEDHİŞ” ifadesi, NATO dokümanları da dahil, 

TSK dokümanı, kurumsal belgeleri ya da mevzuatında bulunmamaktadır. Üzerinde 1998 tarihi 

bulunan bu sözde belgede yer alan “TEDHİŞ” tanımı, bu belgenin, bu ifadeyi kullanma  alışkanlığı 

bulunan, geçmiş eğitimi nedeni ile kanıksamış,  kurumsal sıfatıyla resmi belgelerde “TERÖR” 

kelimesini sıkça kullanmamış  bir grup ya da kişi tarafından kurgulandığını açıklamaktadır. O tarih 

itibari ile on yılı aşkın süredir kullanılmayan bu tanımın 1998 yılında üstelik Gnkur Başkanlığı 

Karargahında ve bir arz belgesinde, bu seviyede tabii olarak kullanılma olanağı yoktur. 

 

Ancak, “TERÖR” tanımı yerine  “TEDHİŞ” tanımının,  kamuoyunda sürekli tartışmalara ve 

endişeye neden olan “SADAT”ın (Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi)  kurucu 

başkanı ve ASDER (Adaleti Savunanlar Derneği) onursal başkanı olan, Adnan Tanrıverdi 

tarafından halen aynı alışkanlıkla kullanıldığı anlaşılmaktadır. Adnan Tanrıverdi’nin, şablon 

şikayet dilekçesi üreterek davaya müşteki monte etme gayretinde olduğu anlaşılan ASDER’in 

internet sitesinde yayınlanan “Gayri Nizami Harp Konsepti - 4” isimli makalesinde “TEDHİŞ” 

tanımını kullandığını, üstelik bu tanıma Cenevre Sözleşmesi ve Harp Hukukuna aykırı olarak 

meşruiyet kazandırarak Gayri Nizami Harp Harekat Tekniklerinden biri olarak tanımladığı 

görülmektedir;   
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Aynı şekilde; Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu ve Başkanı olduğu SADAT’ın resmi internet 

sitesinde; “TERÖR” tanımı yerine  “TEDHİŞ” tanımının kullanıldığı,  Gayri Nizami Harp Kursu 

Eğitim Paketi içinde kursiyerlere “TEDHİŞ” yani “TERÖR” eğitiminin verildiği, kursiyerlerin bu 

imkan ve kabiliyete ulaşacağı belirtilmektedir.   İnternet sitesinden alıntı ve linki aşağıdadır;   

   

 
 

Adnan Tanrıverdi’nin  Gayri Nizami Harbin harekat teknikleri arasında meşru olarak saydığı 

ve eğitimini verdiği “TEDHİŞ” yani “TERÖR, Cenevre sözleşmesi ve Devletler  hukukunun 

koruması altında değildir ve suçtur. Burada eğitimi verilen “TERÖRLE MÜCADELE” değil, bizzat “ 

TEDHİŞ (TERÖR) EĞİTİMİ”dir. Ayrıca verilen eğitimler arasında; Uluslarlararası Harp Hukuku 

açısından koruma altında olmayan ve  suç teşkil eden GNH teknikleri olarak sivil halkın kullanıldığı 

Sabotaj, Baskın, Sokak Hareketleri vs. bulunmaktadır. Adnan Tanrıverdi’nin on yıllar önce 

kullanımdan  kalkmış arapça kökenli “TEDHİŞ” kelimesinin  olağan bir şekilde ve sıkça kullandığı 

görülmektedir.   

 

 Adnan Tanrverdi’nin kurucusu olduğu SADAT’ın eğitimini verdiği “TEDHİŞ (TERÖR) ve  

hukuka aykırı diğerleri, uluslar arası hukuk açısından yasaklı eylemlerdir. “TEDHİŞ (TERÖR)” 

uluslararası harp hukukunun ilkeleri olan; Ayırım Gözetme Kuralı, Oranlılık ilkesi,  İhtiyatlılık ilkesi, 

Savaşçıların Gereksiz Acı Çekmesinin Yasaklanması (Nükleer,Biyolojik, Kimyasal silahlar, kör edici 

lazer, anti personel kara mayınları vs.) kuralı ve Uluslararası İnsancıl Hukukun yasakladığı en 

bilinen eylemlerin başında hile/kurallara sadakatsizlik/kahpelik (perfidy) ve casusluk (spy, 

espionage) kurallarına uymayan, bu kuralları gözetmeyen, ihlal eden ve kuralsız bir eylem türü 

olduğundan Uluslararası Hukuka, Cenevre Sözleşmesine ve ek protokollerine ve esasen milli 

mevzuatımıza da uygun aykırıdır. Bu tür eylemler ve sorumluları, hangi koşulda yapılırsa yapılsın, 

herhangi bir  uluslararası korumadan ya da savaş esiri (POW) statüsünden yararlanamaz.  

 

Adnan Tanrıverdi’nin  “TEDHİŞ” kelimesini kendi siyasi düşüncesi doğrultusunda  kullandığı 

diğer örnekte aşağıdadır;  

   

Dünya Bülteni isimli internet  sitesinde  23 Ocak 2010  tarihli haberde, Adnan Tanrıverdi’nin,  

FETÖ kumpası olduğu yargı kararı ile ortaya çıkmasından önce, “Balyoz” kumpas davasını 
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destekleyen ve “Planlı bir çalışma” olduğu yönünde  değerlendirmesinin yanı sıra, kumpas olarak 

üretildiği tespit edilen "Çarşaf", "Sakal", "Suga" ve "Oraj" sözde harekat planlarını “TEDHİŞ 

PLANLARI” olarak tanımladığı da görülmektedir. Haberden yapılan alıntı ve internet haber 

sitesi linki aşağıdadır. Haberde;  

 

 “..Tanrıverdi, Balyoz planı içinse çeşitli değerlendirmelerde bulunduktan sonra "Planlı bir 

çalışma olduğu anlaşılıyor, konusunun; "Balyoz Güvenlik Harekât Planının" incelenmesi olduğu 

anlaşılıyor, seminerin uygulama safhasında ise, ekleri ile birlikte planın takdim edildiği, kontrol 

karargahı tarafından, İRTİCAÎ grupların eylemini temsilen "Çarşaf","Sakal", "Suga" ve 

"Oraj"tedhiş planlarının, ara durum olan oyuncu karargahına verildiği, oyuncu karargahında 

görevli olanlar tarafından da, temsil ettikleri zihniyete göre, eteklerindeki taşı dökerek çözüm 

önerilerinin ileri sürüldüğü anlaşılmaktadır." Şeklinde açıklama yaptığı belirtilmektedir.  

 

(https://www.dunyabulteni.net/arsiv/emekli-tuggeneral-balyoz-planlarina-hic-sasirmadim-h103051.html) 

 

Bu sözde belgenin hangi maksatla, hangi sözde kurul, heyet, grup vs. için hazırlanmış 

olabileceğini mahkeme gerekçelendirememiştir. Tutarlı bir açıklamasının da olması mümkün 

değildir.  Bu sözde belgenin içeriği, Gnkur Başkanı ve II.Başkanı dahil BÇG ve hiçbir sözde BÇG 

teşkili / sözde üst kurulu için bir anlam ifade etmemektedir. Bu şablon sözde ifadeler, FETÖ üyesi 

Bilgili işbirliği ile kotarılmış olduğu açık olan, TSK nın aklı ile alay eden bir kumpas belgesidir.   

 

Üzerinde 1998 tarihi bulunan bu sözde belgede yer alan “TEDHİŞ” tanımı, bu belgenin, bu 

ifadeyi kullanma  alışkanlığı bulunan, geçmiş eğitimi nedeni ile kanıksamış,  kurumsal sıfatıyla 

resmi belgelerde “TERÖR” kelimesini sıkça kullanmamış bir grup ya da kişi tarafından 

kurgulandığını açıklamaktadır. O tarih itibari ile on yılı aşkın süredir kullanılmayan bu tanımın 

1998 yılında üstelik Gnkur Başkanlığı Karargahında ve bir arz belgesinde, bu seviyede tabii 

olarak kullanılma olanağı yoktur. “TEDHİŞ” kelimesinin kullanılmasıyla ilgili yukarıda 

açıkladığımız hususlar mahkemenizin dikkatine sunulmaktadır.   

 

4) "BÇG FAALİYETLERİ (26 AĞUSTOS) İSİMLİ "BATI ÇALIŞMA GRUBU FAAALİYETLERİ"”   

BAŞLIKLI BELGE (G.K.s.3044) (Kls.8  Pdf: s. 150-153);         

 

Bu sözde belge; yukarıda açıklanan "BÇG FALİYETLERİ (2) İSİMLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU 

FAAALİYETLERİ”   başlıklı belge (G.K.s.3042) ile bazı ilavelerin dışında aynıdır.  Yukarıda sözde 

belge hakkında yaptığımız değerlendirme bu belge içinde aynen geçerlidir.  Gerekçeli kararda 

(G.K.s.3044) aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 

 

“d. Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 

GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay Başkanlığı 

Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: A..3278 yazılı, 

GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve A5J21I2222525 seri numaralı 5 

nolu CD den “CD5/Bcg/bornova/Ziya" klasöründen elde edilen "BÇG FAALİYETLERİ (26 

AĞUSTOS) isimli "Batı Çalışma Grubu Faaaliyetleri" Başlıklı 4 sahifeden oluşan “Gizli” ibareli 

BELGE İÇERİĞİNİN; (8.Kls S: 140-143”) 

 

https://www.dunyabulteni.net/arsiv/emekli-tuggeneral-balyoz-planlarina-hic-sasirmadim-h103051.html
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 Mahkemenin gerekçeli kararda yer vermediği,  sözde belgedeki  çelişkiler aşağıdadır; 
 

Bu sözde belge;  yukarıda açıkladığımız "BÇG FALİYETLERİ (2) isimli "Batı Çalışma Grubu 

Faaaliyetleri" Başlıklı  belgenin aynen tekrarına ilave edilmiş bazı kısımları içerdiğinden, yukarıda 

yapılan değerlendirmeler tekrar edilmeden,  sözde belgeye yapılan  ilaveler değerlendirilmiştir.  

 

 CD 5 deki görünen (zahiri) yaratılma tarihi  26 Ağustos 1998 olan bu sözde belgede;     “8 yıllık 

kesintisiz eğitim yasa tasarısı çıkarılmış ve bunun sonucu bu sene imam hatip liselerine 
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kayıtlarda büyük bir düşme olmuş”  ifadesi kumpasın odak noktasını oluşturmaktadır.  Ancak bu 

husus kumpasçının siyasi niyetinden ve kamuoyu oluşturma arzusundan öte bir anlam ifade 

etmemektedir.  Bu cümle bir çok açıdan kumpasın varlığını ortaya koymaktadır;  

 
 Öncelikle, Orta Öğretimde 1998-1999 Eğitim – Öğretim yılı başlangıcı 14 Eylül 1998 tarihidir. 

Sözde belgenin sözde oluşturulma tarihine göre, İmam Hatip Liselerine  kayıtlar halen devam 

ederken, böyle bir istatiki bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Bu tespitin 26 Ağustos 1998 kayıt 

tarihli bir belgede bulunma imkanı yoktur.   

 

 İmam Hatip Liselerine kayıt oranlarının düşmesi esasen 2000 li yıllardan sonra meydana 

gelmekle birlikte,  bu düşüş 8 yıllık zorunlu eğitim nedeni ile değil,  1998-1999 Eğitim – Öğretim 

yılında uygulamaya konulan  ve 2009 yılında kaldırılan Meslek Lisesi mezunlarına üniversiteye 

girişte katsayı uygulamasıdır. Sözde belgede yer alan bu tespitte yanlış ve uydurmadır.   

 

Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun "imam-hatip liselerine ilişkin" yazılı soru önergesi ile 

ilgili TBMM Başkanlığının 16.11.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/884-2614/6662 sayılı 

yazısına cevaben Milli Eğitim Bakanlığınca  verilen 13.12.1999 tarihli  cevap yazısında;  

 

   1995-1996 öğretim yılı başı itibariyle imam-hatip lisesi öğrenci sayısı 184 371, Anadolu imam-

hatip lisesi  öğrenci sayısı 1 185'dir.  

 

   1997-1998 öğretim yılı başı itibariyle imam-hatip lisesi öğrenci sayısı 168 422, Anadolu imam-

hatip lisesi öğrenci sayısı 4 259'dur.  

 

   1998-1999 öğretim yılı başı itibariyle imam-hatip liselerinde 177 234, Anadolu imam-hatip 

liselerinde 8 732 öğrenci öğrenim görmüştür.  

 

   1999-2000 öğretim yılı öğretim istatistikleriyle ilgili çalışmalar henüz sonuçlanmadığı 

bildirilmiştir.  

 

Bu verilerden, katsayı uygulamasının ve 8 yıllık zorunlu eğitimin henüz uygulanmadığı yıllarda 

(1995-1998) zaten bir düşme olduğu, aksine 1998-1999 Eğitim – Öğretim yılında İHL de okuyan 

öğrenci sayısında artış olduğu görülmektedir.  Ayrıca, MEB in  Aralık 1999 tarihinde dahi, 1999 yılı 

istatistiki verilerinin henüz sonuçlanmadığı da dikkate alındığında, 26 Ağustos 1998 tarihinde, 

1998-1999 dönemine ait İHL istatistik verileri hakkında fikir beyan etmek mümkün değildir. Böyle 

bir sözde tespitin, sözde belgede yer alması ancak kumpasla açıklanabilir.   

 

Diğer bir çelişkide; “8 yıllık kesintisiz eğitim yasa tasarısı çıkarılmış..” ifadesindeki 

anlamsızlıktır.   Çıkartılan şey “Yasa Tasarısı” değil yasanın bizzat kendisidir.  

 

Sözde belgedeki;  “irtica ile mücadele kapsamında 15 yasa tasarısı Meclise sevk edilmiş, özel 

ve tüzel kişilerin yaptırdığı cami ve mescitlerin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesi  ile 3194 

sayılı İmar kanununda yapılan değişiklikle cami yapılacak yerlere ait düzenlemeler yasalaşmış”  

ifadesi de, anlamsız ve yanlıştır.  Genelkurmay Başkanlığı seviyesinde hazırlandığı iddia edilen bir  

sözde komuta arz ve onay belgesinde;  Diyanet İşleri Başkanlığına devredilenin, özel ve tüzel 
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kişilerin yaptırdığı cami ve mescitlerin mülkiyeti olduğunu ifade eden bir cümlenin bulunma 

imkanı yoktur.  Devredilenin, cami ve mescitlerin yönetimi olduğunun bilinmemesi mümkün 

değildir. 633 sayılı Kanunun 35. Maddesi özel ve tüzel kişilerce yaptırılan cami ve mescitlerin 

mülkiyetinin değil, yönetiminin üç ay içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesi ve 

denetlenmesi ile ilgilidir.  

 

Sözde belgede yer alan, “28 Şubat 1997 tarihinde icra edilen Milli Güvenlik Kurulu 

Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda terörle mücadelede olduğu gibi PKK ile beraber 

irtica ile mücadelenin de birinci öncelikli tehdit durumuna geldiği değerlendirilmiştir.”  İfadesi 

de baştan aşağıda hatalıdır ve kurmacadır.  Kumpascının niyet ve maksadını ile bilgi seviyesini 

ortaya koyan bariz bir kumpas cümlesidir;     

 

406 Sayılı MGK kararı ile EK-A sında bulunan 18 maddelik "Rejim Aleyhtarı İrticai Faaliyetlere 

Karşı Alınması Gereken Tedbirler" ve MGK Basın bildirisinde “PKK ile beraber İrtica Tehdidinin 

birinci öncelikli tehdit durumuna geldiği” yönünde tek bir ifade yoktur.  Gerçek bir belge de 406 

sayılı MGK kararına atıf yaparak bu ifadenin kullanılması mümkün değildir. 28 Şubat 1997 

tarihli MGK toplantısı, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ve  belgede yer alan tehdit önceliklerinin 

değerlendirilme toplantısı değildir. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ve tehdit öncelikleri  31 Ekim 

1997 tarihinde yapılan MGK toplantısında görüşülmüş ve Aralık 1997 tarihinde Bakanlar Kurulu 

kararı ile “irtica tehdidi” PKK ile eş seviyede birinci önceliğe alınmıştır.  

 

Ayrıca sözde belgede; “irtica ile mücadelenin birinci öncelikli tehdit durumuna geldiği”   

şeklinde anlamsız  ifade yer almaktadır. “İrtica ile Mücadele” bir tehdit değildir.  TEHDİT OLAN 

“İRTİCA”DIR.  Bu anlamsız ve seviyesiz ifadelerin Gnkur Başkanlığında hazırlandığı iddia edilen bir 

kumpas belgesinde bulunması normal olmakla birlikte, Gnkur Başkanlığında hazırlanmış gerçek 

bir arz ve onay belgesinde bulunması mümkün değildir.Kumpasçının tanım ve kavramları 

karıştırdığı anlaşılmaktadır.  

 

"BÇG Faaliyetleri (2)” isimli sözde belge  ile aynı şablonda olan   bu sözde belgede yer alan  

üslup  ve ifadelerden,  bu sözde belgenin de esasen bir muhatabının olmadığı, hiçbir maksada 

ve makama matuf olarak hazırlanmadığı, bu sözde belgenin  sadece FETÖ üyesi Bilgili ve 

mahkeme heyetine hitaben, atılı suça sözde delil yaratmak üzere, gerekçeli karar ve 

iddianamade aynen yer alan sablon ifadelerle ve üslupla kurgulandığı  açıkça anlaşılmaktadır. 

BU  BARİZ ÇELİŞKİLER  KUMPASIN AÇIK BELGESİDİR. 

 
5) " BİLGİ NOTU ”  başlıklı belge (G.K.s.3046) (Kls.8  Pdf: s. 60-62);         

 

 Bu sözde belge FETÖ üyesi Bilgili ve mahkeme heyetinin delil gizleme, delil çarpıtma ve  

delil üretme faaliyetinin bir başka tipik  örneğidir. Bu hususu açıklamak için öncelikle gerekçeli 

kararda “Bilgi Notu” başlığı altında bu belgenin nasıl tarif edildiğini incelememiz gerekir.  

 

      Bu sözde belge gerekçeli kararda aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir;  
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 “e. Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 

GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay Başkanlığı 

Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: A..3278 yazılı, 

GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve A5J21I2222525 seri numaralı 5 

nolu CD den “CD5/Bcg/bornova/Umit " klasöründen elde edilen "BÇG FAALİYETLERİ VE BİLGİ 

NOTU " isimli BELGE İÇERİĞİNİN; (8.KlsS: 60-62)  

   

Batı çalışma grubu faaliyetleri başlıklı, belgenin içeriğinin; 1.Gelen Rapor /Evraklara 

yapılacak işlem, 2. Günlük Toplantılar, 3. Haftalık Toplantılar, 4.Başbakanlık’ta Yapılacak 

Toplantılar alt başlıklarından oluştuğu ve ekinde Gizli ibareli, bilgi notu başlıklı belgenin olduğu 

anlaşılmıştır. Ekinde yer alan Bilgi Notunun içeriğinin;” 

 

     

 İfadesinden sonra  aşağıda yer alan “Bilgi Notu” belgesinin içeriği gerekçeli karara aynen 

yazılmıştır.   

 

Ancak, bu tanımda mahkemenin kasıtla çarpıttığı  üç  husus bulunmaktadır;  

 

 Gerekçeli kararda yazıldığı şekilde  “5 nolu CD den “CD5/Bcg/bornova/Umit " klasöründen 

elde edilen "BÇG FAALİYETLERİ VE BİLGİ NOTU "  İSİMLİ  TEK BİR BELGE YOKTUR.   

 

 “5 nolu CD den “CD5/Bcg/bornova/Umit " klasöründen elde edilen "BCG FAALİYETLERİ”  VE 

“BİLGİ NOTU " isimleri ile tanımlı ve yaratılma tarihleri farklı  İKİ AYRI BELGE VARDIR. Bu 

belgeler;  

 

Yaratılma tarihi   2.10.1997 olan “CD5/Bcg/bornova/Umit/BİLGİ NOTU.doc”  ve 

Yaratılma tarihi 30.06.1998 olan “CD5/Bcg/bornova/Umit/ BÇG FAALİYETLERİ.doc”   

 

 İsimleri ile tanımlı ve oluşturulma tarihleri arasında 9 ay olan bağımsız iki farklı sözde 

belgedir.  

 

 “BİLGİ NOTU” isimli sözde belge, “BÇG FAALİYETLERİ”  isimli  belgenin EKİ DEĞİLDİR. Bu iki 

sözde belgeden birinin diğerinin eki olduğuna işaret edecek hiçbir emare belgeler üzerinde 

bulunmamaktadır. Oluşturulma tarihleri arasında 9 aylık zaman  farkı da bulunmaktadır.  Kaldı ki 

“Ek” olarak tanımlanan “Bilgi Notu” isimli belgenin, diğer sözde esas belgeden 9 ay önce 

oluşturulduğu da görülmektedir.  

 

FETÖ üyesi Bilgili ve mahkeme heyetinin gerekçeli kararda bu çarpıtmayı yapmasının, “Bilgi 

Notu” belgesinin, “BÇG Faaliyetleri” belgesinin Eki olduğunu ifade etmesinin delil gizleme 

açısından anlamı şudur;  

 

Gerekçeli kararda yapılan tanımda ana başlıkları ile geçiştirilen ancak içeriği yazılmayan  

“BÇG Faaliyetleri” isimli belgede; Günlük, Haftalık  BÇG toplantıları ile Başbakanlıkta yapılan 

toplantılara ilişkin bilgiler yer almakta ve bu bilgiler, mahkemenin iddia ettiği Pazartesi-

Perşembe sözde BÇG Kriz Masası Kurulu, Üst Kurul ya da Kriz Masası Grubu gibi uydurma BÇG 
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toplantılarından ve Cuma Günleri J Başkanlarına yapıldığı iddia edilen sözde BÇG arzlarından 

söz etmemektedir.  Bu belgede;  bir Albay başkanlığında yapılan günlük BÇG toplantısı, yine bir 

Albay Başkanlığında yapılan haftalık BÇG toplantısı ve Başbakanlıkta yapılan toplantılara ilişkin 

bilgiler yer almakta ve BÇG faaliyetleri ve toplantılarının 10 Nisan 1997 tarihli belgede 

tanımlanan Batı Çalışma Grubu seviyesinde, Günlük - Haftalık ve Başbakanlık (UTKK) 

toplantılarına katılımdan  ibaret olduğunu açıklamaktadır.   

 

“BÇG Faaliyetleri” isimli belgede, içeriği FETÖ üyesi Bilgili ve mahkeme heyetinin uydurma 

kumpas belgelerine ve senaryolarına dayanarak iddia ettiği sözde BÇG toplantılarına ilişkin 

kapsamlı faaliyetleri çürüttüğünden bu belge gizlenmiş ve mahkemenin standart iddialarını 

kısmen içeren “Bilgi Notu” kumpas belgesi “BÇG Faaliyetleri” belgesinin  eki olarak tanıtılmıştır. 

FETÖ üyesi bilgili ve mahkeme heyetinin bu belge gizleme ve çarpıtma faaliyeti, davanın nasıl bir 

siyasi kumpas olduğunu açıklamak için fazlası ile yeterlidir.  Kaldı ki  iki belge birbirinin devamı ya 

da eki olabilecek bilgi içeriğine de sahip değildir. İçerik ve tanımlanan faaliyetler tamamen 

farklıdır.  Söz konusu “BÇG Faaliyetleri” belgesi (Kls.8 s.62) ile “Bilgi Notu” belgesi (Kls.8 s.60-61) 

aşağıdadır;  
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 Sözde “BİLGİ NOTU” belgesindeki çelişkiler;  
 

Ekim 1997 tarihinde (zahiri) yaratılmış bu sözde belgede;  BÇG nin kuruluş emri üzerinden 7 

ay geçmiş olmasına ve mahkemenin gerekçeli kararda iddia ettiği gibi BÇG faaliyetlerini 

(Toplantılarını) açıklayan bir belgenin eki olmasına rağmen, “Genelkurmay karargahında 

Genelkurmay Başkanın emriyle Batı Çalışma Grubu Kurulmuştur” ifadesinin yer alması, 

saçmalığın ötesinde bir garipliği ifade  eden, zorlama ve sıkıcı bir kumpasın yansımasıdır.  

 

Sözde belgenin sözde ana evrakı (BÇG Faaliyetleri) BÇG nin günlük haftalık toplantılarını 

açıklarken, eki olan “Bilgi Notu” belgesinin,  üst seviyeden bir anlatımla Türkiye Cumhuriyetinin 

temel niteliklerini açıklamakla başlayıp, Gnkur Karargahında Çalışma gruplarının neden 

kurulduğunu izah eden “çalışma grubu teşkili, bir çalışma yöntemi olup, bir konu üzerinde bir 

çok başkanlık, kurum veya kuruluşun koordineli çalışması gerektiğinde teşkil edilir”  seviyesine 

inmesi,  Gnkur Başkanlığı gerçek resmi belgelerinde rastlanabilecek bir durum değildir. Kaldı ki, 

bu çalışma gruplarının kurulma amacı da yanlış ifade edilmiştir. Gnkur Başkanlığında kurulan 

çalışma grupları Gnkur karagahı dışında diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmayı sağlamak 

amacıyla oluşturulmuş değildir. Bu kumpas belgesine eklenen bu yama, FETÖ üyesi Bilgiliye  BÇG 

nin  diğer kurum ve kuruluşlarla ilişki iddialarına dayanak sağlamak üzere üretilmiş zorlama bir 

kumpas ifadesidir. Örnek verilen Çalışma Grupları da diğer kurum ve kuruluşlarla uyumlu 

çalışamayı  sağlama amaçlı kurulmuş değildir.   

 

Şablon kumpas ifadelerinin,  oldukça seviyesizce çarpıtılmış tekrarından ibaret olan bu sözde 

belgeler,  yukarıda açıklanan "BÇG Faaliyetleri (2)” ve "BÇG Faaliyetleri (26 Ağustos)” isimli 

kumpas belgeleri gibi, anlamsız ve bilgi edinmesi istenen  makama katkı sağlaması mümkün 
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olmayan,  FETÖ üyesi Bilgili ve Mahkeme heyetini muhatap alan, iddialara ilişkin açık veren kısmı 

özenle gizlenmiş  kumpas belgesidir. Bu sözde belgelerle ilgili, zorlama kumpas açıkça 

görüldüğünden daha fazla açıklama gereği de duyulmamıştır.  

 
6) "EMASYA DİREKTİFİ DEĞİŞİKLİĞİ"  BAŞLIKLI BELGE (G.K.s.3047) (Kls.8  Pdf: s. 126-

137);         

 

Gerekçeli kararda,  “Batı Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Analizi”  ( tek sayfa- 8.Kls  S:170) 

başlığı  altına gizlenen 6 sözde belgeden biri olan bu  belge;  F.Gülen iltisakı gerekçesi ile TSK dan 

atılan Tamer TATAR’ın FETÖ üyesi  savcı Bilgili’ye  elden ulaştırdığı A5J21I2222525 seri numaralı 5  

NOLU CD nin SAHTE OLDUĞUNU, İÇİNDEKİ SÖZDE BELGELERİN KUMPAS OLDUĞUNU 

AÇIKLAYAN EN ÖNEMLİ DELİLLERDEN BİRİDİR.  

 

Bu belge gerekçeli kararda (G.K.s. 3047-3048) aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;  

 
“f. Adli Emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı üzerinde 2011/206 sor. Asıl cd yazılı, 

GENELKURMAY KARARGAHI yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay Başkanlığı 

Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, SERİ NO: A..3278 yazılı, 

GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: ve KONU: yazıları bulunan ve A5J21I2222525 seri numaralı 5 

nolu CD den “CD5/Bcg/bornova/Ziya " klasöründen elde edilen " isimli "EMASYA DİREKTİFİ 

DEĞİŞİKLİĞİ" isimli BELGE İÇERİĞİNİN; (8.Kls S:127-139), 

 

Genelkurmay Başkanlığının Nisan 1997 tarihli, “Gizli” ibareli, HRK.:7130- 97/İGHD.Pl.Ş. sayılı, 

“EMASYA Direktifi Değişikliği” konulu II nci Başkan Orgeneral Çevik Bir imzasına açılmış, iki 

sayfadan oluşan yazı, EK-A ve EK-B şeklinde ekleri olan yazıda;” 

 

“1. 5442 Sayılı “İl İdaresi Kanunu” 11/D maddesinde yapılan yasa değişikliğini EMASYA 

planlarına ithal etmek maksadıyla; Genelkurmay Başkanlığı karargahında 04 Mart 1997 

tarihinde bir gün süreli “EMASYA Semineri” icra edilmiştir. 

2. Söz konusu seminerde; EMASYA planlarının, GESSAP ve Sıkıyönetim planları ile sorumluluk 

sahaları çakışacak şekilde düzenlenmesi ile diğer değişiklik teklifleri teati edilerek, karara 

bağlanmıştır. 

3. Seminer sonucunda “EMASYA Direktifi”nde yapılması gereken düzeltme ve ilaveler EK’te 

gönderilmiştir” denildiği, 

 

“Gizli” ibareli Gnkur.Bşk.lığının Mart 1997 gün ve HRK.:7130- -97/İGHD.Pl.Ş.sayılı yazısına 

EK-A (EMASYA Direktifi Düzeltmeleri) başlıklı, S.No, Safihe/Madde,Direktifteki Şekil, Düzeltme / 

İlave, Açıklamalar alt başlıklı, 5 sayfadan ibaret, 23 sıradan oluşan İGHD.Pl.Ş.Md. Kur.Kd.Alb. 

İdris Koralp imzasına açılmış tablo,” 

 

“Gizli” ibareli Gnkur.Bşk.lığının Nisan 1997 gün ve HRK.:7130- -97/İGHD.Pl.Ş. sayılı yazısına 

EK-A (EMASYA Direktifi Düzeltmeleri) ‘sıdır başlıklı, S.No, Safihe/Madde, Direktifteki Şekil, 

Düzeltme / İlave, Açıklamalar alt başlıklı, 2 sayfadan ibaret, 13 sıradan oluşan Harekat Başkanı 

Korgeneral Çetin Doğan imzasına açılmış tablo,”  
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“Gizli” ibareli Gnkur.Bşk.lığının Nisan 1997 gün ve HRK.:7130- -97/İGHD.Pl.Ş. sayılı yazısına          

EK-C’dir başlıklı, EMASYA DİREKTİFİ EK-C başlıklı, 

 

-5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11/D maddesinde ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda; 

29/08/1996 tarih ve 4178 Sayılı Kanunla yapılan yasa değişikliği ve 

-5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/E maddesi, 

-2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 21 ve 22 nci maddeleri, 

-259 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (25.07.1986) ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 

11 nci maddesinde yapılan yasa değişikliği başlıklarından oluşan 3 sayfadan ibaret Harekat 

Başkanı Korgeneral Çetin Doğan imzasına açılmış belge,” 

 

“Gizli” ibareli Gnkur.Bşk.lığının Temmuz 1997 gün ve HRK.:7130- -97/İGHD.Pl.Ş. (6) sayılı 

“EMASYA Direktifinde Yapılacak Düzeltme” konulu, Harekat Başkanı V. Tümgeneral Köksal 

Karabay imzasına açılmış 1 sayfadan ibaret belgenin bulunduğu anlaşılmıştır.”denmektedir.  

 

 Yukarıda açıklanan ve CD 5 içinde kayıtlı 4 adet sözde belgenin  yaratılma tarihleri  
evrak tarihlerinden öncedir. Belgeler ve CD 5 SAHTEDİR.    
 

Yukarıda sayılan belgelerin CD lokasyonuna (kayıt adresine) ve yaratılma (son kayıt) tarihleri 
aşağıdadır;    
 

- Çevik Bir adına imza bloğu açılmış NİSAN 1997 tarihli “EMASYA Direktifi Değişikliği” 

konulu belgenin; lokasyonu “CD5/Bcg/bornova/Ziya/EMASEK-D.doc” ve Yaratılma tarihi 

9.02.1997 dir.   Belge içeriğinde;  04 Mart 1997 tarihinde bir gün süreli “EMASYA Semineri”nin 

icra edildiği, ilgi (a) sında 17 Şubat 1997 tarihli Emasya Semineri Emri, ilgi (d) sinde 13 Şubat 1997 

tarihli “Emasya Direktifine Değişiklik teklifi” evrakına atıf yapmaktadır. Bu belge NİSAN 1997 

tarihli olup,  sahte CD 5 içinde  yaratılma tarihi (son kayıt) 2 ŞUBAT 1997’ dir.  BELGE VE CD 5 

SAHTEDİR.  

 
- Çetin Doğan adına imza bloğu açılmış NİSAN 1997 tarihli evrakın EK-A’sı (EMASYA 

Direktifi Düzeltmeleri) konulu belgenin;  lokasyonu “CD5/Bcg/bornova/Ziya/EMASEK-AA.doc” 

ve Yaratılma tarihi (son kayıt) 9.02.1997’dir.  BELGE VE CD 5 SAHTEDİR.  

 

- İdris Koralp  adına imza bloğu açılmış  MART 1997 tarihli evrakın EK-A’sı (EMASYA 

Direktifi Düzeltmeleri) konulu belgenin;  lokasyonu “CD5/Bcg/bornova/Ziya/EMASEK-A.doc” ve 

yaratılma tarihi (son kayıt) 9.02. 1997’dir.  BELGE VE CD 5 SAHTEDİR. 

 

- Çetin Doğan adına imza bloğu açılmış NİSAN 1997 tarihli evrakın EK-C’si (EMASYA 

Direktifi); konulu belgenin;  lokasyonu “CD5/Bcg/bornova/Ziya/EMASEK-C.doc” ve yaratılma 

tarihi (son kayıt) 24.02. 1997’dir.  BELGE VE CD 5 SAHTEDİR.  

 

Bu duruma göre,  ŞUBAT 1997 tarihinde henüz yazılmamış olan MART ve NİSAN 1997 tarihli 

sözde belgeler,   ŞUBAT 1997 tarihinde CD 5 içine kaydedilmiştir. Bu durum CD 5 in ve içindeki 

belgelerin sahte olarak üretildiğini ve CD 5 içindeki belge kayıt tarihlerinin geriye çekilerek, 

kumpas davasına sözde delil yaratıldığını kesin olarak açıklamaktadır.  
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Çevik Bir adına imza bloğu açılmış NİSAN 1997 tarihli “EMASYA Direktifi Değişikliği” konulu 
belge aşağıdadır;  
 

               
 

Çetin Doğan adına imza bloğu açılmış NİSAN 1997 tarihli evrakın EK-A’sı (EMASYA Direktifi 

Düzeltmeleri) başlıklı belge aşağıdadır;  
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İdris Koralp  adına imza bloğu açılmış  MART 1997 tarihli evrakın EK-A’sı (EMASYA Direktifi 

Düzeltmeleri) başlıklı belge aşağıdadır;  

 

 
 

Çetin Doğan adına imza bloğu açılmış NİSAN 1997 tarihli evrakın EK-C’si (EMASYA Direktifi); 

başlıklı belgenin ilk sayfasından alıntı aşağıdadır;  
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SS. (24).C. 28 ŞUBAT 1997 TARİHLİ MGK KARARLARININ UYGULANMA DURUMU ADLI 

BELGE (8.Kls S: 27-59) (sayfa 3048-3049): 

 

Gerekçeli karar sayfa 3048-3049 da yer alan bu belgenin hazırlanma tarihi gerekçeli kararda 

açıkça yazılmamış, gizlenmiştir. İçeriğindeki 1997 tarihleri zikredilerek belgenin 1997 yılına ait 

olduğu izlenimi yaratılmıştır. Ancak belge, içeriğinden de anlaşılacağı üzere 2000 yılı Ocak ayına 

aittir.  

 

8.Klasör 55.sayfada bulunan 28 Şubat 1997 Tarihli MGK Kararlarının Uygulanma Durumu 

konulu belgeye ait sayfada “18 Aralık 1999” tarihinde kabul edilen 4491 sayılı Kanundan söz 

edilmektedir.  Bu ifade belgenin bu tarihten sonra hazırlandığını açıklamaktadır.  

 

 
 

Söz konusu belge; Genelkurmay Başkanlığına “GEREĞİ” olarak verilen; Başbakan 

Bülent Ecevit imzalı 2.02.1999 tarih ve 1603 sayılı Başbakanlık direktifi gereğince, irticai, yıkıcı ve 

bölücü faaliyetlere karşı sayılan tedbirlerin aynen uygulanması, Başbakanlığın 406 Sayılı MGK 

Kararına İstinaden çıkarılan 14 Mart 1997 tarihli  Başbakanlık Direktifinin Uygulanmasının etkin 

olarak takibi ve izlenmesi ile mali destek ve yasa değişikliği gerektiren tedbirler varsa, bunlar 

hakkında da Bakanlar Kurulu’nca gereğinin yerine getirilebilmesi için Başbakanlığa bilgi verilmesi 

emrinin gereği olarak hazırlanmış ve 2000 yılı Ocak ayı MGK toplantısında; Sayın Cumhurbaşkanı, 

ilgili Hükümet üyeleri ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet komutanlarına, huzurda, Genelkurmay 

İstihbarat Başkanı tarafından arz edilmiş bir belgedir.  

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 638 / 1709 
 

 

Belgenin hazırlanmasını gerekli  kılan Başbakanlık Direktifleri;  

 

Başbakanlığın 28.11.1997 tarih ve 01-51/02853 sayılı 406 Sayılı MGK Kararına İstinaden 

Çıkarılan 14 Mart 1997 tarih ve 01704 sayılı “Başbakanlık Direktifinin Uygulanmasının Takibi” 

konulu Başbakan  Mesut Yılmaz imzalı Başbakanlık direktifi ile;  

 

“Milli Güvenlik Kurulunun ilgi(a) sayılı kararının 13 Mart 1997 tarihinde aynen 

benimsenerek, ilgi (b) direktif ile ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlarca “Bu konuların önemle 

dikkate alınarak; Anayasamıza, T.C.Devletinin, demokratik, laik,sosyal bir hukuk devleti devleti 

olması temel ilkeleri çerçevesinde Bakanlığınızı ilgilendiren konularda, konu ile ilgili kısa, orta ve 

uzun vadelerde tedbirlerin dikkat ve ihtimamla alınması, mali destek ve yasa değişikliği 

gerektiren tedbirler varsa, bunlar hakkında da Bakanlar Kurulu’nca gereğinin yerine 

getirilebilmesi için Başbakanlığa bilgi verilmesi istenmişti.” Denilerek,  

 

Uygulamanın daha sıhhatli yapılması ve takip ve kontroldeki etkinliğin sağlanması için;  

Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu ile Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında 

“Uygulamayı Takip ve Değerlendirme Merkezi”nin kurulduğu, Milli Güvenlik Kurulunun 406 

Sayılı Kararının uygulanmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi direktifi verilmiştir.  

Başbakanlık direktifi aşağıdadır;                                                                                                                                                                                                                       
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56.Hükümetin Göreve Başlaması ile birlikte; Başbakan Bülent Ecevit imzası ile 2.02.1999 

tarih ve 1603 sayılı Başbakanlık Direktifi yayınlanmış, Genelkurmay Başkanlığına “GEREĞİ”  

olarak  verilen  direktifte, 
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“Son yıllarda rejim aleyhtarı irticai faaliyetler nedeniyle bir dizi önlem alınarak uygulamaya 

konulmuştur. Bu önlemlerin uygulanmasını koordine etmek ve izlemek üzere Başbakanlık 

Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş ve bu kurulun alt kurul çalışmasını 

yürütmek üzere Başbakanlıkta bir merkez kurulmuştur. Bir seneyi aşkın bir süreden beri faaliyette 

bulunan bu Kurul ve Merkez irtica ile mücadelede çok önemli sonuçlar almış ve mesafe 

katetmiştir. Ancak alınan bu mesafe ve varılan sonuçlarirtica ile mücadelenin sona ermesi için 

yeterli düzeyde değildir. Bu nedenle Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu, 

Bakanlar Kurulu’nun 15.01.1999 tarih ve 99/12302 sayılı kararı ile belirlenen yeni kuruluş, 

görev ve çalışma usülleri ile işlevine etkin bir şekilde devam edecektir” denilerek, mevcut 

uygulamanın etkin olarak sürdürüleceği ve,  

 

- Rejim Aleyhtarı irtica ile mücadelede 4.02.1998 tarihli direktifteki hususların uygulanmasına 

devam edileceği, 

- İrticai, yıkıcı, bölücü faaliyette bulunanlar hakkında tereddütsüz gerekli yasal işlemlerin 

yapılacağı, 

- Bunun bir Cumhuriyeti Koruma görevi olduğu, 

- Özellikle İrticai, yıkıcı ve bölücü yayın yapan tüm radyo ve televizyonların kurulan sistem 

içinde izleneceği, zararlı yayınların önleneceği ve sorumlular hakkında hemen yasal işlem 

yapılacağı, 

- Tüm kamu görevlilerinin irtica ile mücadelede zafiyet oluşturacak görüntüden kaçınmaları 

ve bilhassa kılık kıyafet yönetmeliğinin uygulanmasında gerekli hasassiyeti göstermeleri  

Direktifi verilmiştir. 

 

Genelkurmay Başkanlığına “GEREĞİ” olarak verilen Başbakanlık direktifi gereğince sayılan 

tedbirlerin aynen uygulanması, Başbakanlığın 406 Sayılı MGK Kararına İstinaden çıkarılan 14 Mart 

1997 tarihli Başbakanlık Direktifinin Uygulanmasının etkin olarak takibi ve izlenmesi ile mali 

destek ve yasa değişikliği gerektiren tedbirler varsa, bunlar hakkında da Bakanlar Kurulu’nca 

gereğinin yerine getirilebilmesi için Başbakanlığa bilgi verilmesi, direktif gereğince Genelkurmay 

Başkanlığının görevidir. BU KONUDA HİÇ BİR TEREDDÜT YOKTUR.  

 

        Genelkurmay Başkanlığına “GEREĞİ” olarak verilen Başbakan Bülent Ecevit imzalı 

2.02.1999 tarih ve 1603 sayılı Başbakanlık direktifi aşağıdadır;   
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Ayrıca;  Yukarıda açıklanan Başbakanlık direktiflerine ilave olarak; 2945 S.K.nun (2003 

yılında kaldırılan) 9. Maddesi uyarınca; Bakanlar Kurulu Kararı olan Milli Güvenlik Siyaset 

Belgesinin dağıtımı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yapılır. Bu kararlara ilişkin 

uygulamalar Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından takip edilerek sonuçları hakkında 

Başbakana, Cumhurbaşkanına ve Millî Güvenlik Kuruluna belli süreler içinde bilgi verilir. Bu 

kanun uyarınca tüm yasal kurumlar gibi TSK ya da “Gereği” olarak dağıtımı yapılarak emredilmiş 
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ve uygulamalar hakkında Cumhurbaşkanına ve Başbakana, bu kanalla Bakanlar Kuruluna da bilgi 

verilmiştir.  

 

28 Şubat 1997 tarihli, MGK’nun 406 sayılı Kararının imzalı ana metninin 4/b maddesindeki 

2945 Sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanununun 9. maddesine uygun olarak, “MGK Genel 

Sekreterliği tarafından; EK'te belirtilen tedbirlere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları ile Bakanlar 

Kurulu Kararı haline getirilmeyen uygulamaların, sonuçları hakkında belli süreler içerisinde 

Başbakan, Cumhurbaşkanı ve MGK'na bilgi verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadesi ile MGK 

Kararlarının takibi sağlanmıştır. Alınan tüm kararlar ve uygulamalardan MGK Genel Sekreterliğine 

bilgi verilmesi, rapor gönderilmesi esas alınmıştır 

 

Gerekçeli karar sayfa 3048-3049’da yer alan 28 Şubat 1997 Tarihli MGK Kararlarının 

Uygulanma Durumu konulu belge 2000 yılı Ocak ayı MGK toplantısında; Sayın Cumhurbaşkanı, 

ilgili Hükümet üyeleri ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet komutanlarına, huzurda, Genelkurmay 

İstihbarat Başkanı tarafından arz edilmiştir. Görüleceği şekilde, 28 ŞUBAT 1997 MGK 406 sayılı 

İrticaya yönelik kararlarının ve buna istinaden çıkartılan Bakanlar Kurulu kararı ve Başbakanlık 

direktifinin yürürlükte olduğu ve devletçe takip kontrol edildiğini ortaya koymaktadır.  

 

TT.  (24).C.  a. BATI EYLEM PLANINA LAHİKA-1 PSİKOLOJİK HAREKAT FAALİYET PLANI (8.Kls 

S: 24-26) (G.K.s.3048); 

 

HİÇ BİR TEREDDÜT OLMAKSIZIN BU BELGE KESİN OLARAK SAHTEDİR.  Bu sahte belge, FETÖ 

kumpasçısının, kumpas belgeleri için “GİZLİ” gizlilik dereceli (!) yazı şablonu olarak hazırladığı 

ancak CD 5 içinde silmeyi unuttuğu  “ Özel Dersane Üniversiteye Hazırlık Matematik Müfredatı” 

yazı şablonu kadar bariz bir kumpas belgesidir (Bu husus dilekçemizde (md.25.E) görseli ve 

detayı ile açıklanmıştır). 

İmzasız ve, “Lahika-1” olarak gösterilen ek belgesi dosyada bulunmayan bu dijital belge 

Genelkurmay antetli 5 numaralı CD5’ye kayıtlı tek sayfadan ibarettir. Sözde belgede,  27 Mayıs 

1997 tarihli Batı Eylem Planına Lahika-1 olarak (Eklenmek üzere !)  (Temmuz 1997 tarihli) bir 

Psk.Hrk.Faaliyet Planı hazırlandığı ve  Ek’ine konulduğu belirtilmektedir. (Ek Klasör No: 8, sayfa 

24);                   
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Öncelikle; yayınlanmış hiçbir evraka sonradan “EK” ya da “LAHİKA” ilave edilemez. Eğer bir 

plan ya da proğram ya da icra emri, önceden çıkmış bir emre göre hazırlanacak ise, bağımsız 

olarak hazırlanır,  önceki emre atıf yapılır ya da ilgi gösterilir. Al bunu iki ay önce çıkardığım 

emrin arkasına iliştir, kaleminle üzerine LAHİKA-1 yaz denemez. MY 75-1 A yönergesinde böyle 

bir usül de öngörülmemiştir. Mahkeme bu şekilde hazırlanmış tek bir resmi evrak gösteremez.  

Bu kumpasın tek bir amacı vardır;  sözde belgeye ilgi olarak yazdığı “6 Mayıs 1997”, “27 

Mayıs 1997” ve “29 Nisan 1997” tarihli  belgelerin varlığını ispat etmek, teyit etmek ve FETÖ 

üyesi Bilgili’ye BÇG’nin Psikolojik Harekat  icra ettiği yönünde ileri süreceği iddialarına sözde 

dayanak sağlamaktır.  

 Ayrıca,  Lahika-1 olarak ekleneceği ifade edilen  sözde 27 Mayıs 1997 tarihli belgede  ve 

ekinde “Psikolojik Harekat Faaliyet Planı”nın hazırlanacağı ve emre EK-A nın Lahika-1’i olarak 

ekleneceği yönünde bir  direktif ya da görevlendirme de yoktur. Bu sözde belgenin Ek’inde 

bulunan sözde Psk.Hrk.Faaliyet Planı, kapağından ayrılıp 27 Mayıs 1997 tarihli belgenin  EK-A sına 

Lahika-1 olarak eklendiğinde, hiçbir anlam ifade etmeyecektir.“Lahika-1 ekleme emri”  

eklenecek sözde belgenin kapak evrakı olduğundan,  bu durumda kapak evrakı ile birlikte Lahika-
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1 olarak eklenmesi gerekecektir. Sözde belgede bu yönde bir talimatta yoktur. Bu kadar anlamsız 

ve karmaşık bir işleme de zaten gerek yoktur. Bu sözde belge son derece ucuz bir kumpas 

belgesidir.  

Bir diğer konu ise; Belgenin 2. Maddesinde; “Daha ast makamların temin edecekleri 

bilgiler ve icra edecekleri faaliyetler ilgi (c) esaslarına göre belirlenecek ve rapor edilecektir.”   

Denmektedir.  

İlgi (c),  29 Nisan 1997 tarihli “BÇG Rapor Sistemi” dir.   Elde edilen bilgilerin rapor edilmesi 

için tesis edilmiştir. Ast makamlar bu belgeye bakarak Psikolojik Harekat açısından bir faaliyet 

belirleyemez. Bu ifadenin “BÇG Rapor Sistemi” ile hiçbir ilgisi yoktur. Kaldı ki, sözde planın kendisi 

zaten icra edilecek faaliyetlerin belirlendiği “Psikoljik Harekat  Faaliyet Planı’dır. 

Sözde Belgenin 3.maddesinde “Batı Çalışma Grubu” yazıldıktan sonra anlamsız bir şekilde 

parantez içinde (BÇG) ifadesi de yazılmıştır.  

Bütün bu çelişkiler, bu sözde belgenin açık bir kumpas belgesi olduğunu zaten 

açıklamaktadır. 

Ayrıca; ne İddianamede ne gerekçeli kararda ne de ek klasörlerde “Psikolojik Harekat Faaliyet 

Planı” adıyla herhangi bir metin bulunmamaktadır. Sahte olan tek sayfadan ibaret yukarıdaki 

dijital kapak yazısına, açık çelişkiler yaratacağından lahika-1’ hazırlanamamış,  sadece imza 

hanesine dönemin Gnkur. Harekât Başkanın isminin açıldığı  bir sayfadan ibaret kapak yazısı ile 

yetinilmiştir. 

Bu sahte belge, ifade ettiğimiz gibi, Batı Çalışma Grubunun bütün yurt sathında geniş çaplı 

psikolojik harekât yürüttüğü iddiasını pekiştirmek amacıyla üretilmiştir. Bu bağlamda 

İddianamenin 358. Sayfasından başlayarak 400. Sayfasına kadar “Batı Çalışma Grubunun İcra 

Ettiği Psikolojik Harekât Planları” başlığı altında, Batı Çalışma Grubu ile hiçbir ilgisi bulunmayan 

kampanyalara, gazete haberlerine, atılı suç tarihinin çok öncesi ve sonrasını kapsayan 

mağdur/müşteki beyanlarına yer verilmiştir. 

Konuya açıklık kazandırmak için Psikolojik Harekatın (PH) ülke çapında planlanması, 

yürütülmesi ve koordinesine ilişkin sorumlulukların yasal dayanağını ve Türk Silahlı Kuvvetlerin PH 

kapsamında sorumluluklarını özetlemek uygun olacaktır.   TSK’da Taktik alanda (arazide) TSK’nin 

PH faaliyetlerini yürütmek üzere Harekât Başkanlığının bağlısı Psikolojik Harekât Dairesinin 

Harekât Kontrolünde “Psikolojik Harekât Grup Komutanlığı” teşkil edilmiştir. Bu Grup 

Komutanlığının görev yetki ve sorumlulukları MY 31-2 yönergesi ile belirlenmiştir. Yönergede 

Psikolojik Harekât Grup komutanlığına bağlı Psikolojik Harekât Tb. Komutanlıklarının ve 

Timlerinin görevleri, yetki ve sorumlulukları ile görevlerin yapılış şekil ve usülleri tespit 

edilmiştir.  Bu birliklerde görev alan personel doğrudan doğruya bir askeri harekâtın taktik 

alanda psikolojik harekât desteğini sağlamak üzere eğitilmiştir. Sivil bir maksadı yoktur. Aksi 

yöndeki her türlü iddia dayanaksızdır.  

Bütün bu nedenlerle, sözde belge açık ve ucuz bir kumpas belgesidir. 

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 646 / 1709 
 

 

UU. (25). A. SANIKLARIN İKAMETLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA ELDE EDİLEN SÖZDE 

DELİLLER (G.K.s.3049-3076)  

 

Sanık Oğuz Kalelioğlu;  1997 yılında emekli olan ve ikametinde hazırlanan arama el koyma 

tutanaklarında bulunmayan 1999 yılına ait olduğu ifade edilen  “Güneş Psikolojik Harekat Planı” 

ve “Hacca giden milletvekillerinin listesi” beraat eden sanığın ikametinde bulunmamasına 

rağmen, iddianamede bu belgelerin sanığın ikametinde bulunduğu belirtilmiştir. Sanık Oğuz 

Kalelioğlu’nun mahkemedeki ifadesinden alıntı aşağıdadır;  

 

G.K.s.1808; Sanık Oğuz Kalelioğlu (Gnkur Psikolojik Harekat Daire Başkanı) mahkemedeki 

savunmasında; “İkametgahımda bulunduğu iddia edilen güneş psikolojik harekat planını ilk defa 

duyuyorum, kesinlikle benim ikametgahımda emekli olduktan iki yıl sonra 1999 yılında 

hazırlandığını öğrendiğim milli güvenlik kurulu genel sekreterliğine ait bir planın olması söz 

konusu olamaz, bu konuda bir yanlışlık olduğunu belirtmek isterim, hacca giden milletvekillerinin 

listesi de ikametgahımda çıkmamıştır, bende o dönem aynı milletvekilleri ile hacda idim, 

birlikte milletvekili Eyüp Aşık ile resimlerimiz gazetelerde çıktı bunun niçin suç olduğunu  da 

anlamış değilim.” 

 

Sanık İdris KORALP’in ikametinde  12.04.2012 tarihinde yapılan aramada; alıkonan belgeler 

arasında olmamasına rağmen ve üstelik Yanları Dikişli Mühürlü Delil Torbasının delil güvenliği 

gözetilmeden, HARD DİSK gibi bazı materyaller açık bir halde, İstanbul’dan polis tarafından 

Ankara TEM Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Delil Taşıma ve Teslimat Güvenliğinde; ŞÜPHELİ 

ALEYHİNE OLUŞAN HUKUKİ EKSİKLİK, delil teslim tutanağının imzalanması esnasında, avukatı 

tarafından belgenin ALTINA YAZILAN ŞERH ile sabitlenmiştir. 13.4.2012 tarihli Mühürlü Delil 

Torbası Açma Tutanağı aşağıdadır;  
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Sanık ilk savunmasında açıkladığı gibi, sonradan DELİL TORBASINA konduğu kanaatinde 

olduğumuz, 22 numaralı VİDEO KASET ve TORBADAN ÇIKAN DELİLLERİ REDDETTİĞİ halde;  

Kasetin hem kendisi, hem de suç teşkil etmeyen içeriği  iddianamede suç unsuru olarak 

gösterilmiştir.   

         FETÖ üyesi Bilgili ve işbirlikçileri tarafından 22 Nolu Video kaset içine oldukça fazla 

miktarda görüntü kayıtları eklenmiştir. Kaldı ki, bu görüntülerin hiç birisi de suç unsuru teşkil 

edecek veya suçun oluşumuna katkıda bulunabilecek niteliklere haiz değildirler.  

Sanıkların kendilerini ilgilendiren savunmalarında ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. 
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VV. (25) B. KASET İNCELEME TUTANAĞI (G.K.s.3076) : 

 

Hükme esas alınmadığı belirtilen bu kasetler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan bir 

soruşturmada, mahkemedeki yargılamayı ilgilendirdiğinden bahisle gönderilmiş olmakla birlikte, 

yasaya uygun elde edilip edilmediği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başkaca ne işlem 

yapıldığı, o delillerle ilgili bir başka dava açılıp açılmadığı ve başka bir ceza davasında hükme esas 

alınıp alınmadığı değerlendirmeden, sadece hükme esas alınmadığının yazılması hukuki değildir.  

 

Demek ki mahkeme, bu deliller yasa dışı olsa dahi, hükümde kullanacaktı. Bu, mahkemenin 

delilleri değerlendirirken hukuka aykırılığını değil, sanıkların aleyhine olup olmadığına öncelik 

verdiğini göstermektedir. Sanıkların cezalandırılması gerektiğini en baştan beri düşünen 

mahkeme için delilin niteliği değil, sanıkların aleyhine kullanılıp kullanılmadığı önemli olandır.   

Bahsi geçen kasetler bu dava ile uzaktan yakından ilgisi olmamasına rağmen, iade edilmeyerek 

gerekçeli kararda yer verilmiştir.  

 

İlgili başlığında incelendiği üzere, CMK 206 maddesi gereğince olması gerektiği zamanda delil 

değerlendirilmesi yapılmış olsa idi bu deliller hükümde yer almayacaktı. 

 

WW. (26). HANEFİ AVCI’NIN ESKİŞEHİR İLİNDEKİ İKAMETİNDE YAPILAN ARAMADA ELDE 

EDİLEN VE 8 İLE NUMARALANDIRILAN CD İÇERİSİNDEKİ BATI ÇALIŞMA GRUBU İLE İLGİLİ BİLGİ 

VE BELGELER (111.Klasör) (G.K.sayfa 3076-3083):  

 

Gerekçeli kararda, Hanefi Avcı’nın Eskişehir ilindeki ikametinde yapılan aramada elde edilen 

BÇG ile ilgili belgelerin bulunduğu iddia edilen 8 nolu CD ve içindeki belgelerle ilgili  bilirkişi 

incelemesi yoktur,  imajı alınmamıştır, imaj kopyası sanıklara verilmemiştir, Hanefi Avcı davada 

tanık olarak dinlenmemiştir. 8 Nolu CD içinde bulunduğu ileri sürülen  sözde BÇG belgeleri ile 

ilgili olarak; Hanafi Avcı’nın yargılandığı “Devrimci Karargah” davasının  ve 28 Şubat davasının 

savcılık ve mahkeme heyetleri tarafından adı geçen kişiye TEK BİR SORU DAHİ SORULMAMIŞTIR.  

8 Nolu CD nin ve içindeki sözde belgelerin hangi koşullarda nasıl bulunduğu, kim tarafından 

muhafaza edildiği belli değildir. CMK ya aykırı elde edilmiş, davada tartışılmamış, bilirkişi 

incelemesi yapılmamış, imaj kopyası sanıklara verilmemiş 8 nolu CD içinde yer alan  dijital  

sözde belgelerin hukuki delil niteliği yoktur. Devrimci Karargah kumpas davasının, FETÖ 

organizasyonu olduğu, Hanefi Avcı’nın çalışma odasına siyah çanta içinde ses kasetleri konulduğu, 

yayınladığı “Haliçte Yaşayan Simonlar” kitabı ile hedef haline geldiği, aramayı yapan, 10 Emniyet 

mensubunun halen tutuklu olduğu, davanın hakim ve savcısının FETÖ üyeliğinden yargılandığı 

bilinmektedir.  

 

Mahkeme heyetinin, atıf yaparak atılı suça dayanak aldığı 8 nolu CD içinde yer alan, davamızı 

ilgilendirdiği iddia edilen sözde BÇG belgeleri, manipüle edilmiş, tahrifatla çoğaltılmış, üzerinde 

oynanarak davaya sözde ikinci bir dayanak yaratılmıştır. 8 Nolu CD içindeki belgelerin tahrif 

edilmiş fotokopi nüshalarına, savcılığa  sözde belge teslim eden müşteki Şeref Malkoç, Bülent 

Orakoğlu ve diğer müştekilerin belgelerinde de rastlanmaktadır.  Bu nedenle, bu kısımda, 8 Nolu 

CD içindeki belgelerdeki tahrifatlar, müştekilerin savcılığa teslim ettiği diğer manipüle edilmiş 

belgelerle birlikte değerlendirilecektir;   
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Hanefi Avcı’nın ikametinde ele geçirildiği iddia edilen 8 Nolu CD den elde edildiği ileri sürülen 

ve bu başlık altında sayılan belgeler aşağıdadır (G.K.s. 3076-3083) ;  

 

 Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığından Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanlığına 

gönderilen yazı,  11 Temmuz 1997 tarihli “1997/950 esas M.Y. sayılı soruşturmalar” konulu 

Dz.K.K.As.Savcısı Dz.Hakim Albay Mehmet Yenigün imzalı yazı  ve  Eki hanesinde;  EK A  (Beykoz 

Külliyesi hakkında yazı),  EK B (Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları hakkında yazı),  EK C  (Örnek 

mesaj formatı yazan belge (EK belgeler mevcut değildir) (111. Kls. s.266) 

 

 Gnkur.Bşk.lığının 29 Nisan 1997 tarihli  “Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi” Adlı Belge 

(111. Kls. s.244-245 )(Çevik Bir imzalı-fotokopi)  (8 Nolu CD içinde yer alan Dz.K.K.lığına 

adreslenen bu belge gerekçeli kararın bu sayfalarında sayılmamış-gizlenmiştir. Gerekçeli kararın 

diğer kısımlarında Hanefi Avcı’dan ele geçirildiği ifade edilmektedir)  

 

 Nisan 1997 tarihli belgenin EK-A’sı (Batı Çalışma Grubu Günlük Durum Raporu 

(BÜTGÜNDURAP) (İdris Korapl imzalı-fotokopi) (111. Kls. s.242-243) 

 

 Nisan 1997 tarihli belgenin EK-B’si (Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu 

(BATOLBİLRAP) (İdris Korapl imzalı-fotokopi) (111. Kls. s.241) 

 

 Gnkur.Bşk.lığının 29 Nisan 1997 gün ve HRK.7130-15-97/İGHD.Pl.Ş.(3) sayılı yazısının EK B 

lahika-1 DİR başlıklı bir sayfadan ibaret Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBİLRAP) 

–(EK B-LAHİKA-1) (111. Kls. s.240)(imzalı) 

 

 Gnkur.Bşk.lığının 29 Nisan 1997 gün ve HRK.7130-15-97/İGHD.Pl.Ş.(3) sayılı yazısının EK B 

lahika-2 DİR başlıklı bir sayfadan ibaret Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBİLRAP) –

(EK B-LAHİKA-2) (111. Kls. s.239 (imzasız) 

 

 DYP Genel Başkanı Tansu Çiller Aleyhinde Kampanya Kontrol Formu ve EK-A sı (Güney 

Deniz Saha Komutanlığının Eylül 1997  tarih ve HRK:3500- - 97/İSTH.İKK.Ş.sayılı yazısı)(Kls.111 s 

213,214) 

 

 Haber Toplama İsimli Belge (Tekirdağ, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 8. Mekanize Piyade 

Tugay Komutanlığı'nın 19 Şubat 1997 tarihli Kurmay Başkanı Kurmay Albay Mahmut SANCAR 

imzalı) (111. Kls. s.215) 

 

 İhbar isimli belge (Kls.111 s.208) 

 Bilgi Notu Beyaz Kurdela ve İran Örneği…! (Kls.111 s. 205) 

 Emasya Müşterek Protokolü (Kls.111 s. 201-202) 

 Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Son Gelişmeler (Kls.111 s. 198-200)(34 sayfa Ek) 

 Haklarında Sakıncalı Kaydı Bulunan ve YAŞ Gündemine Taşınarak TSK’dan Atılması 

Teklif Edilen Subaylarla İlgili Bilgilerden Örnekler, (Kls.111 s. 197) 
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Hanefi Avcı’nın ikametinde ele geçirildiği iddia edilen 8 Nolu CD den elde edildiği ileri sürülen 

ancak bu başlıkta  sayılmayan  (G.K.s. 3076-3083)  belgeler aşağıdadır (33.Kls.S:22-23);  

 

 Batı Çalışma Grubu Psikolojik Harekat Faaliyet Planı  (Kls.111 s. 205) (G.K.s.3229);  

 16 Nisan 1997 tarihli  “Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler” Adlı Belge (Çetin Doğan imzalı)  
(Kls.111 s.238).  

 Bilgi Formatları (111 Kls. S:263);  

 

Yukarıda sayılan belgelerin büyük kısmı üzerinde tahrifat  yapılmış sözde ve sahte belgelerdir. 

Bu belgeler  üzerindeki tahrifat ve mükerrer delil üretme kumpası, diğer müştekilerin savcılığa 

verdiği sözde belgelerle mukayese edilerek açıklanmıştır;  

 

CD 8 DEN ÇIKAN SÖZDE BÇG BELGELERİ VE  DİĞER SÖZDE BELGELERLE MUKAYESESİ;  

 

1) Gnkur.Bşk.lığının 29 Nisan 1997 tarihli  “Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi” Adlı 

Belge (111. Kls. s.244-245 );   

 

Bu belgenin tahrif edilmiş versiyonları;  Tamer Tatar’ın getirdiği  CD 5 içinde (CD5/Arşiv/Batı 

Çalışma Grubu Rapor Sistemi), Balyoz kumpas soruşturması kapsamında Gölcük Donanma 

Komutanlığında yapılan aramalarda elde edilen 11 nolu kumpas CD içerisinde (6.Kls. S:13-19), 

Katılan Bülent Orakoğlu’nun savcılığa teslim ettiği belgeler (Kls.47.s.102-103), Katılan HASAN 

CELAL GÜZEL'in Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/285 hazırlık 

dosyasına sunmuş olduğu dosya içinde (250.Kls.s 19-64),  Aslan Değirmenci’nin savcılığa teslim 

ettiği CD içinde (Kls.317.s.13-15), Ergenekon soruşturması kapsamında Doğu Perinçek’in  

ikametinde (Kls.131 s. 273-274) ve  Ahmet Tuncay Özkan’ın ikametine ait depoda elde  edilen 

(Kls.131 s. 271-272), müşteki Şeref Malkoç, Mehmet Bekaroğlu, Kazım Arslan, Teoman Rıza 

Güneri ve Şamil Tekir' in soruşturma dosyasına sunduğu belgeler arasında bulunmaktadır. 

Belgeler aşağıda açıklanmıştır;  

 

Gerekçeli karar sayfa 3084’de bu belgenin MİT’ten gönderilen belgeler arasında yer aldığı 

belirtilmekte, ancak  “(32). Milli İstihbarat Teşkilatından Gönderilen Belgeler  (331. Kls. S.1- 223)” 

başlığı altında ve 331. Klasörde BULUNMAMAKTADIR.   
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 Hanefi Avcı’nın ikametinde bulunan 8 Nolu CD içinde yer alan belge (111. Kls. s.244-245 ); 

Bu belgede Bülent Orakoğlu’nun savcılığa verdiği belge ile aynı ve  diğer belgelerde 

bulunmayan “Sayın K.arz” el yazısı bulunmaktadır. Bu belge 1997 den buyana ilk kez ortaya 

çıkmıştır.  
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 Katılan B.Orakoğlu’nun savcılığa teslim ettiği (Kls.47.s.102-103) Bu belge Hanefi Avcı’nın 

ikametinden elde edilen belge ile aynıdır) ;   

 

 
 

 

 
 

 Katılan Hasan Celal Güzel'in Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 

1997/285 hazırlık dosyasına sunmuş olduğu dosya içinde yer alan belge  (250.Kls.s 19-64);     

 

Bu  belge Ergenekon kumpas soruşturması kapsamında Doğu Perinçek’in  ikametinde ve  

Ahmet Tuncay Özkan’ın ikametine ait depoda elde edilen, Müşteki  Aslan Değirmenci, Şeref 

Malkoç, Mehmet Bekaroğlu, Kazım Arslan, Teoman Rıza Güneri ve Şamil Tekir' in soruşturma 

dosyasına sunduğu belgeler arasında da bulunmaktadır;   
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 Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan kumpas Balyoz soruşturması kapsamındaki 

aramalarda elde edilen 11 nolu CD içerisinde yer alan belge (6.Kls. S:13-19) ;  
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 Tamer Tatar’ın getirdiği CD 5 içinde (CD5/Arşiv/Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi) bulunan 

belge;  
 

 
 

 
 

Değerlendirme;  29 Nisan 1997 tarihli yukarıda yer alan belgeler, tek bir belgenin üzerinde 

tahrifat yapılmak suretiyle,  kaynak çeşitlendirmek için  Ergenekon, Balyoz ve Karargah evleri 

kumpas davalarında ikametgah ve çalışma odalarına konularak,  yine FETÖ Emniyet mensupları 

tarafından bulunmuş, 28 Şubat davasına ithal edilmiş, ayrıca müştekiler tarafından dava 

dosyasına sunulmuştur. 29 Nisan 1997 tarihli belgenin ıslak imzalı aslı hiçbir yerde 

bulunmamıştır.  Yukarıda yer alan  tahrif edilmiş dijital belgelerin  delil niteliği yoktur.  Dosyada 

yer alan tüm belgeler kumpas organizasyonu tarafından türetilmiş belgelerdir. Sayılan hiçbir 

belge, birbirlerini teyit edemez. Gerekçesi aşağıdadır;  

 

Gnkur Personel Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına, Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığına adresli ve gönderilen komutanlık adı yazmayan (imzalandığı halde) 4 farklı  29 

Nisan 1997 tarihli belge olmasına rağmen;  
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- FARKLI MAKAMLARA ADRESLİ OLMASINA RAĞMEN ÇEVİK BİR İMZASI BÜTÜN 

BELGELERDE BİRE BİR AYNIDIR,   

- Belgenin birinci ve ikinci sayfalarında yer alan “29 Nisan 1997” tarih kısmına el ile yazılan 

“29” RAKAMI BÜTÜN BELGELERDE BİREBİR AYNIDIR, 

- Belgenin birinci ve ikinci sayfalarındaki  evrak ara numarası olan ve elle yazılan “15” 

RAKAMI BÜTÜN BELGELERDE BİRE BİR AYNIDIR, 

- Tek bir evrak numarası olması gerekirken;  tüm evraklarda ön sayfada yer alan evrak 

numarası; “3429-15-97/İGHD.PL.Ş.(3)”, ikinci sayfada evrak numarası ise “7130-15-

97/İGHD.PL.Ş. (3)” YAZILIDIR.  BİR EVRAKIN İKİ EVRAK NUMARASI OLAMAZ.  

- Evrakların birinci ve ikinci, sayfalarının alt ve üstüne elle basılan (kırmızı) “GİZLİ” 

DAMGASININ YERİ VE İZ KARAKTERİ BÜTÜN BELGELERDE BİRE BİR AYNIDIR.  

- Farklı adreslere gönderilen evraklar ile evrakın dosya nüshasında yukarıda sayılan 

özellikler BİRE BİR AYNI OLAMAZ.  

- Aynı  el yazı ve “GİZLİ” damga karakterine sahip iki fotokopi evrakın birinde “Komutana 

Arz” el yazısı bulunurken,  diğerinde bulunmaması mümkün değildir.  

- CD 5 içindeki belge “RİCA EDERİM” ile, diğer belgeler”ARZ EDERİM” ile bitmesine 

rağmen, ÇEVİK BİR İMZASI ve diğer el yazı karakterleri ve damga izleri  BİREBİR AYNIDIR.  

Farklı adrese giden iki evrakta bu özellikler aynı olamaz.   

- Yukarıdaki ve dosyadaki 29 Nisan 1997 tarihli belgelerin tamamı, TAHRİF EDİLEREK 

TÜRETİLMİŞTİR.  DELİL NİTELİĞİ YOKTUR.  Ayrıca;  

 

- Tamer Tatar’ın elden teslim ettiği CD 5 içindeki belge;  Gnkur Personel Başkanlığına 

adreslidir, 

 

- Balyoz Kumpas soruşturmasında Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramalarda 

elde edilen ve  delil niteliği taşımadığı AYM ve yargı kararı ile tespit edilen 11 nolu CD içerisinde 

yer alan belge;  Jandarma Genel Komutanlığına adreslidir.  

 

- Katılan HASAN CELAL GÜZEL'in 1997 yılında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 

Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/285 hazırlık dosyasına sunmuş olduğu 29 Nisan 1998 tarihli 

belge,  ÇEVİK BİR  İmzalı  olduğu halde  gönderilecek makam adresi yazılı değildir. İmzalı ve “Arz 

ederim” ile bittiğindan “Dosya Nüshası” değildir.Dosya nushalarında “ARZ / RİCA” şeklinde 

yazılır. Bu nedenle,  bu belge  gerçek resmi bir belgenin fotokopisi de değildir 

 

- Hasan Celal Güzel’in 1997/285 hazırlık dosyasına sunmuş olduğu söz konusu 29 Nisan 

1998 tarihli belgenin tıpkı çekimleri;  Ergenekon soruşturması kapsamında Doğu Perinçek’in  

ikametinde ve Ahmet Tuncay Özkan’ın ikametine ait depodan elde  edilmiş,  Müşteki Aslan 

Değirmenci, Şeref Malkoç, Mehmet Bekaroğlu, Kazım Arslan, Teoman Rıza Güneri ve Şamil 

Tekir tarafından soruşturma dosyasına sunulmuştur.  

 

- Hanefi Avcı’nın ikametinde bulunan 8 Nolu CD içinde yer alan belge ile, Bülent 

Orakoğlu’nun savcılığa teslim ettiği dosya içinde yer alan 29 Nisan 1997 tarihli belge  bire bir 

aynıdır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına adreslidir.  Kapak evrakının sağ üst köşesinde; “Sayın K 

arz”  el yazısı ve 30/4 tarihli paraf bulunmaktadır. Ancak;  Bu belge diğer  29 Nisan 1997 tarihli 
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belgeler ile aynı el yazılı evrak tarihi, aynı (kırmızı) “Gizli” damgası ve aynı Çevik Bir imzasına 

sahip olması nedeni ile, bu ve diğer makamlara adresli TÜM BELGELER ŞÜPHELİDİR.   

Ayrıca, 28 Şubat davasına kadar paraflı bir belge ortaya çıkmadığı halde, FETÖ kumpası 

olduğu bilinen Devrimci Karargah soruşturmasında Hanefi Avcı’nın ikametinden ve  Bülent 

Orakoğlu’nun savcılığa verdiği dosyadan çıkmış olması şüphelidir. Bu nedenle, el yazısı ve paraf 

haricinde aynı karaktere sahip diğer 29 Nisan 1997 tarihli belgelerde dahil tüm 29 Nisan 1997 

tarihli belgelerin delil niteliği yoktur. Bülent Orakoğlu’nun, Hanefi Avcı’nın da ikametinde bulunan 

bu belgeyi nasıl temin ettiği konusunu mahkemenizin dikkatine sunuyoruz.  

2) 29 Nisan 1997 tarihli belgenin EK-A’sı (Batı Çalışma Grubu Günlük Durum Raporu 

(BÜTGÜNDURAP) ve EK-B’si (Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBİLRAP) (İdris 

Korapl imzalı-fotokopi) (111. Kls. s.241-243);  

Bu belge, Tamer Tatar’ın getirdiği  CD 5 içinde (CD5/Arşiv/Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi), 

Hanefi Avcı’nın ikametinde, Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan kumpas Balyoz  

soruşturması kapsamındaki aramalarda elde edilen 11 nolu CD içerisinde (6.Kls. S:13-19), ve 

Katılan Bülent Orakoğlu’nun savcılığa teslim ettiği belgedir (Kls.47.s.99-101) 

Gerekçeli karar sayfa 3084’de bu belgenin MİT’ten gönderilen belgeler arasında yer aldığı 

belirtilmekte, ancak  “(32). Milli İstihbarat Teşkilatından Gönderilen Belgeler  (331. Kls. S.1- 223)” 

başlığı altında ve 331. Klasörde BULUNMAMAKTADIR.   

Bu belge yukarıda açıklanan 29 Nisan 1997 tarihli belgenin EK-A sıdır.  Üzerinde İdris Koralp 

fotokopi imzası görülmektedir. Yukarıda sayılan tüm  EK-A ve EK-B belgelerde yer alan  İDRİS 

KORALP İMZASI,  EL YAZI TARİHİ, EL YAZI EVRAK ARA NUMARASI  VE  “GİZLİ” DAMGASININ 

YERİ VE İZ KARAKTERİ  AYNI EKLERDE BİRE BİR AYNIDIR.   

 Hanefi Avcı’nın ikametinde bulunan 8 Nolu CD içinde yer alan (Deniz Kuvvetleri K.lığına 

gönderilen nüsha) EK-A ve EK-B  belge (111. Kls. s.241-243); 

 

  EK-A 1 başlık;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 658 / 1709 
 

 

EK-A-2 imza 

                                        
 

 

EK-B 1 başlık;  

 
 

EK-B-1 imza; 

                              
 

 Tamer Tatar’ın getirdiği  CD 5 içinde (CD5/Arşiv/Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi) 

bulunan (Gnkur Personel başkanlığına gönderilen nüsha)  EK-A ve EK-B belge;  

EK-A 1 başlık;  
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EK-A-2 imza ;  

                                         
 

EK-B 1 başlık;  

          
 

EK-B-1 imza; 

                                                   
 

 

 Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan kumpas Balyoz  soruşturması kapsamındaki 

aramalarda elde edilen 11 nolu CD içerisinde yer alan EK-A ve EK-B belge (6.Kls. S:13-19);  
 

EK-A 1 başlık;  

 
 

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 660 / 1709 
 

 

EK-A-2 imza ;  

                                  
 

EK-B 1 başlık;  
 

 
 

EK-B-1 imza; 

 
 

 

3) İhbar isimli belge (Kls.111 s.208): 

 

Bu sözde belge; Kumpas soruşturmasında Hanefi Avcı’nın ikametinde ele geçen 8 Nolu CD 

içinde bulunan/yerleştirilen, üzerinde hiçbir resmi kayıt ya da Gnkur Başkanlığına ait olduğunu 

gösterecek her hangi bir işaret taşımayan, serbest metin şeklinde yazılmış, 6 sayfadan ibaret 

sözde yazı (Kls. 111 s.203-208)  içinden alıntılanmış bir bölümdür. Mahkeme gerekçeli kararında;  

Gnkur Başkanlığı ile hiçbir ilişkisi bulunmayan bu sözde belgeden yaptığı alıntıyı, sanki Gnkur 

Başkanlığı tarafından oluşturulmuş bir belge izlenimi yaratacak şekilde ve ayrı bir belgeymiş gibi 

göstermiştir. Bu sözde belge mahkemede tartışılmamış, bulunduğu evin sahibi olan Hanefi 

Avcı’ya sorulmamış, ancak BÇG belgesiymiş gibi, hukuka aykırı olarak kasıtla delil olarak gerekçeli 

kararda yer verilmiştir.      
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Bu sözde belge; 2 kişinin Gnkur Başkanlığı ile sözde irtibat kurup, yasadışı olarak 

değerlendirdiği olayla ilgili ihbarı içeren sözde belge; Aslan Değirmenci (Kls.317 s.72),  Şeref 

Malkoç, Mehmet Bekaroğlu, Kazım Arslan, Teoman Rıza Güneri ve Şamil Tekir' in soruşturma 

dosyasına sunduğu  belgeler arasında da bulunmaktadır.   

 

Bu sözde belge; Gnkur Başkanlığınca teyit edilmemiştir. Gnkur Başkanlığı  imha tutanakları ya 

da BÇG evrak ve kayıt formları içinde de bulunmamaktadır. Her önüne gelenin, kaynağını ve 

dayanağını kesin olarak göstermeden sunduğu, Gnkur Başkanlığına ait olduğuna dair hiç bir 

işaret taşımayan, isimsiz , imzasız sözde hikayeler CMK kapsamında delil niteliği taşıyamaz.  

Aksi durumda, aynı isimsiz dayanaksız sözde belgeler ve hikayelerin, ihbarda bulunanlar hakkında 

da oluşturulma olanağı vardır. Böyle bir durum hukuk devletinde kabul edilemez.  

 

Kumpas soruşturmasında Hanefi Avcı’dan ele geçen sözde belge ile birebir aynı olan bu 

sözde belgenin,  bu şahıslar tarafından da savcılığa teslim edilmiş olması,  Balyoz ve Karargah 

evleri kumpas davaları ile 28 Şubat kumpas davası arasındaki organik bağlantının ortaya 

çıkartılması açısından da önemlidir. Bu belge, kaynak ve delil çeşitliliği yaratmak üzere kumpas 

organizasyonu tarafından çoğaltılarak üretilmiş sahte belgedir. 

 

Kaldı ki, hangi konuda olursa olsun, her vatandaş herhangi bir idari kuruma başvurup şikayet 

ve ihbarda bulunabilir. Mevzuat gereği, idari kurum,  şikayet ve ihbarı değerlendirme konusunda   

işlem yetkisine sahip değil ise, ilgili kuruma iletmekle yükümlüdür. İdari kurumun kendi görev 

alanı ile ilgisi olmasa dahi İhbar ve şikayetleri reddetme hakkı yoktur. Bu basit idari mevzuatı 

mahkemenin ya da Avukat olan müştekilerin bilmemesi mümkün değildir.  
 

4) Bilgi Notu Beyaz Kurdela ve İran Örneği…! (Kls.111 s. 205) konulu belge;  
 

Bu sözde belge; yukarıda açıklanan “İhbar” isimli belge gibi  kumpas soruşturmasında 

Hanefi Avcı’nın ikametinde ele geçen 8 Nolu CD içinde bulunan / yerleştirilen, üzerinde hiçbir 

resmi kayıt ya da Gnkur Başkanlığına ait olduğunu gösterecek her hangi bir işaret taşımayan, 

serbest metin şeklinde yazılmış, 6 sayfadan ibaret sözde yazı (Kls. 111 s.203-208)  içinden 

alıntılanmış bir bölümdür. Mahkeme gerekçeli kararında;  Gnkur Başkanlığı ile hiçbir ilişkisi 

bulunmayan bu sözde belgeden yaptığı alıntıyı,  sanki Gnkur Başkanlığı tarafından oluşturulmuş 

bir belge izlenimi yaratacak şekilde ve ayrı bir belgeymiş gibi göstermiştir. Bu sözde belge 

mahkemede tartışılmamış, bulunduğu evin sahibi olan Hanefi Avcı’ya  sorulmamış, ancak BÇG 

belgesiymiş gibi kararda yer verilmiştir. Üzerinde hiçbir resmi işaret taşımayan ve Hanefi Avcı’ya 

ait olduğu anlaşılan bu makale eğer BÇG belgesi ise, Hanefi Avcı’nın da  BÇG nin bir üyesi 

olduğunun kabulu ile davada sanık olması gerekirdi.  

 

Gerekçeli kararda (syf. 3079) bu sözde belgenin sadece Hanefi Avcı’nın ikametinde ele 

geçtiği belirtilse de; Bu sözde belde; müşteki Aslan Değirmenci tarafından da (Kls.317 Pdf s.69) 

savcılığa sunulmuştur.  

 

Kumpas soruşturmasında Hanefi Avcı’dan ele geçen sözde belge ile birebir aynı olan bu 

sözde belgenin,  bu şahıs tarafından da savcılığa teslim edilmiş olması, Balyoz ve Karargah evleri 

kumpas davaları ile 28 Şubat kumpas davası arasındaki organik bağlantının ortaya çıkartılması 
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açısından da önemlidir. Bu belge, kaynak ve delil çeşitliliği yaratmak üzere kumpas organizasyonu 

tarafından aynen çoğaltılarak üretilmiş sahte belgedir. 

 

Bu sözde belge; Gnkur Başkanlığınca teyit edilmemiştir. Gnkur Başkanlığı  imha tutanakları ya 

da BÇG evrak ve kayıt formları içinde de bulunmamaktadır. Her önüne gelenin, kaynağını ve 

dayanağını kesin olarak göstermeden sunduğu, Gnkur Başkanlığına ait olduğuna dair hiç bir işaret 

taşımayan, isimsiz, imzasız sözde belgeler CMK kapsamında delil niteliği taşıyamaz. Sözde 

belgenin bulunduğu yazının  205 ile numaralanmış (Kls.111 s. 205) ilk sayfası aşağıdadır;  
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Hanefi Avcı’nın ikametinde ele geçen 8 Nolu CD içinde yer alan ve içinde “Bilgi Notu Beyaz 

Kurdela ve İran Örneği…!”  ile “İhbar” isimli bölümlerin de bulunduğu altı sayfa yazının (Kls. 111 

s.203-208)  sayfa sıra numaraları bulunmamasına rağmen,  Aslan Değirmenci’nin savcılığa 

sunduğu CD içinde de  8 Nolu CD de olduğu gibi aynı sırada (Kls. 317 s. 67-72) dizilmiş ve  bu her 

iki CD de bulunan, her iki  6 sayfa yazının ön kısmına, yazı ile hiçbir ilişkisi bulunmayan ve sahte 

olarak üretilmiş “Gnkur Başkanlığının Temmuz 1997 tarihli  “Psikolojik Faaliyet Planı” konulu  

aynı  belge konulmuştur (Kls 111 s.209) (Kls.317 s.73). Söz konusu 6 sayfalık yazı, sözde 

“Psikolojik Faaliyet Planı”nın ne ekidir, ne de içeriğinde bu 6 sayfadan söz edilmemektedir. 

Hiçbir ilişkisi yoktur. Ancak bu dizgi ilişkisi Hanefi Avcı’nın kumpas soruşturmasında ikametinde 

ele geçen 8 Nolu CD ile Aslan Değirmenci’nin savcılığa sunduğu CD arasındaki ilişkiyi ortaya 

koyan önemli bir karinedir. Bu dizgi, davanın kurgu aşamasında bu 6 sayfa sözde belge ile 

sözde Psikolojik Harekat faaliyeleri arasında bağlantı kurma amacını taşıdığını da 

açıklamaktadır.  

 

(Not : 111.Klasör fihristinde  sayfa : 196-284 Hanefi AVCI 8 Nolu CD çözümleri,  317. Klasör 

fihristinde  sayfa : 1-482  Aslan Değirmenci CD Araştırma Tutanağı ve Ekleri yazmaktadır.) 

 
Söz konusu 6 sayfalık yazıların ön kısmına koyulan sözde “Psikolojik Faaliyet Planı” 

konulu ilgisiz belge aşağıdadır;  
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5)  Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Son Gelişmeler (Kls.111 s. 198-200)(34 sayfa Ek) 

konulu belge;  
 

Bu sözde belge; Devrimci Karargah soruşturmasında Hanefi Avcı’nın ikametinde ele geçen 8 

Nolu CD içinde bulunan/yerleştirilen, üzerinde hiçbir resmi kayıt ya da herhangi bir resmi kuruma 

ait olduğunu gösterecek her hangi bir işaret taşımayan, serbest metin şeklinde yazılmış, 3 

sayfadan ibaret sözde yazıdır. Başkaca bir kaynaktan da doğrulanmamıştır.  

 

Yazı içeriğinde TSK nın sözde faaliyetleri konusunda bir takım görüş ve düşünceler yazılıdır.  

BU BELGE GNKUR BAŞKANLIĞINA AİT DEĞİLDİR. TSK aleyhinde serbest düşünce içeren ve kim 

tarafından ne maksatla oluşturulduğu belli olmayan bu sözde belgenin kendine ait olup olmadığı, 

kendisi tarafından oluşturulmuş ise ne zaman ve ne maksatla oluşturulduğu, içeriğinin tahrif 
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edilip edilmediği, dayanaklarının neler olduğu, resmi bir makama sunulup sunulmadığı, sunulmuş 

ise işlem yapılıp yapılmadığı, kurum kaydına girip girmediği, mahkeme huzurunda Hanefi Avcı’ya 

sorulmamıştır. Ayrıca gerekçeli kararda bu sözde belgenin  CD 8 içinde Hanefi Avcı’nın ikametinde  

bulunması dışında, belgenin oluşturulma tarihi, CD 8 içine yerleştirilme tarihi, CD 8 imajı ve  sözde 

belge ile ilgili hiçbir bilgi ve değerlendirme yoktur. Serbest metin halinde yazılan ve üzerinde 

resmi bir belge olduğuna dair işaret taşımayan, kim tarafından ne zaman oluşturulduğu belli 

olmayan, bu sözde belge mahkemede tartışılmamıştır.   

 

Bir şahsın kişisel fikirlerinden ibaret olduğu anlaşılan bu sözde belge, MİT, Emniyet Genel 

Müdürlüğü, MGK, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık ya da ilgili herhangi bir kurum tarafından teyit 

edilmemiş,  kurum ve kuruluşlar tarafından dosyaya gönderilen belgeler arasından da yer 

almamıştır.  Ayrıca bu yönde bir kanaat taşıyan herhangi bir resmi rapor MİT ya da herhangi bir 

kurum tarafından bu güne kadar hazırlanmamış ve dosyaya sunulmamıştır. Kim olduğu belli 

olmayan bir şahıs ya da sahısların siyasi görüşlerini içeren tarihi belli olmayan serbest düşünce ve 

fikirler davanın somut delili  olamaz.  

 

Bu sözde belgenin içinde yer alan; “Askeri diktatörlük oluşturma çabası içerisinde olunduğu, 

bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için organize hareket edildiği ve hedeflerini irtica ile 

mücadele adı altında maskeledikleri” ifadesi gerekçeli kararda (G.K.s.3083) koyu ve italik  

yazılarak dikkat çekilmiştir. Mahkeme kişilerle ilgili psikolojik  tahlil yapmak yerine, sözde o 

döneme ait bu ifadenin gerçekliğini, 2018 yılı itibari ile  yaşanan 20 yıllık süreç içinde nasıl bir 

askeri diktatörlük yaratıldığını, bu diktatörlüğü kimin yarattığını, diktatörün kim olduğunu, bu 

diktatörlüğün hükümet üyelerini, yasama ve yürütme şeklini açıklamalıdır. Bu ifadelerden 

medet uman mahkeme zaten yaşanmış olan 20 yıllık süreç içinde, bu ifadenin  gerçekliğini  kendi 

delilleriyle somut olarak ortaya koymalıdır. Atılı suç tarihi olan 1997 yılında Refah-Yol 

hükümetinin, Başbakan değişimi yapma isteği üzerine istifasından bu güne kadar, Türkiye 

Cumhuriyetini seçilmiş hükümetler yönetmiştir. Ayrıca,bu yazıyı Hanefi Avcı yazmış ise; 

kendisinin de bilmesi gerektiği gibi, kendi bağlı olduğu kuruma da irtica ile mücadele konusunda 

sayısız direktif ve genelge gönderilmiş ve kendisi de bunun gereğini yapmış olmalıdır. Kendi 

kurumu ve bizzat kendisi, irtica ile mücadele  maskesi (!)  altında neler yaptığını, nasıl organize 

olduğunu açıklaması dava için daha faydalı olacaktır. Ancak, bu yazının bu kişi tarafından yazılmış 

olmasından ziyade, kumpas organizyonu tarafından, CD 8 içinde yer alan yukarıda açıklanan ve 

müştekiler tarafından da aynen savcılığa iletilen “İhbar” ve “Bilgi Notu Beyaz Kurdela ve İran 

Örneği…! “ makaleleri gibi,  CD 8 içine monte edildiği  ve kumpas davasına,  cılız ve hukuki değeri 

olmayan sözde bir delil üretildiği anlaşılmaktadır.  

 

 Bu sözde belgenin Hanefi Avcı’ının ikametinde CD 8 içinde  ele geçtiği belirtildiğinden, bu 

sözde yazının kendisine ait olduğu varsayımı ile bazı hususların irdelenmesinde yarar 

görülmektedir;  

 

Kendi ifadelerinin yer aldığı Sabah.com haber sitesinde yayınlanan haberde;          

        (https://www.sabah.com.tr/galeri/turkiye/portre-hanefi-avci-1419424996/3) 

 

“Sağcı-solcu, laik-anti laik, demokrat-darbeci. A veya B partisi gibi kamplara ayrıldığımızda 

hep kendi tarafımız haklı, karşı taraf yanlıştı; karşı durma cesaretimiz, yalnızca grubumuzun 

https://www.sabah.com.tr/galeri/turkiye/portre-hanefi-avci-1419424996/3
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karşı olduğu kişi ve fikirlere yönelikti. Sonra kendimize baktım, biz de öyle değil miydik? Kendi 

teşkilat mensuplarımızın suçlarını gizlemeye çalışıyorduk ama vatandaşın işlediği suçlara en 

ufak hoşgörüde bulunmuyorduk. Vatandaşa kötü muamele eden, darp ve işkence eden, görevini 

kötüye kullanan, rüşvet yiyen meslektaşlarımızı yakalayıp suçlarını ortaya çıkarmak konusunda ne 

kadar gayretliydik?” 
 

 “Eskişehir Emniyet Müdürü'yken yazdığı "Haliç'te Yaşayan Simonlar - Dün Devlet Bugün 

Cemaat" isimli kitaptan sonra hayatı değişti.Kitabın Gülen Cemaati'yle ilgili bölümü geniş etki 

yarattı. Kitapta, cemaatin başta Emniyet olmak üzere, yargı, MİT, ordu ve diğer devlet 

kurumlarında örgütlendiğini, bu kurumların sistemlerini bozarak çalışmalarını engellediğini, 

personel arasında ayrımcılık ve düşmanlık yarattığını, özel yetkili mahkemelerce yürütülen 

soruşturmaların, arka planda cemaatin talimatıyla Emniyet İstihbarat'taki unsurları ve cemaate 

bağlı savcılarca yürütüldüğünü, hukuksuz işlemler yapıldığını yazdı. Avcı'nın kendi anlatımına 

göre, bir zamanlar Gülen Cemaati ile yakın ilişkisi vardı. Kitabında, Polis Enstitüsü'nde okurken 

5-6 ay boyunca Gülen Cemaati'ne bağlı Işık Evleri'nde kaldığını, çocuklarını yine cemaat 

bağlantılı Samanyolu Koleji'nde okuttuğunu belirtiyor. İslami eğilimli Refah Partisi ile Tansu 

Çiller başkanlığındaki Doğru Yol Partisi'nin kurduğu koalisyon hükümetinin istifasına yol açan 28 

Şubat sürecinde Gülen hakkında soruşturmalar açıldı. Avcı, bu dönemde Gülen'in talebiyle 

kendisiyle görüştüğünü yazıyor ve "Siz doğru bildiğiniz yolda okullar açarak bu ülkeye ve 

insanlarımıza hizmet ediyorsunuz. Gerisini önemsemeyin, doğru sonunda galip gelecektir" 

dediğini belirtiyor.” Denmektedir.  

 

O dönemde, F.Gülen cemaatinin yarattığı tehlikenin farkında olamayan,  işaret ettiği 

doğrunun galip geldiğini göremeyen, cemaat ile ilişki kuran,  etkilenen  ve kendi anlatımı bir ruh 

hali ve taraflı çalışma anlayışına sahip bir emniyet mensubu şahsın o döneme ait fikir ve 

düşüncelerinin hiçbir önemi olmadığı gibi, gerçekliği ve hukuki değeri de bulunmamaktadır. Bu 

şahsın, o dönemdeki  tarafını koruma/kollama ruh halinin değişimi ile yazdığı “Haliçte Yaşayan 

Simonlar” kitabından sonra,  Devrimci Karargah soruşturmasında çalışma ofisine suç delillerinin 

konulduğu, ikametinde aramalar yapıldığı, bu aramalarda çıkan sözde delillerle diğer kumpas 

davalarıyla da ilişkilendirilmeye çalışıldığı, tutuklandığı, yargılandığı ve kumpas yargısı tarafından 

hukuk dışı işlem ve eylemlere maruz kaldığı kamuoyunca da bilinmektedir.  

 

Bu sözde belgenin Gnkur Başkanlığı ile hiçbir ilişkisi yoktur.  Bu sözde belge, kaynak ve delil 

çeşitliliği yaratmak üzere kumpas organizasyonu tarafından  üretilmiştir. Gerekçeli kararda, resmi 

bir belge izlenimi yaratılarak içinden seçilen cümlelerin altı çizilmiş ve sanki gerçekliği olan resmi 

bir belgeye atıf yapılıyor gibi aktarılmıştır. Sözde belgenin hukuki delil niteliği yoktur.  

 
6) Haber Toplama İsimli Belge (Tekirdağ, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 8. Mekanize Piyade 

Tugay Komutanlığı'nın 19 Şubat 1997 tarihli Kurmay Başkanı Kurmay Albay Mahmut SANCAR imzalı) 

(111. Kls. s.215) ;  

 

Bu belge sadece Hanefi Avcı’dan elde edilmiş değildir.  Basına da yansımış, bir çok müşteki 

tarafından kendilerince suç delili olduğu zannedilerek savcılığa iletilen belgedir. Belge aşağıdadır;  
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Bu belge; 19 Şubat 1997 tarihli olup,  10 Nisan 1997 tarihinde oluşturulmuş Batı Çalışma 

Grubu ile hiçbir ilişkisi yoktur. Emrin içeriğinde Batı Çalışma Grubuna ve irtica tehdidine hiçbir atıf 

ve ilgi yapılmadan, doğrudan TSK’nın İç Hizmet Kanunu 35.Maddesi ve Yönetmeliğin  85/1nci 

maddesinde yer alan vazifesi ve her vatandaşın anayasal sorumluluğuna dikkat çekilerek bağlı 

birliklerine emir verilmiştir. TSK nın vazifesi ve istihbarat görevi dilekçemizin diğer başlıklarında 

açıklanmıştır.  

 
Belgede;  İç ya da dış tehdit ayırımı yapmaksızın, Kara Kuvvetleri Personeli ve ailelerinin 

birer haber toplama vasıtası olduğu ifade edilerek, elde edecekleri her türlü belge, bilgi ve 

haberi iletmeleri talep edilmektedir.  

 

İstihbarat ve haber toplama farklı kavramlardır. Haber toplama, ya da haber toplama vasıtası 

olmak “istihbarat oluşturmak” ya da istihbarat görevlendirmesi” anlamını taşımaz.   

 

 13 Nisan 1990 Tarih ve 20491 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Güvenlik Soruşturması  ve 

Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde “İstihbarat”; “Çeşitli kaynak ve vasıtalardan elde edilen 

haberlerin tasnifi, kaydı, kıymetlendirilmesi ve yorumlanmasından çıkarılan sonuçtur.” Şeklinde 

tarif edilmiştir. İstihbarat oluşturan kurumun her türlü kaynak ve vasıtadan yararlanması 

mevzuat kapsamında yasaldır. Ülkemizde olmadığı gibi, diğer ülkelerde başka bir şekli de yoktur.  

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 668 / 1709 
 

 

Bu husus detayları ile dilekçemizin “TSK’nın istihbarat görevinin olmadığı iddiası hukuk 

dışıdır” başlıklı 15. maddesinde ve ilgili diğer maddelerinde detayları ile açıklanmıştır.   

Mevzuattaki “istihbarat” tanımında da yer aldığı gibi her türlü kaynak ve vasıta kullanarak 

istihbarat oluşturmak bir görevdir. Mevzuata uygundur. Emirde yer alan, personelin ve ailelerini 

kendilerince şahit oldukları olayların bildirilmesi talebidir. Mevzuat ve hukuka uygundur.   

 

Komutanlık görev ve yetkileri  ile mevzuata uygun 19 Şubat 1997 tarihli bu belgenin,  Gnkur 

Başkanlığı ya da 10 Nisan 1997 tarihinde emirle oluşturulmuş BÇG ile HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR.   

Kaldı ki, Tugay Komutanı emri ile mevzuata uygun bu emri veren Kurmay Başkanı Kurmay Albay 

Mahmut Sancak ve Tugay komutanı davada sanık ya da tanık değildir. Belgenin atılı suç ile 

ilişkisini zımnen kurmaya çalışan mahkeme, emri çıkaranları  atılı suç ile ilişkilendirmemiş, tanık 

ya da sanık olarak dinlememiştir.  Bu da savcılığın ve mahkemenin çelişkisidir.    

 
7) DYP Genel Başkanı Tansu Çiller Aleyhinde Kampanya Kontrol Formu ve EK-A sı 

(Güney Deniz Saha K.Lığının Eylül 1997  tarih ve HRK:3500- - 97/İSTH.İKK.Ş.sayılı yazısı) (111.Kls. 

s.213,214) 

 

Bu belge Eylül 1997 tarihli olup  bu tarihte var olmayan 54. Refah-Yol Hükümetinin kısmen 

veya tamamen çalışmasını engellemek atılı suçu ile hiçbir ilişkisi yoktur.  Bu tarihte  Tansu Çiller  

hükümet görevinde değildir. DYP Genel Başkanı sıfatı taşıyan bir siyasidir. Bu belgenin atılı suç 

ile ilişkisi ve yansıması gerekçeli kararda kurulmamıştır. Belgenin imza bloğunda ismi bulunan 

(Güney Deniz Saha Komutanı) “Bülent Alpkaya yönünden yapılan değerlendirme” kısmında  

(G.K.s.3737)  sanığa bu belge ile ilgili bir suç isnat edilmemiştir.  Ancak mahkeme, atılı suç tarihi 

ile ilişkisi olmayan  Eylül 1997 tarihli bu belge üzerinden  algı yaratmak üzere, bu belgenin altına 

Eylül 1997 tarihli gazete haberlerinden alıntılar yaparak gerekçeli kararında bolca kullanmıştır 

(G.K.s.3233).   

 

Bu belgeyi ve gazete haberlerini iddianamesine alan ve sahte belgelerle Tansu Çiller’i 

yanıltarak gerçek dışı beyan ve ifade vermeye teşvik eden, iddianın aksine Tansu Çiller üzerinde 

psikolojik faaliyet icra eden bizzat FETÖ üyesi savcı Bilgi’dir. Bu husus  dilekçemizin 27. Q. 

maddesindeki “Tanık İfadelerinin Değerlendirilmesi Tansu Çiller” başlığı altında detayları ile 

açıklanmıştır. Bu dava Eylül 1997 tarihinde  hükümette bulunmayan DYP lideri Tansu Çiller’in 

sözde yıpratılması davası değildir.  Tansu Çiller hakkında tazminat davaları açılmış,  yargılanmış 

ve mahkum olmuştur. Bu belgenin Gnkur Başkanlığı ya da BÇG ile hiçbir ilişkisi yoktur.  

 

Bu kampanya tamamen Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca başlatılmış ve sadece Dz.K.K.lığı 

bünyesi ile sınırlı kalmıştır.  Belge ekinde gönderilen formun gerçeği ise, “Kampanya Kontrol 

Formu” değil “Kampanya Katılım Formu” dur ve sadece  onbaşıların form üzerlerine isimlerini 

yazıp DYP genel merkezine  gönderebileceği    özür talep eden matbu kısa bir dilekçe örneğinden 

ibarettir.  Kullanılacak temalar ya da kampanyaya katılacaklar şeklinde anlamsız her hangi bir 

içeriği yoktur.  

 

Eylül 1997 tarihli bu belgenin EK-A sı,  kasıtlı olarak “Kampanya KONTROL Formu” şeklinde 

belirtilerek, sözde  BÇG Psikolojik Harekat Faliyetleri ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Eylül 1997 

tarihli belgenin konusu;  “KAMPANYA”dır.  Emrin 1.maddesinde “KAMPANYA KATILIM FORMU 
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EK’TE GÖNDERİLMİŞTİR” ifadesi vardır. Bu belge ve  sözde eki olan EK-A “Kampanya Kontrol 

Formu”  TAHRİF EDİLMİŞ VE SAHTEDİR.   

 

Kapak evrakının ve EK-A sı olan sözde “Kampanya Kontrol Formu”nun sahteliği aşağıda yer 

alan ara başlıkta açıklanmıştır. Eylül 1997 tarihli belge ve EK-A  sözde “Kampanya Kontrol 

Formu” aşağıdadır;  

 

               
 

Kampanya Kontrol Formu 

Kampanya Katılım Formu 

FormuFormu 
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 G.K.s.1262-1264; Sanık Hayri Bülent Alpkaya 19.11.2013 tarihli 34. celsesindeki 
savunmasında; 
 

“Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gönderdiği kampanya katılım formunun benzeri 
gösterilerek Batı Çalışma Grubunca hazırlandığı ve daha önce görüp görmediğim sorulmuştur. 
15 Ağustos 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığından ayrıldığım için Eylül 1997 sonunda yer 

alan bu konu ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Kampanya kontrol formunu da daha önce 
görmedim.” 

 
 “Benim hatırladığım kadarıyla belge DYP meclis grubuna ve DYP genel merkezine idi. Öyle 

basına vesare sağa sola herhangi bir yayın yapılması konusunda bir fikir yoktu belgede." "Zaten 
belgede de askeri birlikler içinde yapılacağı bu onbaşılar ve çavuşlar köyünde oturan 
vatandaşların bu işten haberinin olmayacağı anlaşılıyor."  
 

  “DYP Genel Başkanı Tansu Çiller’in Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Eylül 1997 tarihinde 
Samsun’da yaptığı konuşmada söylediği, ‘şimdiye kadar seçilmiş hiçbir Genel Başkan Onbaşı olma 
şerefsizliğini göstermedi’ ifadesiyle ilgili olarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Güney Deniz 
Saha Komutanlığı ve diğer 3 Ana Ast Komutanlıklarına, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller 

hakkındaki kampanya katılım formu gönderilerek, bu form gereğince kampanyanın 
başlatılması emredilmiştir”   
 

G.K.s.1273; Sanık Hayri Bülent Alpkaya Vekili Erol Yılmaz Aras'ın Savunması;  
 
“Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Tansu Çiller’ in aleyhindeki kampanya kontrol formu 

başlıklı belge ile ilgili suçlamayla ilgili düşüncelerimiz dün müvekkilim bu konuyu izah etmiştir , 
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kampanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kampanyasıdır, yazılı emirle gelmiştir”  
Demektedir. 

 
Sanık Bülent Alpkaya’nın ifade ettiği form “Kampanya Katılım Formu”dur, dosyada bulunan 

ve yukarıda alıntılanan sahte “Kampanya Kontrol Formu” DEĞİLDİR.  

 

 İddianamede ve gerekçeli kararda yer verilen bu belge ( EK-A sı dahil)  ve devamındaki 

gazete haberleri ile;  TSK,  Cumhuriyet yargısı,  Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Muharip Gaziler 

Derneği,  Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, şehit anneleri, bu nedenle istifa eden DYP 

milletvekilleri ve tepki veren kurum kuruluş ve vatandaşlar  yargı yolu ile zan altında bırakılmış, 

bir siyasinin TSK ya hakaret etmesi normal, tepkiler ise; bir siyasinin ikbali uğruna yapılmaması 

gereken şaşılacak bir psikolojik faaliyet olarak yansıtılmıştır. Bu belgeyi suç delili olarak gerekçeli 

kararına monte eden mahkeme,  öncelikle bir siyasinin  onbaşılar nezdinde TSK ya ve  vekilliğini 

yaptığı millete hakaret etme ayrıcalığının dayanağını açıklamakla yükümlüdür.  Bu belge ve 

esasen bu dava ile, vatandaşların kendisine hakaret edilse bile siyasilere biat ve her koşulda 

tepkisizliğin  yargı yoluyla  yerleştirilmeye, sivil toplum örgütlerinin sindirilmeye çalışıldığı, 

iddianın aksine bu iddianame ve davanın  siyasi hedeflere odaklanmış millete karşı tam bir 

psikolojik harekat olduğunu söylemek yanlış olmaz.Gerekçeli karara monte edilen gazete 

haberlerinden bazıları aşağıdadır(G.K.s.3233) 

 

“29 Eylül 1997 tarihli Yeniyüzyıl Gazetesinde, Askerden ÇİLLER’e alan yasağı başlığı altında, 

DYP Genel Başkanı Tansu ÇİLLER’i şerefsiz onbaşı sözü nedeniyle mahkemeye veren askerler, 

Çiller’in  helikopterinin askeri havaalanına inmesini de yasakladılar…” 

 

“26.09.1997 tarihli Radikal Gazetesinde, Çiller’e onbaşı soruşturması, ..Başsavcılık.. orduya 

hakaretten soruşturma açtı..” 

 

“27.09.1997 tarihli Yeniyüzyıl Gazetesinde, Savcı, bakandan izin istedi, ÇİLLER hakkında 

soruşturma kararı.. 

 

“DYP’de Şerefsiz Onbaşı firesi, Müjdat Koç İstifa etti,” 

 

“28.09.1997 tarihli Milliyet Gazetesinde, ÇİLLER’e siyah çelenkli tepki, ..Türkiye Emekli 

Subaylar Derneği, Muharip Gaziler Derneği ve Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin 

temsilcileri..” 

 

“26.09.1997 tarihli Radikal Gazetesinde, Onbaşı hakaretine tepkiler…Türkiye Emekli 

Astsubaylar Derneği..” 

 

“26.09.1997 tarihli Milliyet Gazetesinde, Şehit annesinden tepki,” 

 

 Mahkeme gerekçeli kararında deliller kısmına koyduğu bu haberler içinde yer alan,  o tarihte 

hükümette bulunmayan DYP lideri Tansu Çiller’e askeri havaalanına iniş izni verilmemesinin, 

hangi mevzuata göre suç teşkil ettiğini, ya da bir siyasi parti liderinin arzu ettiği askeri 

havaalanına koşulsuz iniş ayrıcalığının hangi mevzuata dayandığını, bir siyasinin hakaretine 
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uğrayan vatandaşın neden tepkisiz kalması gerektiğini ya da savcılığın hangi gerekçe ile  

soruşturma açmaması gerektiğini açıklamakla yükümlüdür.   

 

211 Sayılı İç Hizmet Kanununun; 

 

Disiplin” başlıklı 13. Maddesi ;  “Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat 

ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir.” 

 

17.Maddesi;  “Amir; maiyetine hürmet ve itimat hisleri verir. Maiyetin ahlaki, ruhi ve bedeni 

hallerini daima nezaret ve himayesi altında bulundurur. Amirin maiyetine karşı daima bitaraflık 

ve hakkaniyeti muhafazası esastır” 

 

211 Sayılı İç Hizmet Kanunu Yönetmeliğinin;   

 

Amirin vazifeleri başlılı 13.Maddesi; “Amir maiyetinden mutlak bir itaat beklemeğe ve 

istemeğe haklıdır. Amir de maiyetinin şeref ve haysiyetlerini, sağlığını ve özlük haklarını 

gözetmeğe mecburdur.” 

 

20.Maddesi;  “Amirler, maiyetlerinin ruhlarına hâkim olmalıdır. Onların resmî veya hususi 

işlerinde muvaffak olmalarını temin için mümkün olan yardımları yapmalı, onların haklarını 

korumalı, onlara candan bir baba ve büyük kardeş duygusu ile her türlü yardımda bulunmalıdır.” 

Hükmüne amirdir.  

 

211 Sayılı İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin amir hükümleri gereği amir;  maiyetinin 

şeref ve haysiyetini gözetmeğe, ahlaki, ruhi ve bedeni hallerini daima nezaret ve himayesi 

altında bulundurmaya ve askeri disiplini muhafazaya mecburdur.  Onbaşı rütbesindeki askerlere 

ve nezdinde TSK ya ve vekili olduğu millete hakaret karşısında TSK’nın mecbur olduğu görevini ifa 

etmesi, siyasinin kişisel ikbalinin önünde düşünülmesi gereken yasal bir zorunluluktur. Hiç 

kimsenin, siyasi  ikbali için TSK ya fütusuzca hakaret etme ayrıcalığı yoktur.  

 

Mahkeme  gerekçeli kararında,   sahte  EK-A Kampanya Kontrol Formu üzerinden,  Eylül 

1997 tarihine ait iddianın atılı suçla ilişkisini değerlendirmek yerine, kamuoyunda oluşan 

tepkilerin, kişinin siyasi ikbalinine ne oranda zarar verip vermediğini, üstelik atılı suçla ne 

kronolojik, ne içerik, ne de var olmayan hükümetle hiçbir ilişkisi ve yansıması bulunmadığı halde 

tepkilerin mahiyetini değerlendirmiştir. Bu belgenin bu nedenle bile atılı suçla ilişkili hiçbir 

hukuki yönü yoktur.  

 

Bu belge 54.hükümetin var olmadığı Eylül 1997 tarihine aittir. Aslında; suç tarihini net 

belirlemeyen FETÖ savcısının iddianamesi ve  bu belirsizliğin üzerine gerekçeli karar inşa etmeye 

çalışan bir mahkeme bulunmaktadır. Mahkeme, gerekçeli karar başlığında ve gerekçeli kararın 

bazı yerlerinde bir suç tarihi de (istifa tarihi) ifade etmiş olmasına rağmen, bu tarihten sonraki 

kamuoyunun gündemine düşmüş belirgin konuları da dikkate alarak sanıklar üzerinde suç algısı 

yaratmaktadır. Eğer suç hükümetin cebir ve şiddet ile devrilmesi ise tarih (istifa tarihi) bellidir.  
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 Eylül 1997 tarihli “Kampanya” konulu evrak ve EK-A sında bulunan sahte “Kampanya Kontrol 

Formunun, müşteki Aslan Değirmenci tarafından savcılığa sunulan CD içinde de (Kls.317.s.65,). 

Dosyaya sunulduğunu belirtmemiştir.  

 
         EYLÜL 1997 TARİHLİ BELGE VE EK-A SINDA BULUNAN “KAMPANYA KONTROL FORMU” 

TAHRİF EDİLMİŞ SAHTE BELGELERDİR;  

 

Gerekçeli kararda geçen 2  farklı   “EK-A Kampanya Kontrol Formu” vardır.  HER İKİ FORM 

DA SAHTEDİR. Formlardan biri  Hanefi Avcı’dan ele geçen 111.Klasör sayfa 213 de ve Aslan 

Değirmenci tarafından savcılığa CD içinde de sunulan Kls.317.s.ayfa 65 ‘deki  form,   diğeri  iki 

maddesi farklı olan Hanefi Avcı’dan ele geçen 111.Klasör sayfa 212’de,  CD 5 (Tamer Tatar)  

“CD5/Bcg/DOKUMAN /CENGİZ” klasöründe ve  Aslan Değirmenci tarafından savcılığa CD içinde 

sunulan Kls.317.sayfa 853’de yer alan formdur. Bu iki farklı sahte form birbirlerine kastla 

karıştırılarak,  içinde  “J” Başkanlıkları ve Psk.Hrk.Dairesi” ilgili ilave iki madde olan form, Güney 

Deniz Saha K.lığının  Eylül 1997 tarihli evrakının EK-A’sı gibi yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu formların 

sahte olduğu sanık Cengiz Çetinkaya’nın G.K.s 852 ve s.847 de bulunan mahkemedeki 

savunmasında detayları ile açıklanmıştır.  

 

    Hanefi Avcı’dan ele geçen 111.Klasör sayfa 213 ve Aslan Değirmenci tarafından savcılığa CD 
içinde de sunulan Kls.317.s.ayfa 65 ‘deki  form;  
 

   
   

Tamer Tatar’ın getirdiği  CD 5 içinde (CD5/Bcg/DOKUMAN/CENGİZ), Hanefi Avcı’dan ele 

geçen 111.Klasör sayfa 212’de ve Aslan Değirmenci tarafından savcılığa CD içinde de sunulan 

Kls.317 sayfa 853’de yer alan form;  
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 Kumpas soruşturmasında Hanefi Avcı’dan ele geçen diğer belgeler gibi, bu formların da 

müşteki Aslan Değirmenci tarafından savcılığa sunulması,  formlardaki  fotokopi çekim eğriliği, 

silinti ve çekim hatalarının aynen Aslan Değirmenci’nin savcılığa verdiği formlarda da bulunması, 

Hanefi Avcı’dan ele geçen CD ile Aslan Değirmeci’nin savcılığa teslim ettiği CD arasındaki organik 

ilişkiyi açıklamaktadır.  Ayrıca, Hanefi Avcının ikametinde ele geçen ve 111.Klasör sayfa 212 de 

yer alan, yukarıda resmi görülen form üzerinde “Tamer Tatar” ifadesinin yazılı olması da dikkat 

çekicidir.  

 

Eylül 1997 tarihli belge ile EK-A “Kampanya Katılım Formu”nun tahrif edildiğini gösteren 

deliller aşağıdadır;  

 

a. Eylül 1997 tarihli belgenin (yukarıda) 1. maddesinde “Deniz Kuvvetleri K.lığından 

Güney Deniz Saha K.lığına  faks ile gönderilen Kampanya Katılım Formu Ek’te gönderilmiştir” 

ifadesi vardır. Ancak, “EKLER”  kısmında “EK-A ( Bir Adet Kampanya Kontrol Formu)” yazılıdır.  

Çelişkilidir. 

  

b. Eylül 1997 tarihli belgenin 2. maddesinde “Ana Ast Komutanlıklarının durumdan 

haberdar edilmesi…”  ifadesi yazılıdır.  Bu ifadenin yazılı olduğu bir belgenin Dz.Kuvvetleri 

K.lığından, zaten Ana Ast Komutanlık olan Güney Dz.Sh. K.lığına emir olarak gönderilmesi 

saçmadır. Aynı şekilde bu ifadenin yazılı olduğu formun hiçbir değişiklik yapılmadan, Ana Ast 
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K.lıkları bulunmayan Gn.Dz.Sh.Klığı tarafından evrak Ekinde bağlılarına aynen gönderilmesi 

mümkün değildir. Bu formda “Yapılacak Faaliyetler” kısmının uyarlanmadan aynen gönderildiği 

anlaşılmaktadır.  Bu  saçma durum kumpasın belgesidir.  

 

c. Eylül 1997 tarihli emrin sonu  “… kampanyanın başlatılması hususunu,  Rica 

ederim”  şeklinde bitmektedir. TSK da emirler  “…cektir” “…caktır” şeklinde kesin emir kipi ile 

biter.  “….hususunu” şeklinde biten emir yoktur.  

 

d. Sözde Kampanya Kontrol Formunda “Kimler Adına Kampanyaya İştirak 

Edileceği” kısmında bağlı birliklerin emri altında bulunmayan;  “Askerde çocuğu bulunan anne ve 

babalar, Askerlik görevini onbaşı olarak yapmış vatandaşlar, Emekli Subay ve Astsubaylar, 

Onbaşılar/ Çavuşlar köyü isimli yerleşim yerlerindeki vatandaşlarında kampanyaya katılması” 

emrinin bağlı birliklere verilmesi ve bu emrin icra kabiliyetinin olması mümkün değildir.   

 

e. Eylül 1997 tarihli emrin 2.ve 3.maddeleri ile “EK-A :  Bir Adet Kampanya Kontrol 

Formu”  yazısı ve EK-A  Kampanya Kontrol Formu tahrif edilmiş üretilmiştir. Belge ekinde 

gönderilen formun, “Kampanya Kontrol Formu” değil “Kampanya Katılım Formu” olduğu, sadece  

onbaşıların form üzerine isimlerini yazıp DYP genel merkezine  gönderebileceği özür talep eden 

kısa matbu bir dilekçe örneğinden ibaret olması gerektiği açıktır.    

 

     (Not:  Bu belge  CD 5 içinde (CD5/Bcg/DOKUMAN/CENGİZ), Hanefi Avcı’dan ele geçen 

111.Klasör sayfa 212’de ve  Aslan Değirmenci tarafından savcılığa CD içinde de sunulan Kls.317 

sayfa 853’de yer almaktadır)    

 

8) Haklarında Sakıncalı Kaydı Bulunan ve YAŞ Gündemine Taşınarak TSK’dan 
Atılması Teklif Edilen Subaylarla İlgili Bilgilerden Örnekler (Kls.111 s. 197) ; 

 
Aşağıdaki kağıt parçası, Hanefi Avcı’nın ikametinden ele geçirilen 8 Nolu CD içinde yer alan 

sözde belgedir. Bu kağıt parçası delil olarak, 54.Hükümeti kısmen veya tamamen engellemek 

sözde fiiline dayanak alınmıştır. Bu kağıt parçasını, hukuk adına ibret vesikası olarak 

mahkemenize sunuyoruz.    
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TSK dan disiplinsizlik nedeni ile ihraç işlemlerinin gerekçeleri dava dosyasında yer alan ihraç 

dosyalarında zaten bulunmaktadır. Hanefi Avcı kumpas soruşturmasında elde geçen CD 8 içinde 

bulunan, kim tarafından yazıldığı belli olmayan  bu kağıt parçasında yazılanlarla ilgisi de yoktur.  

Mahkeme, bu kağıt parçasınını delil saymak yerine, dava dosyasında bulunan ihraç dosyalarını 

incelemesi yeterlidir.   

  

Bu sözde yazıyı hazırlayan şahsın, TSK personelinin sadece YAŞ kararı ile ihraç edildiğini 

zannettiği anlaşılmaktadır. Dilekçemizin “Müştekiler ve katılanlar/ Asker Müşteki-Katılanlar” 

ana başlığı ve bağlı alt başlıklarında (Md.10) detayları ile açıklandığı gibi, disiplinsizlik ve ahlaki 

nedenlerden dolayı TSK dan ihraç; Yüksek Askeri Şura Kararları, Askeri Mahkeme kararları (Adli), 

Üçlü Karar (Kurul-Kuvvet Komutanı-Milli Savunma Bakanı) ve Sözleşmenin Yenilenmemesi yolu ile 

yapılmaktadır. YAŞ kararlarnda Başbakan ve MSB nin şerh düşülmemiş imzaları vardır. 

Cumhurbaşkanınca da onaylanmıştır. YAŞ hariç diğer yollar yargı denetimine tabidir.  Sözde 

belgede yer alan gerekçelerle TSK dan ihraç edildiğini ileri sürülerek  yapılan  itirazlar  AYİM,  

Yüksek Yargı ve  AİHM tarafından da reddedilmiştir. Dilekçemizde ve dosyada müştekiler / 

katılanlarla ilgili sayısız örneği vardır. Yukarıdaki belge şahsın hayal gücünden ibarettir.  TSK dan o 

dönemde ihraç edilip, çıkartılan yasa ile hakları  geri verilenlerin (sadece YAŞ ile ihraçlar) bir 

kısmı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile FETÖ iltisakı gerekçesi ile TSK dan ikinci kez 

atılmışlardır. Tutuklu ve yargılanan şahıslar da mevcuttur. Dilekçemizde TSK’dan ihraç edilen 

personele uygulanan mevzuat  dilekçemizde açıklanmıştır.  

 

Ancak; yeri gelmişken, Dz.K.K.lığına 1996 da sızan F.GÜLEN  tarikatının 12 Kişilik Çekirdek 

Kadrosunda yer alan ve faaliyetleri tespit edilerek YAŞ kararı ile TSK dan atılan  Orhan Sipahioğlu 

ve Emir Altıntaş’ın ABD de F.GÜLEN’i ziyaretleri sırasında çektirdikleri fotoğrafını hatırlatmakta 

yarar görüyoruz;   

 

        ( http://www.diken.com.tr/denizkuvvetleriimamidenilensipahiogludarbeyiyaptirangulen/)  

 

http://www.diken.com.tr/denizkuvvetleriimamidenilensipahiogludarbeyiyaptirangulen/
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    Sözde belgede yazılanın aksine,  Gerekçeli karar syf 3163 de yer alan 3 sayfa belge de (10.Kls. 
S:263-264) 
 

 “Yaş Kararı İle T.S.K.Nden İlişiği Kesilenlerle İlgili Takip Edilecek Hususlar; gündem Başlıklı, 
YAŞ kararı ile T.S.K.nden ilişiği kesilenlerle ilgili takip edilecek hususlar konulu, 2 sayfadan oluşan 
belge içeriğinden bahsedilmiştir. Belge içeriği : 
 

 b.  İstihbarat raporlarında yazılan her hususun mutlaka belgesi olacak ve ayrılması  teklif 
edilen personel hakkında kalıplaşmış aynı ifadeler kullanılmayacaktır. 
 
        c. İstihbarat raporları hazırlanırken, Sayın Genelkurmay Başkanının 02 Ağustos 1996 

kadrosuzluk  direktifinde yer alan (Belge 8.sırada bulunmaktadır.) 
 

             1-Tarikat ve yasadışı örgüt içinde olanlar, 

             2-Bu tür toplantılara fiilen katılanlar, 
             3-T.S.K.Personeline, bu tür irticai, yıkıcı, bölücü düşüncelerin propagandasını                
               yapanlar, 
             4-Bu tür yasadışı faaliyetlerde fiilen bulunduğu tespit edilenler, 
             5-İkazlara rağmen ıslah olmayanlar, dikkate alınacaktır”    Demektedir.  

 
Hanefi Avcı’dan kumpas soruşturmasında elde geçen CD 8 içinde bulunan, kim tarafından 

yazıldığı belli olmayan  bu kağıt parçasınının hukuki değeri yoktur.  
 

9) Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığından Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire 

Başkanlığına gönderilen yazı,11 Temmuz 1997 tarihli “1997/950 esas M.Y. sayılı soruşturmalar” 

konulu Dz.K.K.As.Savcısı Dz.Hakim Albay Mehmet Yenigün imzalı yazı  ve  Eki hanesinde;  EK A  

(Beykoz Külliyesi hakkında yazı),  EK B (Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları hakkında yazı),  EK C  

(Örnek mesaj formatı) yazan belge (EK belgeler mevcut değildir) (111. Kls. s.266);  
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Aşağıda yer alan belge görünüşte;  Dz.K.K.lığının Gnkur İstihbarat Başkanlığına  “Sarmusak” 

soruşturmasındaki belgeler ile  ilgi soru yönelttiği yazı görünümündedir.  Bu belge gerekçeli 

kararın ilgili yerlerinde ve 47.Klasörde “Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığı Tahkikat Dosyasındaki 

Belgeler” adı altında geçmekte ancak Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığınca böyle bir belge  Ankara 

C.Başsavcılığına  gönderilmemiştir. Bu belge Bülent Orakoğlu’nun savcılığa elden teslim ettiği 

dosya içinde de bulunan (Kls.47.s.107) , Dz.K.K.lığı  tarafından gerçekliği teyit edilmemiş, Askeri 

savcılığın “aslı gibidir”” onayı  bulunmayan bir belgedir.;  

 

                           
 

Hanefi Avcı’dan ele geçirilen CD 8 içine monte edilmiş olan bu belge, B. Orakoğlu tarafından 

savcılığa teslim edilen CD içinde bulunduğu ifade edilmektedir.  Sarmusak Davası ile ilgili savcılık 

yazışmaları olduğu şeklen anlaşılmaktadır. Ancak bu belgeler resmi olarak Dz.K.K.lığı Askeri 

Savcılığından gelen bir belge değildir. Bu belge dilekçemizin “Orakoğlu’nun Savcılığa teslim ettiği 

belgeler” başlığı altında  madde 20.YY de detayları ile açıklanmıştır.   

 

10) Emasya Müşterek Protokolü (Kls.111 s. 201-202);  

 

Bu belge G.K.s. 3080 de; “Kara Kuvvetleri Komutanlığı 48. Piyade Komutanlığınca Valilik 

Makamına hitaben yazılmış ….EYLÜL 1997 tarih ve HRK.7130-326-97/618 sayılı GİZLİ ibareli ve 

GİZLİ kaşeli Müşterek protokol konulu 2 sayfadan ibaret belge,” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Bu belge  48.Piyade Tuğay K.lığının EMASYA ve Garnizon K.lığı olarak, 5442  sayılı kanun 11.D 

maddesi gereğince hazırlanan 7 Temmuz 1997 tarihli EMASYA Protokolünde yer alan hususların 

koordinasyonu maksadı ile Valilik makamına gönderilen yasal ve meşru bir yazıdır. BÇG ile hiç bir 
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ilişkisi bulunmayan Eylül 1997 tarihli belgenin evrak tarihi ve içerik olarak atılı suç ile ilişkisi 

yoktur.  Mahkeme bu belgenin hangi gerekçe  ile deliller kısmında yer aldığını açıklayamamıştır. 

EMASYA Planları ve Protokolü ile ilgili kapsamlı açıklama dilekçemizin “EMASYA (Emniyet Asayiş 

Yardımlaşma) Planları ve  EMASYA Protokolü” başlıklı 19. maddesinde detayları ile açıklanmıştır.    

 

                                                 

                
 

11) Batı Çalışma Grubu Psikolojik Harekat Faaliyet Planı  (G.K.s.3229);  

 
      Bu  sözde belge FETÖ üyesi Bilgili ve  tetikçi işbirlikçileri ile birlikte hazırladığı açık bir 
kumpastır. BELGE SAHTEDİR.    
 
      Bu sözde belge dilekçemizin “(24).C. a. BATI EYLEM PLANINA LAHİKA-1 PSİKOLOJİK HAREKAT 

FAALİYET PLANI (8.Kls S: 24-26)” Başlılı 20.TT maddesinde ve  yukarıda yer alan  “Bilgi Notu Beyaz 

Kurdela ve İran Örneği…! (Kls.111 s. 205) konulu belge”  başlığı altında açıklanmıştır. 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 680 / 1709 
 

 

Sözde belge G.K.s. 3076-3083 de yer alan Hanefi Avcı’nın ikametinde aramada ele geçen 

belgeler başlığı altında sayılmamış,  ancak G.K.s.3229 da  Genelkurmay antetli 5 Nolu CD den 

(8.Kls. S:248), Hanefi Avcı’nın ikametinden (111.Kls. S:209) ve Av.Şeref Malkoç ve arkadaşlarının 

Cumhuriyet Savcılığına ibraz etmiş oldukları CD den (33.Kls. S:47) elde edildiği belirtilmektedir.  

Ancak bu  sözde belge Aslan Değirmenci’nin savcılığa teslim ettiği CD içinde de son derece ilginç 

biçimde, Hanefi Avcı’dan ele geçe 8 Nolu CD ile  aynı sayfa dizini içinde bulunmaktadır.   

 

12) 16 Nisan 1997 tarihli  “Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler” Adlı Belge (Çetin Doğan imzalı) 
((Kls.111 s.238); 
 

Bu belge Bülent Orakoğlu’nun  savcılığa elden ibraz ettiği  belgeler arasında da bulunmakta 

(47.Kls.S:104, 228) ve dilekçemizin “Katılan Bülent Orakoğlu’nun Cumhuriyet Savcısına Yapmış 

Olduğu Şikayetinde Bizzat İbraz Etmiş Olduğu Klasörlerde Batı Çalışma Grubu İle İlgili Belgeler” 

başlığı altında madde “20.YY.” de detayları ile açıklanmıştır.  

 

Bu belge Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/285 hazırlık dosyasında bulunan belge üzerine 

“Deniz Kuvvetleri Komutanlığına” adresi yazılarak üretilmiş belgedir. Bu belgenin nasıl üretildiği 

ve Hanefi Avcı’nın ikametine konulduğu ve Bülent Orakoğlu tarafından nasıl temin edildiği 

şüphelidir. Bu durum “Balyoz” ve “Karargah Evleri” kumpas davaları ile 28 Şubat kumpas davası 

arasındaki organize kumpas ilişkisini de ortaya koyması bakımından önemlidir. 

 

13) Bilgi Formatları (111 Kls. S:263);  

 

Bu belge gerekçeli kararda Hanefi Avcı’nın evinde yapılan aramada ele geçirilen CD içerisinde 

bulunan belgeler arasında da bulunmasına rağmen mahkeme bu  belgeyi “Hanefi Avcı’nın 

ikametinde ele geçen belgeler” (G.K.s.3076) başlığı altında saymamıştır. Bu belge Bülent 

Orakoğlu’nun  savcılığa elden ibraz ettiği  belgeler arasında da bulunmakta ( Kls.47 s.184 ) ve 

dilekçemizin 20.YY maddesnde “Katılan Bülent Orakoğlu’nun Cumhuriyet Savcısına Yapmış 

Olduğu Şikayetinde Bizzat İbraz Etmiş Olduğu Klasörlerde Batı Çalışma Grubu İle İlgili Belgeler” 

başlığı altında açıklanmıştır.  

 

XX. (27). KATILAN BÜLENT ORAKOĞLU HAKKINDAKİ BELGE (Kls. 243) (G.K.s.3083-3084): 

 

 Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunduğu ifade edilen bu belge, B.Orakoğlu’nun savcı Bilgili’ye 

teslim ettiği CD içinde de bulunmaktadır. Belge bir altaki başlık olan 20.YY maddesinde detayları 

ile açıklanmıştır.  

 

Belgenin DAĞITIM “Gereği” için İçişleri Bakanlığına, Bilgi İçin, Cumhurbaşkanlığı 

Gn.Sekreterliğine, Başbakanlığa, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderildiği belirtilerek, ;  

“Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel arşivinde de yer alan sanık İsmail Hakkı Karadayı imzalı 

belge içeriğinden sanığın Genelkurmay başkanı olarak Batı Çalışma Grubu çalışmalarından ve 

hazırladıkları anayasal ve yasal görev ve yetki kapsamında kalmayan belgelerden haberi ve bilgisi 

olduğu bu belge ile de anlaşılmıştır.” Denmektedir.  
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      Başbakanlığa da gönderilen 2 Haziran 1997 tarihli yazısıdaki şikayet konusu ile ilgili olarak, 

gereğinin yapılması için 3 Haziran 1997 tarihli Başbakan Necmettin Erbakan imzalı yazı ile İçişleri 

Bakanlığına direktif verilmiştir.  

 

 Bu belge; mahkemenin değerlendirmesi ile aynı gerekçe ile atılı suça delil olmanın aksine  

esasen, batı çalışma grubunun  kurulması ve  faaliyetlerinin Başbakan,  İçişleri Bakanı ve  Refah-

Yol Hükümeti tarafından bilindiğinin, BÇG nin yasal ve hiyerarşik bir çalışma grubu olduğunun açık 

ve somut belgesidir.   

 

YY. (28). KATILAN BÜLENT ORAKOĞLU’NUN CUMHURİYET SAVCISINA YAPMIŞ OLDUĞU 

ŞİKAYETİNDE BİZZAT İBRAZ ETMİŞ OLDUĞU KLASÖRLERDE BATI ÇALIŞMA GRUBU İLE İLGİLİ 

BELGELER (KLASÖR 47) (G.K.s.3084-3091):  

 

Gerekçeli kararda bu başlık altında yer alan belgeler, katılan Bülent Orakoğlu’nun 

Cumhuriyet Savcılığına elden ibraz ettiği belgeler olarak  ifade edilmekle birlikte,  bu belgeler  

hem gerekçeli kararda hemde  47. Klasör fihristinde “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri 

Savcılığı Hazırlık Tahkikatı Dosyasındaki belgeler” olarak belirtilmekte  ve sanki Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı Askeri Savcılığının gönderdiği  onaylı gerçek resmi belgeler izlenimi yaratılmaktadır.   

 

BU BÖLÜMDE YER ALAN BELGELER DZ.K.K.LIĞI ASKERİ SAVCILIĞIN RESMİ OLARAK 

CUMHURİYET SAVCILIĞINA GÖNDERDİĞİ VE GERÇEKLİĞİ ONANMIŞ BELGELER DEĞİLDİR. Bu 

durum Savcı Bilgilinin manipülasyonudur. Bu belgeler arasında bir çok tahrif edilmiş belge 

bulunmaktadır. Dava dosyasında Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığınca gönderilmiş ve “aslı gibidir” onaylı 

hiçbir belge bulunmamaktadır. Mahkeme, Bülent Orakoğlu’nun elden teslim ettiği gerçekliği teyit 

edilmemiş, bir kısmı tahrif edilmiş ve üretilmiş bu belgeleri, Askeri Savcılığın tahkikat dosyasında 

bulunan gerçek resmi belgeleriymiş  gibi delil olarak değerlendirmiştir.  

 

Bülent Orakoğlunun elden teslim ettiği gerçekliği şüpheli belgelerin, Askeri Savcılık tahkikat 

dosyasında bulunan gerçek belgeler olduğu izlenimi yaratmak üzere hazırlanmış 47.Klasör fihristi 

aşağıdadır;  
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Dz.K.K.lığı Askeri Mahkemesinin 1980-2002 yılları arasındaki; Kamu davasının düşmesi, 

kamu davasının ortadan kaldırılması, kamu davasının reddi, ceza verilmesine yer olmadığına ve 

düşme kararlarına ait dosyaları 2008 yılında imha edilmiştir. Kls.1 s.378 de bulunan imha 

tutanağı aşağıdadır;  
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 Bülent Orakoğlu’nun savcılığa elden teslim ettiği (Kls.47) belgeler;  Bir kısmı 1997 yılında 

yargılandığı ve kamuoyunda “sarmusak davası” olarak bilinen dava dosyasında bulunduğunu 

ifade ettiği belgeler, bir kısmı Hasan Celal Güzel'in 1997 yılında Ankara Devlet Güvenlik 

Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/285 hazırlık dosyasına sunmuş olduğu belgeler ve 

tahrif edilerek üretilmiş belgeler ile Hanefi Avcı’nın ikametinde CMK ya aykırı ele geçen 

“Devrimci  Karargah” kumpas davasında 8 nolu CD içinde yer alan  dijital  sözde belgelerdir. 

Devrimci Karargah kumpas davasının, FETÖ organizasyonu olduğu, aramayı yapan, 10 Emniyet 

mensubunun halen tutuklu olduğu, davanın hakim ve savcısının FETÖ üyeliğinden yargılandığı da 

bilinmektedir.  

 

Mahkeme heyeti bu belgelere atıf yaparak, davaya sözde ikinci bir dayanak yaratmıştır. Bu 

belgeler sözde belge teslim eden müşteki Şeref Malkoç, Bülent Orakoğlu ve diğer müştekilerin 

belgelerinde de rastlanmaktadır.  Bu nedenle, bu kısımda belgelerdeki tahrifatlar, müştekilerin 

savcılığa teslim ettiği diğer manipüle edilmiş belgelerle birlikte değerlendirilecektir;   

 

Bülent Orakoğlu’nun savcılığa teslim ettiği (Kls.47) belgeler aşağıdadır (G.K.s. 3084-3091) ;  

 

1) 29 Nisan 1997 tarihli  “Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi” Adlı Belge, belgenin EK-A’sı 

(Batı Çalışma Grubu Günlük Durum Raporu (BÜTGÜNDURAP)  ve EK-B’si (Batı Çalışma Grubu Olay 

Bildirim Raporu (BATOLBİLRAP) (47 Kls. S: 97-103 ) 

 

2) Bilgi Formatları ( 47.kls. S: 184 ) 

3) 5 Mayıs 1997 tarihli  Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları Konulu Belge, (47.kls. S. 40-

41) 

4) 9 Temmuz 1997  tarihli  DZ.K.K.lığı İstihbarat Daire Başkanlığının Askeri Savcılığa 

Yazdığı Yazı ve Ekleri, (47.Kls. S:187, 73) (Ekinde 5 Mayıs 1997 tarihli belge var)  (kls.111.s.282) 

5) 11 Temmuz 1997 tarihli DZ.K.K.LIĞI İstihbarat Daire Başkanlığından Askeri Savcılığa 

Gönderilen Cevabi Yazı (47.Kls. S:220)  

6) Genelkurmay İstihbarat Başkanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  Askeri 

Savcılığına BÇG ile İlgili Verilen Cevabi Yazı (14 Temmuz 1997) (47.klasör S: 181-182 )  

7) BÇG Belgeleri İle İlgili Yazı (47.kls. S: 105 ) (Aydan Erol İmzalı 29 Temmuz 1997)   

8) 16 Nisan 1997 tarihli  “Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler” Adlı Belge (47.Kls.S:104, 

228)(Kls.111 s.238)  

9) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığından 29 Nisan 1997 tarihli Batı 

Çalışma Grubu Rapor Sistemine Uygun Şekilde BÇG'ye Gönderilen Belgeler ( 47.kls. S: 67, 68, 69 ) 

(3 adet belge)  

10) 6 Mayıs 1997 tarihli  Mesaj Formatı (47.kls S. 42 ) (Kls.111 s.262) 

11) 7 Temmuz 1997 tarihli  Karargah İçi Mütalaa Kağıdı İsimli Belge (47.Kls. S.:43) 

12) Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın kendi imzası ile 02 Haziran 1997 

tarihinde Başbakanlığa Yazmış Olduğu Yazı; (49.Kls. S:173-181) (Kls 111 s.228) 

13) Genelkurmay II.Başkanı Çevik BiR imzası ile 19 Haziran 1997 tarihinde İçişleri 

Bakanlığına yazmış olduğu yazı (49.Kls. S:169)  

14) DYP Milletvekili İçişleri Eski Bakanı Meral Akşener’in 08 Temmuz 1997 tarihli “Basın 

Açıklamasının Bant Çözümü” başlıklı büyük harflerle yazılmış 10 sayfadan oluşan belge (49.Kls. 

S:152-162) 
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15) Andıç: 1982 Anayasası Değişiklik Teklifleri (49.Kls. S:146-150) 

16) Başka bir soruşturma ile ilgili olan ve soruşturma dosyamıza gönderilen ve 

soruşturma dosyamızda (4.Klasör S:224-235) bulunan; (49.Kls.S:184-187) Hava Kuvvetleri 

Komutanlığı 18 Aralık 1995 tarihli İç Tehdit ve Yıkıcı-Bölücü Faaliyetlere karşı Koyma konulu 

Orgenaral Ahmet Çörekçi İmzalı el yazısı ile yazılmış belge) 

 

BÜLENT ORAKOĞLU’NUN SAVCILIĞA TESLİM ETTİĞİ SÖZDE BÇG BELGELERİ VE  

DİĞER SÖZDE BELGELERLE MUKAYESESİ;  

 

1) 16 Nisan 1997 tarihli  “Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler” Adlı Belge (47.Kls.S:104); 

 

Gerekçeli karar syf. 2955 de bu belgenin;  MİT’ten gönderilen belgeler arasında yer aldığı 

Hüseyin Kocabıyık söz konusu belgenin fotokopisini Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesi 

sırasında ibraz ettiği, Hanefi Avcı’nın ikametinde yapılan aramada elde edilen CD içerisindeki 

belgeler arasında da bulunduğu, katılan Bülent Orakoğlu’nun Cumhuriyet Savcılığına yapmış 

olduğu şikayetinde bizzat ibraz edildiği, belgenin BÇG İnternette Çıkanlar İsimli klasör içerisindeki 

belgeler arasında da yer aldığı, Çetin Doğan tarafından 28.05.2012 günü Ankara Cumhuriyet 

Başsavcı Vekilliğinde ifadesi sırasında ibraz ettiği  (Kls. 307) belirtilmektedir.  

 

Gerekçeli kararda MİT’ten gönderilen belgeler arasında yer aldığı belirtilmekte, ancak  “(32). 

Milli İstihbarat Teşkilatından Gönderilen Belgeler (331. Kls.S.1-223)” başlığı altında ve 331. 

Klasörde BULUNMAMAKTADIR.   

 

Gerekçeli kararda (Syf.2955) BÇG İnternette Çıkanlar İsimli klasör içerisindeki belgeler 

arasında da yer aldığı belirtilmekte, ancak 4.Kls  Dizi Pusulasında BULUNMAMAKTADIR.  16 Nisan 

1997 tarihli belge 4.Kls syf 170 de yer almakta olup, bu belge 1997/285 hazırlık dosyasında 

bulunan belgedir. Yeni bir kaynak değildir.  

 

Çetin Doğan, Hüseyin Kocabıyık’ın ve Hasan Celal Güzel’in savcılığa ibraz ettiği, 16 Nisan 

1997 tarihli belge, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/285 

hazırlık dosyasında zaten bulunan, üzerinde gönderilen makam yazılı olmayan belgenin 

fotokopisidir (250.Kls.s 33). Kaynak tektir.  

 

Ancak; Bülent Orakoğlu’nun savcılığa teslim ettiği (Kls.47 s.104) ve Hanefi Avcı’nın 

ikametinden elegeçen (Kls.111.s.238) 16 Nisan 1997 tarihli belge ise, 1997/285 savcılık 

soruşturma dosyasına sunulan belgeden sahte olarak türetilerek “Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığına” adresli gözüken belgedir. Bu belge, Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/285 hazırlık 

dosyasında bulunan belge üzerine “Deniz Kuvvetleri K.omutanlığına” adresi yazılarak üretilmiş 

belgedir. Bu belgenin nasıl üretildiği ve Hanefi Avcı’nın ikametine konulduğu ve Bülent Orakoğlu 

tarafından nasıl temin edildiği şüphelidir. Bu durum “Balyoz” ve “Karargah Evleri” kumpas 

davaları ile 28 Şubat kumpas davası arasındaki organize kumpas ilişkisini de ortaya koyması 

bakımından önemlidir.  
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 Bülent Orakoğlu’nun savcılığa teslim ettiği CD içinde yer alan “Deniz K. K.lığına” adresli  16 

Nisan 1997 tarihli belge (Kls.47.s.104 ) aşağıdadır; 

 

Bu belge Hanefi Avcı’nın ikametinden elde edilen  ve  gönderilen makam yazılı olmayan 

belge ile (imza, tarih vs.) (Kls.s.238) bire bir aynıdır.  
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 Katılan Hasan Celal Güzel'in Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 

Başsavcılığının 1997/285 hazırlık dosyasına sunmuş olduğu dosya içinde yer alan belge  

(250.Kls.s 19-64);     

 
 

Yukarıda yer alan Hanefi Avcı’nın ikametinde ele geçen, Bülent Orakoğlu’nun savcılığa 

verdiği ve Hasan Celal Güzel'in Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 

1997/285 hazırlık dosyasına ve fotokopisini  savcı Bilgili’ye vermiş olduğu belgelerde;   ÇETİN 

DOĞAN İMZASI,  “16 Nisan 1997” tarih kısmına EL İLE YAZILAN “16” RAKAMI, EL İLE  YAZILAN 

“13” EVRAK ARA NUMARASI,  “GİZLİ” VE “KİŞİYE ÖZEL” DAMGALARININ YERİ VE İZ KARAKTERİ 

BİRE BİR AYNIDIR.  Bülent Orakoğlu’nun savcılığa sunduğu ve Hanefi Avcı’nın ikametinden ele 

geçirilen belgeler, kaynak ve delil çeşitliliği yaratmak üzere kumpas organizasyonu tarafından 

üretilmiş belgelerdir.  Biri adresli diğeri adressiz iki farklı belgenin tüm karakterinin aynı olması 

mümkün değildir.  

      

 

 

    ? 
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2) Bilgi Formatları ( 47.kls. S: 184 );  

 

Gerekçeli kararda (syf. 3084) “Bilgi formatları” başlıklı belgenin Batı Çalışma Grubu Rapor 

Sisteminin Eki olduğu anlaşılmış denmektedir. Bu ifade doğru değildir. Bu belge 29 Nisan 1997 

tarihli belgenin EKİ DEĞİLDİR. Mahkeme delil olarak saydığı belgelerin, hangi evrakın Eki 

olduğunu bilmemektedir. Bu belge Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 5 Mayıs 1997 tarihli 

evrakının EK-A’sı olduğu belgeden görülmektedir. Gnkur Başkanlığınca çıkartılmış bir belge 

değildir. Mahkeme bu belgenin, 29 Nisan 1997 tarihli belgenin eki olduğunu ifade ederek, Gnkur 

Başkanlığı ile  ilişkilendirmeye çalışmıştır.  

 

  Deniz Kuvvetleri K.lığının  MAYIS 1997  tarihli belgenin EK-A sı olduğu gözüken belge aşağıdadır;   

 

 
 

Bu belge, gerekçeli kararda Hanefi Avcı’nın evinde yapılan aramada ele geçirilen CD 

içerisinde bulunan belgeler arasında da bulunmaktadır (111 Kls. S:263). Mahkeme gerekçeli 

kararda bu  belgeyi “Hanefi Avcı’nın ikametinde ele geçen belgeler” (G.K.s.3076) başlığı altında 

saymamıştır. Belge içeriğinde suç teşkil edecek ve 54.Hükümeti kısmen ya da tamamen ıskat 

edecek bir unsur da bulunmamaktadır. Formda talep edilen bilgiler açık kaynaktan temin 

edilecek bilgilerdir. Bu husus 5 Mayıs 1997 tarihli belge başlığı altındaki “20.LL.” maddesinde 

açıklanmıştır.  

 

3) 29 Nisan 1997 tarihli  “Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi” Adlı Belge, belgenin 

EK-A’sı(Batı Çalışma Grubu Günlük Durum Raporu (BATGÜNDURAP)  ve EK-B’si (Batı Çalışma 

Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBİLRAP) (47 Kls. S: 97-103) 

Sayılan belgeler üzerinde tahrifat yapılmış belgelerdir. Dilekçemizin 20.WW ve  20.İİ. 

maddelerinde yer alan başlıklarında  tahrifatları ve detayları ile açıklanmıştır.   
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4) Genelkurmay İstihbarat Başkanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  Askeri 

Savcılığına BÇG ile İlgili Verilen Cevabi Yazı (14 Temmuz 1997) (47.kls S: 181-182 ) ve 9 Temmuz 

1997 tarihli DZ.K.K.lığı İstihbarat Daire Başkanlığının Askeri Savcılığa Yazdığı Yazı ve Ekleri, 

(47.Kls. S:187, 73) ;  

  
14 TEMMUZ  1997 TARİHLİ BU FOTOKOPİ BELGENİN DOĞRULUĞU ŞÜPHELİDİR. RESMİ 

KAYNAKTAN TEYİT EDİLMEMİŞTİR.  Bu belge Orakoğlu’nun savcılığa elden teslim ettiği belgeler 

arasına yerleştirilerek,  “Dz.K.K.Askeri Savcılığının Tahkikat Dosyasındaki Belgeler”  adı altında 

dava dosyasına monte edilmiştir.  

 

Bu şüpheli belge ile; Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığının  9 Temmuz 1997 tarihli yazısına “Sarmusak” 

soruşturmasındaki belgeler ile ilgili Gnkur İstihbarat Başkanlığından bilgi istendiği, Gnkur 

İstihbarat Başkanlığınca da 14 Temmuz 1997 tarihli yazı ile cevap verildiği ifade edilmektedir. 

Dz.K.K. Askeri Savcılığınca  böyle bir belge  Ankara C.Başsavcılığına  gönderilmemiştir. Dz.K.K.lığı  

ve Gnkur Başkanlığı tarafından gerçekliği teyit edilmemiştir. Üzerinde Dz.K.K. Askeri Savcılığının 

“aslı gibidir” onayı bulunmayan bir  belgedir. 

 

 9 Temmuz 1997 tarihli yazı, B.Orakoğlu’nun elden savcılığa teslim ettiği belgeler arasında 

bulunmasına rağmen (Kls.47.s.107), gerekçeli kararın  “Bülent Orakoğlu’nun Savcılığa Teslim 

Ettiği  BÇG Belgeleri (G.K.s.3084-3091)” başlığı altında sayılmamıştır.   

 
     Mahkeme gerekçeli kararda 9 Temmuz 1997 tarihli Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığının yazısına 

cevaben gönderildiği belirtilen  14 Temmuz 1997 tarihli  Gnkur İsth. Bşk.V. Tümg. Fevzi Türkeri  

(fotokopi) imzalı bu  belgenin  Dz.K.K. Ora. Güven Erkaya’nın  beyanını doğruladığına kanıt olarak 

göstermiştir. OYSA BU BELGE, DURUŞMALARDA TARTIŞILMAMIŞ VE RESMİ  MAKAMLAR 

TARAFINDAN TEYİT EDİLMEMİŞ ŞÜPHELİ BELGEDİR. Gerekçeli karar sayfa 3460 da yer alan 

değerlendirme aşağıdadır;  

 

G.K.s. 3460;   Genelkurmay İstihbarat Başkan V. Tümgeneral Fevzi Türkeri tarafından Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığına hitaben yazılan 14 Temmuz 1997 tarihli 

soruşturmalar konulu yazıda Genelkurmay Başkanlığının emri ile teşkil edilen, Batı Çalışma 

Grubu, tamamen emir komuta zinciri içinde faaliyetlerini yürütmekte olup, AMACININ; irticai 

tehdidin Türkiye genelinde resmini ortaya çıkarmak ve bu çerçevede ayrıca 5442 sayılı İl İdaresi 

Kanununun 11 nci maddesinin D fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan “Emniyet 

Asayiş ve Yardımlaşma (EMASYA)” planlarını güncel hale getirmek olduğunu bildirdiği anlaşılmış 

olup dönemin Deniz Kuvetleri Komutanı Güven Erkaya'nın sokaktan gelebilecek bir irtica 

tehlikesinin bölge hudutlarını aşma olasılığı karşısında emniyet asayiş planların yeniden 

gözden geçirilmesinin ve koordinasyonunun gerektiğini, işte bu maksatla gerekli bilgilerin 

toplanması için batı çalışma grubu'nun kurulduğunu yönündeki beyanını doğruladığı,”   ifade 

edilmektedir.  

 

14 Temmuz 1997 tarihli  Gnkur İsth. Bşk.V. Tümg. Fevzi Türkeri  (fotokopi) imzalı bu şüpheli 

belge aşağıdadır;  
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14 Temmuz 1997 tarihli  Gnkur İsth. Bşk.V. Tümg. Fevzi Türkeri  (fotokopi) imzalı bu sözde 

belgedeki çelişkiler;  

 

 Belge Orakoğlu tarafından savcılığa elden teslim edilmiş belgeler arasında olduğu ifade 

edilmektedir. Ancak  Dz.K.K. Askeri Savcılığınca Ankara C.Başsavcılığına böyle bir belge 

gönderilmemiş, Dz.K.K.lığı ve Gnkur Başkanlığınca teyit edilmemiş ve imha tutanağı 

yoktur.  

 Belgenin ilk sayfasında evrak ara numarası ve tarih bulunmasına rağmen ikinci sayfasında 

EVRAK ARA NUMARASI VE TARİH YOKTUR.  

 Belge içeriği, Dz.K.K. Ora. Güven Erkaya’nın 9 Temmuz 1997 tarihli tarihli basın 

toplantısındaki konuşmasındaki  birebir aynı cümleleri içermektedir.  

 Şüpheli belge savcılık sorgusunda ve duruşmalarda sanık Fevzi Türkeri dahil hiçbir sanığa 

sorulmamış, tartışılmamış ancak bir anda gerekçeli kararda yer verilmiştir. Bu belge ile 

ilgili duruşma tutanaklarında açık bir beyan ya da ifade yoktur.  BU YÖNÜ İLE, İLGİLİSİNE 

BU KONUDA SAVUNMA HAKKI TANINMAMASI, SAVUNMA HAKKINI KISITLAYAN 

YARGILAMA YÖNTEMİ VE GEREKÇE, HÜKMÜN KALDIRILMASINI GEREKTİRMEKTEDİR 

 

Ankara DGM’nin 6 adet BÇG belgesine (Gnkur Bşk.lığı antetli) ilişkin  sorusuna Gnkur 

Başkanlığı (Fevzi Türkeri İmzalı) 29 Temmuz 1997 tarihli aşağıdaki yazısı ile;  5 adet belgenin İrtica 

tehdit değerlendirmesine esas olacak irticai faaliyetlerin tespitine ilişkin “Gizli” gizlilik dereceli ve 

kişiye özel gerçek belgeler olduğu, 1 adet “Mezhepçi Yapılanma” konulu belgenin TSK tarafından 

hazırlanmadığı ve bilirkişi görevlendirildiğini bildirmesine rağmen,  Dz.K.K.lığınca hazırlanmış 4 

adet belgeye 14 Temmuz 1997 tarihli şüpheli yazı ile; İç Hizmet Kanunu 35.maddeden başlayarak, 

Gnkur İsth.Bşk.lığının doğrudan görev alanında bulunmayan MGK, EMASYA gibi konulara girerek 

     ? 
         ? 

 

? 

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 691 / 1709 
 

 

bir buçuk sayfa cevap vermesi ve bu cevabın Dz.K.K. Ora. Güven Erkaya’nın basın toplantısındaki 

cümleleri ile aynı olması olası değildir. Bu belge teyit edilmemiş, tartışılmamış, şüpheli belgedir.  

Kaldı ki, Güven Erkaya’nın 9 Temmuz 1997 tarihli basın toplantısındaki konuşması da açıktır.  

TSK’nın 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu  11.Maddesi  ile EMASYA Planlarını oluşturma görevi zaten 

verilmiştir. Bu kapsamdaki her türlü istihbaratı toplama ve planlarını buna göre oluşturması TSK 

nın asli görevidir.  Bu konu dilekçemizin; “TSK nın iç tehdit olan irtica ile mücadelede yasal 

dayanakları” başlıklı 12., “TSK’nın istihbarat görevinin olmadığı iddiası gerçek dışıdır” başlıklı 15., 

“EMASYA (Emniyet Asayiş Yardımlaşma) Planları ve  EMASYA Protokolü” başlıklı 19.maddelerinde 

açıklanmıştır.   

Tüm bunların dışında, belge içeriği de yüklenmeye çalışılan suç ile ilgili değildir. Belge 

içeriğinde dönemin hükümetine yönelen herhangi bir eylemin varlığından dahi 

bahsedilmemektedir. 

 

5) Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın kendi imzası ile 02 Haziran 
1997 tarihinde Başbakanlığa Yazmış Olduğu Yazı; (49.Kls. S:173-181);  

 
Bu belge ve aşağıda açıklanan diğer belgeler;  atılı suça delil olmanın aksine  esasen, batı 

çalışma grubunun  kurulması ve  faaliyetlerinin Başbakan, İçişleri Bakanı ve Refah-Yol Hükümeti 

tarafından bilindiğinin, BÇG nin yasal ve hiyerarşik bir çalışma grubu olduğunun açık ve somut 

belgesidir.   Belge ile ilgili olarak G.K.s.3675 de; 

  

“ Sanık İsmail Hakkı Karadayı Yönünden Yapılan Değerlendirme” Başlığı altında belge ile ilgili 

olarak;  “Genelkurmay Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine hitaben 

yazılmış olan 2 Haziran 1997 tarihli, 3500-54-97/İKK ve Güv.D.Güv.Ş.1 sayılı, Emniyet genel 

personeli konulu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı KARADAYI imzalı, gizli ve kişiye 

özel 7 sayfalık yazı ve ekleri … DAĞITIM Gereği için, İçişleri Bakanlığına, Bilgi İçin, 

Cumhurbaşkanlığı Gn.Sekreterliğine, Başbakanlığa, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderilen 

ve belge içeriğinde özetle,  

 

1.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı emrinde askerlik hizmetini ifa eden, 

emniyet kökenli Dz.Onb.Kadir SARMUSAK (96/2-3363)’ın görevi süresince, Emniyet Genel 

Müdürlüğünde görevli aşağıda kimlikleri belirtilen şahıslarla birlikte ve onların talimatı ile Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı karargâhına yönelik personel ve diğer konularda TSK.leri aleyhine istihbari 

bilgi ve belge toplamaya çalıştığı, son olarak adı geçen askerin “GİZLİ” gizlilik dereceli ve askeri 

hizmete ilişkin bir yazı ve ekini bahsekonu kuruma sızdırdığı belirlenmiştir. Bu husustaki personel 

kimlikleri ve ifade tutanakları EK’tedir.  

 

 2.Diğer taraftan Emn.Gn.Md.lüğü İsth.D.Bşk.Bülent ORAKOĞLU’na atfen basında yer alan ve 

Silahlı Kuvvetleri itham ve tehdit eden bir haber ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığına gönderilen 7 

MART 1997 tarih ve GENSEK:2050-119-97/İcra Sb.sayılı yazımızada bugüne kadar bir cevap 

alınamamıştır. 5.Bu itibarla adları geçen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında gerekli 

idari incelemenin yapılmasını ve gereğini rica ederim.” şeklinde yazılı olduğu, belgenin yazının 

içeriğinde;  

 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığından elde edilen 5 Mayıs 1997 tarihli Batı 

Çalışma Grubu bilgi ihtiyaçları konulu belgelerle ilgili olması, Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı 
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KARADAYI’nın bu tarih itibariyle Batı Çalışma Grubundan haberinin olduğunu gösterdiği,..”  

Demektedir.  

 

G.K.s.3455 de “Batı Çalışma Grubunun Yasal Dayanaklarına İlişkin Beyanlar Ve Deliller İle 

Statüsü Ve Yasal Zemini Olup Olmadığına Dair Değerlendirme”  başlığı altında belge ile ilgili 

olarak;    

“Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı imzalı 2 Haziran 1997 tarihli yazı ile 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne belgeler ve olay bildirilmiş ve anılan şahıslar hakkında 

idari inceleme yapılması talep edilmiş, Deniz Kuvvetleri'ndeki olayı brifinge dahil etmeyelim 

çıkaralım emri sanık İsmail Hakkı Karadayı'nın Batı Çalışma Grubu hakkında hem bilgi sahibi 

olduğu ve hem de bu konularda işlem yaptığı ve emirler verdiği tespiti yapılmıştır.”  

Denmektedir.   (Belgenin görüntüsü  bu kısmın sonunda yer almaktadır)  

 

2 Haziran 1997 tarihli  Gnkur Başkanı imzalı belge ve ilişkili belgelerden anlaşılacağı gibi;  

 

a.  Org.İ.H.Karadayı imzalı Gnkur Başkanlığının Başbakanlığa da gönderilen 2 

Haziran 1997 tarihli yazısındaki şikayet konusu ile ilgili olarak, gereğinin yapılması için 3 Haziran 

1997 tarihli Başbakan Necmettin Erbakan imzalı yazı ile İçişleri Bakanlığına direktif verilmiştir.  

 

Cumhurbaşkanlığı arşivinde (No: 322560)  bulunan 3 Haziran 1997 tarihli Başbakan 

N.Erbakan imzalı yazı 317.klasör sayfa 913 (PDF) de ve aşağıdadr;  
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Başbakanlığın / Hükümetin  Batı Çalışma Gubu faaliyetlerinden bilgisinin olduğu,  Başbakan 

Necmettin Erbakan’ın TSK nın  yasal görevini sekteye uğratanlar hakkında  gereği için  emir  ve 

direktif verdiği,   28 Şubat 1997 tarihindeki MGK toplantısı öncesinde de irticai faaliyetlerin ülke 

genelinde taktik resminin ortaya koyulması konusunda bir çalışma grubunun kurulmasının 

planlandığı  yönünde Hükümetin bilgi sahibi olduğu,  Batı Çalışma Grubunun  hükümetin bilgisi 

dahilinde  kurumsal hiyerarşi ve emir komuta  içinde kurulduğu, anayasa ve yasalara uygun  görev 

ve   teşkilat   ile  yasal faaliyetlerini sürdüğü açıkça anlaşılmaktadır.  

 

 Mahkemenin G.K.s. 3089 da “Katılan Bülent Orakoğlu’nun ibraz ettiği belgeler” başlığı 

altındaki değerlendirmesinde 2 Haziran 1997 tarihli belge ile ilgili olarak   yaptığı manipülasyon;   

 

Gerekçeli karar sayfa 3089 da belge ile ilgili olarak;   

 

“Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığında askerlik hizmetini ifa eden emniyet kökenli 

M.Kadir Sarmusak’ın (BÇG) bazı bilgi ve belgeleri toplayarak emniyete sızdırdığı, bununla ilgili 

olarak Bülent Orakoğlu ve arkadaşları hakkındaki 07 Mart 1997 tarihli yazılarına bugüne kadar 

cevap verilmediğini, Bu personel hakkında gerekli idari incelemenin gereğinin yapılmasının 

istendiği, belgenin ekinde emniyet genel müdürlüğü personel (Bülent Orakoğlu, Hanefi Avcı, 

Mehmet Tomruk ile 3 kişi) kimlikleri, Sarmusak’ın ifade tutanakları, M.Kadir Sarmusak’ın bağlantı 

ağının bulunduğu belgeler olduğu anlaşılmıştır.”  Denmektedir.  

 

Bu değerlendirmede “bununla ilgili alarak” bağlaç cümlesi kullanılmak suretiyle, Gnkur 

Başkanlığınca M.Kadir Sarmusak tarafından sızdırılan BÇG belgeleri ile ilgili olarak  Bülent 

Orakoğlu ve arkadaşları hakkında 7 Mart 1997 tarihinde İçişleri Bakanlığına yazı yazıldığı  ve 

cevap verilmediği,  dolayısı ile  10 Nisan 1997 tarihinde kuruluş emri verilen BÇG ile ilgili olarak 

7 Mart 1997 tarihinde işlem yapıldığı ve Gnkur Başkanı Org.İ.H.Karadayı’nın BU TARİHTEN 

İTİBAREN BÇG hakkında bilgisinin olduğu ve BÇG nin 10 Nisan 1997 tarihinden önce kurulduğu 

izlenimi yaratılmaya çalışılmıştır.   

 

7 Mart 1997 tarihinde İçişleri Bakanlığına iletilen konu;  B.Orakoğlu’na atfen basında yer 

alan TSK yı itham ve tehdit eden haber ile ilgilidir.  BÇG Belgeleri ile ilgisi yoktur. Kaldı ki Kadir 

Sarmusak’ın sızdırdığı belge 5 Mayıs 1997 tarihlidir. Mahkeme heyetinin aşağıda yer alan 2 

Haziran 1997 tarihli  yazıyı okuyup anlamadığını düşünmek mümkün olmadığına göre, gerekçeli 

kararda oldukça sık rastladığımız çarpıtılmış diğer değerlendirmeler gibi, bu değerlendirmenin de 

maksatlı açık bir manipülasyon olduğu anlaşılmaktadır.  

 

       Ayrıca; İddianame ve ekinde delil klasörleri ile TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma 

Komisyonu raporunda yer alan ancak TBMM raporunda eksiksiz, iddianamede ise kasıtlı olarak 

eksik şekilde alıntısı yapılan 2 Haziran 1997 tarihli, Gnkur.Bşk.nın ıslak imzasını taşıyan yazının 

içeriğindeki, 3 ve 4 ncü maddelerini iddianamedeki yazıda olmaması, (sh:254-55) fakat TBMM 

raporunda 1,2,3 ve 4 yani tamamının yer alması, (sh;1054 yazısı içeriğinde) soruşturmanın 

yönlendirilmesi maksadını taşımaktadır. Zira bu konuyla ilgili yazının 3. Maddesinde 5 Mayıs 1997 

tarihli BÇG Bilgi İhtiyaçları belgesinin Emniyet Müdürlüğü eski personeli onbaşı Kadir SARMUSAK 

tarafından çalındığı, belgenin TSK ve generalleri hakkında istihbarat toplayan devletin kurumlarını 
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karşı karşıya getiren bir yapılanmanın söz konusu olduğu ifade edilmektedir. Savcılık bu bölümü 

alıntılamayarak gerçek durumu gizlemiş, karartmıştır.  

 

  Başbakanlığa gönderilen Gnkur. Başkanı Org. İsmail Hakkı Karadayı imzalı 2 Haziran 1997 

tarihli yazı aşağıdadır (49.Kls. S:173-181); 
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6) ANDIÇ: 1982 Anayasası Değişiklik Teklifleri (49.Kls. S:146-150);  
 

Katılan Bülent Orakoğlu’nun  savcılığa elden teslim ettiği belgeler arasında bulunan “Andıç” 

olduğu ileri sürülen bu belge UYDURULMUŞ SAHTE BİR KUMPAS BELGESİDİR. Bu sözde belgenin, 

kendinden menkul sözde aydınların “andıçlandı” şeklindeki anlamsız tanımlamalarından 

etkilenmiş, ANDIÇ evrakının ne olduğu konusunda fikri bulunmayan  bir kumpasçı tarafından 

üretildiği açıktır. Bu sözde belgenin kim tarafından oluşturulduğuna en iyi cevabı verecek olan 

şahıs Orakoğlu’nun bizzat kendisidir.  

 

Sözde belgede tarih yoktur. Ancak, 1999 M.V. seçimleri ve 2000 yılı ve sonrasına ilişkin 

olayların anlatılmasından, bu sözde belgenin bu tarihten sonraki bir zaman diliminde 

oluşturulduğunun kabulu gereklidir. Belge içeriğinde Doğruyol Partisi, Refah Partisi,  Refah-Yol  

Hükümeti, Batı Çalışma Grubu ve  Gnkur Başkanlığını zikreden hiç bir ifade yoktur.  Bu nedenlerle 

zaten sahte olan bu sözde belgenin BÇG, REFAH YOL hükümeti ve atılı suçla hiçbir ilişkisi 

yoktur.  

 

Mahkemenin gerekçeli kararda yukarıda sayılan  belge özelliklerini gizleyerek atılı suça sözde 

delil olarak gösterdiği ve içeriğinden alıntılar yaparak algı yarattığı ANDIÇ isimli belgenin ilk ve son 

sayfalarından alıntı aşağıdadır (Kls.49 s. 146-150);  
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ANDIÇ İsimli belgenin sahte ve algı yaratmak üzere oluşturulmuş bir kumpas belgesi 

olduğunu gösterir deliller;  

 

TSK Karargah Hizmetleri Yönergesinde (MY 75-1 A/B dosyada vardır) ANDIÇ; Herhangi bir 

konuyla ilgili Komuta Katı veya başkanlığın direktif veya emirlerinin alınmasıyla başlanabilecek 

veya devam ettirilecek uygulamaların arz edilmesi ve uygulamaya yönelik evrakın hazırlanması 

amacıyla düzenlenen yazı olarak tarif edilmiştir. Bu nedenle ANDIÇ, hazırlayan Başkanlık 

tarafından uygulanmasına onay verilmesi istenen bir teklifi ve  teklifi uygun gören üst 

komutanın “ONAY” imzasını taşımak zorundadır. Esasen bu uygulama sivil bürokrasi de aynen 

işlemekte,  yapılan bir teklifle ilgili kurum amiri ya da Bakanın “OLUR”u alınmaktadır. TSK 

Karargah Hizmetleri Yönergesinde yer alan ANDIÇ BOŞ FORMU aşağıdadır;  



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 697 / 1709 
 

 

              
  

1 Sözde belgede, ANDIÇ’ı hazırlayan kişi imza bloğu,  ONAY makamı imza bloğu ve imzaları 

yoktur.  

2 Sözde belgede parafe ve koordine kısımları yoktur.  

3 Sözde belgede tarih bloğu ve  hazırlanma tarihi yoktur. 

4 Szde belge büyük harflerle yazılmıştır. Andıçta metin kısmı küçük harf ile yazılır.  

5 Sözde belgenin gizlilik derecesi yoktur. 

6 Sözde belgenin evrak numarası yoktur. 

7 Sözde belgede yukarıda sayılan hususlar bulunmadığından bu belge geçerli resmi bir belge 

değildir.  

8 Andıçta onay istenen teklif, teklifi hazırlayan ve uygulayacak olan K.K.İst.Başkanlığı ile, teklife 

ONAY vermesi istenen K.K.K.lığı makamının görev imkan ve kabiliyetleri ile kapasitesi 

dahilinde değildir. 

 

Andıçta K.K. Komutanına ONAY için teklif edilen hususlar;  MGK Koordinatörlüğünde bir 

çalışma grubunun kurulması (!), Cumhurbaşkanı  başkanlığında mecliste grubu bulunan 
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partilerin toplanarak bu konunun öneminin vurgulanması (!), Silahlı Kuvvetleri destekleyen 

(!) köşe yazarları ve üniversitelerin bu konuları işleyerek kamuoyunu yönlendirmesidir. 

Kumpasçının hazırladığı bu tekliflerin, iddianamenin hazırlandığı tarihlerde son hızıyla giden 

FETÖ kumpaslarında her türlü hukuksuzluğun sıradanlaştığı, örgütün cesaret seviyesinin ve 

dokunulmazlığının arttığı dönemlere denk gelmesi bakımından da bu ölçüde fütursuz 

seviyeye ulaştığı anlaşılmaktadır. Ayrıca  gerekçeli kararda  oldukça fazla olan bu ve bu tür 

kumpas belgeleri üretilerek üniversite mensubu, köşe yazarı, siyasetçi ve diğer kamu 

görevlilerini açılacak diğer soruşturmalarla davaya dahil etmenin amaçlandığı da 

anlaşılmaktadır.    

 

 Sözde andıçta, incelenen konu ile yapılan teklif son derece uyumsuz ve ilgisizdir. 

 

 Sözde andıçta, bu tekliflerin  teklifi veren ve icradan sorumlu olan K.K. İsth.Başkanlığının 

kendi imkanları ile nasıl hayata geçireceği, nasıl realize edeceği yönünde hiçbir teklif 

yapılmamış ve bu konuda onay istenmemiştir. Bu husus andıçın tam bir kumpas belgesi 

olarak davaya  Bülent Orakoğlu tarafından monte edildiğini de açıklamaktadır.  

 

Sözde belgenin sahte ve uydurulmuş bir kumpas belgesi olduğunu açıklayacak onlarca 

sebep daha bulunmaktadır. Ancak bu kadarını yeterli görmekle birlikte, bir kumpas davasının 

nasıl kotarıldığı, davaya paralel yeni soruşturmalar açılmasına nasıl sözde delil ve imkan 

sağlandığı görülmektedir. Bu nedenle de belgeler komuoyunun rahatça ulaşabilmesi açısından 

dilekçemiz içine açıkça yerleştirilmektedir.   

 

7) 9 Temmuz 1997  tarihli  DZ.K.K.lığı İstihbarat Daire Başkanlığının Askeri 
Savcılığa Yazdığı Yazı ve Ekleri  (47.Kls. S:187, 73);   
                                 

    54. Refah-Yol Hükümetin istifasından sonrasına ilişkin bir belge olup atılı suçla ilişkisi 

yoktur. Ekinde 5 Mayıs 1997 tarihli yazı fotokopisi olan bu belge, Dz.K.K Askeri Savcılığınca 

istenen bilgilerin gönderilmesi ile ilgilidir (kls.111.s.282). Bu belge Hanefi Avcı’nın ikametinde 

aramada ele geçen 8 Nolu CD içinde ve  Ankara 2 Nolu DGM Başsavcılığının  1997/285 Hz.sayılı 

dosyasında da  bulunmaktadır. Hasan Celal Güzel’in 27.07.1997 tarihinde Ankara Devlet Güvenlik 

Mahkemesine verdiği “Suç Duyurusu” dilekçesi ekinde bulunan (Kls. 250 s. 1173), belgeler yargıya 

taşınmış, aklanmış ve aleniyet kazanmıştır.   

 

8) 5 Mayıs 1997 tarihli  Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları Konulu Belge, 
(47.kls.s.40-41); 
 
      Bülent Orakoğlu’nun savcılığa teslim ettiği,  ve 47(3) klasör sayfa 40-41 de ( ve 45. Klasör(1) s. 

317) bulunan 5 mayıs 1997 tarihli şüpheli belgedir. Delil niteliği yoktur.   

 

Üzerinde fotokopi el yazı notu, paraf ve imza olan tek belge Orakoğlu’nun savcılığa teslim 

ettiği, hiçbir mahkeme dosyasında bulunmayan ve bu güne kadar basında da yer  almamış şüpheli 

belgedir. Kapsamlı açıklama dilekçemizin “5 Mayıs 1997 tarihli “batı çalışma grubu bilgi 

ihtiyaçları” konulu belge” başlıklı 20.LL maddesinde açıklanmıştır. 
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Gerekçeli karar sayfa 2969 da bu belgenin; Av.Şeref Malkoç, Kazım Arslan, Mehmet 

Bekaroğlu, Teoman Rıza Güneri, Şamil Tekir'in 24.02.2012 tarihli dilekçeleri ile teslim edilen CD 

içerisinde (Kls. 131 s.288-292), Hanefi Avcı’nın ikametinde yapılan aramada ele geçen 8 Nolu CD 

içinde (Kls.111 s.281), Bülent Orakoğlu’nun savcılığa teslim dosya içinde (45. klasör(1), s. 317), 

Hasan Celal Güzel’in BÇG ile ilgili Ankara DGM Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda dilekçe 

ekinde ve savcılığa teslim ettiği belgeler arasında (Kls. 250 s.19-64 )ve Aslan Değirmenci’nin 

savcılığa teslim ettiği CD içinde (Kls. 131 s.285-287) yer aldığı belirtilmektedir. 

     Ancak; Mahkemenin B.Orakoğlu’nun teslim ettiği dosya içinde bulunan belge hariç, saydığı hiç 

bir belge üzerinde İKK.Ş.Md.Bnb.M.AYGÜNER ve İsth.D.Bşk.E.ŞAHAN PARAFI, Koordine eden 

Hrk.Bşk.Tüma.A.ATILAN PARAFI ve Kurmay Başkanı Koramiral Aydan EROL imzalı belgenin ilk 

sayfasında üst tarafta SAYIN K.ÖNCESİYLE BİRLİKTE ARZ.ŞEKLİNDE EL YAZISI VE PARAFI YOKTUR. 

Mahkeme saydığı bütün belgelerde paraf ve el yazı notu varmış ve birbirlerini doğruluyormuş gibi 

değerlendirme yapmıştır. Mahkemenin saydığı tüm 5 Mayıs 1997 tarihli belgeler aslı ve ıslak 

imzası bulunmayan birbirlerinden türetilmiş doğruluğu şüpheli belgelerdir.  

 

9) 11 Temmuz 1997 tarihli DZ.K.K.LIĞI İstihbarat Daire Başkanlığından Askeri 
Savcılığa Gönderilen Cevabi Yazı;(47.Kls. S:220);  
 

54. Refah-Yol Hükümetin istifasından sonrasına ilişkin bir belge olup atılı suçla ilişkisi yoktur 

Bu belge Dz.K.K.lığı tarafından gerçekliği teyit edilmemiş, Askeri savcılığın “aslı gibidir”” onayı 

bulunmayan bir belgedir.  Bu belge Hanefi Avcı’nın ikametinde ele geçen 8 Nolu CD içinde de 

bulunmuştur. (kls.111.s.274). Belgeden, 29 Nisan 1997 tarihli belgenin basında yer alması 

sonucu,  Askeri savcılığın belge hakkındaki sorusuna verilen cevabı içerdiği görülmektedir.  

Belgeye konu olan 29 Nisan 1997 tarihli belge dilekçemizin 20.WW ve  20.İİ. maddelerinde  

tahrifatları ve detayları ile açıklanmıştır.   

 

10) 7 Temmuz 1997 tarihli  Karargah İçi Mütalaa Kağıdı İsimli Belge (47.Kls. S.:43):  

 

54. Refah-Yol Hükümetin istifasından sonrasına ilişkin bir belge olup atılı suçla ilişkisi yoktur.  

Bu belge Dz.K.K.lığı tarafından gerçekliği teyit edilmemiş, Askeri savcılığın “aslı gibidir”” onayı 

bulunmayan bir belgedir. Bu belge Hanefi Avcı’nın ikametinde ele geçen 8 Nolu CD içinde de 

bulunmuştur. (kls.111.s.274). Belgeden ve Askeri savcılığın  iddianamesinden; 5 Mayıs 1997 

tarihli belgenin imzasız taslak nushasının,Onb.Sarumsak’ın disiplin subaylığınca alınan ifadelerinin 

ve davaya konu içeriği boş formatların   Askeri savcılığa gönderen  yazı olduğu  görülmektedir.  

Belgeye konu olan 5 Mayıs  1997 tarihli belge dilekçemizin 20.LL  maddesinde  tahrifatları ve 

detayları ile açıklanmıştır.   

 

11) Genelkurmay II.Başkanı Çevik BiR imzası ile 19 Haziran 1997 tarihinde İçişleri 

Bakanlığına yazmış olduğu yazı (49.Kls. S:169);  

 

Gerekçeli karar s.3089 da belge ile igili olarak;  “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında 

TSK aleyhine istihbari bilgi ve belge toplamaya çalışan emniyet genel müdürlüğü personeli 

hakkında ilgi (a) da belirtilen 02 Haziran 1997 günü yazılan ve 23 Mayıs 1997 günü Deniz Hava 

Üs Komutanlığı nizamiyesinde birliğin giriş kapısını zorlayan Fuat Sarıtaş ve yanında bulunanlar 

ile ilgili yapılan işlem hakkında bugüne kadar bir cevap verilmediği, Konunun önemine binaen 
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işlem yapılmasını, aksi takdirde Genelkurmay Başkanlığınca doğrudan gerekli yasal işlemlere 

başlanacağı, Genelkurmay Başkanı namıyla bildirilmiştir.(49.Kls.S:169)” açıklama bulunmaktadır.  

 

Bu belgenin atılı suçla ne gibi bir ilişkisinin bulunduğu açıklanmamıştır, Mahkemenin bu 

belge ile neyi iddia ettiği belli değildir. Kaldı ki, Refah-Yol Hükümetin istifasından sonrasına 

ilişkin bir belge olup atılı suçla ilişkisi yoktur. Dosyayı şişirmeye yönelik belgelerden olduğu 

anlaşılmaktadır.  

       

12) 6 Mayıs 1997 tarihli  Mesaj Formatı (47.Kls S. 42); 
 

Bu belge B.Orakoğlu’nun ibraz ettiği belgeler ve Hanefi Avcı’nın ikametinde ele geçen 8 Nolu 

CD içinde yer almaktadır. Belge dijital fotokopi bir belge olup ıslak imzalı aslı yoktur.  

 

Gerekçeli karada, MESAJ FORMATI PP 051836 C MAY 97 ZPW :061800 C MAY 97 yazılı Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığından Kuzey Deniz Saha Komutanlığına hitaben yazılan gizli-kişiye özel 

ibareli İSTH:3500-52-97/İKK.Ş.(323)/ DZ/2726 sayılı Gazetede yer alan haberler konulu 

İSTH.d.Bşk.Alb.E.Şahan paraflı, Dz.P.Kd.Bnb.İKK.Ş.Md.Mehmet Aygüner ve Kurmay Başkanı 

Koramiral Aydan EROL imzalı belge içeriğinin:"  

 

5 MAY 97 tarihli “Yeni Yüzyıl” Gazetesinde yayınlanan Beykoz/Çelgeldere köyünde inşa 

edilmekte olan “Fetih “ isimli külliye hakkındaki “İzinsiz Şeriat Külliyesi” başlıklı haber ile ilgili 

olarak bölgede detaylı bir araştırma yapılacak ve sonuç DENKOM’a bildirilecektir" şeklinde 

olduğu anlaşılmıştır. (47.kls S. 42 )  Bu belge Hanefi AVCI’nın ikametinde ele geçirilen CD içerisinde 

bulunan belgeler arasında da bulunmaktadır. (111 Kls. S:262)”  Denmektedir.  

 

Külliyenin kaçak eklentilerinin bulunduğu gerekçesi ile, cami kısmı hariç diğer kaçak kısımları 

2016 yılı başında İstanbul Belediyesince yıktırılmıştır. Bu belgenin atılı suçla nasıl bir illiyet bağının 

bulunduğu  açıklanmamıştır. Bu emrin gereğinin nasıl yerine getirildiği, sonucunda nasıl bir 

işlem yapıldığı ve bu işlemin 54. Hükümetin istifasına nasıl sebep olduğu ortaya 

konulamamıştır.  

 

13) Başka bir soruşturma ile ilgili olan ve soruşturma dosyamıza gönderilen ve 

soruşturma dosyamızda (4.Klasör S:224-235) bulunan; (49.Kls. S:184-187) Hava Kuvvetleri 

Komutanlığı 18 Aralık 1995 tarihli İç Tehdit ve Yıkıcı-Bölücü Faaliyetlere karşı Koyma konulu 

Orgenaral Ahmet Çörekçi İmzalı el yazısı ile yazılmış belge); 

 

1995 yılına ait bu belgenin;  ne 10 Nisan 1997 tarihinde kurulmuş bulunan BÇG ile ne de 

henüz var olmayan ve 8 Temmuz 1996 da güvenoyu alarak görevine başlayan Refah-Yol 

hükümetini sözde ıskatla hiçbir ilişkisi yoktur. Bu ilişki ve illiyet bağı kurulamamıştır.  

 

Kaldı ki ;  Hava Kuvvetleri Komutanı Org.Ahmet Çörekçi imzasını taşıyan, “Arşiv Araştırması 

ve Güvenlik soruşturması yönetmeliğinin görev verdiği “TSK İKK, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği 

Yönergesi (MY 114-1A)” ne atıf yaparak yıkıcı bölücü unsurların Hava Kuvvetleri Komutanlığına 

sızmasına mani olmak üzere bir dizi önlemi içeren askeri okullara sızmalarına karşı tedbirleri de 

kapsayan bu emrin hangi gerekçe ile atılı suç ile ilişkilendirildiğini, TSK nın kendi bünyesine 

sızmalara karşı mücadelesini, suç unsuru olarak gösterip dava konusu ederek, bu mücadelesini 
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sekteye uğratmaya çalışmaktan başka bir amacının olması mümkün olmayan bu durumu, 

mahkeme gerekçesi ile açıklamak durumundadır. Bu iddianamenin FETÖ kalkışması öncesi ve 

FETÖ kadrolaşma faaliyelerinin hız kazandığı dönemde FETÖ üyesi Bilgili tarafından hazırlanmış 

olması ve bu belgenin başka bir soruşturma denilerek diğer kumpas soruşturmalarından bu 

davaya monte edilmesinin esas gayesini anlamak hiç de zor değildir. Bu belgenin atılı suçla hiç bir 

ilişkisi olmamakla birlikte, başka amaçlara matuf olduğu anlaşılmaktadır.  

 

14) DYP Milletvekili İçişleri Eski Bakanı Meral Akşener’in 08 Temmuz 1997 tarihli 

“Basın Açıklamasının Bant Çözümü” başlıklı büyük harflerle yazılmış 10 sayfadan oluşan belge 

(49.Kls. S:152-162);  

 

Mağdur Meral Akşener mahkemede beyanda bulunmuş ve değerlendirmesi yapılmıştır. Bu 

siyasinin 8 Temmuz 1997 tarihinde yaptığı “basın açıklamasının bant çözümü” CMK ya uygun  

yasal  bant çözümü değildir. Bu çözüm “Orakoğlu’nun bant çözümü”dür. Mahkeme bu çözümü 

yasal kabul ederek ve buna dayanarak iddiada bulunması hukuk dışıdır. Bu çözüm duruşmalarda 

tartışılmamıştır. Kaldı ki, bant çözümü denen metinde, atılı suça dayanak olacak kesin ve somut 

hukuki bilgi ve belgeler değil, sanmalara dayalı siyasi mülahazalar bulunmaktadır.  

  
15) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığından 29 Nisan 1997 tarihli 

Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemine Uygun Şekilde BÇG'ye Gönderilen Belgeler ( 47.kls. s. 67, 

68, 69 ) (3 adet belge);  

 

Bu belgelerin ıslak imzalı asılları mevcut değildir. Orakoğlu’nun ibraz ettiği imajı alınmamış 

CD içinde ve Hanefi Avcı’nın ikametinde bulunan 8 Nolu CD içinde bulunan dijital çıktılardır. Bu 

belgelerden;   

 

a. RAPAD: BATGUNDURAP/DENKOM/00/MAY// (47.Kls.s.69) (kls.111.s.278); Bu 

belgede, hazırlayan Dz.P.Yzb Levent Gülmen ve  müsaade eden Dz.Kur.Kd.Alb Eser Şahan’ın 

fotokopi imzaları bulunmaktadır. Levent Gülmen davada sanık değildir, Eser Şahan ise vefat 

etmiştir.  Belge üzerinde isimleri bulunan kişiler tarafından belge doğrulanmamıştır. Islak imzalı 

aslı ya da imha tutanağı da yoktur.  

 

Gerekçeli kararda bu belge ile ilgili olarak;  “29 nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu rapor 

sistemi isimli belgenin deniz kuvvetleri komutanlığı tarafından icraya konulduğu anlaşılmıştır.” 

Değerlendirmesi yapılmıştır. Islak imzalı aslı bulunmayan, teyit edilmemiş, hazırlayan Levent 

Gülmen’in sanık olmadığı, müsaade edenin vefatı nedeni ile teyit edemediği, imha tutanağı da 

bulunmayan ve diğer sanıkların bilgi sahibi olmadığı ve savunma sınırları dışında kalan bu belgeye 

bakarak, icraya konulduğunun anlaşılması hukuken mümkün değildir.  

 

b. RAPAD:BATGÜNDURAN/DENKOM/001/MAY//GTSG/(47.Kls.s.68)(kls.111.s.27)  

Bu belgede, hazırlayan Dz.Kd.Yzb.Hakan Pelit  ve  müsaade eden Dz.Kur.Kd.Alb Eser Şahan’ın 

fotokopi imzaları bulunmaktadır.  Belge içeriğinde “dönem içinde duyum ve bilgi intikal etmediği” 

yazılıdır. Yani herhangi bir bilgi akışı yoktur. Sanık Hakan Pelit bu belgeyi Nöbetçi subayı iken, 

resmi tatil günü  ve bir bilgi akışı olmadığı için genel karargah nöbetçi subayı görevi nedeni ile 

imzaladığını, belgeden haberi olmadığını beyan etmiştir.   
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c. RAPAD : BATGUNDURAP/DENKOM/012/MAY// (47.Kls.s.67) (kls.111.s.276) ; 

Bu belgede, hazırlayan Dz.P.Yzb Levent Gülmen ve  müsaade eden Dz.Kur.Kd.Alb Eser Şahan’ın 

isimleri bulunmaktadır. Ancak belge imzalı değildir. İşleme konulmamıştır. Resmi belge niteliği 

yoktur. Levent Gülmen davada sanık değildir, Eser Şahan ise vefat etmiştir. Belge üzerinde 

isimleri bulunan kişiler tarafından belge doğrulanmamıştır.  

 

Yukarıdaki açıklanan belgelerin hukuki delil niteliği yoktur. Kaldı ki BÇG nin yasal olduğu 

yüzlerce gerekçe ile dilekçemizde açıklanmıştır.  

 

16) BÇG Belgeleri İle İlgili Yazı (47.kls. s. 105);  

 

 29 Temmuz 1997  tarihli ve Kora. Aydan Erol fotokopi İmzalı, Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığına 

hitaben yazılmış olduğu görülen içeriğinde; Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Hasan Celal 

Güzel tarafından 27 Temmuz 1997 günü Parti Genel Merkezinde yapılan basın toplantısında  

Gnkur Başkanlığının  Dz.K.K.lığına gönderdiği 16 Nisan 1997  ve  29 Nisan 1997  tarihli belgelerin 

yapılan araştırmada, basına verilen yazılardaki “GİZLİ” ve “KİŞİYE ÖZEL” damgaları ile Dz.K.K.lığına 

gönderilen orijinal nüshalardaki damgaların yer ve özellik itibariyle HEMEN HEMEN AYNI 

OLDUĞUNUN GÖRÜLDÜĞÜ ve Dz.Onb.M.Kadir SarmusaK tarafından gerçekleştirilen belge 

sızdırma eylemiyle iltisaklı olduğunun değerlendirildiğine yönelik Dz.K.K.lığı Askeri savcılığına 

gönderilen adli soruşturma ile ilgili  değerlendirme olduğu şeklen  anlaşılmaktadır.  

 

Bu belgenin Hanefi Avcı’nın evinde yapılan aramada elde edilen CD içerisindeki belgeler 

arasında da bulunduğu (111 Kls. S:246) belirtilmekle birlikte, ıslak imzalı aslı ve imha tutanağının 

olduğu yönünde bir değerlendirme yoktur. Gerekçeli karardaki belgenin tanımlaması “BÇG 

Belgeleri ile ilgili yazı” olsa da, söz konusu belge BÇG faaliyetleri ile ilgili değildir. Konusu ne 

olursa olsun, sızdırılan resmi belgeler hakkında mevzuat gereği yapılması gereken adli işleme 

konu bir belge olduğu anlaşılmaktadır. Belgenin atılı suç ile bir ilişkisi yoktur.  

 

ZZ. (29) SORUŞTURMA AŞAMASINDA GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDAN GÖNDERİLEN 

BELGELER (250 Kls. S:284) (G.K.s.3091-3133):  

 

Bu başlık altında, Genelkurmay Başkanlığından GÖNDERİLMEYEN ve sahte CD 5 içinde 

bulunan Gnkur 2.Başkanı Org.Çevik Bir’in resmi  görüşmelerine ait olduğu iddia edilen sözde 

görüşme tutanakları, mahkeme tarafından Gnkur Başkanlığından gönderilmiş belgeler şeklinde 

tanımlanarak delil üretilmiştir.  

 

Ayrıca, soruşturma aşamasında Gnkur Başkanlığı, Kuvvet K.lıkları ve J.Gn.K.lığına ait evrak 

imha tutanaklarından söz edilerek, tutanaklarda sözde imhası görülen evrakların, konu, evrak 

numarası ve sayfa sayılarına bakılarak, bu belgelerin, sahte CD 5 içinde bulunan veya Tamer 

Tatar’ın 16.01.2013 tarihinde FETÖ üyesi savcıya teslim ettiği iddia edilen sözde belgeleri teyit 

ettiği, aynı belgeler olduğu, olmayan evrakın imhasının da mümkün olmadığı gibi, anlamsız ve 

hukuk dışı gerekçeler ile, bu sözde belgelerin gerçekliğine, sahte CD 5 ve diğer sözde belgelerin 

belge içeriklerinin doğru olduğuna, bu sözde belgelerde yer alan hususların icra edildiğine karar 

verilerek hüküm kurulmuştur. 
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Söz konusu evrak imha tutanaklarının, sahte olduğu, yönergeye aykırı olarak düzenlendiği, 

çelişkiler bulunduğu dilekçemizin her belge ile ilgili kısmında açıklanmış olmakla birlikte;   İMHA 

TUTANAĞINDA YER ALAN BİR BELGENİN, SADECE KONU, TARİH, EVRAK NUMARASI, GİZLİLİK 

DERECESİ VE SAYFA SAYISINA BAKILARAK, İMHA EDİLEN BELGENİN ASLINI GÖRMEDEN VE 

İÇERİĞİNDEKİ TAM METNİ BİLMEDEN, İMHA EDİLDİĞİ GÖRÜLEN BU EVRAKLARIN,  AYNI KONU, 

TARİH VE EVRAK NUMARASINA SAHİP OLDUĞUNDAN BAHİSLE SÖZDE BELGELERİN İÇERİK 

METNİ İLE BİREBİR AYNI OLDUĞUNA KESİNLİKLE KARAR VERİLEMEZ.  

 

Islak imzalı asıl evrak olmayan fotokopi belgeler üzerinde, konu, evrak numarası ve sayfa 

sayısı aynı kalmak üzere, içeriğinde  her türlü tahrifatın yapılması her zaman mümkündür.  

Fotokopi belge üzerinde bu tahrifatın olmadığını söyleyebilecek hiç bir teknik inceleme yoktur.  

 

Bilgisayara kaydedilmiş dijital belgelerin ya da fotokopi evrakların, ıslak imzalı asıl evrak ile 

mukayese edilmeden, gerçek belge olduğunun, aslı ile aynı olduğunun, üzerinde tahfirat 

yapılmadığının kesin olarak tespiti, hiç bir biçimde mümkün değildir.  Mahkemenin, karara 

dayanak aldığı tüm belgeler, aslı ile mukayese edilmemiş, ıslak imzalı aslı bulunmamış, hiçbir 

makam tarafından arşivde bulunan orijinal asıl belge içeriği ile teyit edilmemiş, dijital, imzasız  

ya da fotokopi imzalı sözde belgelerdir. Bu nedenle, üstelik yüksek yargı kararlarına rağmen 

mahkemenin dijital /fotokopi bu sözde belgeleri gerçek kabul ederek verdiği hüküm hukuk 

dışıdır.  

Bu kısımda yer alan ve soruşturma aşamasında gönderilen belgelerin, üretilmiş belge 

oldukları, dilekçemizin ilgili kısımlarında detayları ile açıklanmış olmakla birlikte, bu başlık altında 

dilekçemizin ilgili kısmına atıf yapılarak kısaca izah edilecektir;  

1) (A.) Gnkur MEBS Başkanlığının 1997 yılına ait 4 adet arşiv malzemesinin imha 

edildiğini gösterir 29.06.2011 tarihli imha tutanağı (G.K.s.3091)(Kls.250 s.662); 

 

Gnkur Başkanlığından FETÖ üyesi M.Köse imzalı evrak ekinde gönderilen 29.06.2011 tarihli 

bu imha tutanağı ile;  4 Nisan 1997 tarihli “154” ara numaralı “Çalışma Grubu Kurulması” konulu 

evrakın,  4 Nisan 1997 tarihli “155” ara numaralı “Çalışma Grubu Kurulması” konulu evrakın, 10 

Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu” konulu evrakın, 29 Nisan 1997 tarihli “Batı çalışma 

Grubu Rapor Sistemi” konulu evrakın imha edildiği şeklen görülmektedir.  

Gnkur MEBS Başkanlığının 250. Kls. s.662 de bulunan 2011 yılına ait imha Tutanağı (Arşivlik 

veya Arşiv malzemesi Envanteri) aşağıdadır;   
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Bu imha tutanağının, gerçek bir imhaya ait olmadığının en önemli delili,  imha edildiği şeklen 

görülen 1997 tarihli evraklara ait evrak GÜVENLİK NUMARALARININ tutanakta yazılı olmasıdır. 

Bu imha tutanağı (Arşivlik veya Arşiv malzemesi Envanteri) sonradan düzenlenmiş, sözde 

belgedir.  1997 yılı evraklarda hiçbir şekilde evrak GÜVENLİK NUMARASI BULUNAMAZ.  

 

Güvenlik Numarası basma usülü ilk kez 5 Kasım 2002 yılında yayınlanan emirle yürürlüğe 

girmiş ve 2008 yılında güncelleştirilen TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi (MY-75-1(B)) Bölüm 7-7 

de yer almıştır.   Bu konu ve imha tutanağının sahte olduğu, dilekçemizin. “4 Nisan 1997 tarihli 

“çalışma grubu oluşturulması” konulu belge ““başlıklı  “20.N.3)” maddesinde ve “Evraklarda Güvenlik 

Numarası Kullanımı ve Kumpas Belgeleri” başlıklı “37.” Maddesinde detayları ile açıklanmıştır. 

Evrak güvenlik numaraları, EVRAKI ÇIKARAN MAKAM TARAFINDAN VERİLİR. Evrak alan makam 

güvenlik numarası veremez. Bu durumda, imha tutanağında yazılı 4 evraka Gnkur Harekat 

Başkanlığının 1997 yılında güvenlik numarası verdiği anlaşılmalıdır ki, bu durum Gnkur Harekat 

Başkanlığının diğer HİÇ BİR GERÇEK EVRAKINDA GÖRÜLMEMEKTEDİR.  

 

Çalışma Grubu Kurulması görevinin koordinatör makamını  İstihbarat  Başkanı olarak 

emreden  4 Nisan 1997 “154” ara numaralı evrak aynı gün iptal edilerek, Koordinatör Makam 

Harekat Başkanlığı olarak emredilmiştir. Bu durumda iptal edilen 154 numaralı evrakın 2011 

yılına kadar yürürlükte kalması da mümkün değildir. Ayrıca 1997 yılı evrakların yönerge gereği 

MEBS Başkanlığınca 1.Kademe Arşive teslim edilmesi ve bu imhanın, 1.Arşiv Kademesi tarafından 

yapılması gerekirdi.  Sözde İmha tutanağı her şekilde SAHTEDİR.  

Mahkeme bu sahte imha tutanağına bakarak gerekçeli kararda bu kısmın sonunda 

(G.K.s.3091);  “4 Nisan 1997 tarihli evrakın Batı Çalışma Grubu tarafından yukarıda Belirtilen 

04.04.1997 Tarihli Çalışma Grubu Oluşturulması, 10.04.1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu 

Oluşturulması, 29.04.1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi Oluşturulmasına Dair 

Güvenlik Numarası Yok 

Güvenlik Numarası Var 
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Belgelerin Genelkurmay MEBS Başkanlığına (J-6) icra için gönderildiği ve icra edildiği ve belgelerin 

29.06.2011 tarihinde imha edildiği anlaşılmıştır.”  Şeklinde değerlendirme yapmıştır. Bu anlamsız 

değerlendirmenin ne hukuki, ne de idari mevzuat açısından bir gerçekliği yoktur.  

 

2) (B.) J.Gn.K.lığının 1997 yılına ait arşiv malzemesinin imha edildiğini gösterir 

28.06.2009 tarihli imha tutanağı (G.K.s.3091)(Kls.250.s.77-276);  

 

J.Gn.K.lığına ait  28.06.2009 tarihli bu sözde imha tutanağı tahrif edilmiş ve FETÖ üyesi 

savcı Bilgili tarafından bir kez daha tahrif edilip aslı gizlenerek fotokopisi adli emanate verilmiş 

sözde belgedir. Mahkeme bu sözde belgeye bakarak, 6 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Harekat 

Konsepti” ve 27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Eylem Planı” belgelerinin gerçekliğine karar 

vermiştir.  

 

Bu sözde imha tutanağı gerekçeli kararda(s.3091); “Genelkurmay Başkanlığının 27 Ağustos 

2012 (EK C) ve 20 Eylül 2012 tarihlerinde Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Başsavcılığa 

göndermiş olduğu Batı Çalışma Grubu ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığı 

1997-2009 Arşiv dönemine ait 180 sayfa arşiv malzemesi envanteri listesinin 28 Mayıs 2009 

tarihinde düzenlendiği bildirilerek gönderilmiş ve dosya içerikleri aşağıda belirtilmiştir.(250 Kls. 

S:77-257)” şeklinde tanımlanmıştır. 

Bu imha tutanağının sahteliği ve FETÖ üyesi Bilgili’nin üzerinde yaptığı tahrifat;  

dilekçemizin “20.MM.4)”  maddesindeki “6 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Harekâtı Konsepti” nin 

sayfa sayısı ile imha tutanaklarındaki sayfa sayısı aynı değildir. imha tutanakları tahrif edilmiş / 

üretilmiş sahte kumpas belgeleridir.” başlığı altında, “20.NN.1)” maddesindeki  “27 Mayıs 1997 

tarihli sözde “Batı Eylem Planı” nın sayfa sayısı ile imha tutanaklarındaki sayfa sayısı aynı değildir. 

İmha tutanakları tahrif edilmiş / üretilmiş sahte kumpas belgeleridir.” başlığı altında,  “39.B.1)”  

maddesindeki “6 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Harekatı Konsepti”nin imhasını gösteren 

Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığına ait 180 sayfadan oluşan imha edilen arşiv 

malzeme envanterinin aslı adli emanette yoktur.” başlıkları altında açıklanmıştır.   

 

Ancak kısaca hatırlatmakta yarar görüyoruz;  

 

 İmha tutanağı ile 6 Mayıs 1997 sözde “Batı Harekatı Konsepti”nin sayfa sayıları 

uyuşmadığından (sayfa sayılarının uyuştuğu gerekçeli kararda belirtilmemiştir) imha tutanağının 

sayfa sayısı hanesi FETÖ cü savcı Bilgili tarafından kasıtla POST-İT ile kapatılarak fotokopisi 

çekilmiş, bu şekilde hem dava klasörüne hemde Adli Emanete verilmiştir. ASLI ADLİ EMANETTE 

OLDUĞU İFADE EDİLEN J.GN.K.LIĞI ARŞİV MALZEMESİ ENVANTERİ BAŞLIKLI TUTANAĞIN (İMHA 

TUTANAĞI) SAYFA NUMARASI AÇIK OLAN ASLI, ADLİ EMANETTE YOKTUR.  

 

131.klasör S:259 ve 173 de bulunan Jandarma Genel K.lığının imha tutanağının ilgili kısmı 

aşağıdadır;  
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 İmha tutanağında biri  81. sırada (6 Mayıs 1997 tarihli), diğeri 104. Sırada (9 Haziran 1997) 

tarihli olmak üzere iki adet “Batı Harekatı Konsepti” nin imha edildiği görülmektedir.  104. 

Sırada 9 Haziran 1997 tarihli imha edilen “Batı Harekatı Konsepti”nin;  104.satırın evrak sayfa 

adedini gösteren son sütununda belgenin bir (1) sayfadan ibaret olduğu görülmektedir. 
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 İmha tutanağında  Evrak Sıra Numarası 81.den sonra 38, 39 ve 40’düştüğü, 40 dan sonra 

tekrar 80, 81, 82 şeklinde düzenli artarak devam ettiği görülmektedir. Tutanakta iki adet 81. 

evrak satır numarası vardır.  6 Mayıs 1997 tarihli sözde belge, ikinci kez tekrar eden  81. evrak 

satır numarasında bulunmaktadır. Belge 81.sıraya sonradan monte edilerek, tutanakta tahrifat 

yapıldığı anlaşılmaktadır.  

 

Mahkeme bu üretilmiş imha tutanağına bakarak gerekçeli kararda (3099); “Yukarıdaki 

belgelerin incelenmesinde; Jandarma Genel Komutanlığı ve Jandarma Bölge Komutanlıkları, Batı 

Çalışma Grubunun istediği bilgi ve belgeler ile batı çalışma grubu rapor sisteminde belirtilen ve 

batı çalışma grubu tarafından istenen BATOLBİLRAP (Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu) 

belgelerini 1997 yılı nisan ayında göndermeye başladığı ve 10.12.2003 tarihine kadar devam 

ettiği, bu tarihten itibaren batı çalışma grubu rapor sisteminde belirtilen batolbilrap adının yerine 

sıra numarası devam edecek şekilde olay bildirim raporlarını ve batı çalışma grubunun istediği 

bilgi ve belgeleri 13.03.2009 tarihine kadar batı çalışma grubuna gönderdikleri tespit edilmiştir.” 

Demektedir.  

 

J.Gn.K.lığına ait  olduğu iddia edilen 28.06.2009 tarihli bu sözde imha tutanağı tahrif edilmiş 

ve FETÖ üyesi savcı Bilgili tarafından bir kez daha tahrif edilip aslı gizlenerek fotokopisi adli 

emanate verilmiş sözde belgedir. BU ÜRETİLMİŞ / TAHRİF EDİLMİŞ SÖZDE İMHA TUTANAĞINA 

BAKILARAK HİÇ BİR BELGENİN GERÇEKLİĞİNE KARAR VERİLEMEZ.  

 

Kaldı ki; mahkeme 10.12.2003 tarihine kadar gönderildiğini ileri sürdüğü “BATOLBİLRAP 

(Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu)” belgelerinin hiç birisinin içeriğinde neyin rapor 

edildiğini bilmeden, atılı suç ile ilişkisini delillendirmeden hüküm kurmuştur. Üstelik 18 Haziran 

1997 tarihinde istifa etmiş hatta bu istifa sonrasında, 55. ve 56.Cumhuriyet Hükümetleri kurulup 

istifa etmiş, 57.Cumhuriyet Hükümeti kurulmuştur. Mahkeme ise bu döneme denk gelen 2003 

yılına işaret ederek, 18 Haziran 1997 tarihinde istifa etmiş bir hükümetle ilgili atılı suça delil  

üretmiştir. Bu tespitin akılla izah edilebilecek bir yanı olmadığı gibi, mahkeme doğruluğunu ve 

içeriğini ortaya koyamadığı belgelerin 54.Hükümeti nasıl ve ne şekilde ıskat ettiğini de 

açıklayamamıştır.  

 

3) Yukarıda belirtilen belgeler ile soruşturma dosyasında bulunan belgelerin 
karşılaştırılması (131 kls. s:184-284); 
 

Mahkeme bu başlık altında, J.Gn.K.lığının tahrif edilerek üretilmiş imha tutanağında yer 

alan belge isimlerine bakarak, müşteki ve avukatlarının CD içinde  FETÖ üyesi savcı Bilgili’ye 

verdiği, sözde dijital belgelerin fotokopilerini, hatta fotokopileri üzerinde tahrifat yapılarak 

üretilen yine fotokopi belgeleri, sahte CD 5 içindeki yine aynı fotokopi sözde belgelerle  mukayese 

edip bir sonuca varmaya kalkmıştır.  

 

a. Mahkeme gerekçeli kararda (s.3099); “Katılan Bülent Orakoğlu, Arslan 

Değirmenci, Av.Şeref Malkoç, Mehmet Bekaroğlu, Kazım Arslan, Teoman Rıza Güneri ve Şamil 

Tekir' in soruşturma dosyasına sunduğu belgeler arasında bulunan Batı Çalışma Grubu Rapor 

Sistemi Konulu Belge ile, Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen yukarıda belirtilen 

Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığı, Arşiv Daire Başkanlığının 180 sayfalık yok 
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edilecek arşiv malzeme tutanağının 1. sayfasının 4. sırasında belirtildiği evrakın tarih, sayı, 

konu ve gizlilik derecesi ile birebir uyuştuğu tespit edilmiştir. (131.kls. S:260-275-araştırma 

tutanağı 282-284)”  demektedir.  

 

Ancak bu belgeler BİREBİR UYUŞMAMAKTADIR. UYUŞTUĞU İFADE EDİLEN BELGELER 

BİRBİRLERİN FOTOKOPİLERİ ÜZERİNDE YAPILAN TAHRİFATLARLA,  BİREBİR AYNI OLMAMASI 

GEREKEN İMZA VE EL YAZILI EVRAK ARA NUMARALARI İLE  EL YAZILI EVRAK TARİHİ  BİREBİR 

AYNI KALMAK ÜZERE, DAĞITIM ADRESLERİ VE  ARZ/RİCA  SATIRLARI DEĞİŞTİRİLEREK, 

BİRBİRLERİNDEN ÜRETİLMİŞ BARİZ HATALARI BULUNAN KUMPAS BELGELERİDİR.  

 

Bu husus, dilekçemizin “Hanefi Avcı’nın Eskişehir ilindeki ikametinde yapılan aramada elde 

edilen ve 8 ile numaralandırılan CD içerisindeki batı çalışma grubu ile ilgili bilgi ve belgeler”  başlığı 

altında “20.WWW.” maddesinde açıklanmıştır.    

 

b. Mahkeme gerekçeli kararda (s.3099); “Genelkurmay antetli CD içerisinde 

bulunan Batı Harekat Konsepti konulu belge,Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen 

yukarıda belirtilen Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığı, Arşiv Daire Başkanlığının 180 

sayfalık yok edilecek arşiv malzeme tutanağının 8. sayfasının 81. sırasında belirtildiği evrakın 

tarih, sayı, konu ve gizlilik derecesi ile birebir uyuştuğu tespit edilmiştir. (131.kls. S:247-259 

araştırma tutanağı 282-284)”  demektedir.  

 
Sahte CD 5 içindeki 6 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Harekatı Konsepti” J.Gn.K.lığının  1997 

yılına ait arşiv malzemesinin imha edildiğini gösterir 28.06.2009 tarihli  tahrif edilerek üretilmiş 

sözde imha tutanağındaki bilgiler ile KESİNLİKLE UYUŞMAMAKTIR.  Bu husus, hem yukarıdaki 

maddede hem de dilekçemizin “20.MM.4)”  maddesindeki “6 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı 

Harekâtı Konsepti” nin sayfa sayısı ile imha tutanaklarındaki sayfa sayısı aynı değildir. imha 

tutanakları tahrif edilmiş / üretilmiş sahte kumpas belgeleridir.”  ve  “39.B.1)”  maddesindeki “6 

Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Harekatı Konsepti”nin imhasını gösteren Jandarma Genel 

Komutanlığı Harekat Başkanlığına ait 180 sayfadan oluşan imha edilen arşiv malzeme 

envanterinin aslı adli emanette yoktur.” başlığı altında açıklanmıştır.   

 

c. Mahkeme gerekçeli kararda (s.3100); “Genelkurmay antetli CD içerisinde 

bulunan Batı Eylem Planı konulu belge ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen 

yukarıda belirtilen Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığı, Arşiv Daire Başkanlığının 

180 sayfalık yok edilecek arşiv malzeme tutanağının 9. sayfasının 86. sırasında belirtildiği 

evrakın tarih, sayı, konu ve gizlilik derecesi ile birebir uyuştuğu tespit edilmiştir. Belge talep 

üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilmiştir. (131.Kls. S:226-246 araştırma tutanağı 

282-284)”  demektedir.  

 

Sahte CD 5 içindeki 27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Eylem Planı”  J.Gn.K.lığının  1997 yılına 

ait arşiv malzemesinin imha edildiğini gösterir 28.06.2009 tarihli  tahrif edilerek üretilmiş sözde 

imha tutanağındaki bilgiler ile KESİNLİKLE UYUŞMAMAKTADIR. Bu husus, hem yukarıdaki 

maddede hem de dilekçemizin “20.NN.1)” maddesindeki  “27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı 

Eylem Planı” nın sayfa sayısı ile imha tutanaklarındaki sayfa sayısı aynı değildir. İmha tutanakları 

tahrif edilmiş / üretilmiş sahte kumpas belgeleridir.” başlığı altında açıklanmıştır.   
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4) (C.) Hv.K.K.lığının 1997 yılına ait arşiv malzemesinin imha edildiğini gösterir 

27.08.2010 tarihli imha tutanağı (G.K.s.3100)(Kls.250.s.260-276);  

Hv.K.K.lığının Arşiv Malzemesi İmha Tutanağı FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden ve Ütgm 

Nazlıgül Daşdanoğlu’nun intiharına sebep olan, Hava İstihbarat Kurmay Albay Emin Mert 

tarafından MY 71-1-(A)/(B) TSK Arşiv Yönergesine aykırı ve sahte olarak düzenlenmiş uydurma 

belgedir (kls.250. S.870). Kumpasın bir parçası olarak düzenlenmiştir. 

Bu sözde imha tutanağı gerekçeli kararda (s.3100); “Genelkurmay Başkanlığının 27 Ağustos 

2012 tarihli yazısı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş olduğu yazısında, Batı Çalışma 

Grubu ile ilgili belgelerin Hava Kuvvetleri Komutanlığının 26 Mart 2010 tarihinde imha edildiğine 

dair kayıtların (EK Ç) de gönderildiğinin belirtildiği, EKÇ'de bulunan 1 sayfadan oluşan belgede, 

Sıra Numarası, Evrakı Çıkaran Makam, Evrak Tarihi, Desimal Numarası, Konusu ve açıklaması 

bulunan toplam 50 adet gizli, kişiye özel evrakın 26.03.2010 tarihinde MY.75-1(B) yönergesine 

uygun olarak imha edildiği, Tutanağın altında Üye Emin Mert Hava İstihbarat Kurmay Albay 

İKK.Ş.Müdürü imzası, Üye Erdogan Arslantaş Hava Pilot Tuğgeneral İstihbarat Plan Yönetim 

D.Bşk. imzası, Onay Mehmet Yılmaz Erdoğan Hava Pilot Tümgeneral İstihbarat Başkanının 

imzasının bulunduğu anlaşılmakla BELGE İÇERİĞİNDE(EK Ç);” şeklinde tanımlanmıştır. 

Bu sözde imha tutanağının üretilmiş sahte belge olduğu; dilekçemizin “20.MM.4)”  

maddesindeki “6 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Harekâtı Konsepti” nin sayfa sayısı ile imha 

tutanaklarındaki sayfa sayısı aynı değildir. imha tutanakları tahrif edilmiş / üretilmiş sahte 

kumpas belgeleridir.”,  “20.NN.1)” maddesindeki  “27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Eylem Planı” 

nın sayfa sayısı ile imha tutanaklarındaki sayfa sayısı aynı değildir. İmha tutanakları tahrif 

edilmiş / üretilmiş sahte kumpas belgeleridir.” ve  “20.MM.5).” maddesindeki “Hava K.K.Lığı 2010 

yılı arşiv malzemesi imha tutanağı sahtedir.” başlığı altında açıklanmıştır.   

 

FETÖ itirafçısı Hv.İsth.Kur. Albay Emin Mert tarafından hazırlanan imha tutanağının 

uydurma olduğunu gösteren hususları kısaca hatırlatmakta yarar görüyoruz;  

 

 İmha tutanağında yazılı evrakların, MY 75-1(A) ya uygun olarak 26.03.2010 tarihinde imha 
edildiği..” ifade edilmektedir.  Ancak, sözde belgenin imha tarihi olan 2010 yılında MY 75-1 (A) 
Yönergesi yürürlükte değildir. Kaldı ki, evrak imhaları MY 71-1 (A /B) Arşiv Yönergesine göre 
yapılır.  

 

 İmha tutanağında belirtilen EVRAKLARIN SAYFA SAYILARI YAZILI DEĞİLDİR.  Hiçbir evrak ile 
mukayese edilemez.  Hiçbir evrak ile sözde  imha tutanağındaki evrak bilgilerinin BİREBİR AYNI 
OLDUĞU SÖYLENEMEZ. 

 

 İmha tutanağı MY 71-1 (A) Arşiv Yönergesinde gösterilen “imha tutanağı” formatında 

değildir. Böyle bir imha tutanağı (Arşiv Malzemesi Envanteri - Yok Edilecek Arşiv Malzemesi 

Tutanağı) formu MY 71-1 (B) Yönergesinde de yoktur. İMHA TUTANAĞI UYDURMADIR.  

 

 Sözde tutanakta gerçek bir imha tutanağında bulunması gereken “ikincil evrakla birlikte 

sayfa adedi”, “Gizlilik Derecesi” ve “İmha Yılı” sütunları YOKTUR. Ancak formatta bulunmayan 

“AÇIKLAMALAR” sütunu eklenmiştir. Bu tutanak yönergelerde (MY 71-1 (A/B) Arşiv Yönergesi) 

bulunan hiçbir formata benzemeyen uydurma bir imha tutanağıdır.  
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 MY 71-1 (B /A) ye göre ilk sayfa olarak düzenlenmesi gereken Envanter ve Ayıklama İmha 

komisyonu ve imha bilgilerinin yer aldığı ön sayfası, Hv.K.K.lığı uydurma imha tutanağında 

bulunmamaktadır. Bunun yerine yönergeye aykırı olarak belge altına imzalar atılmıştır.  

 

    Bu uydurma imha tutanağında yer alan sözde evrak isimlerine bakarak, bu evrakların CD 5 

içindeki sözde belgeler ile BİREBİR AYNI OLDUĞUNA KESİNLİKLE KARAR VERİLEMEZ.  

 

5) (D.) Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı İç İsth.Ş.İrtc.Faal.Ks. 

16.07.2002 tarihli Yok Edilecek Arşiv Malzeme Tutanağı (Kls. 250 s. 830-868); 

 

Kara Kuvvetleri K.lığının 16.07.2002 tarihli 36 sayfadan oluşan imha tutanağında; 6 Mayıs 

1997 tarihli sözde “Batı Harekâtı Konsepti” nin ve 27 Mayıs 1997 tarihli  sözde “Batı Eylem Planı” 

nın  imhası bulunmamaktadır. Bu imha tutanağı, bu iki belgenin üretilmiş sahte belge olduğunu 

kanıtlayan tutanaktır. Mahkeme, bu önemli hususu gerekçeli kararda sessizce geçiştirmiştir.  

 

Bu imha tutanağı ile ilgili olarak gerekçeli kararda (s.3100);  “36 sayfadan oluşan dosya 

fihrist suretlerinin incelenmesinde; batı çalışma grubuna gönderilen isimli ve isimsiz ihbar 

mektupları ve telgraflar, BÇG ye Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığından ve ayrıca bu komutanlıkların alt 

birimlerinden düzenli olarak gönderilen BÇG raporları, BÇG nin istediği bilgiler ve BÇG nin bu 

komutanlıklara göndermiş olduğu BÇG ile ilgili bilgi ve belgelerin bulunduğu anlaşılmıştır.” 

Denmektedir. Ancak;  

 

İmha tutanağında yazılı bir belgenin, sadece konu, tarih, evrak numarası, gizlilik derecesi ve 

sayfa sayısına bakılarak, imha edilen belgenin aslını görmeden ve içeriğindeki tam metni 

bilmeden, imha edildiği görülen bu evrakların,  aynı konu, tarih ve evrak numarasına sahip 

olduğundan bahisle sözde belgelerin içerik metni ile birebir aynı olduğuna ve atılı suç ile ilişkili suç 

teşkil eden unsur taşıdığına kesinlikle karar verilemez.  

 

6) (E.) Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi (İGHD) Başkanlığı Koordinasyon 
Şubesine ait 36 sayfa dosya fihristi (Kls.1 s.306-344) (G.K.s.3106);  
 

Bu sözde fihrist   FETÖ üyesi M.Köse imzalı 12  Mayıs 2012 tarihli evrak ekinde, FETÖ üyesi 

savcı Bilgili’ye gönderilmiştir. 

 

Sözde fihristte "27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı" nüshalarının 2.kademe arşive teslim 

edildiği ALGISI YARATILMIŞTIR. Fihristte (14.sırada) sadece;  27 Mayıs 1997 tarihli sözde Batı 

Eylem Planı YER ALMAKTADIR. 6 Mayıs 1997 tarihli “Batı Harekat Konsepti” fihristte yazılı değildir 

 

BU sözde belge üretilmiş bir kumpas belgesidir. Bu sözde belgenin tahrif edildiği ve 

üretildiği dilekçemizin; “20.NN.1).a.” maddesindeki  “Gnkur İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığı 

Dosya Fihristi (Kls.1 s.313- 342)” başlığı altında açıklanmıştır.  

Gerekçeli kararda sözde fihrist (G.K.s..3106); “Genelkurmay Başkanlığının 15 Mayıs 2012 

tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş olduğu Batı Çalışma Grubu ile ilgili 

Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi (İGHD) Başkanlığı Koordinasyon Şubesine ait 36 sayfa 
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dosya fihristinin Genelkurmay 2. kademe arşivinde evrakların 2003-2004 yılları arasında teslim 

alındığını, 2. kademe arşivinde birkaç ay kaldıktan sonra gönderen birime iade edildiği, halen 

bu evrakın ve imha edildiklerine ilişkin evrakın bulunamadığı bildirilmiştir. (1.Kls. S:306-344)” 

Dosya içeriklerinin özetle; 

 

36 sayfadan oluşan dosya fihristlerinin baş tarafında "DOSYA FİHRİSTİ" gruplar halinde arşive 

kalkacak evraklar, Fihrist Sıra No:, Gnkur.Harekat Başkanlığı Sekreterliği , İGHD. Kor.Şube kısmı , B 

kategorisi, Teslim Eden : P.Kad.Bçvş.Osman Yıldız, Teslim Alan : Murat Sertdemir, Teslim tarihi 27 

Ocak 2004 olarak belirtildiği, Sayfa sonlarında, Fihrist dökümanı teslim edilmiştir. Teslim Eden, 

Teslim Alan isimleri,rütbeleri, fihrist sayfa adedi, doküman adedinin belirtildiği kaşenin bulunduğu 

anlaşılmıştır.” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Bu kumpas belgenin üretilmiş olduğunu kısaca açıklamakta yarar görüyoruz;  

 P.Kad.Bçvş.Osman Yıldız  2002 YILINA AİT EVRAKIN DOSYA FİHRİSTLERİNİ ALDIĞINI, fihristin 

A-29. sayfasının altına (2004 yılında) yazarak imzalamıştır. Yani FİHRİSTTE 1997 YILINA AİT 

EVRAK YOKTUR.   

 

 
 

Ancak, 2002 yılına ait evrakların teslim alındığı yazılı sözde fihristte, 1997 yılına ait sözde 

evraklar yer almaktadır!  

 2004 yılında yürürlükte bulunan MY 71-1(A) Silahlı Kuvvetler Arşiv Yönergesine (ve 3473 

sayılı kanuna bağlı yönetmeliğe)  göre, arşiv malzemesinin birimine iadesi diye bir işlem yoktur.  

DOSYA FİHRİSTİ İLE ARŞİVDEN BİRİMİNE EVRAK İADE EDİLEMEZ.   

 

 Fihristte yazılı evrakların   2.kademe arşivde “birkaç ay” kaldıktan sonra, gönderen birime iade 

edildiği belirtilmektedir.ANCAK, DOSYA FİHRİSTİ ÜZERİNDE İADE TARİHİNİ GÖSTERİR BİLGİ 

YOKTUR.  NE ZAMAN  İADE EDİLDİĞİ  BELLİ DEĞİLDİR. Dosya Fihristinin ilgili kısmı aşağıdadır  

(Kls.1 s.335, 336 ) ; 
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 2.Kademe Arşiv sorumlusu sivil memur MURAT SERTDEMİR’İN, BELGELERİ TESLİM ALIRKEN 

ATTIĞI İMZASI İLE (AŞAĞIDA), TESLİM EDERKEN ATTIĞI İMZASI (YUKARIDA) AYNI DEĞİLDİR  

    

 
  

 Sözde belgelere ait  İKİNCİ KADEME ARŞİVİNDE HERHANGİ BİR BİLGİYE ULAŞILAMADIĞI 

belirtilmesine rağmen FİHRİSTLERİN “ASLI GİBİDİR” ONAYININ GENEL EVRAK ARŞİV ŞUBE 

MÜDÜRÜ VEKİLİ MU.YZB. MİKAİL CERİT TARAFINDAN YAPILDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.  Yani arşivde 

aslı bulunmayan bilginin / fihristin aslı gibi olduğunu, 2012 yılında  Arşiv Ş. Md.V. kefil olmuş, 

onaylamıştır!    

                     
 

(6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti" ve "27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı" 

nüshalarının Silahlı Kuvvetler arşiv yönergesine uygun olarak arşivlenip arşivlenmediği hakkında 

Gnkur. Bşk.lığının 86.celsede okunan 30.11.2016 tarihli cevap yazısında (G.K.s.3010); 

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı İKİNCİ KADEME ARŞİVİNDE HERHANGİ BİR BİLGİYE 

ULAŞILAMADIĞI”  bildirilmiştir.) 

 

BU SÖZDE FİHRİST, 27 MAYIS 1997 TARİHLİ SÖZDE BATI EYLEM PLANININ VARLIĞINA SÖZDE 

KANIT OLMAK ÜZERE,  KÖSE-BİLGİLİ İŞBİRLİĞİ İLE TAHRİF EDİLEREK  ÜRETİLMİŞ HER YÖNÜ İLE BİR 

KUMPAS BELGESİDİR.  

 

7) (F.) Deniz Kuvvetleri Komutanlığının  26.03.2012 tarihli 44 sayfadan oluşan Yok 

Edilecek Arşiv Malzeme (imha) Tutanağı (Kls. 250 s. 176-244);  

 

Deniz Kuvvetleri K.lığının 26 Mart 2012 tarihli  36 sayfadan oluşan imha tutanağında; 6 Mayıs 

1997 tarihli sözde “Batı Harekâtı Konsepti” nin ve 27 Mayıs 1997 tarihli  sözde “Batı Eylem Planı” 

nın  imhası bulunmamaktadır. Bu imha tutanağı, bu iki belgenin üretilmiş sahte belge olduğunu 

kanıtlayan tutanaktır. Mahkeme, bu önemli hususu gerekçeli kararda sessizce geçiştirmiştir.  

 

İmha tutanağında yazılı bir belgenin, sadece konu, tarih, evrak numarası, gizlilik derecesi ve 

sayfa sayısına bakılarak, imha edilen belgenin aslını görmeden ve içeriğindeki tam metni 

bilmeden, imha edildiği görülen bu evrakların, aynı konu, tarih ve evrak numarasına sahip 
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olduğundan bahisle sözde belgelerin içerik metni ile birebir aynı olduğuna ve atılı suç ile ilişkili suç 

teşkil eden unsur taşıdığına kesinlikle karar verilemez.  

 

8) (G.) Görüşme Tutanakları (Gnkur. 2.Başkanı Org.Çevik Bir’in  yabancı ülkelerde 

yaptığı resmi görüşme tutanakları) (9.Klasör) (G.K.s.3115-3133); 

 

Bu kısımda yer alan Gnkur 2.Başkanı Org.Çevik BİR’in, yabancı ülke temsilcileri ile yaptığı 

görüşmelere ait olduğu iddia edilen TAMAMI İMZASIZ SÖZDE GÖRÜŞME TUTANAKLARI  

GENELKURMAY BAŞKANLIĞINCA GÖNDERİLMEMİŞTİR.  

 

ANCAK MAHKEME, CD 5 İÇİNDE NECDET/GÖRÜŞME KLASÖRÜNDE YER ALAN BU SÖZDE 

BELGELERİ, GEREKÇELİ KARARDA (S.3091) “SORUŞTURMA AŞAMASINDA GENELKURMAY 

BAŞKANLIĞINDAN GÖNDERİLEN BELGELER” BAŞLIĞI ALTINDA YAZARAK, GENELKURMAY 

BAŞKANLIĞINDAN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİĞİ ALGISI YARATMIŞTIR. BU KASITLI ÇARPITMA, 

MAHKEMENİN YARGI GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI VE DELİL ÜRETMESİ ANLAMINI DA 

TAŞIMAKTADIR.  

Sözde belgelerden yine aynı klasörde (NECDET/GÖRÜŞME/AJC-HEY.doc.) bulunan, ancak bu 

kısımda yer almayan, Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in American Jewısh Congress 

(AJC) Heyeti ile 4 Haziran 1997 tarihinde yaptığı  II nci Bşk. Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer 

imzasına açılan (imzasız) sözde görüşme tutanağının sahte olduğu dilekçemizin “20.H.” 

maddesinde açıklanmıştır. CD 5 İÇİNDE NECDET/GÖRÜŞME KLASÖRÜNDE BULUNAN TÜM 

SÖZDE GÖRÜŞME TUTANAKLARI ÜRETİLMİŞ İMZASIZ SAHTE BELGELERDİR.  

 

Gerekçeli karar sayfa 237 de “CD 5 den elde edilen görüşme tutanakları” şeklinde 

belirtilmesine rağmen,  gerekçeli karar sayfa 3115 de  “Genelkurmay Başkanlığından gönderilen 

belgeler” şeklinde kasıtla sanki Gnkur başkanlığından gelmiş belgelermiş gibi CD 5 içinde yer 

alan  Görüşme Tutanakları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır; .  

 

 Gnkur.II.Bşk.Çevik BİR’in Şubat 1996 tarihinde İsrail’e yapmış olduğu ziyaret ile ilgili Özet 

Formu  (9.Kls. S:224) 

 Gnkur.II.Bşk.Çevik BİR’in İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Moshe Yaalon ile 

yaptığı  görüşme tutanağı  (II nci Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer imzasına açılan) (20 

KASIM 1996 gün ve Gensek:0045-96/ÖZSEK. Sayılı yazısına EK-A (GÖRÜŞME TUTANAĞI) 

(9.Kls. S:380-383) (İMZASIZ) 

 Gnkur. II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in ABD Kongresi Araştırma Servisi Ortadoğu Uzmanı 

Bayan Carol Mıgdalovıtz ile yaptığı görüşme tutanağı (II nci Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet 

Soyer imzasına açılmış) (22 Ocak 1997 gün ve Gensek:0045-97/ÖZSEK. Sayılı yazısına EK-A 

(Görüşme tutanağı)  ( 9 Kls. S:365-372) (İMZASIZ) 

 Gnkur. II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in ABD de Amerıcan Turkısh Councıl Toplantıları 

esnasında, ABD Güvenlik Birimleri (İNSA BŞK., DIA BŞK., CIA BŞK.YRDC. ve CIA BŞK.VEKİLİ) 

Yetkilileri ile yaptığı görüşme tutanağı (21 Şubat 1997 tarihli, II nci Bşk.Özsek 

P.Kur.Kd.Alb.Necdet SOYER imzasına açılmış)  (9.Kls. S:361-364) (İMZASIZ) 

 Gnkur. II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in ABD ‘de Amerıcan Turkısh Councıl Toplantıları 

esnasında Jewıs Instıtute Natıonal Securıty Affaırs (JINSA) Yetkilileri ile Yaptığı görüşme 
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tutanağı (21 Şubat 1997 tarihli, II nci Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer imzasına açılmış) 

(9.Kls.S:359-360) (İMZASIZ) 

 Gnkur. II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in ABD’de Amerıcan Turkısh Councıl toplantıları 

esnasında yaptığı takdimden sonra 20 Şubat 1997 Perşembe günü sorulan sorulara verdiği 

cevaplara ilişkin tutanak (20 Şubat 1997  tarihli Gizli II nci Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet 

Soyer imzasına açılmış) (9.Kls. S:357-358) (İMZASIZ) 

 Gnkur. II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in Avrupa Parlemantosu Sosyalist Grup Başkanı 

Bayan Paulıne Green ve Beraberindeki heyet ile yaptığı görüşme tutanağı (26 Mart 1997 

gün ve Gensek:0045- 97/ÖZSEK. Sayılı yazısına EK-A (Görüşme tutanağı)) GİZLİ ibareli II nci 

Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer imzasına açımış) (9.Kls. S:344-355) (İMZASIZ) 

 

SÖZDE BELGELERİN SAHTE OLARAK ÜRETİLDİĞİNİN DELİLLERİ AŞAĞIDADIR;  

 

a. Mahkemenin, bu kısımda Gnkur Başkanlığından geldiği algısı yaratarak 

sıraladığı sözde görüşme tutanaklarının sahte CD 5 içindeki adres yolları, bilirkişi raporlarında 

yer alan içerik oluşturma zamanları ve sözde belge tarihleri aşağıdadır;  

 

 CD5\Bcg\Belgelerim\NECDET\GÖRÜŞME\YAALON.doc       içerik oluşturma 23.11.1996 15:45 

 CD5\Bcg\Belgelerim\NECDET\GÖRÜŞME\ GREEN.doc        içerik oluşturma 23.05.1998 08:16 

 CD5\Bcg\Belgelerim\NECDET\GÖRÜŞME\ CAROL.doc        içerik oluşturma 23.05.1998 05:44 

 CD5\Bcg\Belgelerim\NECDET\GÖRÜŞME\ATC-SORU.doc   içerik oluşturma 16.02.1997 19:17 

 CD5\Bcg\Belgelerim\NECDET\GÖRÜŞME\ ATC-MES.doc    içerik oluşturma 03.08.1997 13:23 

 CD5\Bcg\Belgelerim\NECDET\GÖRÜŞME\ ATC-JINS.doc     içerik oluşturma 01.03.1997 22:26 

 

YAALON.doc      içerik oluşturma 23.11.1996 15:45    Evrak tarihi; 20.11.1996 

GREEN.doc        içerik oluşturma 23.05.1998 08:16    Evrak tarihi;  26.03.1997 

CAROL.doc        içerik oluşturma 23.05.1998 05:44    Evrak  tarihi; 22.01.1997 

ATC-SORU.doc  içerik oluşturma 16.02.1997 19:17   Evrak  tarihi; 20.02.1997 

ATC-MES.doc    içerik oluşturma 03.08.1997 13:23    Evrak  tarihi; 21.02.1997 

ATC-JINS.doc     içerik oluşturma 01.03.1997 22:26     Evrak  tarihi; 21.02.1997 

 

Belgelerde yer alan yukarıdaki bilgilerden dahi, bu sözde belgelerin üretilmiş olduğu açık 

olarak görülmektedir;  

 

21.02.1997 tarihli sözde belge, görüşme yapılmadan 4 gün önce hazırlanmıştır;  

 

“ATC-SORU.doc” isimli word belgesi; Gnkur. II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in ABD’de 

Amerıcan Turkısh Councıl toplantıları esnasında yaptığı takdimden sonra 20 Şubat 1997 

Perşembe günü sorulan sorulara verdiği cevaplara ilişkin II nci Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet 

Soyer imzasına açılmış (imzasız) sözde görüşme tutanağıdır.  (9.Kls. S:357-358).  Bu belgeye göre 

Org.Çevik Bir, 20 Şubat 1997 tarihinde sorulara cevap vermiş ve sözde belge 20.Şubat 1997 

tarihinde tanzim edilmiştir. Ancak, belgenin CD 5 içindeki hazırlanma (içerik oluşturma) 

tarihine baktığımızda, BELGENİN 4 GÜN ÖNCE  16 ŞUBAT 1997 TARİHİNDE HAZIRLANDIĞI 

ANLAŞILMAKTADIR.  Yani,  Çevik Bir  20 Şubat 1997 tarihinde henüz sorulara cevap vermeden  4 
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gün önce Alb. Necdet Soyer büyük bir öngörü ile soruları ve cevapları aynen tahmin ederek sözde 

belgeyi hazırlamıştır!. CD 5 içindeki sözde belgeden alıntı aşağıdadır;  

 

 
 

Sözde belgeler, evrak tarihlerinden  14-16 ay sonra hazırlanmıştır;   

 

“GREEN.doc” isimli word belgesi;  26 Mart 1997 gün ve Gensek:0045- 97/ÖZSEK. sayılı 

yazısına EK-A olarak hazırlanmış gözükmektedir. Sözde belge; P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer imzasına 

açılmış (İMZASIZ), Gnkur.II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in Avrupa Parlemantosu Sosyalist Grup 

Başkanı Bayan Paulıne Green ve Beraberindeki heyet ile yaptığı görüşme tutanağıdır.  EVRAK 

TARİHİ  26 MART 1997 OLMASINA RAĞMEN, SÖZDE BELGENİN  HAZIRLANMA TARİHİ 23 MAYIS 

1998 DİR. Yani belge, üzerindeki tarihten 14 ay sonra hazırlanmıştır! 

 

CAROL.doc  isimli word belgesi;  22 Ocak 1997 gün ve Gensek:0045-97/ÖZSEK. Sayılı yazısına 

EK- A olarak hazırlanmış gözükmektedir. Sözde belge; P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer imzasına açımış 

(İMZASIZ),  Gnkur. II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in ABD Kongresi Araştırma Servisi Ortadoğu 

Uzmanı Bayan Carol Mıgdalovıtz ile yaptığı görüşme tutanağıdır. EVRAK TARİHİ   22 OCAK 1997 

OLMASINA RAĞMEN, SÖZDE BELGENİN  HAZIRLANMA TARİHİ 23 MAYIS 1998 DİR.  Yani belge, 

üzerindeki tarihten 16 ay sonra hazırlanmıştır! 

 

b. Sözde görüşme tutanakları 9.klasör “DİZİ PUSULASI”NDA bulunmamaktadır;   

Bu kısımda yer alan 6 adet imzasız sözde görüşme tutanağı 9.Klasör Dosya Fihristinde yazılı 

değildir. 9. Klasörün, sözde CD 5 den elde edildiği iddia edilen 333 sayfa sözde belgenin çıktısı 

alınarak oluşturulmuş olduğu zabıt katibinin hazırlayıp imzaladığı dosya fihristinden 

anlaşılmaktadır. Dosya fihristine göre 9.Klasörde “333” adet sözde belge vardır ve son sayfasına 

“333” numarası verilmiştir. Ancak sözde görüşme tutanaklarına  “344-372” arasında sayfa 

numarası verildiği ve  9 klasörün dizi pusulasına  göre 333  sayfadan ibaret olması gerekir iken, 

“390” SAYFA OLDUĞU, KLASÖRE SONRADAN BELGE İLAVE EDİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR.   

BU DURUM; ÜZERİNDEKİ LOGOLARI TAKLİT OLAN CD 5’İN  2007 YILINDA 

HAZIRLANMADIĞINI, SORUŞTURMA AŞAMASINDA KUMPAS İHTİYACINA GÖRE SÖZDE BELGE   

İLAVELERİ YAPILARAK ÜRETİLDİĞİNİ,  belgelerin CD 5’e ve 9.klasöre ilave edildiğini, ANCAK DOSYA 

FİHRİSTİNİN DEĞİŞTİRİLMEDEN KLASÖR İÇİNDE UNUTULDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR. Bu açık 

delil, CD 5 ve içindeki tüm belgelerin kumpas ürünü olduğunu da açıklamaktadır. 9 Klasör “Dizi 

Pusulası”  aşağıdadır;  
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c. Gerçek görüşme tutanakları Gnkur ATASE D.Bşk.lığından istenmemiştir;  

 

Yabancı ülke mensupları ile yapılan resmi görüşmelere ait tutanaklar, Gnkur ATESE 

D.Başkanlığının arşivinde devlet belgesi olarak süresiz saklanır. Ancak mahkeme, bu gerçek 

görüşme tutanaklarını  Gnkur Başkanlığı ATASE arşivinden istememiştir. Fetö üyesi eski adli 

müşaviri köse’de bu belgelerin atase arşivinde olduğunu bildiği halde göndermemiştir, hatta 

sahte cd 5 içindeki bu sözde belgeleri çürüteceği düşüncesi ile  yok etmiş olma ihtimali dahi 

oldukça yüksektir.  

 

Mahkemenin,  imzasız sahte görüşme tutanaklarda bulunan ve italik yazarak dikkat çektiği 

cümlelerden örnekler aşağıdadır;  

İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Moshe Yaalon ile yaptığı  görüşme (20 Kasım 

1996) tutanağı;   

 

“TÜMGENERAL YA’ALON : Gelecekte Refah Partisi daha güçlü olursa, o zaman ne olacak?” 
 
“ORGENERAL BİR : “.. kamuoyunda yer alan haberlere göre, şu ana kadar ki uygulamaları ile, 

refah partisi oy kaybetmektedir. (…)  .Yılmaz ve Çiller aynı görüşe sahip iki siyasi parti genel 
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başkanı olarak biraraya gelip hükümet kuramamaktadırlar. Bu nedenle, her iki partiden de fazla 

miktarda milletvekili, kendi parti liderlerini değiştirerek iki partiyi birleştirmek ve yeni bir lider 

bulmak gayreti içindedirler.” 

 

“TÜMGENERAL YA’ALON : Başbakanınız İran ve Libya’ya dış geziler yaptığı zaman, biz, 

Türkiye’nin geleneksel dış politikasında değişiklik olacağı gibi bir izlenime kapıldık. ancak sizin 

anlatıklarınızla bunun mümkün olamayacağını görüyorum. 

 

“ORGENERAL BİR : Türkiye ve İsrail iki demokratik ülke olarak, bölgelerinde, demokrasi ile 

yönetilmeyen diğer ülkeler için güzel birer örnek oluşturmaktadırlar.” 

 

ABD Kongresi Araştırma Servisi Ortadoğu Uzmanı Bayan Carol Mıgdalovıtz ile yaptığı 

görüşme (22 Ocak 1997) tutanağı;  

 

“ORGENERAL BİR : … Halkımız termometre içindeki civa gibi hareketlidir. Gerekli 

gördüğünde derhal harekete geçerek kendini ve gücünü gösterir. Halkımız Türkiye’nin Atatürk 

tarafından çizilmiş olan hedeflerinin değiştirilmesine asla müsaade etmez.” 

 

“ORGENERAL BİR : … Bugünlerde görsel ve yazılı basında hemen hemen hergün bunların 

yaptığı yanlış ve çirkin uygulamalar tartışılıyor. Refah partisi’ni destekleyen kesim bunların 

gerçek yüzünü görüyor ve bu partiye verdiği desteği geri alıyor.” 

 

“SAYIN MIGDALOVITZ: “….Bu gelişmeler ışığı altında Mesut Yılmaz’ın tekrar iktidara 

gelmesinin bu ilişkileri canlandırabileceği ifade edilmektedir.” 

 

“ORGENERAL BİR : “Refah patrisi, üniversite rektörlerinin seçilmesinde etkili olabilmek için, 

YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMU (YÖK) ile ilgili kanunu değiştirmek istemiştir. Ancak milletvekilleri 

refah partisi’nin eğitim sistemine etki edebilmek için gerekli gördüğü bu değişiklik teklifini 

meclis’te red etmişlerdir” 

 

“ORGENERAL BİR : Bugünlerde görsel ve yazılı basında hemen hemen hergün bunların yaptığı 

yanlış ve çirkin uygulamalar tartışılıyor. Refah partisi’ni destekleyen kesim bunların gerçek yüzünü 

görüyor ve bu partiye verdiği desteği geri alıyor. 

 

ABD de Amerıcan Turkısh Councıl Toplantıları esnasında, ABD Güvenlik Birimleri (İNSA 

BŞK., DIA BŞK., CIA BŞK.YRDC. ve CIA BŞK.VEKİLİ) Yetkilileri ile yaptığı görüşme tutanağı (21 

Şubat 1997);  

 

"SORU : Yazılı basın ve görsel basında Türkiye ile ilgili değişik haberler okumakta ve 

izlemekteyiz. bu konuda sizden bir değerlendirme alabilirmiyiz? Türkiye nereye gidiyor? 

 

ORGENERAL BİR : Refah partisi’nin iktidara gelmesi büyük bir hata idi. hatırlayacağınız gibi 

İtalya’da kominist partisi diğer partiler tarafından dışlandı ve iktidara gelemeyen bu parti zaman 

içinde eridi gitti. Asker olarak bizler, Refah partisi’nin iktidara gelmesi durumunda neler 

yapabileceği konusunda ilgili yerleri ikaz ettik. Bizim değerlendirmemize göre, Refah partisi, 
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islami fundamentalizmi gerçekleştirmek istiyor. Türkiye’nin İran benzeri bir sisteme sahip 

olmasını arzu ediyor.” 

 

“ORGENERAL KILIÇ : Laiklik, demokrasinin bebeği gibidir. Bu bebek zaman zaman 

hastalanmaktadır. Türk silahlı kuvvetleri bir doktor rolünü üstlenmiş ve bebeği hastalığın 

şiddetine göre ilaç vererek tedavi etmektedir. İlacın dozu bazen az, bazen kuvvetli olabilir. 

 

ABD ‘de Amerıcan Turkısh Councıl Toplantıları esnasında Jewıs Instıtute Natıonal Securıty 

Affaırs (JINSA) Yetkilileri ile Yaptığı görüşme tutanağı (21 Şubat 1997);  

 

"ORGENERAL BİR:  ABD Genelkurmay II'nci başkanı Orgeneral Joseph Ralston ile huzur 

harekatı yerine geçen “operatıon northern watch” harekatı ile ilgili görüşmelerde bulunduk. bu 

konu ile ilgili mevcut sorunları çözdük. ABD savunma bakanı Wıllıam Cohen ile görüştük. Görüşme 

çok olumlu bir şekilde geçti ve kendisi çok olumlu değerlendirmeler yaptı. Bu değerlendirmeleri 

esnasında ABD hükümeti ve ABD vatandaşlarının, Türk silahlı kuvvetleri’nin Türkiye’deki 

Demokrasiyi dengelediği görüşünü taşıdığını ifade etti” 

 

“ORGENERAL BİR: Sincan’da düzenlenen bir gecede İran büyükelçisi Türkiye’ye şeriatın 

geleceğini ifade etti. büyükelçi, bu beyanatları üzerine Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı” 

 

. Gnkur. II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in ABD’de Amerıcan Turkısh Councıl toplantıları 

esnasında yaptığı takdimden sonra 20 Şubat 1997 Perşembe günü sorulan sorulara verdiği 

cevaplara ilişkin tutanak (20 Şubat 1997);   

 

“SORU: Türkiye’nin dış politikasında son zamanda büyük değişiklikler gözlenmektedir. Refah 

partisi’nin etkisinden kaynaklanan bu değişiklikler doğru yol partisi tarafından da kabul ediliyor 

mu? iran konusunda ne düşünüyorsunuz? 

 

ORGENERAL BİR :”…Aslında İran terörizmi destekleyen bir ülkedir. bu nedenle terörizmi 

destekleyen diğer ülkeler gibi işlem görmelidir."şeklinde olduğu anlaşılmıştır. 

 

Gnkur. II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in Avrupa Parlemantosu Sosyalist Grup Başkanı 

Bayan Paulıne Green ve Beraberindeki heyet ile yaptığı görüşme tutanağı (26 Mart 1997);  

 “ORGENERAL BİR :… Türk silahlı kuvvetleri İç Hizmet Kanunun 35. maddesi, Türk silahlı 

kuvvetleri’ne türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş türkiye cumhuriyeti’ni kollamak ve 

korumak görevini vermiştir. Türk silahlı kuvvetleri Atatürk prensiplerini ve anayasanın 

uygulanmasını takip etmektedir. Bizlerin bu yaklaşımı türk halkının büyük bir çoğunluğu (%80’i) 

tarafından da desteklenmektedir. Türk silahlı kuvvetleri ve Türkiye’deki diğer demokratik 

kuruluşlar anayasal hususların uygulanmasının takipçisidir.” 

 

Yukarıda bazı örneklerini verdiğimiz cümleler, gerçek görüşme tutanaklarına monte edilerek 

üretilmiş ifadelerdir. Bu sözde belgelerin üretiminde görevlendirilen FETÖ kumpasçısı, diğer 

sözde belgelerde olduğu gibi bu sözde görüşme tutanağında da  “YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 

BAŞKANLIĞI”NI,  “YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMU BAŞKANLIĞI” ŞEKLİNDE YİNE HATALI YAZARAK  

parmak izini, bu sözde belgede de bırakmıştır.  
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Sözde görüşme tutanakları ile ilgili yukarıdaki tespitler, CD 5 bilirkişi  raporlarında incelenen 

hususlar değildir. CD üzerindeki bilirkişi incelemesi, evrakların içeriklerinin okunarak, dosya 

yaradılış tarihleri ile mukayesesini kapsamamaktadır. Bu nedenle de CD 5 bilirkişi raporları, MS 

Office ve Word pragramları sürüm mukayesesi ile sözde belgeleri bu yönü ile doğrulayamaz.   

Sözde görüşmenin yapıldığı tarihten 4 gün önce oluşturulan bir BELGE HER DURUMDA 

SAHTEDİR.  Dilekçemizde buna benzer başka örnekler de bulunmaktadır.  

 

SONUÇ OLARAK;  Mahkemenin Gnkur Başkanlığından gelen belgeler izlenimi yaratarak bu 

başlık altında açıkladığı, CD 5 içinde bulunan, 9.klasöre sonradan üretilerek monte edildiği 

anlaşılan Gnkur 2.Başkanı Org Çevik Bir’e ait olduğu ileri sürülen sözde  görüşme tutanaklarının 

TAMAMI ÜRETİLMİŞ SAHTE BELGELERDİR.   

 

AAA. (30).A. MÜŞTEKİ TAMER TATAR’IN 16.01.2013 TARİHİNDE ANKARA 

BAŞSAVCILIĞINA  İBRAZ ETTİĞİ (İDDİA EDİLEN) BELGELER (3.Kls.269-276) (G.K.s.3133-3160):  

 

Öncelikle Mahkeme heyetinin bu başlıkta belirttiği “Ankara Başsavcılığı” ifadesi doğru 

değildir. Cumhuriyetin Savcılıkları; Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilke ve amaçlarına uygun 

şekilde “Cumhuriyet” ön ifadesi ile tanımlanır. Bu nedenle zikredilen makam “Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı”dır. Özellikle yargı bu ifadeyi doğru ve amacına uygun şekilde 

kullanmakla yükümlüdür.  

 

Mahkeme heyeti bu başlık altında, Tamer Tatar’ın 16.01.2013 tarihinde “Ankara Başsavcılığa” 

basılı kağıt olarak ibraz ettiği  iddia edilen belgelerden, sadece 3.Klasör sayfa 269-276 arasında 

bulunan J.Gn.K.lığı Kurmay Başkanı Korgenaral Yalçın Erten tarafından imzalanmış (gibi gözüken) 

“GİZLİ” “KİŞİYE ÖZEL”  (emniyetli) faks mesajlarını ve faks çıktısı üzerinde el yazısı not bulunan 

belgeyi saymıştır. Adı geçen kişi ibraz ettiği belgelerin tamamını açık halde ve kağıda basılı 

olarak teslim ettiği iddia edilmiştir (187 sayfa-sayım döküm tutanağı yoktur). Bu başlıkta Tamer 

Tatar’ın bu tarihte ibraz ettiği iddia edilen diğer belgeler sayılmamıştır.  Adı geçen kişinin  “Bu 

seferde kargo yolu ile yine tanımadığım Eray Karabay isimli bir kişi bana  ibraz ettiğim bu 

belgeleri gönderdi” (!) beyanı ile  BASILI OLARAK 16.12.2013 tarihinde teslim ettiği sözde 

belgeler  3. Klasör sayfa 277, 278 ve 279 da yer alan “Müşteki İfade Tutanağı”nda 

bulunmaktadır.    

 

7 Nisan 1997 tarihli “irtica konusunda alınacak tedbirler” konulu toplantıya ait  imzasız  

sözde toplantı tutanağı da, adı geçen şahsın  bu tarihte basılı kağıt  olarak ibraz  ettiği  iddia 

edilen belgeler arasındadır (sayım-döküm tutanakları yoktur). Mahkeme heyeti, esasen 

kumpasın açık delili olan ve  sanıklara suç isnat ettiği  bu  sözde belgeyi de ibraz ettiğinden hiç 

söz etmemiştir.  

 

 6 SAYFA MESAJ VE 2 SAYFALIK EL YAZI NOTU BULUNAN BELGE İLE İLGİLİ OLARAK;   
 
Bu kısımda sözü edilen emniyetli faks mesajları ve el yazısı notu gerekçeli kararda (s.3133);  

 
“JUL 1997 - 22.33 Dağ ve Kom.Tug Faks kısmı. 90 438 211 65 59 P01- P02 Faks çıktısı olan iki 

sayfadan oluşan belgenin birinci sayfasında üzerinde el yazısı ile büyük harflerle; J.ASYŞ.K.lığı 

Kurmay Başkanı Kurmay Albay Süleyman Canpolat’a teslim edilecek yazdığı, Hakkari Dağ ve 
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Komd.Tug.Hrk.ve Eğt.Ş. yazılı olduğu ve tekrar siyah dolmakalem ile üzerine büyük harflerle Batı 

Çalışma Grubu Dosyasına ibaresi yazılıp, paraflandığı, 

 

Belgenin ikinci sayfasında, Faks çıktısı olan bir sayfadan oluşan belgede; GİZLİ-KİŞİYE ÖZEL, 

FM. Dağ ve Kom.K.lığı/Hakkari, To: Jan. ASYŞKOM/DİYARBAKIR, "Hakkari il Güvenlik 

Komutanlığı bölgesinde, Emniyet Müdürlüğüne ait personel ve araç durum aşağıya çıkarılmıştır. 

Arzederim" denilerek Kurmay Başkanı Kurmay Albay İzzet Ocak tarafından imzalandığı, 

 

Tüm belgeler faks ile gönderildiği, üzerinde 20-JUN-1997 11:50-11:54 saat aralığında 90 

312 419 24 17 P01-P06 yazan 6 adet belge,  devamında GİZLİ VE İVEDİ KAŞELİ-000161 kırmızı 

kaşeli, Bilgisayar faks formu Bilgisayar No: Tarih saat grubu: 21100 4 HAZ 97, Öncelik Derecesi : 

İVEDİ, GİZLİLİK DERECESİ: GİZLİ,  Mesaj no: HRK:3592-55-97/ ASYŞ.Ş. TER. OLY. 148769, KİMDEN 

:JANGENKOM/ANKARA, KİME : JMAGG 5003, JMAGG 5004, JMAGG 5005 , JMAGG 5006, JMAGG 

5027, JMAGG 5028, JMAGG 5030,”  şeklinde tanımlanmıştır.  

 

YUKARIDA TANINMLANAN VE 3.KLASÖRDE BULUNAN 6 ADET BELGENİN (6 SAYFADAN 

OLUŞAN MESAJIN) ÜRETİLMİŞ SAHTE KUMPAS BELGESİ OLDUĞU AÇIKÇA ANLAŞILMAKTADIR. 

GEREKÇESİ AŞAĞIDADIR;  

 

Sahte belgenin, sahteliğinin açıkça görülmesi için aşağıya konulmuştur. Sözde Mesaj 

üzerindeki ok İşaretleri ve çizgiler aşağıdaki maddelerde yer alan açıklamaları işaret 

etmektedir;   
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1) MESAJLARIN GÖNDERİLDİĞİ JANDARMA BİRLİKLERİNDE EMNİYETLİ FAKS CİHAZI 

YOKTUR. MESAJLAR BU YOLLA GÖNDERİLEMEZ. Mesajlar hiçbir şekilde emniyetli MEBS 
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sistemleri dışında bir başka emniyetsiz sistemle gönderilemez. Kaldı ki zaten “GİZLİ” gizlilik 

derecesi verildiğinden ve  yazı içeriği kriptolu olmadığından  emniyetli MEBS sistemleri ile (Burada 

EMNİYETLİ FAKS CİHAZI İLE) GÖNDERİLMESİNİN GEREKTİĞİ  anlaşılmaktadır. Mesajlarda yer alan 

JMAAG kısaltması;  “J.Gn.K.lığı  Milli Adres Gösterge Grubu” anlamını taşır ve “JMAGG 5003” 

gibi her bir numara kendi içinde birden çok birlik adresini tanımlar.  Bu tür MAGG adresli 

mesajlar “Çok Adresli Mesaj” olarak tanımlanır. Bu sözde mesajların JMAGG kodlarından yüze 

yakın Jandarma birliğine gönderildiği anlaşılmaktadır.  

 

Ancak, kumpasçının hesaba katmadığı esas konu 1997 TARİHİ İTİBARİ İLE TSK DA KOLORDU 

VE EŞİDİ K.LIKLAR DIŞINDA DAHA ALT SEVİYEDE EMNİYETLİ FAKS CİHAZLARININ 

BULUNMADIĞIDIR.  Bu nedenle bu mesajların “GİZLİ” gizlilik derecesi verilerek kriptosuz olarak 

açık sistemler ile ya da açık faks sistemleri ile onlarca adrese gönderilmesi mümkün değildir.  

Kaldı ki bu birliklerde açık faks sistemi dahi yoktur.  Bu sözde belgeler sadece bu nedenle dahi 

ÜRETİLMİŞ KUMPAS BELGELERİDİR.  

 

2) EKLERİ İLE BİRLİKTE 6 SAYFA  OLDUĞU ANLAŞILAN SÖZDE MESAJIN  YÜZE YAKIN 

ADRESE YAKLAŞIK TOPLAM 300-400 SAYFANIN FAKS SİSTEMİ İLE 4 DAKİKADA GÖNDERİLMESİ 

FİİLEN  MÜMKÜN DEĞİLDİR. 

 

Yukarıda açıklandığı gibi her bir “JMAGG” kodu, içinde birden fazla birlik adresini tanımlayan 

(evraklardaki dağıtım planı gibi) adres grubudur. Bu nedenle “KİME” hanesinde yazılı 7 adet 

“JMAGG” kodu yüze yakın birlik adresini ifade etmektedir.  

 

Klasik Faks sistemleri aynı anda birden fazla adrese  toplu faks gönderme imkanına sahip 

değildir.  Bu nedenle yüze yakın toplu adrese yaklaşık 300-400 sayfalık mesajı,  her bir adrese ait 

telefon numarasını tek tek çevirip gönder ikazını alıp 4 dakika içinde gönderebilmek fiilen 

mümkün değildir. Kaldı ki kriptolu faks sistemleri için gönderme-alma süresi daha da uzundur. Bu 

günkü teknik imkanlarla dahi bağımsız faks cihazları ile telefon hattı üzerinden aynı anda birden 

fazla adrese toplu evrak gönderme imkanı yoktur. Bu sistem 1997 yılında mevcut olmayan sadece 

internete akuple özel sistem ve yazılımlarla mümkündür. Bu sistemler de EMNİYETLİ FAKS 

SİSTEMLERİ DEĞİLDİR.  

 

3)  MESAJIN TARİH-SAAT GRUBU YÖNERGEYE AYKIRIDIR. Mesaj  üzerinde, mesajın 

imzalandığı  TARİH-SAAT  Grubunun  “21 100 4 HAZ 97” olduğu yazılıdır.  Bu  tarih-saat grubunda 

“ZAMAN DİLİMİ” (Time Zone) YAZILMAMIŞTIR. Mesajlarda Haziran ayını  gösteren “HAZ” 

kısaltmasının önüne ayrık olarak “B” (GMT+2) ya da “C” (GMT+3) ZAMAN DİLİMİNİN 

YAZILMASI ZORUNLUDUR. Ayrıca,  ayrık olarak yazılmış  “100” ve “4” rakamlarının ise hiç bir 

anlamı yoktur.  Ayrık yazılmış bu rakamlar ancak bitiştirildiğinde “1004” yani saat 10:04’ ü  ifade 

eder.   

 

Sözde mesajlarda, yönergeye uygun olarak yazılmadığı görülen Tarih-Saat Grubunun, 

yönergeye uygun şekli ;  “21 1004 C HAZ 97” DİR.  (MY 75-1 TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi 

sayfa 6-23) 
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4) MESAJLAR HAZIRLANMADAN VE İMZALANMADAN BİR GÜN ÖNCE 

GÖNDERİLMİŞTİR. VAR OLMAYAN VE İMZALANMAYAN MESAJLARIN GÖNDERİLMİŞ OLMASI 

MÜMKÜN DEĞİLDİR.  

 

Sözde belgelerden, 21 Haziran 1997 tarihli mesajın, 20 Haziran 1997 tarihinde gönderildiği 

anlaşılmaktadır.  

 

Mesaj üzerindeki Tarih-Saat Grubu (TSG); Mesajın müsaade eden makam tarafından 

imzalandığı tarih ve saati belirtir (MY 75-1 TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi sayfa 6-23)tarih-

saat Mesajlar ancak, mesaj formunda yazan bu tarih-saat ten sonra gönderilebilir.   

 

Gerekçeli kararda ve yukarıda belirtildiği gibi; mesajlar üzerindeki tarih saat grubu YANİ 

MESAJLARIN HAZIRLANIP İMZALANDIĞI TARİH 21 HAZİRAN 1997 GÜNÜ SAAT 10:04 dür.  

Ancak, sözde mesajlarının üzerinde 20-JUN-1997 11:50-11:54 saat aralığında 90 312 419 24 17 

P01-P06 yazdığı” belirtilmektedir. Yani 6 SAYFA MESAJIN YÜZE YAKIN ADRESE  (312) Ankara 

alan kodlu 419 24 17  telefon numaralı hat üzerinden 20 HAZİRAN 1997 günü saat 11:50-11:54 

arasında faks ile gönderildiği anlaşılmaktadır. BU DURUMDA VAR OLMAYAN MESAJLAR BİR 

GÜN ÖNCE 20 HAZİRANDA GÖNDERİLMİŞ, ERTESİ GÜN 21 HAZİRANDA HAZIRLANMIŞ VE 

İMZALANMIŞTIR.    

 

5) MESAJLARDAKİ “Kimden: JANGENKOM/ANKARA” HANESİ UYDURMADIR.  

YÖNERGEYE AYKIRIDIR.   Jandarma Gn.K.lığının “TSK Adres Kısaltmaları, Milli Yol Göstergeleri, 

ve Mesaj Tanıtma İşaretleri” Yönergesindeki  mesaj kısaltması  “JANGENKOM” dur. Bu 

kısaltmanın  sonuna “ / “ (kesme) ayracı konularak  “ANKARA”  şeklinde, Komutanlığın konuşlu 

olduğu sabit karargahın bulunduğu ŞEHİR YAZILAMAZ (MY 75-1 TSK Karargah Hizmetleri 

Yönergesi 6.Bölüm 3.kısım EK-AA-2).  

 

6) MESAJLARDA  ÖNCELİK DERECESİ YOKTUR  ( ZZ , QQ,  PP, RR) (Harakat Yıldırım, Çok 

İvedi, İvedi, Normal).  Öncelik  derecesi yazılmayan mesajlar gönderilemez. 

 

7) MESAJLARA “EK” BELGE (İKİNCİL EVRAK) KONULAMAZ. EVRAKLARDA OLDUĞU GİBİ  

METNİN SONUNA “EKLERİ” VE “EK-A” ŞEKLİNDE YAZILAMAZ.  

 

Sözde mesajlara “EK BELGE” ya da  yönerge tanımı ile “İKİNCİL EVRAK” ın ek olarak ilave 

edildiği ve metnin sonunda “EKLERİ EK-A (Faaliyet Planı)” şeklinde gösterildiği görülmektedir. 

Bu işlem tamamen uydurmadır.  MESAJLARA “EK” BELGE (İKİNCİL EVRAK) KONULAMAZ.  MEBS 

MESAJ  SİSTEMLERİ İLE İKİNCİL EVRAK (EK BELGE) GÖNDERİLEMEZ.  

 

İkincil evrakın gönderilmesi gerektiğinde.  İKİNCİL EVRAK SADECE MEBS KARŞILIKLI EVRAK 

DAĞITIM ALMA/GÖNDERME  VASITALARININ BULUNMASI DURUMUNDA, EVRAK DAĞITIM 

SİSTEMİ İLE GÖNDERİLİR. BU İKİNCİL EVRAKTAN SADECE METNİN İÇİNDE SÖZ EDİLİR VE 

EVRAKLARDA OLDUĞU GİBİ METNİN SONUNDA “EKLER” YA DA “EK-A” ŞEKLİNDE YAZILAMAZ.  

(MY 75-1 TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi 6.Bölüm 1.kısım).  
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8) MESAJ FORMU TAMAMEN YÖNERGEYE AYKIRIDIR. YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ 

ŞEKİLDE “BİLGİSAYAR FAKS FORMU” GİBİ  TANIMLAMALAR ADI ALTINDA MESAJ FORMU İCAT 

EDİLEMEZ. TSK DA KULLANILAN  STANDART TEK BİR MİLLİ MESAJ FORMU VARDIR.  HANGİ 

VASITA VE USÜL İLE GÖNDERİLİRSE GÖNDERİLSİN STANDART MİLLİ  MESAJ FORMU 

KULLANILIR.  ( MY 75-1 TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi EK-AA-2);  

 

9) BİRLİKLERE 28 MAYIS 1997 TARİHLİ EVRAK İLE “BATI HAREKAT KONSEPTİ”NİN  

DAĞITIMININ YAPILDIĞI GERÇEK DIŞIDIR.  BU EVRAKIN, EVRAK KAYDI VE İMHA TUTANAĞINDA 

KAYDI YOKTUR. 

 

Sözde mesajın 1.maddesinde; ilgi (a) 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekatı Konseptinin,  

Jandarma Gn.K.lığının  28 Mayıs 1997 tarih ve HRK : 1402-1-97/ASYŞ.Ş.TER.OLY. (126263)” sayılı 

emri ile Tugay ve eşidi birlik komutanlığı seviyesine kadar dağıtımının yapıldığı ifade edilmektedir.  

 

Bu ifade tam bir kumpas kurgusu olup gerçek dışıdır; 

 

Mesajda ilgi (b) olarak yer alan 28 Mayıs 1997 tarihli  sözde emir;  131. Klasörde bulunan 

J.Gn. Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı Terör Olayları Şube Müdürlüğünün “Arşiv Malzemesi 

Envanteri” / İmha Tutanağında;  VAR OLDUĞU VE  İMHA EDİLDİĞİ KAYDI  YOKTUR.  BÖYLE BİR 

EMİR  YAYINLANMAMIŞTIR.  

 

Ayrıca; 6 Mayıs 1997 tarihli sözde Batı Harekatı Konsepti bir icra emri değildir. Ast 

Komutanlıklara direktif veren bir içeriği de yoktur. Bu nedenle ast birliklere dağıtımı sadece 

abestir ve anlamı yoktur. Bu ifade sadece, sözde Konseptin varlığına delil yaratmak üzere 

kurgulanmış ve bu sözde uydurma mesaj metnine dahil edilmiştir.  

 

10)  SÖZDE MESAJ EMRİNİN İLGİ (A) SINDA BULUNAN 28 MAYIS 1997 TARİHLİ EVRAKIN 

DOSYA NUMARASI UYDURMADIR;  

 

Sözde mesajın 1.maddesinde sözü edilen; ilgi (a) 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekatı 

Konseptinin sözde dağıtımını yapan J.Gn.K.lığının 28 Mayıs 1997 tarihli emrinin Dosya Numarası 

da uydurmadır. Evrak ve mesajlarda bulunan “Dosya Numarası”nın İLK DÖRT RAKAMI evrakın 

konusunu tanımlar. 28 Mayıs 1997 tarihli sözde emrin konu numarası “1402” dir.  1402 konu 

numarası ; Personel Başkanlıklarının kullandığı Personel  Yetiştirme, Sınıflandırma ve Yükselme 

Konularını kapsar (MY 75-1 TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi  Konu Numaraları Listesi sayfa  

EDP-7)  HAREKAT BAŞKANLIĞINDAN ÇIKMIŞ  VE HAREKAT KONUSUNU İÇEREN GERÇEK BİR 

EMRE 1402 KONU NUMARASI VERİLEMEZ.  

 

Kaldı ki, uydurma bile olsa  6 Mayıs 1997 tarihli sözde  Batı Harekatı Konsepti ve 27 Mayıs 

1997 sözde Batı Eylem Planının  evrak Konu numarasının, Harekat Konusu olan “3429”  (HRK : 

3429 – ………) dur.  Hatta bu kısma konu olan sözde 6 sayfalık mesajın dosya numarasındaki konu 

numarası dahi “3429” dur.    

 

 6 Mayıs 1997 tarihli sözde Batı Harekatı Konseptinin Tugay seviyesine kadar dağıtımını 

yaptığı ifade edilen 28 Mayıs 1997 tarihli bu sözde emre, Harekat Başkanlığının kullandığı  3000 
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ile başlayan konu numaralarının verilmesi evrak kayıt defteri ile uyumsuzluk göstereceğinden,  

personel konusu ile ilgili ve genellikle Personel Başkanlığının kullandığı alakasız ve imha 

tutanaklarında bulunmayan uydurma bir konu numarasının “fark edilmez” düşüncesi ile 

yazıldığı  aşikardır.  

 

11)  MESAJ İÇERİĞİ İLE SÖZDE EK BELGESİ UYUŞMAMAKTADIR. SÖZDE MESAJDA BATI 

HAREKAT KONSEPTİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN GÖNDERİLDİĞİNDEN SÖZ EDİLMESİNE 

RAĞMEN, MESAJ EKİ SÖZDE BATI EYLEM PLANININDAN ALINTIDIR.  

 
Sözde mesajın 1.maddesi;  Genelkurmay Başkanlığının ilgi (A) Batı Harekat Konsepti nin ilgi 

(B) ile Tugay ve eşiti birlik komutanlığı seviyesine kadar yayınlandığını belirttikten sonra 

2.maddesinde;  Batı Harekat Konsepti doğrultusunda yapılan çalışmaların J.Gn.K.lığını 

ilgilendiren bölümlerinin ekte gönderildiği ifade edilmektedir.  

 

Oysa, ast birliklere gönderilen mesaj emrinin Ek-A sının; BATI HAREKAT KONSEPTİ 

DOĞRULTUSUNDA  YAPILAN SÖZDE ÇALIŞMALARI KAPSAMADIĞI,  27 MAYIS 1997 BATI EYLEM 

PLANINDAN JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI YAZAN SATIRLARIN AYNEN 

KOPYALANMASINDAN İBARET OLDUĞU VE BATI HAREKAT KONSEPTİ İLE HİÇ BİR İLİŞKİSİNİN 

BULUNMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR. 

 

SÖZDE MESAJ EMRİNİN  İÇERİĞİNDEKİ BU BARİZ SAÇMALIK, HEM ZATEN VAR OLMAYAN 

BATI HAREKAT KONSEPTİNİN YUKARIDA AÇIKLANAN DİĞER SEBEPLERLE HİÇ BİR YERE 

GÖNDERİLMEDİĞİNİ, HEM DE MESAJIN NASIL BİR UYDURMA KUMPAS BELGESİ OLDUĞUNU 

FAZLASI İLE AÇIKLAMAKTADIR.   

 

20 Haziran 1997 tarihli  sözde mesajın EK-A (Eylem Planı) sının örnek  4.maddesi 

aşağıdadır; 

 
 

Gnkur Bşk.lığının 27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Eylem Planı” E-A sının örnek  5.maddesi 

aşağıdır;  
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12)  SÖZDE MESAJDA 29 NİSAN 1997 TARİHLİ BÇG RAPOR SİSTEMİ YOK SAYILMIŞTIR; 

 

Sözde mesajın 4.maddesinde;  “Ayrıca konu ile ilgili olay, bilgi, belge, görüş ve önerilerin 

zamanında J.Gn.K.lığına bildirilmesini.” Şeklinde anlamsız bir emir vardır.  GÖNDERME ZAMANI 

NE ZAMANDIR  ?  HANGİ ZAMAN AŞILIRSA ZAMANI GEÇMİŞ OLUR? AST BİRLİKLER ZAMANI 

OLDUĞUNU NASIL ANLAYACAKTIR?  ZAMANDAN KAST EDİLEN NEDİR?  Bu garip emre ilişkin, bu 

soruları çoğaltmak mümkündür. Ancak bu sözde mesajın gönderme tarihi olan 20 Haziran 1997  

itibari ile,  29 Nisan 1997 tarihli “BÇG Rapor Sistemi” yayınlanmış,  rapor usüllerinin format ve 

peryodu belirlenerek emredilmiştir. Ancak bu sözde mesaj emrini yazan kumpasçı, ne sözde 

mesaj emrinin ilgisinde ne de metnin içinde  29 Nisan 1997 tarihli “BÇG Rapor Sistemi” konulu 

emri hatırlayamamıştır. Bunun yerine zamanında ! gönderilmesini tembih etmiştir!  Belgenin 

sahte olduğu, kumpasın paçalarından aktığı her şekilde kendisini göstermektedir. 

 

13) SÖZDE MESAJDAKİ “J.K.LIKLARI VE EŞİDİ” İFADESİ SAHTELİĞİN AYAK İZİDİR.  

 

Sözde mesajın 3.maddesinde;  Emir Ek inde belirtilen hususların J.K.lıkları ve eşidi Birlik 

K.lıklarından daha ast birliklere yayınlanmaması emredilmektedir. BU İFADENİN HİÇ BİR ANLAMI 
YOKTUR.   

 
 JANDARMA K.LIKLARI VE EŞİDİ İFADESİ;   J.Gn.K.lığından başlamak üzere,  rütbesi en küçük 

Astsb.Üstçavuşa kadar uzanan Jandarma Karakol Komutanlıklarına kadar, TÜM 

KOMUTANLIKLARI İFADE EDER. YANİ ESASEN BU İFADE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ 

TAMAMIDIR. Bu anlamsız saçma ifadeden ne kast edildiğini en iyi bilecek olan Tamer Tatar ve 

bu sözde belgeyi teslim ettiği FETÖ üyesi savcılardır.  

 
14)  SÖZDE MESAJDAKİ EMİR İFADELERİ, EMİR VERME USÜLÜNE AYKIRIDIR;  

 

Sözde mesajın 4.maddesinde; emrin BİR FİİL ilgili Birlik Komutanlıkları VEYA Şube 

müdürlerince takip edilmesi emredilmektedir.  

 

Bu saçma ifade askerlik mesleğine ömrünü vermiş sanıklar için sözün bittiği yerdir.  Bu sözde 

emre göre emredilen hususları YA KOMUTAN YA DA ŞUBE MÜDÜRÜ TAKİP EDECEKTİR.  EĞER 

BİRLİK KOMUTANI TAKİP ETMEME KARARI ALMIŞSA O ZAMAN SUBE MÜDÜRÜ TAKİP ETMELİDİR.  

ŞUBE MÜDÜRÜ DE TAKİP ETMEZ İSE NE OLACAĞI BELLİ DEĞİLDİR! Bir emrin icrası Komutanlık 

fonksiyonudur. Şube Müdürlerinin ne iş yapacağı üst komutanlığın ilgi alanı dışındadır. Böyle bir 

emir Türk Silahlı Kuvvetlerin tarihi boyunca hiçbir birliğe verilmemiştir,verilemez.  BU İFADEDEKİ 

SAÇMALIĞIN KUMPAS OLDUĞUNU DAHA FAZLA AÇIKLAMA YETENEĞİNE VE SEVİYESİNE 

MAALESEF SAHİP DEĞİLİZ !  

 

Ayrıca, cümlede geçen “BİR FİİL” kelimesi de yanlıştır. Doğru kullanımı  “BİL FİİL” dir.   

 

15) SÖZDE MESAJDA ASKERİ USÜLLERE VE YÖNERGEYE TAMAMEN AYKIRI KURAL 

HATALARI VARDIR;  

 

Yukarıda açıklananlara ilave olarak; 
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 Madde numaralarında paragraf girintisi bulunmaktadır. Madde numaralarında 

(1.,2.,3.,4.,) hiçbir girinti yapılamaz ( MY 75-1 TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi sayfa 4-30)  

 

 “İLGİ” hanesindeki;   tek ayraçlı ilgi “a)”, ”b)” ve “c) yazımı yönergeye aykırıdır. Bu yazım 

biçimi sivil kişi ve kurumlarda görülür.  TSK da  “ilgi” hanesi  çift ayraçlı olan ilgi (a),  (b) ve (c) 

şeklinde yazılır. Sadece bu yazım alışkanlığından dahi, bu sözde belgenin askeri usüllere uzak bir 

kişi veya bir sivil şahıs tarafından üretildiği anlaşılmaktadır.  

 

 Metnin 1.maddesindeki ifadede yer alan “ilgi (A)” ve “ilgi (B)” yazım biçimi yanlıştır.  

İLGİLER BÜYÜK HARF İLE YAZILAMAZ.  Doğrusu ilgi (a) ve ilgi (b) dir.  

 

 Metnin 1. Maddesinde  “ ilgi (A) Batı Harekat Konsepti” ifadesi,  2.maddesinde “Batı 

Harekat Konsepti” ifadeleri mevcuttur.  Bir mesajın “İLGİ” kısmında  ilgi (x) ile tanımlanan bir 

evrak, metnin içinde sadece “ilgi(x)” olarak belirtilir. Metnin içinde evrakın konusu ayrıca 

yazılmaz.  İlgi belirteci ile ilginin tanımlandığı evrakın konusu yan yana kullanılmaz.  Mesajlarda 

minimize esastır. (MY 75-1 (A)/(B)) 

 

 Metnin  İlgi (a)  satırında yer alan  “….İghd.Pl.Ş.(2) sayılı emri (HAY)” ifadesindeki İç 

Güvenlik Harekat Daire Başkanlığının kısaltması olan “İghd” kısmı küçük harf ile yazılamaz. 

Doğrusu “İGHD” dir.  

 

Yukarıda sayılan aykırılıkların tamamı mesajın EK-A ‘sında fazlası ile bulunmaktadır.   

 

Bu uydurma belgeler,  sözde Batı Harekat Konseptinin, sözde Faaliyet Planının ast birliklere 

gönderildiğinin ve sahte Batı Eylem Planının işleme konulduğunun sözde delilini oluşturmak 

üzere kurgulandığı ve yutturulmaya çalışıldığı acemi bir kumpas eylemidir.   

 

YUKARIDA TANINMLANAN VE 3.KLASÖRDE BULUNAN 2 SAYFADAN OLUŞAN FAKS 

MESAJLARININ  ÜRETİLMİŞ SAHTE KUMPAS BELGESİ OLDUĞUNUN ESAS DELİLİ;  

 

Bu mesajlar gerekçeli kararda;  

 

“JUL 1997 - 22.33 Dağ ve Kom.Tug Faks kısmı. 90 438 211 65 59 P01- P02 Faks çıktısı olan iki 

sayfadan oluşan belgenin birinci sayfasında üzerinde el yazısı ile büyük harflerle; J.ASYŞ.K.lığı 

Kurmay Başkanı Kurmay Albay Süleyman Canpolat’a teslim edilecek yazdığı, Hakkari Dağ ve 

Komd.Tug.Hrk.ve Eğt.Ş. yazılı olduğu ve tekrar siyah dolmakalem ile üzerine büyük harflerle Batı 

Çalışma Grubu Dosyasına ibaresi yazılıp, paraflandığı, 

 

Belgenin ikinci sayfasında, Faks çıktısı olan bir sayfadan oluşan belgede; GİZLİ-KİŞİYE ÖZEL, 

FM. Dağ ve Kom.K.lığı/Hakkari, To: Jan. ASYŞKOM/DİYARBAKIR, "Hakkari il Güvenlik 

Komutanlığı bölgesinde, Emniyet Müdürlüğüne ait personel ve araç durum aşağıya çıkarılmıştır. 

Arzederim" denilerek Kurmay Başkanı Kurmay Albay İzzet Ocak tarafından imzalandığı,” 

şeklinde tanımlanmıştır.  
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Yukarıda 6 sayfalık faks mesajı ile ilgili açıklanan sahtelik unsurları Kur.Alb. Süleyman 

Canpolat ve Kur.Alb. İzzet Ocak isimlerinin geçtiği 2 sayfalık “GİZLİ” “KİŞİYE ÖZEL” mesajlar için 

de aynen geçerli olmakla birlikte, bu faks mesajlarının ayrıca “KİŞİYE ÖZEL” niteliği 

bulunduğundan; 

 

MEBS SİSTEMLERİ (MUHABERE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMLERİ) İLE YANİ EMNİYETLİ DAHİ 

OLSA HİÇ BİR ŞEKİLDE FAKS İLE GÖNDERİLEMEZ  (MY 75-1 TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi  

sayfa 7-11). “Kişiye Özel” nitelikli mesajlar sadece fiziki kurye ile adreslere gönderilir. BU FAKS 

MESAJLARI TEREDDÜTSÜZ OLARAK SAHTE KUMPAS BELGELERİDİR.  

 

BU SÖZDE MESAJLARIN SAHTE OLDUĞU SANIK ORG. ÇETİN DOĞAN TARAFINDAN 

CELSELERDE AÇIKLANMIŞTIR. ANCAK BU AÇIKLAMA BU SÖZDE BELGELERİN 

DEĞERLENDİRMESİNDE DİKKATE ALINMAMIŞTIR. 

 

Sanık Çetin DOĞAN 25.09.2013 tarihli 18.Celsede bu belgelerin sahte olduğuna ilişkin;   

 

“Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgenaral Yalçın Erten tarafından 

imzalanmış gizli kişiye özel mesaj faks mesajları vardır. BUNLARDA DÜPEDÜZ SAHTEDİR. Yani 

gerçek belgeler var bir suç unsuru yok. fakat belgelerin içerisinde çok önemli ıslak imzalı diye 

iddianamede geçen faks mesajları tamamen sahtedir. Sahteliğin belirtileri nelerdir. Şimdi silahlı 

kuvvetlerde faks mesajlarında milli adres grupları bulunmaktadır. Ve mesajlar belli bir formata 

göre yapılır. Formata uygun değildir. Tarih saat grupları mesaj formatındaki tarihe kesinlikle 

uymamaktadır. Bunlar teknik konular ama içerik itibari ile maddi olarak da çok göze çarpacak 

asker olmayı gerektirmeyen bir konu vardır. Bakıyorsunuz tarih ve saat aralığına bu tarih ve saat 

aralığında 6 tane mesajın gittiğini görüyorsunuz.  Nereye gidiyor bu mesaj mak grubu olarak 

milli askeri göstergeler olarak belirlenmiş 6004, 6005, 6012 yazabilirim bir sürü rakamlar var bu 

rakamlar Jandarma Genel Komutanlığına doğrudan doğruya bağlı yurt safhındaki bütün 

jandarma bilgilerini kapsamaktadır. BUNLARA FAKSLA MESAJ GÖNDERME OLANAĞI YOKTUR. 

Neden yoktur. Çünkü o dönemde gizli kriptolu faks sadece ve sadece en üst karargahlarda 

kolordu seviyesinde Genel kurmay başkanlığında bulunmaktadır. Bunun altındaki yerlerde faks 

bulunmamaktadır” şeklinde açıklamada bulunmuştur.   

 

4982 S.K. KAPSAMINDA TALEP EDİLEN VE  SÖZDE MESAJLARIN SAHTE OLDUĞUNU 

BELGELENDİRECEK OLAN BİLGİLER JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINCA  VERİLMEMİŞ, 

MAHKEMENİN TALEBİ İLE KONU HAKKINDA  GNKUR BAŞKANLIĞINCA  MAHKEMEYE  

GÖNDERİLEN CEVAP  İSE GEREKÇELİ KARARDA AÇIKLANMAMIŞ, DELİL GİZLENMİŞTİR.  

 

Sahte olduğu zaten aşikar olan sözde mesajların sahteliğini resmen belgelemek üzere sanık 

Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz  J.Gn.K.lığına verdiği 1 Ağustos 2013 tarihli dilekçesi ile;  

JMAGG 5003, JMAGG 5004, JMAGG 5005, JMAGG 5006, JMAGG 5007, JMAGG 5008 birliklerinde 

1997 yılı itibariyle Emniyetli faks bulunup bulunmadığı, evrakların faksla gönderildiği iddia edilen 

döneme ilişkin evrak kayıt defterinde içeriğine uygun kaydının bulunup bulunmadığı ve 

belgelerin resmi evrak niteliği taşıyıp taşımadığının 4982 sayılı kanun kapsamında bildirilmesini 

talep etmiştir.  

, 
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15 Temmuz kalkışmasında “yurtta sulh” konseyinde ve planlama grubunda yer aldığı, halka 

ateş ettiği tespit edilen ve 141 kez müebbet hapse mahkum olan Jandarma Gn.K.lığı Genel 

Sekreteri FETÖ üyesi J.Alb.Murat Koçyiğit imzalı, evrak “dosya numarası” ve “J.Gn.Komutanı 

namına” ibaresi bulunmayan ve resmi nitelik taşımayan 26 Ağustos 2013 tarihli yazı ile; 

müvekkille ilgili kısıtlama kararının devam ettiğinden bahisle talebin karşılanmadığı bildirilmiştir.  

Tekrarlanan talep sonucu örgütünün sahtekarlığını örtme çabasında olduğu anlaşılan yine aynı 

şahıs imzalı resmi nitelik taşımayan 5 Aralık 2013 tarihli bir yazı ile, talep edilen bilgilerin 

“cevaplandırılmasının gerekmediği” şeklinde anlamsız ve hukuk dışı bir cevap verilerek  4982 

S.K.kapsamındaki bilgi talebi  karşılanmamıştır.   

 

Bu anlamsız cevaplardan sonra bu bilginin toplanması mahkemeden talep edilmiştir. Karar 

ve Gnkur Başkanlığından gelen cevapla ilgili  mahkeme gerekçeli karar sayfa 3294 de;  

“9.Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 19.02.2015 ve 76. celsesinde sanık Çetin Doğan müdafi 

Av. Hüseyin Ersöz'ün 13.02.2015 tarihli dilekçesi ile JMAGG 5003, JMAGG 5004, JMAGG 5005, 

JMAGG 5006, JMAGG 5007, JMAGG 5008 birliklerinde 1997 yılı itibariyle Emniyetli fax bulunup 

bulunmadığı,  evrakların faxla gönderildiği iddia edilen döneme ilişkin evrak kayıt defterinde 

içeriğine uygun kaydının bulunup bulunmadığı Genel Kurmay Başkanlığından sorulmasına 

karar verilmiş,  09.06.2015 tarih ve 77.celsesinde (…)  Genel Kurmay Başkanlığından sorulması 

talebini içerir dilekçesi gereğince yazılan yazıya cevap verilmiştir.”  Demektedir.  

 

ANCAK GNKUR. BAŞKANLIĞININ NE CEVAP  VERDİĞİ  GEREKÇELİ KARARA YAZILMAMIŞTIR.  

MAHKEME VERİLEN CEVABI,  SÖZDE BELGELERLE İLİŞKİLENDİRMEDEN VE GEREKÇELİ 

KARARINDA DEĞERLENDİRMEDEN SADECE “YAZIYA CEVAP VERİLMİŞTİR” DİYEREK, CEVAP 

YAZISINI, HUKUKİ SONUÇ VE ATILI SUÇA ETKİLERİNİ ALENEN GİZLEMİŞTİR. Konu ile ilgili 

kapsamlı açıklama ve belgelerin görselleri dilekçemizin “Kovuşturma Aşamasında Gelen Belge, 

Beyan ve Deliller” başlıklı “20.LL.” maddesi ile  “Adil Yargılamayı Etkileme Çabaları ve Etkileyen 

Eylemler” ana başlıklı “38.N.”maddesinde açıklanmıştır.Belgeler dava dosyasında bulunmaktadır.  

 

    7  NİSAN 1997 TARİHLİ SÖZDE “İRTİCA KONUSUNDA ALINACAK TEDBİRLER” KONULU 

TOPLANTIYA AİT  İMZASIZ  TOPLANTI TUTANAĞI İLE İLGİLİ OLARAK;  

 

7 Nisan 1997 tarihli “İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler Konulu” sözde toplantı tutanağı 

da Tamer Tatar’ın 16.01.2013 tarihinde,  yukarıda açıklanan sahte  mesajlar ile birlikte  savcılığa 

teslim ettiği sözde belgedir.  Ancak mahkeme heyeti 7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı 

tutanağının da ibraz  edildiğini bu başlık altında  belirtmemiştir. Bu belgenin 16.01.2013 

tarihinde basılı kağıt olarak savcılığa teslim edilmesi, ile  üretilmiş diğer kumpas belgeleri 

arasında organik bir ilişki vardır.     

 

Muharrem Köse kendi imzaladığı ve ekinde sözde 7 Nisan 1997 toplantı tutanağının 6 sayfa 

fotokopisini ve sözde Gnkur Genel Sekreterlik tarihçe defterinin 7 Nisan 1997 tarihli sayfasını 

ekleyerek gönderdiği evrakın tarihi olan 30 Ocak 2013 Çarşamba günü, Savcı Mustafa Bilgili’nin 

adliyedeki odasında sivil kıyafetli olarak gizlice buluştuğu, üzerinde Gnkur antetli evrakların 

bulunduğu klasör üzerinde görüşme yaptıkları anda M.Köse ile devre arkadaşı olan ve 2. 

Casusluk Davası’ olarak bilinen davada müşteki olarak ifade vermeye gelen bir asker ziyaretçinin 

aniden odaya girmesi üzerine şaşırıp tedirgin oldukları haberi medyaya da yansımıştır. Konu 
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dilekçemizin  “(13). 7 Nisan 1997 tarihli “irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantı ” 

başlıklı belge” başlıklı “20.P” maddesinde ve bu maddenin  “30 Ocak 2013 Tarihinde Fetö Üyeleri 

Mustafa Bilgili - Muharrem Köse’nin Gizli Savcılık Buluşması” başlıklı  “20.P.6.)” fıkrasında 

açıklanmıştır.   

 

Kumpasın faaliyet takvimi  aşağıdaki şekilde gelişmiştir;  

 

16 Ocak 2013 tarihinde; Tamer Tatar 7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağını 7 sayfa 

kağıt belge olarak poşet içinde “Bu seferde kargo yolu ile yine tanımadığım Eray Karabay isimli 

bir kişi bana  ibraz ettiğim bu belgeleri gönderdi” (!) beyanı ile  ibraz etmiştir (iddia). 

 

17 Ocak 2013 tarihinde; FETÖ üyesi M.Bilgili Gnkur Bşk.lığına bir yazı göndererek, 7 Nisan 

1997 tarihi itibari ile bazı makamları temsil eden asker kişiler hakkında M.KÖSE den bilgi  

istemiştir. 

 

18 Ocak 2013 tarihinde;  FETÖ üyesi savcı M.Bilgili, Gnkur Başkanlığına bir yazı göndererek, 

yazı ek’ine de  7 sayfa olması gereken ancak 6 sayfa olarak  gönderdiği anlaşılan 7 Nisan 1997 

tarihli sözde belgeyi ekleyerek,  FETÖ üyesi M.KÖSE’den  7 Nisan 1997 sözde toplantısı ile ilgili 

var ise sözde belgelerin gönderilmesini istemiştir. 

 
28 0cak 2013 tarihinde;  FETÖ üyesi M.KÖSE, Bilgili’ye  yazı ekinde 7 Nisan 1997 tarihi itibari 

ile bazı makamları temsil eden asker kişilerin adreslerini ve  bilgilerini göndermiştir.   

 

30 Ocak 2013 tarihinde;  Masasında Gnkur Başkanlığı antetli sözde belgelerle birlikte  FETÖ 

üyeleri M.BİLGİLİ ve M.KÖSE, Bilgili’nin adliyedeki odasında gizlice buluşmuş, bu buluşma ve 

belgeler üzerinde görüşmelerini Casusluk kumpas davasında müşteki olarak ifade vermeye gelen 

ve aniden görüşme odasına giren eski Askeri Adalet Müfettişi Hakim Albay Tezer Türkay Güven  

bizzat şahit olmuştur. Bu gizli kumpas buluşması ve paniklemeleri gazetelere de yansımıştır. 

 

30 Ocak 2013 tarihinde; Gizli buluşmadan hemen sonra, FETÖ üyesi M.KÖSE, “Dolapta 

buldum” diyerek; 7 Nisan 1997 tarihli sözde Gnkur Gensek Tarihçe sayfalarını (böyle bir tarihçe 

yoktur) ve  7 Nisan 1997 tarihli sözde belgenin fotokopisini 6 sayfa şeklinde “EK-A İlgi Yazı eki’nin 

sureti” olduğunu da belirterek M.Bilgili’ye göndermiştir. Bu suretle, 7 Nisan 1997 tarihli sözde 

belge hem bir anda 6 sayfaya inmiş, hem de 17 sene M.Köse’yi sabırla bekleyen bir başka nushası 

dolapta bulunmuş (!), üstelik üzerinde hiçbir resmi emare bulunmayan aynı belge,  gidip gelme 

işleminden sonra hem 6 sayfa olarak resmi kayda sokulmuş, hem de  “Onaylı Nusha” haline de 

gelmiştir (!). Bu kumpas işleminden sonra iddianame ve gerekçeli kararda bu belgeden artık 6 

sayfa  ve “onaylı Nusha” olarak söz edilmeye başlanmıştır. Türk yargı tarihi, gidip-gelme ile kara 

para aklama operasyonlarından sonra, kara belge aklama operasyonuna da şahit olmuştur.  

 

26 Şubat 2013 tarihinde;   FETÖ üyesi M.Bilgili  M.KÖSE’ye (Adli Müşavirliğe) bir yazı yazarak, 

Ankara Garnizonunda 7 Nisan 1997 tarihinde görev yapan General-Amiral listesini istemiştir. 

 

3 Mart 2013 tarihinde;  FETÖ üyesi M.Köse, Bilgili’ye Ankara Garnizonunda o tarihte görev 

yapan General ve Amiral Listesini göndermiştir. Bu liste iddianamede ve gerekçeli kararda  bir 
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anda “7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılan General–Amiral” listesine dönüşerek ifade edilmeye 

başlanmıştır.  

 

Bu tarihten sonra, darbe yapan örgütün üyesi olan M.Bilgili, bu liste üzerinden darbe 

suçlaması ile  gözaltına alma işlemlerine başlamıştır.  

 

TAMER TATAR’IN İBRAZ ETTİĞİ  İDDİA EDİLEN 7 NİSAN 1997 TARİHLİ SÖZDE BELGENİN 

ESASEN EL YAZISI BELGE OLDUĞU; 

 

Bu sözde belge ile ilgili olarak yapılan tutaklamalarda; bir kısım sanıklara üzerinde bir takım 

işaretler olan el yazması 7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağı gösterilmiş ve ifadeleri bu 

şekilde alınmıştır. Sanıklar bu hususu mahkemedeki savunmalarında beyan etmiş, ancak 

mahkeme bu konuda gerekçeli kararda sessiz kalmıştır. Bu husus dilekçemizin “16.01.2013 

Tarihinde Tamer Tatar Tarafından 7 Sayfa teslim edilen sözde belge manüpile edilerek iddianame 

ve gerekçeli kararda 6 sayfaya indirilmiştir” başlığındaki “20.P.2)” maddesinde ve “7 Nisan 1997 

tarihli sözde toplantıya ait el yazısı toplantı tutanağı savcı Bilgili tarafından gizlenmiş /dosyadan 

çıkartılmıştır” başlıklı “20.P.6)” maddesinde açıklanmıştır.   

 

Bu ifadelerden bir tanesini hatırlatmakta yarar görüyoruz;  

 
Sanık Altaç Atılan 1.11.2013 tarihli 28. Celsesindeki SAVUNMASINDA G.K.s.727;  

 
“13 Şubat 2013 tarihinde savcılıktaki ifadem sırasında Cumhuriyet Başsavcı vekili tarafından 

bana gösterilen konuşma metinleri belgesi alelade bir kağıda EL YAZISI İLE YAZILMIŞ resmi 

belge niteliği taşımayan imzasız ve kimin yazdığı belli olmayan konuşma metinleridir. Bu 

durumda biri bilgisayar çıktısı ki özellikleri daha önce açıklanmıştır. Diğeri ise el yazısı ile 

yazılmış metinler olmak üzere imzasız başlıksız, kimin tarafından yazıldığı belli olmayan iki  ayrı 

belge bulunmaktadır. Hiçbir delil niteliği taşımayan imzasız ve onaysız biri el yazısı diğeri ise 

bilgisayar çıktısı belge ile şahsıma yönelik bir iddiada bulunulması ise hukuki açıdan söz konusu 

değildir. Toplantı tutanağı iddia edilen belge ile olarak mahkemenizden iki talebim 

bulunmaktadır. Birincisi bu tutanağın el yazısı hazırlanmış versiyonu için teknik inceleme 

yaptırılarak el yazısının o dönem genel kurmay genel sekreterliğinde çalışanlardan kime ait 

olduğunu tespit edilerek o şahsın mahkemeye çağrılarak sorgulanmasının sağlanması, ikinci 

talebim ise yine teknik bir inceleme ile bilgisayar çıktısı tutanağın hangi bilgisayara ne zaman 

kayıt edilmiş olduğunun belirlenmesidir.”  

 
"Savcımızın bana göstermiş olduğu belge el yazısı belgedir. Yaptığım araştırmalarda bu 

belgeye ek klasörlerde rastlayamadım." Beyanında bulunmuştur 

 
      7 NİSAN 1997 TARİHLİ  EL YAZISI SÖZDE TOPLANTI TUTANAĞI VE FAKS MESAJLARI İLE İLGİLİ 
OLARAK AŞAĞIDAKİ SORULARIN YANITLANMASINA  İHTİYAÇ VARDIR;  
 

 Tamer Tatar’ın 16.01.2013 tarihinde ibraz ettiği iddia edielen sözde belge esasen EL YAZISI 7 

SAYFA BELGEMİ DİR? 

 Bu başlıkta yer alan 6 sayfa faks mesajı ve  2 sayfa belge üzerindeki el yazısı not ile 7 Nisan 

1997 tarihli sözde toplantı tutanağındaki el yazısı aynı kişiye mi aittir?  
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 Faks mesajları ile el yazısı 7 Nisan 1997 tarihli toplantı tutanağı arasında organik bir ilişki 

varmıdır? 

 7 sayfa el yazısı toplantı tutanağının, 6 sayfaya inmesinin sebebi bilgisayarda yeniden 

yazılması ya da güncel ihtiyaca göre yeniden tanzim edilmesi midir?  Bu işlemde FETÖ üyesi 

Bilgili ve M.KÖSE’nin anlamlı bir gayreti var mıdır?  

 7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağından,  gerekçeli karardaki (bu kısımda) Tamer 

Tatar’ın 16.01.2013 tarihinde savcılığa ibraz ettiği belgeler başlığı altında neden söz 

edilmemiştir?   Bu belgelerin, bu  başlıkta bir araya getirilmesinden  neden  kaçınılmıştır? 

  “DELİLLER” kısmında; 7 Nisan 1997 tarihli belgeden, M.KÖSE tarafından gönderilen 

(fotokopi) belge şeklinde söz edilirken,  Tamer Tatar tarafından 16.01.2013 tarihinde 

savcılığa ibraz edilen belge şeklinde neden söz edilmemiş? Neden gizleme ihtiyacı 

duyulmuştur?  

 Sanık beyanlarına rağmen iddianame ve gerekçeli kararda el yazısı toplantı tutanağından 

neden hiç söz edilmemiş,  yok sayılmıştır? 

 Delil olarak sayılan faks mesajları üzerindeki  “Batı Çalışma Grubu Dosyasına” vs. şeklinde el 

yazısı notta ismi geçen ve imzası bulunduğu ifade edilen;  Kurmay Albay İzzet Ocak, Kurmay 

Albay Süleyman Canpolat ve J.Gn.K.lığı Kurmay Başkanı Korg.Yalçın Erten neden sanık ya da 

tanık olarak mahkemede dinlenmemiştir? 

 Faks mesajları üzerinde mavi kalem/siyah dolma kalem gibi tanımlamalarla, bulunduğu iddia 

edilen el yazısı notlar ve ıslak imzaların, gerçekten  ıslak imza /yazı olup olmadığı neden 

araştırılmamıştır?  İmza sahibi isimler yazılı olduğu halde bu şahıslara neden sorulmamıştır?  

 M.Bilgili, Tamer Tatar’ın ibraz ettiği 7 Nisan 1997 tarihli belgeyi neden M.KÖSE’ye gönderme 

ihtiyacı hissetmiştir?  Kaç sayfa olarak göndermiştir? 

 7 Nisan 1997 tarihli el yazısı toplantı tutanağının M.Bilgili tarafından gizlenmesinin sebebi,  

önceden öngörülemeyen, sonradan ortaya çıkan kumpas hatalarının örtülmesi amacına mı 

yöneliktir? Yukarıda adı geçen kişilerin ifadelerine başvurulmamasının sebeplerinden bir 

tanesi bu amaç mıdır?  

 

YUKARIDAKİ SORULARIN CEVAPLARI DİLEKÇEMİZDE FAZLASI İLE BULUNMAKTA VE  BİZCE 

AÇIK OLUP MAHKEMENİZCE DE ORTAYA ÇIKARTILMASI GEREKLİDİR. 

 

Mahkeme heyeti yukarıdaki  sahte olduğunda hiçbir tereddüt bulunmayan, esasen kumpas 
işlem ve eylemini de açıklayan belgelerden ulaştığı sonucu G.K.s.3138  aşağıdaki şekilde 
açıklamıştır;  

 
“06 Mayıs 1997 gün ve HRK:3429-26- 977/İghd.Pl.Ş.(2) sayılı Batı Harekat Konsepti ve 

J.Gn.K.lığının 28 Mayıs 1997 gün ve HRK:1402-1-97/ASYŞ.Ş.TER.OLY (126263) sayılı emri ile 27 

Mayıs 1997 gün ve HRK: 3429- 64-97 / İGHD. PL.Ş.(2) sayılı BATI EYLEM PLANININ JANDARMA 

GENEL KOMUTANLĞI TARAFINDAN İCRASINA BAŞLANILDIĞI AYRICA BATI ÇALIŞMA GRUBU 

BENZERİNİN KUVVET KOMUTANLIKLARINDA KURULDUĞU ANLAŞILMIŞTIR.”   

 

MAHKEMENİN ULAŞTIĞI BU SONUCUN NE MADDİ NE HUKUKİ TUTARLILIĞI VE GERÇEKLİĞİ 

YOKTUR. Mahkeme öncelikle  sözde kağıt parçası bu kumpas belgelerinin resmi ve maddi 

gerçekliğini ve delil niteliğini ortaya koymalıdır.  Yüze yakın adrese havi 6 sayfa JMAGG adresli 

mesajı  6 adet mesaj zanneden, 300 sayfa faks belgesinin 4 dakikada gönderildiğinin farkında 
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olmayan, milli mesaj formatından haberi bulunmayan, 21 Haziranda imzalanıp hazırlanan mesajın 

bir gün önce 20 Haziranda gönderildiğinin farkında dahi olmayan, el yazısı toplantı tutanağını 

sürekli gizlemeye çalışan, 7 sayfa tutanağı 6 sayfaya indirip delil sayan, gece yarılarına kadar 

delilleri geçiştirip yargılama yapan, MAHKEME HEYETİNİN ULAŞABİLECEĞİ HİÇBİR MADDİ VE 

HUKUKİ SONUÇ YOKTUR.  

 

YUKARIDA AÇIKLANAN SAHTE BELGELERİN TAMAMI, ÜRETİLMİŞ VE DELİL NİTELİĞİ 

TAŞIMAYAN SÖZDE BELGELERDİR. 

 

Üstelik, bu sözde belgelerde en ufak bir emaresi dahi  yok iken mahkemenin “ayrıca” bağlacı 

ile başlayarak J.Genel K.lığında Batı Çalışma Grubu benzerinin kurulduğunu da anlama olanağı 

yoktur. J.Genel K.lığına İçişleri Bakanlığından gelen direktiflerin ast birliklere gönderilmesi ve bu 

direktifleri bir dosyaya koymuş olması da, J.Genel K.lığında İçişleri Bakanlığı benzeri bir teşkilat 

kurulduğu anlamını taşımaz. Bu örnek sadece mahkemenin anlama çarpıklığını vurgulamak için 

ifade edilmiştir.  

 

Bu kısımda açıklanan hususların ortaya çıkartılması ve delil olarak dosyaya dahil edilmesi 

için;  

 

 6 sayfalık faks mesajının KİME hanesinde belirtilen J.Gn.K.lığı milli mesaj adres  

gruplarından JMAGG 5003, JMAGG 5004, JMAGG 5005 , JMAGG 5006, JMAGG 5027, JMAGG 

5028, JMAGG 5030 kısaltmalarının hangi jandarma birliklerini tanımladığının ve bu Jandarma 

birliklerinin 1997 yılında Emniyetli Faks sistemine sahip olup olmadıklarının, 6 sayfalık faks 

mesajının resmi niteliğinin bulunup bulunmadığının, faks mesajlarının gönderildiği iddia edilen 

tarihe ait giden evrak –mesaj kayıt defterinde içeriğine uygun kaydının bulunup bulunmadığının   

J.Genel K.lığından sorulmasını, 

 

 2 sayfalık faks mesaj belgesi üzerindeki el yazısı notta  ve 6 sayfalık faks mesajı üzerinde 

imza ve isimleri bulunan Kurmay Albay İzzet Ocak, Kurmay Albay Süleyman Canpolat ve 

J.Gn.K.lığı Kurmay Başkanı Korg.Yalçın Erten’in tanık olarak dinlenmesini,   

 

 Faks mesajları üzerinde yer alan el yazısı notun kime ait olduğunun tespiti için; yukarıda 

sayılan kişiler ile birlikte,  Müşteki Tamer Tatar, FETÖ üyesi Mustafa Bilgili, FETÖ üyesi Muharrem 

Köse, FETÖ üyesi  Mehmet Oğuz Akkuş, FETÖ üyesi Kemal Çetin, FETÖ üyesi Hakan Oruç, 

soruşturmada görev alan TEM şube görevlileri,   32. Klasör sayfa  152 de bulunan listede adı 

geçen Emniyet Görevlilerinin el yazı örneklerinin alınarak söz konusu mesajlar üzerindeki el 

yazısına uyup uymadığının tespitinin yapılmasını, ve  faks mesajlarının ve  el yazısı 7 Nisan 1997 

tarihli sözde toplantı tutanağının açıklığa kavuşturulması için, tanık olarak dinlenmesini,   

 

   15 Temmuz kalkışması yöneticilerinden 141 kez müebbet hapse mahkum olan dönemin 

J.Gn.K.lığı Genel Sekreteri (eski Albay) Murat Koçyiğit imzalı, sanık Çetin Doğan müdafi Hüseyin 

Ersöz’e 4982 S.K kapsamında cevap olarak gönderilen, üzerinde “dosya numarası” ve “J.Gn.K. 

Namına” ibaresi bulunmayan 26 Ağustos 2013 ve 5 Aralık 2103 tarihli  cevap yazılarının J.Gn.K.lığı 

nın kurumsal resmi cevabı olup olmadığının J.Genel K.lığından sorulmasını, 
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 6 Mayıs 1997 tarihli sözde Batı Harekatı Konseptinin, Jandarma Gn.K.lığında Tugay ve 

eşidi birlik komutanlığı seviyesine kadar dağıtımının yapıldığı iddia edilen 28 Mayıs 1997 tarih ve 

HRK : 1402-1-97/ASYŞ.Ş.TER.OLY. (126263)” sayılı evrakın, usülüne göre tutulmuş evrak kaydının 

ve resmi bir nüshasının bulunup bulunmadığının J.Gn.K.lığından sorulmasını talep etmekteyiz.  

 

BBB. (30).B. BATI ÇALIŞMA GRUBU İLE İLGİLİ DİĞER BELGELER (G.K.s. 3138-3160) :  

Bu kısımda, delil niteliği taşımayan Tamer Tatar’ın FETÖ savcılarına teslim ettiği iddia edilen 

bir kısım ilgisiz belgeler sıralanarak, atılı suç ve sanıklarla da ilişkisi kurulmadan delil olarak 

gösterilmiştir. 

 

Mahkeme bu başlık altında gerekçeli kararda (sayfa 3138) ;  
 

“İstanbul CMK 250 Madde ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği 20.12.2011 

tarihinde müşteki Tamer Tatar’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek 28 Şubat 

süreci ile ilgili bir klasör belge ve iki adet CD/DVD teslim etmesi üzerine bu belgeler ile birlikte 

toplam 5 klasör gönderilmiştir. 2 adet CD/DVD ile bir klasör belgeyi teslim eden Tamer Tatar’ın 

20.12.2011 tarihinde alınan beyanında özetle;  

 
1997 yılı Aralık ayında Yüksek Askeri Şurasında ordudan ihraç edildiğini, çalışmakta olduğu 

Çorlu Devlet Hastanesine MNG kargo ile 19 Aralık 2011 tarihinde kendi adına 28 Şubat süreci ile 

ilgili bazı belgelerin gönderildiğini, belgeleri sekreterin aldığını,  gönderen olarak belirtilen 

kişiyi tanımadığını, bu belgeler ile 2 adet CD/DVD yi Savcılığa teslim etmek üzere geldiğini” 

belirterek belgeler ile 2 adet CD/DVD ve MNG kargo gönderici ve alıcı zarf etiketini ibraz 

etmiştir.” Denmekte ve sözde belgelerin 3. Klasörde olduğu belirtilmektedir.  

 

MAHKEMENİN BU ÖZETİ HEM DOĞRU DEĞİLDİR, HEM DE EKSİKTİR.   

 

 Tamer Tatar’a  MNG Kargo ile gönderildiği iddia edilen (2 adet CD/DVD değil)  2 adet CD 
ve sözde belgeler AHMET YILMAZ isimli şahıs tarafından gönderilmiştir.  Bu kumpas 
ayrıntısı gizlenmiştir.  

 Tamer Tatar 20.12.2011 tarihinde İstanbul Başsavcılığına 2 ADET CD TESLİM ETTİĞİ 

TUTANAKTA YER ALMAKTADIR. Özette belirtildiği gibi 2 ADET CD/DVD TESLİM 

ETMEMİŞTİR.  1 adet CD sonradan FETÖ ÜYESİ BİLGİLİ TARAFINDAN  DVD ye evrilmiştir ! 

 

 Tamer Tatar, CD teslim ettiğinin farkında olmadığını, teslim sırasında CD görmediğini, 1 
adet CD teslim ettiğini ise, daha sonra basından öğrendiğini beyan etmiştir. Gerekçeli 
kararda ifade edildiği gibi “2 adet CD/DVD” teslim etmeye gelmemiştir” 
 

 Tamer Tatar’ın 20.11.2011 tarihinde FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar’a teslim ettiği dijital 

materyal ve sözde belgeler ile ilgili teslim sırasında SAYIM DÖKÜM TUTANAĞI TANZİM 

EDİLMEMİŞ, TESLİM TUTANAĞINDA DA  DETAYLAR BELİRTİLMEMİŞTİR. Bu nedenle anılan 

şahsın ne teslim ettiği, FETÖ üyesi savcının ne teslim aldığı belli değildir.  

 

 Tamer Tatar’ın kargo poşedini ibraz ettiğine dair tutanak bulunmakla birlikte, kargo 
poşedi ve poşet içindeki kriminal incelemeye konu olacak zarf, dosya ve poşet adli 
emanete teslim edilmemiştir. Akibeti belli değildir.  
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 Tamer Tatar FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar imzalı 20.12.2011 tarihli tutanakta ne 

yazdığının neyi imzaladığının farkında değildir. Bu husus 80.celsede SEGBİS ile alınan 

ifadesinde ortaya çıkmıştır.  

 

 Tamer Tatar’ın  “28 Şubat süreci ile ilgili bazı belgelerin gönderildiğini” ifade ederek 

FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar’a kargo poşedini teslim ettiği de doğru değildir.  T.Tatar 

80.celsedeki ifadesinde kargo poşedindeki belgeleri “ERGENEKON DAVASI İLE İLGİLİ 

OLDUĞUNU ZANNETTİĞİ” ve bu nedenle İst.C.Başsavcılığına gittiğini defalarca beyan 

etmiştir.  

 

Konu ile ilgili kapsamlı açıklama dilekçemizin  “TSK’dan ihraç edilen Tamer Tatar tarafından 

FETÖ’cü Cumhuriyet Savcısına elden teslim edildiği iddia edilen  CD 5 /DWD ve dijital materyaller” 

başlıklı 23.maddesinde bulunmaktadır. 3.Klasör sayfa 185 de bulunan 20.12.2011 tarihli  tutanak 

aşağıdadır; 

 

           
Bu kumpasın en önemli konusu, Tamer Tatar’a CD 5 de içinde olduğu iddia edilen kargonun 

AHMET YILMAZ isimli şahıs tarafından gönderilmiş olması, Bu şahsın, MİT Müsteşarlığında 

görevli Ahmet Yılmaz isimli şahıs olduğunun anlaşılmış olmasıdır.    
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Mahkeme, kim tarafından yazıldığı belli olmayan, atılı suç ile ilişkisinin ne olduğu 

anlaşılamayan,  Tamer Tatar’ın 20.12.2011 tarihinde FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar’a teslim ettiği 

iddia edilen  Ahmet Yılmaz isimli bir şahsın gönderdiği kargo poşedinin içinde yer aldığı ifade 

edilen ve savcıya hitaben yazıldığı şeklen görülen isimsiz, imzasız bilgisayar çıktısı yazı ya da 

mektubu “1 BELGE “ olarak bu kısma dahil etmiştir. Bu kısımda yer alan ilgisiz belgelerden dikkat 

çekici olanlar tarafımızdan incelenmiştir.   

 

1) 1.BELGE : (3 Kls. S.185) (1 sayfa A4 kağıdında İsimsiz ve imzasız); 

 

Ahmet Yılmaz isimli şahıs tarafından Tamer Tatar’a gönderidiği ve sözde kargo poşedi içinden 

çıktığı iddia edilen ve savcıya hitaben yazıldığı anlaşılan bu mektup,  ERGENEKON, BALYOZ ve  

KAFES gibi kumpas davalarının sahte ihbarcısı  tutuklu MİT elemanı Ahmet Yılmaz’ın o dönemde 

savcılıklara gönderdiği KAFES kumpas davası klasöründe bulunan  ahmetyilmazahhmet197O@ 

mynet.com  (5309 ihbar numarası ile kayıtlı  belge  KAFES KLASÖR 6 Dizi 176-275 İHBARLAR.mdi 

Sayfa: 62-73) ve Ahmet Yılmaz adına  gönderilen (5273 ihbar numarası ile kayıtlı) ihbarlarda 

kullanılan üslup, yazı kalıbı ve cümle yapısı ile benzerlik göstermektedir.  

Atılı suç ile nasıl bir ilişkisi olduğu mahkemece açıklanmamakla birlikte, bu sözde yazının 

Ahmet Yılmaz adı ile Tamer Tatar’a gönderildiği iddia edilen ve belgesi ile ispat edilememiş  

kargoya meşruiyet kazandırmak maksadı ile bu kısma ilave edildiği değerlendirilmektedir.  

 

2) 2.BELGE : KK. İstihbarat Başkanlığı 13.03.1997 tarih, 09:15 saat, 3852 sayılı yazısı (3. 
Kls.S:183);  

Mahkeme gerekçeli kararda bu belge ile ilgili olarak (s.3139);  

“Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Atatürkçü Düşünce 

Derneği genel merkezinden faksla gelen belgeye doküman denilerek sanki askeri hiyerarşi 

içerisindeki bir kurumdan gelmiş gibi işlem yapıldığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına 

gönderildiği, Atatürkçü Düşünce Derneğinden gönderilen belgede belirtilen KUR’AN KURSLARI, 

İMAM HATİP OKULLARI, VAKIFLAR, OKUL, KURS v.b. kurumlar ile ilgili Genelkurmayda daha 

sonra kanunsuz bir şekilde kurulan Batı Çalışma Grubunun çalışmaları olduğu, Batı Çalışma 

Grubu’nun Atatürkçü Düşünce Derneğinden gelen belgelerde belirtilen konular üzerinde 

çalışmalar yürüttüğü tespit edilmiştir.”  Değerlendirilmesi mevcuttur.  

Gerekçeli kararda yer alan yukarıdaki değerlendirmenin maddi ve hukuki hiçbir karşılığı 

bulunmamakla birlikte, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezinden gelen bir belgeye  “askeri 

hiyerarşi içindeki bir kurumdan gelmiş gibi” şaşırtıcı bir ön ifade kullanarak  DOKÜMAN 

denilmesini garipseyen ve bu ifadeden yola çıkarak, DAHA SONRA KURULDUĞUNU BELİRTTİĞİ 

Batı Çalışma Grubunun sözde çalışmaları olduğu tespitine yer verilmiştir.  

Mahkemenin bu değerlendirmesindeki esas tespiti;   Batı Çalışma Grubunun belgenin tarihi 

olan 13.03.1997  den sonra yani 10 Nisan 1997 tarihinde kurulmuş olduğunu kabul etmesidir.. 

Bu tespit dahi,  mahkemenin  gerekçeli kararda zaman zaman cılız önermelerle ileri sürdüğü Batı 

çalışma Grubunun 10 Nisan 1997 tarihinden önce kurulmadığının mahkemece kabul edildiğinin 

de açık bir delilidir.  



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 737 / 1709 
 

 

Öncelikle, mahkemenin bilmediği anlaşılan “DOKÜMAN” tanımı, Nerden geldiğine ve 

kaynağına bağlı olmaksızın İDARENİN ELİNDE BULUNAN  HER TÜRLÜ YAZI, RESİM, KROKİ, KİTAP 

VS. İMZALI YA DA İMZASIZ BELGE VE BİLGİ  OLARAK TANIMLANMAKTADIR.  Askeri ya da Resmi 

bir kaynaktan gelen imzalı yazılı belgelerde ise “EVRAK” tanımı kullanılır.  Bunun ayırdında 

olmayan mahkemenin, yanlış bir tespitten doğru sonuca ulaşması da zaten mümkün değildir.  

Askeri hiyerarşik bir kaynaktan gelen yazılı ve imzalı evraklar için “ASKERİ YAZI” tanımı 

kullanılır (MY 75-1 (B)). Bu nedenle mahkemenin değerlendirmesinde yer alan “Askeri hiyerarşi 

içindeki bir kurumdan gelmiş gibi DOKÜMAN ifadesinin kullandığı” tespiti anlamsızdır.  

Ayrıca, değerlendirmede; Batı Çalışma Grubunun “belgede belirtilen KUR’AN KURSLARI, 

İMAM HATİP OKULLARI, VAKIFLAR, OKUL, KURS v.b. kurumlar ile ilgili”   şeklinde sanki yasal her 

türlü kurum ve faaliyetleri hakkında çalışma yürütmüş gibi izlenim yaratacak ifade kullandığı 

görülmektedir.  Batı Çalışma Grubunun  bu kapsamdaki çalışmaları,  gerçek belgelerinde yer aldığı 

gibi, irticai faaliyet kapsamında kendisine ulaşan bilgileri devletin ilgili kurumuna aktarmaktan 

ibaret olmuştur. Bunlar hakkında genelleme yapan mahkemenin, bu yolla kararına dayanaksız 

gerekçe oluşturmaya çalıştığı görülmektedir. Kaldı ki kişi ya da kurum, devlet kurumlarına her 

türlü ihbar ve şikayetini yapma hakkına sahiptir. Bu ihbar ve bilgilerin mevzuata uygunluğuna  

göre işlem yapma ya da yapmama yetkisi ve tasarrufu idareye aittir.  İdare, kendisine ulaşan bilgi 

ve belgelerden değil, kendi idari işlem ve eylemlerinden sorumludur. Kaldı ki, Ergenekon 

kumpas soruşturmasında ADD Genel Merkezine FETÖ kumpasçıları tarafından koyulup daha 

sonra yine FETÖ üyesi Emniyet Mensuplarınca bulunan kumpas CD lerden elde edilen ve  Yüksek 

Yargı tarafından kumpas olduğu tespit edilmiş sözde belgeleri, gerekçeli kararında bu hususa hiç 

değinmeden delil olarak sıralayan mahkemenin, ADD ile TSK’yı hiyerarşik bir konumda 

gösterme çabasının hukuki  hiç yönü yoktur.  

3) 3.BELGE: Batı Çalışma Grubu Eylem Planı (3.Kls. S.161-180);  

Bu sözde belgenin üretilmiş tam bir kumpas belgesi olduğu, belgenin yer aldığı imha 

tutanaklarının üretilmiş kumpas belgesi olduğu gibi sayısız kumpas delilin belgesi ile ortaya 

konulduğu kapsamlı açıklama dilekçemizin “(22).A./B.27 Mayıs 1997 tarihli “Batı Eylem Planı” 

konulu belge ve üstyazı belgesi” başlıklı “20.NN.” maddesinde bulunmaktadır. CD 5 içindeki 

“Personel Başkanlığına” adresli gözüken sözde belgenin çıktısıdır.  

4) 4.BELGE: Askeri lojman bölgelerine giriş ile ilgili düzenleme (3.Kls. S.160);  
 

Bu belge;  Gnkur Başkanlığının  13 Haziran 1997 tarihli  Genelkurmay Başkanı emriyle 

Harekat Başkanı Korgeneral Çetin DOĞAN imzalı, orduevlerine, sosyal tesislere ve askeri Lojman 

bölgelerine giriş ile ilgili mevzuata uygun kıyafet standardının belirlenmesini ve farklı 

uygulamaların önlenmesini amaçlayan, Kuvvet Komutanlıkları ve Adli Müşavirlikten hukuki 

değerlendirme talep eden,  bir kıyafet biçimi öngörmeyen, Kara Kuvvetleri Komutanlığına hitaben 

yazılmış belgedir.  

 

Mahkeme bu belgenin Refah-Yol hükümetini kısmen veya tamamen nasıl ıskat ettiğini 

gerekçelendirememiştir. Belgenin ne atılı suçla ne BÇG ile ne de  Refah-Yol hükümeti ile HİÇ BİR 

İLİŞKİSİ YOKTUR.   
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Mahkeme bu belge ile ilgili olarak gerekçeli kararında (s. 3141);   

 

“Batı Çalışma Grubu şemasında başkan olarak belirtilen Genelkurmay Harekat Başkanı 

Korgeneral Çetin Doğan’ın Batı Çalışma Grubunun bir faaliyeti olarak askeri birlik ve sosyal 

tesislere girişte batı çalışma grubu tarafından çağdışı kıyafetler nitelemesi yapılarak çağdışı 

kıyafetler giyilmesini önlemek maksadıyla tedbirler alındığı ve ortak bir düzenleme yapılacağı 

belirtilmiş ve bayanların giyimi ile ilgili olarak tesettür, simgesel kıyafet, halk tipi giyim, başörtüsü 

şeklinde fark ve ayrımlara gidilmiş, kendilerinin istediği şekilde giyinmeyenlere de çağdışı, 

irticacı damgası vurulmuştur. Aşağıda belirtilen resmi belgelerde de lojmanlarda, lojman giriş ve 

çıkışlarında bayanlar fişlendiği anlaşılmıştır.”   

 

Şeklinde atılı suçla ilişkisi olmayan, esasen siyaseti ve  kurumları kendi siyasi düşüncesine 

göre şekillendirme gayreti taşıyan, belgenin amacını ve içeriğini saptıran, subjektif ve  hukuk 

garabeti bir değerlendirmede bulunmuştur. Kaldı ki belge de, bir giyim tarzı öngörülmemiş, 

Kuvvet Komutanlıklarından ve Adli Müşavirliklerden bu konuda görüş istenmiştir. Ancak 

mahkeme, gerekçeli kararın bir çok yerinde olduğu gibi, belge içeriğini çarpıtan, maksadını 

değiştiren, gerçekliği bulunmayan yanıltıcı subjektif değerlendirmesinin bir örneğini de bu belge 

üzerinden göstermiştir. Ayrıca, SÖZDE FİŞLEME İLE İLGİLİ HİÇ BİR UNSUR BELGE İÇERİĞİNDE 

YOKTUR. Bu ifedenin  örgüt amacına hizmet eden FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin iddianamesinden 

aynen alıntı ile gerekçeli karara monte edildiği de görülmektedir.   

Mahkemenin, celselerde belirtilmesine rağmen, özellikle ifade etmekten kaçındığı bir yasal 

düzenlemeyi belirtmekte yarar vardır;  

TSK İç Hizmet Kanunu Madde 100  ve İç Hizmet Yönetmeliği  Madde 664;  “Ordu evleri, 
askeri gazinoları ve kışla gazinoları askeri binalar olup askeri mahal vasıf ve mahiyetini haizdir”  
hükmüne amirdir.  

 
Yani bu yerlerde,  askeri  mahallerde uygulanan hükümlerin aynen tatbik edilmesi 

zorunludur. Bu mahaller sosyal ilişkilerin ve özel yaşamın geliştirileceği yerler olmakla birlikte,  
askeri kuralların aynına tabidir.   
 

TSK İç Hizmet Yönetmeliği Madde 664/4. (c) ;(Değişik:RG – 14/02/1999 – 23611) ise;  

“Emekli üyeler ile bunların aile fertlerinden birisinin, irticai, bölücü, yıkıcı faaliyetler 

içerisinde yer aldığının ya da Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhinde beyanda veya faaliyette 

bulunduğunun tespit edilmesi halinde, bu kimselerin, orduevleri, askerî gazinolar ve diğer askerî 

sosyal tesislere girişleri, Genelkurmay Başkanlığınca geçici veya sürekli olarak yasaklanabilir.” 

Demektedir. 

Kaldı ki AİHM başta Kalaç / Türkiye davası olmak üzere, bu kapsamdaki kararlarında, askerlik 

gibi belli ve sıkı kuralların hakim olduğu kurumlara gönüllü olarak giren veya tercih eden kişilerin, 

öngörülen sınırlamaları peşinen kabul etmesi sebebiyle, din ve vicdan özgürlüğüne getirilen 

kısıtlamalara katlanmakla yükümlü olduğu temel görüşündedir.  

Söz konusu belgede, askeri tesislere  girişlerde mevzuatın emrettiği standardı sağlamak ve 

iddianın aksine personelini de gözetmek üzere yapılan çalışmanın DİNİ  ESASLARA 
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BAĞLANMADIĞI,  Anayasada, mevzuatta ve Yüksek Yargı kararlarında da yer alan, anayasa ve 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkeleri ile bağdaştırılarak genel ve hukuki çerçevesi çizilen 

“ÇAĞDAŞLIK” esasına vurgu yapıldığı görülmektedir. Ancak mahkemenin, Anayasa mahkemesinin 

kararlarında da yer alan, devlet dini esasları ileri sürerek düzenleme yapamaz ilkesine aykırılıkla,  

bizzat mahkemenin belgeyi üstelik içeriği ile ilgisi bulunmadığı halde çarpıtıp ve dini esasları 

gözeten subjektif değerlendirmeye gittiği anlaşılmaktadır.   

“ÇAĞDAŞ KIYAFET” ya da tersi olan “ÇAĞDIŞI KIYAFET” ve “ÇAĞDAŞLIK” kavramı TSK nın 

ürettiği ya da icat ettiği bir kavram ve tanım değildir. Bu tanım ve kavram  başta Anayasa ve 

Anayasa Mahkemesi kararları olmak üzere, bir çok mevzuat, yasa gerekçesi ve Yüksek Yargı 

Kararları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mevzuatında yer alan, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş 

ilkelerinde anlamını bulan, din esaslardan bağımsız bir kavramdır. Kaldı ki, mahkeme de  gerekçeli 

kararında “ÇAĞ DIŞI  KIYAFET” kavramından ne anladığını yine kendi subjektif değerlendirmesine 

dayandırmaktadır.   

Askeri birlik ve mahal sayılan ve mevzuata göre ASKERİ KURALLARIN AYNEN TATBİKİ 

GEREKEN askeri sosyal tesislerde idarenin, mevzuatın kendisine emrettiği düzenlemeleri 

yapmasının mutlak bir görev olduğu açıktır. Sözü edilen “ÇAĞDAŞ GİYİM” ve “ÇAĞDAŞLIK” 

kavramları ve bu konudaki düzenlemelerin, anayasa ve anayasal ilkeler bağlamında tanımı, 

hukuki karşılığı ve gerekçesi,  mahkemeyi de bağlayan Anayasa Mahkemesinin kararlarında fazlası 

ile bulunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin; 3511 sayılı Yasa'nın 2. maddesiyle 2547 sayılı Yasa'ya eklenen ek 

16.maddesi olan 'Yükseköğretim Kurumlarında, dersane, laboratuvar, klinik, poliklinik ve 

koridorlarında çağdaş kıyafet ve görünümde bulunmak zorunludur. Dini inanç sebebiyle boyun 

ve saçların örtü ve türbanla kapatılması serbesttir.'  Hükmünü, idare din kurallarını esas alan 

düzenleme yapamaz esas gerekçesi ile iptal eden 7.03.1989 tarih ve 1989/12 Karar sayılı (R.G. 

Tarih-Sayı :05.07.1989-20216) kararında;  

“Anayasa'nın Başlangıç bölümünde yeralan ilkelerden biri de, üç ve yedinci paragraflarda 
belirlenen, "Atatürk inkılâp ve ilkelerine Bağlılık" ilkesidir. 

Gerek 24 Ocak 1925 tarihli "Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri Hakkında Kararname", 

gerekse 1961 Anayasası'nın 153 ve 1982 Anayasası'nın 174 üncü maddesinin Anayasanın hiçbir 

hükmünün, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye 

Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden inkılâp kanunlarının Anayasanın 

halkoyuyla kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu 

şeklinde anlaşılamaması ve yorumlanamaması biçimindeki amir hükümleri, Atatürk'ün, Türkiye 

Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı ilk yıllarda Türk Devletinin ve toplumunun muasır 

medeniyetler seviyesine çıkarılması doğrultusunda ortaya koyduğu görüş ve düşünüşlerinin açık 

bir şekilde ifadesinden başka bir şey değildir. 

İşte bu görüş ve düşünüşler doğrultusunda çağdaş giyim, Atatürk milliyetçiliği ilke ve 

inkılâplarının vazgeçilmez bir öğesini oluşturmaktadır. 

Madde 174.- Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne 
çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen 
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inkılâp kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan 
hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz”  

“12.5.1982 günlü, 2670 sayılı Yasa ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen "Kıyafet 

Mecburiyeti" başlıklı "Ek Madde 19"la, devlet memurlarının yasa, tüzük ve yönetmeliklerin 

öngördüğü biçimde giyinmeleri zorunluluğu getirilmiştir” 

“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 7. maddesine, 8.1.1987 günlü 

değişiklikle eklenen (h) fıkrasıyla, çağdaş kıyafet ve görünüm amaçlanarak daha önce 10.5.1984 

günlü, 15.527 sayılı Yükseköğretim Kurulu kararıyla kız öğrencilerin türban kullanması yolundaki 

uygulama kaldırılmışsa da 3.12.1988 günlü, 88.10.29 sayılı kararla şimdi incelenmekte olan 

kuralın aynısı bu kez bağımsız bir fıkra olarak Disiplin Yönetmeliğine konulmuştur. 

“Tüm bu düzenlemeler, konunun önemini ve lâiklik ilkesi yönünden özelliğini ortaya 

koymaktadır. Temelde sosyal, kültürel ve estetik nedenlere dayalı bir toplumsal olgu niteliğini 

taşıyan giyim, çevre koşulları, kişisel görüşler, kültür ve gelenekle biçimlenir. Değişip gelişmesi de 

bu nedenlere bağlıdır. Bunların dışında dinsel inanç ya da dinsel kurallarla doğrudan ilişki ve 

bağlantı kurularak yapılan düzenleme, hem devrim yasalarını, hem de lâiklik ilkesini ilgilendirir. 

Devrim Yasalarının 174. madde kapsamında ele alınacağı yukarda belirtildiğinden bu bölümde 

yalnızca lâiklik ilkesi yönünden değerlendirme yapılmakta, özellikle dinsel gereklere göre yasal 

düzenlemeler yapılıp yapılamayacağı konusunda yargıya varılmaktadır.” 

"inkılâp kanunlarının korunması" başlığını taşıyan Anayasa'nın 174. maddesi, kimi sözcük 
değişiklikleriyle 1961 Anayasası'nın 153. maddesinin yinelenmesi biçimindedir. Maddede, 
sıralanan sekiz Yasa'nın Anayasa'ya aykırı olduğu biçimde anlaşılamayacağı ve 
yorumlanamayacağı öngörülürken bu Yasaların Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyinin 
üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin lâiklik niteliğini koruma amacını güden devrim 
yasaları olduğu belirtilmiştir.” 

“Kararın, yasa metinleri bölümünde dayanılan Anayasa kuralları arasına olduğu gibi alınan 

174. maddenin içeriğinde sıralanan yasaların adları, Türkiye Cumhuriyeti için önemlerini 

açıklamaktadır. Çağdaş uygarlık düzeyini aşmak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin lâik niteliğini 

korumak amacını taşıdıkları Anayasa'da kabul edilip "inkılâp kanunları" olarak anılmaları Türk 

Devrimi ve Atatürk ilkelerinin gerçekleşme aracı olduklarını göstermektedir. Anlaşılmaktadır ki 

lâik düşünce, tüm anayasal ilkelere egemendir. Lâikliğe aykırı biçimde yorumlanıp 

değerlendirilmeleri söz konusu olamaz. Anayasa'da öngörülen, düzenlenen ve güvenceye 

bağlanan hak ve özgürlüklerin lâik niteliğini güçlendiren devrim yasalarının aykırılığı savında 

bulunulamaz. 174. maddenin bağımsız olarak, ayrıca Başlangıç bölümü, 2. ve 24. maddelerle 

birlikte değerlendirilmesi Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik anlayışını açık biçimde ortaya koyar. 

Ülkemize özgü ve tarihsel nedenleri bulunan, klâsik ve bilimsel tanımlarından ayrılıkları bulunan 

anlayış ve uygulama modeli, kararın Başlangıç kesiminde açıklanmıştır. Bu açıklamalar ve 

aykırılık gerekçeleri, genelde, 174. madde yönünden yapılan inceleme için de geçerlidir.” 

“Giysi durumu, salt bir biçimsel görünüm konusu değildir. Lâiklik, düşünsel yapının 

değiştirilmesidir. Çağdaş, sağlıklı toplum oluşturmanın koşuludur. Kişi, iç ve dış dünyasıyla, duygu 

ve düşünceleriyle, beden ve ruh yapısıyla bir bütündür. Giysi, kişiliği yansıtan bir araçtır. Dinsel 

olsun olmasın, çağdaşlığa aykırı, devrim yasalarının öngördüğü düzenlemeyle çelişen giysiler 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 741 / 1709 
 

 

uygun karşılanamaz. Dinsel nitelikteki giysiler ayrıca lâiklik ilkesine ters düştüğünden daha yoğun 

bir aykırılık oluşturur.” 

174. maddede belirtilen Devrim Yasaları birbiriyle sıkı ilişki içindedir. Hepsi lâiklik konusunda 

ayrı bir alanı düzenleyerek ülkenin çağdaş yapısını kurmuşlardır. Her biri başlı başına büyük 

önem taşıyan ve birer devrim anıtı olan bu Yasalar, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatacak 

değerdedir. 25.11.1925 günlü, 671 sayılı Şapka îktisâsı Hakkında Kanun'un 1. maddesindeki 

"memurin ve müstahdemin" sözcükleriyle "Türk milleti ....." ve "Türkiye halkı" tamlamaları 

kadın-erkek ayrımı gözetilmediğini, uygar düzeninin herkesi kapsadığını anlatmaktadır. Şapka, 

bir giyim öğesi olmakla birlikte genelde tüm giyimin simgesidir. Nitekim, 25.11.1925 günlü Adalet 

Komisyonu raporunda, Türk ulusunun, uygar ulusların ortak giysilerinin belirgin niteliği olan 

şapkayı taşımaya nasıl can attığının belirtilerini saptamaktan söz edilmiştir. Bu yasa, giyimle din 

arasında kurulmak istenen bağı kopararak günlük yaşamla uyum içinde kullanılacak, çağdaş 

giysi düzenine geçilmesini sağlamış, bu alanda devrim yapmıştır. Dinsel gerekler yerine 

toplumsal gerekler alınarak konu doğal konumuna sokulmuştur. Daha sonra çıkanlar, bu kararın 

ilk bölümünde açıklanan Bakanlar Kurulu kararlarıyla kamu kesimindeki giyinme 

durumu düzenlenmiştir. Kadın erkek eşitliğini benimseyen Türk Devrimi'nin, kadın giysilerinin 

çağdaşlığını savsakladığı kabul edilemez. Kamu yaşamında ve özel yaşamda kadın-erkek 

giyimleri, dinsel gerekler gözetilerek yasayla düzenlenemeyeceği gibi özellikle kamu kesiminde 

giyinmeyi düzenleyen kurallar ancak hukuksal gereklere göre düzenlenir. Devletin kendi 

kurumlarında düzenleme yapması en doğal hakkıdır. Lâiklik ilkesine aykırı durumların 

önlenmesi, uygun durumların sağlanması devletin yükümlülüğüdür. Derslere çağdaş görünüme 

aykırı giysi ve örtülerle girmenin özgürlük ve özerklikle ilgisi olmadığı gibi devletin düzen 

sağlayacak kurallar getirmesi de özgürlük ve özerkliğe aykırı değildir. Kaldı ki giyim özgürlüğü 

ve özerklik, lâiklik üstün tutularak, lâiklikle birlikte gözetilir.  Lâikliği ortadan kaldıran ya da 

zedeleyen bir özgürlük ya da özerklik geçerlik kazanamaz. Bu bağlamda, devlet dinine ilişkin kuralı 

Anayasa'dan çıkaran 10.4.1928 günlü, 1222 sayılı Yasa'nın gerekçesin-deki. "..... Din ile devletin 

işlerinin birbirinden ayrılması dinlerin devleti idare edenlerle edecekler elinde bir âlet olmaktan 

kurtuluş teminatıdır" sözlerinin tarihsel gerçekleri dile getirdiği kuşkusuzdur.” DENMEKTEDİR.  

 

Mahkemenin söz konusu belge ile ilgili değerlendirmesinin atılı suç ve BÇG ile hiçbir ilişkisi 

olmadığı gibi, subjektif kanaat bildirmenin ötesinde hukuki bir değeri de yoktur.  

 

5) 5.BELGE: “Lojmanlardaki Faaliyetler” konulu belge (3.Kls. S.159);  
 

Bu belge; Merkez Komutanlığından K.K.K.lığına yazılan, Merkez Konutanı Tuğgeneral Erdal 

EGE imzalı (fotokopi),  17 Haziran 1997 tarihli  “Lojmanlardaki faaliyetler”  konulu belgedir.  

 

Belgeyi tanzim eden Tuğğeneral Erdal Ege davada sanık değildir. 17 Haziran 1997 tarihli bu 

belgenin atılı şuç ve BÇG ile  hiçbir ilişkisi olmadığı gibi, belgede Batı Çalışma Grubuna ilgi ya da 

atıf yapılmamaktadır. Bu belgeyi iddianameye delil olarak monte eden FETÖ üyesi savcı, Tuğğ. 

Erdal Ege’yi sanık olarak davaya dahil etmemiştir. Bu şahsın idari işleminden sanıklar sorumlu 

tutulamaz.  

 

Ayrıca, Merkez K.lıkları Garnizon Komutanlıklarına bağlı olarak, Garnizon Komutanlıklarına 

tanınan görev ve yetki ile görevlerini sürdürürler. Bu nedenle de askeri birlikler dahil, her türlü 
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askeri sosyal tesiste gelişen olayları, emniyet, asayiş güvenlik, istihbarat, askeri gerekler  vs. her 

konuda gözetmekle yükümlüdür. Garnizon K.lıklarının ve bağlı Merkez K.lıklarının görev 

yetkilerine gerekçeli kararında yer vermeyen mahkemenin, bu belge hakkında değerlendirme 

yapması ve hatta belgeyi hazırlayan kişini sanık olmadığı halde, bu belgeye dayanarak sanıklara 

suç isnat etmesi hukuk dışıdır.  

 

Kaldı ki, Tamer Tatar’ın teslim ettiği iddia edilen bu belgenin gerçek olup olmadığı sanıklar 

tarafından bilinemeyeceği gibi, belgede adı geçen kişi tanık olarak  mahkemede de 

dinlenmemiştir. Ayrıca, 17 Haziran 1997 tarihli bu belgeden, 18 Haziran 1998 tarihinde istifa 

eden  Refah-Yol hükümetinin nasıl etkilendiği, etkin eyleminin ne olduğu ve hükümeti kısmen ya 

da tamamen ıskat eylemi ile nasıl bir illiyet bağının bulunduğu da açıklanmamıştır.  Lojmanlardaki 

faaliyetleri konu alan bu belgenin davaya monte edilmesinin atılı suçla ilişkisi bulunmamasına 

karşın, esas amacının kamuoyu oluşturmak ve propaganda amaçlı olduğu ve FETÖ üyesi 

savcının örgüt amaçlarına hizmet ettiği açıktır.  

 

6) 6-BELGE: MHP-BBP-ülkücü grup içinde yer alan personel faaliyetlerine ilişkin rapor 
(3.KLS. S.125-133); 

 
Bu belge, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının  Askeri Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Tbp. 

Tümgeneral  Fahrettin ALPASLAN imzalı (fotokopi),  SİYASİ PARTİ FAALİYETLERİ İLE  İLİŞKİSİ 

TESPİT EDİLEN  (MHP-BBP) bir kısım askeri  personel hakkında hazırlanan  10 Ağustos 1998 

tarihli rapordur.  

 
Özünde siyasete müdahale edildiği iddiasını taşıyan bir dava da, siyasi faaliyetleri ve siyasi 

partiler ile ilişkisi tespit edilen personel hakkında düzenlenen raporun, atılı suça delil olarak 

gösterilmesi hukuk dışılığın ötesinde bir kara mizah örneğidir.  

 

10 Ağustos 1998 tarihini taşıyan belgenin içeriği ve tarihi itibariyle, ne atılı suç ile ne de 

BÇG ile hiçbir ilgisi yoktur. Komutanlıkların mevzuattan kaynaklanan yasal ve meşru görevidir.  

TSK mevzuatında, siyasi parti faaliyetlerine katılmak, siyasi faaliyette bulunmak, siyasi bir 

partide görev almak, siyasi parti propagandası yapmak, siyasi görüş ve düşüncesini alenen 

açıklayacak şekilde görüş belirtmek ve siyasi düşüncesine göre ast ve üstlerine olumlu-olumsuz 

davranış sergilemek  gibi siyasi faaliyetler yasaklanmıştır.  

 

13 Nisan 1990 Tarih ve 20491 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve 

Arşiv Araştırması Yönetmeliğine göre;  

 

Şahsın her türlü kaynak ve vasıta kullanılarak mevcut kayıtlardan ve mahallinden araştırılmak 

suretiyle, yıkıcı faaliyetler kapsamında, kişinin ideolojik faaliyetlerinin, yerli ve yabancı dernek, 

grup, kulüp, teşkilat ve benzeri teşekküllere üye olup olmadığının veya bu çeşit kuruluş 

mensupları ile sıkı bir ilişki içinde bulunup bulunmadığının tesbit edilmesi ve 

değerlendirilmesini de içeren  Güvenlik Soruşturmasının yapılması ve bu görevin TSK açısından 

Silahlı Kuvvetler İ.K.K. Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi esaslarına göre (MY 33-5 / MY 114-1 A/B) 

yapılacağı da hükme bağlanmıştır. MY 114-1 A/B yönergesi ve bahse konu yönetmelik 

dilekçemizin    “12.G.” ve “12.H.” maddelerinde açıklanmıştır.  Ayrıca siyasi faaliyetleri ve siyasi 
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faaliyetlere karışmayı yasaklayan mevzuat dilekçemizin “TSK dan ihraç edilen personele 

uygulanan mevzuat” başlıklı “ 11.C.2).” maddesinde detayları ile açıklanmıştır.  

 

TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin 124. Maddesi ; “..Silahlı Kuvvetler mensuplarının hükümet 

tarafından tasdikli veya tasdiksiz siyasi parti ve derneklere girmeleri ve bunların siyasi 

faaliyetleriyle münasebette bulunmaları ve her türlü siyasi gösteri, toplantı ve seçim işlerine 

karışmaları ve bu maksatla nutuk beyanat vermeleri ve makale yazmaları yasaktır” hükmünü 

taşımaktadır. 

 
Kaldı ki, 2013 yılında yürürlüğe giren ve halen yürürlükte bulunan  6413 sayılı TSK Disiplin 

kanununun 20. Maddesinde; “d) İdeolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak: Siyasi 

partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla 

disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak” Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren 

disiplinsizlikler arasında sayılmaktadır.  

 

Bu belgenin, BÇG ve atılı suçla ilişkisi olmadığı gibi, tamamen yasal ve meşru olan bu belgenin 

ne maksatla iddianameye ve gerekçeli karara monte edildiğini izah etmek mümkün olmamakla 

birlikte, TSK içinde siyasi faaliyetlere yol vermek isteyen FETÖ üyesi savcının örgüt amaçları 

doğrultusunda kendince mantıklı bir açıklamasının olacağı da açıktır. 

  

7) 8.BELGE (3.Kls. S.116-119); 

 

Mahkeme bu belge ile ilgili olarak hiçbir değerlendirme yapmamıştır.  

 

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 25 Aralık 1996 tarihli Kara Kuvvetleri Komutanı emriyle 

Kurmay Başkanı Doğu AKTULGA imzalı (fotokopi) Ankara-Bayrak Garnizonunda bulunan okula 

sadece gözü görünen bir kıyafetle gelip garnizon içine girmeye çalışan ilk okul  öğretmeninin 

ataması  ile ilgili olarak düzenlenen ve K.K.K.lığı bağlısı Komutanlıklara gönderilmiş gözüken bir 

evraktır. Yukarıda açıklandığı gibi;  Askeri birlikler içinde bulunan her türlü tesis ile orduevleri ve 

kışla gazinoları TSK İç Hizmet Kanunu Madde 100 ve İç Hizmet Yönetmeliği Madde 664 

gereğince askeri binalar olup askeri mahal vasıf ve mahiyetini haizdir. Bu mahallerde de, askeri  

mahallerde uygulanan hükümlerin aynen tatbik edilmesi zorunludur. Askeri kuralların aynına 

tabidir.   

 

Bu konu Cumhurbaşkanlığı makamına da intikal etmiştir. Cumhurbaşkanlığı S.D. Arşivi Dolap 

No:91703, Fihrist No:22357-273 Sayısı yazılı 40. Sayfada yer almakta ve  Kılık kıyafet konusunda 

Cumhurbaşkanınca Başbakana UYARI NİTELİĞİNDE bir yazı yazıldığı ve örneğinin ilişikte olduğu 

CB. Arşivinde bulunan belgede belirtilmektedir (Kls.2 s.92). 

 

25 Aralık 1996 tarihli bu evrak, K.K.K.lığınca bağlısı ast birliklere gönderilmiştir. Gnkur 

Başkanlığına gönderilmeyen bu evrakın içeriği, gönderilen makamlar ve tarihi itibariyle de 

henüz kurulmamış bulunan BÇG, Gnkur Başkanlığı ve atılı suçla hiçbir ilişkisi yoktur.  Evrak 

aşağıdadır;  
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Ankara Bayrak Garnizonundaki İlkokula atandığını belirterek, Askeri Birliğe girmek isteyen 

İlkokul Öğretmeninin SADECE GÖZLERİ GÖRÜNEN BİR KIYAFET GİYDİĞİ EVRAKTA YAZILIDIR.  

 

16.07.1982 tarih ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile  yürürlüğe konulan “Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine dair” Yönetmelik, belgede yer alan 

öğretmenin, öğretmen sıfatı ile hangi usüllere uyacağını belirlemiştir. Ayrıca, TSK’nın 

dilekçemizin bir çok başlığında açıkladığımız gibi, askeri birliklerde ve askeri birlik ve mahal 

sayılan mekanlarda uyulması gereken kurallar kanunla düzenlenmiştir.  Anayasa mahkemesinin 

bu konuda kararları da mevcuttur. Sadece gözleri görünen bir kıyafetle gelip bir askeri garnizona 

girilemeyecği açık olduğu kadar, bu tip provakatif eylemlerin, belli çevrelerce güdümlü olarak 

kurgulandığı, mahkemenin atıf yapmaktan kaçındığı, MİT dahil devlet istihbarat raporlarında da  

mevcuttur.  
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FETÖ savcısının güdümlü iddianamesinde, bu tür belgeleri davaya monte ederek, sanki kamu 

çalışanları kara çarşaf dahil her türlü kıyafetle çalıştığı kurumlara girip görev yapıyormuş gibi, 

bunu engelleyenin TSK olduğu algısını yaratmaya çalıştığı da anlaşılmaktadır. Mahkemenin 

dönemin konu ile ilgili mevzuatını ve TSK nın bağlı olduğu kanunları açıklamadan, bu tür belgeleri 

gerekçeli karara BÇG belgesi şeklinde monte etmesi sadece kasıttır. Sadece gözü görünen bir 

kıyafetle, yanlızca ülkemizde değil demokratik hiçbir toplumda bir kamu kurumuna girip 

çalışamayacağı açıktır. Kaldı ki, ne o dönemde ne de şu anda retina ile kimlik tespitine ilişkin bir 

düzenleme de yoktur.Anayasa mahkemesinin karar gerekçelerin de belirtildiği gibi, değiştirilemez 

laik devlet ilkesi gereğince, devlet din esasına dayandıran düzenlemeler yapamaz. Mahkeme bu 

idari işlemin 54.Hükümeti hangi gerekçe ile çalışmaktan alıkoyduğunu da açıklayamamıştır.  

 

8) 9.BELGE (3.Kls. S.115); 
 

Belge şeklen, Kara Kuvvetleri K.lığı İstihbarat Başkanlığının 10.06.97 tarihli  Ege Ordu K.lığında 

Gnkur İstihbarat Başkanlınca verilecek olan “İrtica Brifingler” programını açıklayan  mesaj emridir. 

Belge, Gnkur Başkanlığının TSK birliklerinde verilecek irtica Brifing Programını açıklayan 30 Mayıs 

1997 tarihli mesajına atıf yapmaktadır. TSK bünyesinde verilen irtica brifingleri dilekçemizin 

“20.NNN” maddesinde açıklanmıştır. Ancak  30 Mayıs 1997 tarihli mesaj emrine atıf yaptığı 

halde emirde  yer almayan hususları da içeren bu belgenin üretilmiş belge olma ihtimali de 

kuvvetlidir.   

 

TSK bünyesinde icra edilen İrtica brifinglerinin Gnkur İstihbarat Başkanlığınca düzenlendiği ve 

icra edildiği, BÇG ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığı dilekçemizin yukarıda yer alan maddesinde ve 

ilgili maddelerine açıklanmaktadır.  

 

9) 11.BELGE (3. Kls. S.108);  
 

Gülhane Askeri Tıp Akademisinin 5 Ekim 1997 tarihli  Prof.Tbp.Tümgeneral Fahrettin 

ALPASLAN imzalı, Siyasi Parti faaliyetleri tespit edilen ve TSK Disiplin mevzuatı gereğince   

RE’SEN emekli olan ve GATA ile ilişiği kalmayan Emekli Tbp.Kd.Alb.Mustafa KAHRAMANYOL 

(1970-12)’un şüpheli Personel dosyasını, mevzuat gereği Kara Kuvvetleri Komutanlığına  

gönderen rutin bir evraktır. TSK dan emekli olan veya ayrılan tüm personelin şahsi dosyaları, TSK 

Personel Kanunu gereğince zaten bağlı olduğu Kuvvet K.lıklarının Personel Başkanlıklarına 

gönderilir. Bu durum sadece müştekiye yönelik bir uygulama değildir. 

 

TSK Disiplin mevzuatına göre TSK dan ayırmayı gerektiren, TSK da siyasi faaliyet yürüttüğü 

tespit edilen bu şahsa uygulanan idari mevzuatın Refah-Yol hükümetini kısmen ya da tamamen 

ıskat etme atılı suçu, sanıklar ve BÇG ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu şahıs 18 Haziran 1997 tarihi 

sonrasında 1 Ağustos 1997 tarihli Yüksek Askeri Şura kararı ile resen emekli edildiğinden, FETÖ 

üyesi savcı Bilgili’nin iddia ettiği gibi, sözde darbeye karşı koyacağından korkulan (!) bir personel 

de değildir. 18 Haziran 1997 tarihinde bu konuda bir eyleminin görüldüğüne dair bir tespitte 

yoktur. Ayrıca Refah-Yol hükümetinin var olmadığı tarih olan 5 Ekim 1997 tarihinde belgeyi 

hazırladığı şeklen görülen Prof.Tbp.Tümgeneral Fahrettin ALPASLAN davada sanık değildir, tanık 

olarakta dinlenmemiştir.  
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Atılı suçla ve sanıklarla ilgisi bulunmayan bu çeşit sözde BÇG belgeleri ile iddianame ve 

gerekçeli kararın şişirildiği, davaya sözde mağdur kazandırmaya yönelik bu örnek belgeyle de 

görülmektedir.  

 
10) 12.BELGE  Sıkıyönetim Planı (3.Kls. S.1-93);  

 
Bu kısımda yer alan belgeler;  1.Ordu K.lığının 1995 yılına ait sıkıyönetim planından alıntı 

yaptığı baş emri,  K.K.K.lığının 19 Şubat 1997 tarihli  Kurmay Başkanı Orgeneral Doğu AKTULGA 

imzalı 1 nci Ordu Komutanlığına gönderilen,  GESAP (Genel Savunma Planı) Planlama Direktifi  

esaslarına göre, EMASYA K.lıkları ve Sıkıyönetim K.lıklarının  görev ve sorumlukları ile ilgili askeri 

teknik düzenlemeye ilişkin görüş ve öneri isteyen bir emirdir.  Sayılan bu belgelerin BATI ÇALIŞMA 

GRUBU VE ATILI SUÇLA HİÇ BİR İLİŞKİSİ OLMADIĞI GİBİ,  YAKINLIĞI DA YOKTUR.  

 

Ayrıca, sayılan evrakların dayanağı olarak belgelerde atıf yapılan  ve TSK ya  temel hak ve 

özgürlükleri engelleme yetkisi de dahil  aşayiş ve iç tehdite karşı olağanüstü mücadele görevi 

veren 3.Klasör sayfa 2-19 arasında, 1983 tarihli 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ile 1971 tarihli 

Sıkıyönetim Kanunu bulunmasına rağmen, bu kısımda hiç söz edilmemiştir.  

 
Mahkeme, gerekçeli kararda (s. 3159) 1995 tarihli Sıkıyönetim Planına atıf yaparak;  

“Sıkıyönetim baş emrinde; ülke genelinde her geçen gün hızını artıran anarşi, terör ve bölücülük 

akımlarının önlenmesinde yetersiz kalınması sonucu devletimizin bölünmez bütünlüğü tehlikeye 

girdiği belirtilerek sıkıyönetim ilan edildiği, bununla ilgili görev ve sorumluluklar belirtilerek” 

komutan imzasına açılmıştır.” şeklinde belge özeti yapılmıştır.  

 
Mahkemenin cümle gizleyerek ve anlam çarpıtarak özet yaptığı aynı baş emrin, gerekçeli 

kararına yazmadığı 2. Maddesinde;   
 
“Yasadışı olayların önlenmesi, Demokratik Hür Parlamenter sistemin devamlılığının 

sağlanması için ilan edilen sıkıyönetimin, 1.Ordu ve sıkıyönetim sorumluluk bölgesinde 

uygulanma esaslarını belirleyen Harekat emri Ek’tedir.”  Yazılıdır. Ayrıca emir  ilgi (a) da bulunan 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa atıf yapmaktadır.   

 
Söz konusu emir, 1995 yılında yürürlükte bulunan “Olağanüstü Hal” şartlarında ve siyasi 

iradenin muhtemel bir sıkıyönetim ilanına karşı, sıkıyönetim Komutanlıklarının 1402 sayılı 

Sıkıyönetim Kanunu kapsamında görev ve sorumluklarını açıklayan bir plandır.  Planlar, 

mahkeme heyetinin de bildiğini zannettiğimiz gibi önceden hazırlanır ve planda öngörülen şart 

gerçekleştiğinde, yani bu plan için siyasi iradenin sıkıyönetim ilanı ile birlikte yürürlüğe girer. 

Mahkemenin baş emri çarpıtıp, 2.maddesinde de alıntı yaparak karıştırıp amacına uygun 

özetleyerek algı yaratmaya çalıştığı 1.maddesi, Anayasada yer alan ve  sıkıyönetim ilanını 

gerektiren hususların özetidir. Örneğin, şu anda olası bir Türkiye-Hasım Ülke harbine karşı 

alternafli sayısız plan mevcuttur. Bu planlar, savaşın başladığını ya da başlatmak üzere hazırlık 

yapıldığını göstermez. Bu akıl dışı yaklaşım, ancak kasıtlı çarpıtma ve bilgisizlikle  izah edilebilir. Bu 

davanın kumpas olmasının ötesinde en büyük adaletsizliği, zorunlu askerlik seviyesinde bilgi ve 

tecrübe ile, yüksek Askeri Komuta seviyesinde akademik bilgi ve tecrübe gerektiren işlem ve 

eylemler için sivil bir mahkemede yargılama yapılmasıdır.   
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Mahkeme gerekçeli kararda (s. 3160);  “EMASYA, SIKIYÖNETİM DİREKTİFİ, GESSAP ve EVREN 

PLANLARINA göre illerin sorumluluk sahalarını gösterir 1 sayfadan oluşan çizelgenin bulunduğu 

görülmüştür. Belgelerin tamamı birlikte incelendiğinde askeri bir darbe döneminde sıkıyönetimin 

nasıl uygulanacağı ile ilgili bir çalışma olduğu görülmektedir.” Şeklinde ilginç, ilginç olduğu 

kadar mizahi ve ilgisiz bir değerlendirmede bulunmaktadır. Bu kısımda yer alan ve birbirinden 

tamamen bağımsız iki belgenin hiçbir kısmında askeri bir darbeye ya da kanunların ve siyasi 

iradenin kararları dışında bir işlem ve eyleme yönelik en ufak bir ima ya da atıf yoktur. Ancak, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (K.K.K.lığının) kabul edilen kuruluş tarihi olan M.Ö.209 yılından  bu yana,  

askeri birliklere verilen göreve göre belirlenen sorumluluk sahalarına bakılarak, bu sorumluluk 

sahalarının, askeri bir darbe hazırlığına karine olduğuna karar vermek için, özel bir istek ve 

yetenek gerektiğini de belirtmemiz gereklidir.  

 

Ayrıca mahkeme belgelerde “ASKERİ BİR DARBE DÖNEMİNDE” şeklindeki tespitine 

dayanak olacak, askeri bir darbe dönemini tarif eden hangi unsuru gördüğünü 

gerekçelendirmeden, sözü yuvarlayarak sıkıyönetimin nasıl uygulanacağı subjektif tespitine, 

anlamsız ve gerekçesiz ön kabul yapmıştır. Bu anlamsız tespitin ne askeri açıdan ne de hukuki 

açıdan ciddiye alınacak hiçbir tutar yönü yoktur.  

 
Mahkeme, klasik bir hukuk söylemi olan “Belgelerin tamamı birlikte incelendiğinde” içi boş  

ifadesini kullanmak sureti ile bu garip değerlendirmesini yaptığı görülmekle birlikte,  BELGELERİN 

TAMAMINI NASIL İNCELEDİĞİNİ, HANGİ KISMINDAN HANGİ SONUCU ÇIKARDIĞINI, ARALARINDA 

2 YIL BULUNAN  İLGİSİZ İKİ BELGEYİ  NASIL İLİŞKİLENDİRDİĞİNİ, ÜST SEVİYEDE ASKERİ YETERLİLİK 

GEREKTİREN BİR KONUDA BU KARARA NASIL VARDIĞINI GEREKÇESİ İLE AÇIKLAYAMAMIŞTIR.   

 

Mahkemenin bağımsız bir plan şeklinde zikrettiği, kendi önem derecesine göre sıraladığı 

Sıkıyönetim Planları esasen topyekün bir harpte uygulanacak Genel Savunma Planının (GESAP) 

birlikte düşünülmesi gereken  bir EK’İ dir. Bu nedenle de, GESAP ve Sıkıyönetim planı ile EMASYA 

Komutanlıklarının görev ve sorumluluk sahalarının uyumlu olması, sürekli gözetilmesi gereken ve 

askeri harekat açısından önemli  bir husustur.  

 

Bu arada, Tamer Tatar’ın getirdiği bu belgeler dışında Genel Savunma Planı görmemiş 

mahkeme heyetinin; EMASYA, SIKIYÖNETİM DİREKTİFİ, GESSAP ve EVREN PLANLARINA hakim bir 

üslupla, üstelik kendi uzmanlık alanına ilişkin 1982 aynayasasının “Olağanüstü yönetim” 

usüllerine, 1983 tarihli 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunununa, 1402 sayılı Sıkıyönetim 

Kanununa hiçbir atıf yapmadan bu tespiti yapması da ayrıca dikkat çekicidir.  Bu mevzuata,  Milli 

Güvenlik Siyaset belgesine ve Askeri yüksek komuta usüllerine hakim olmadan, mahkemenin 

gerekçeli kararda çaresizce ifade ettiği gibi Tamer Tatar’ın getirdiği belgelerin tamamını birlikte 

inceleyip bir sonuca varma imkanı da yoktur.  

 

Olağanüstü yönetim usülleri, devletin, hukuk düzeninin olağan kuralları ile üstesinden 

gelinmesine imkan olmayan olağanüstü bir tehdit veya tehlike karşısında başvurduğu usüllerdir. 

Olağanüstü tehdit ve tehlikelerin ne olduğu, nasıl ve ne şekilde gelişeceği, davanın esas delili 

olan, ancak mahkemenin hukuka aykırı olarak dava dosyasına dahil etmediği siyasi iradenin 

kararı olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde öngörülmüştür. Olağanüstü yönetim rejimlerine 

ilişkin planlar MGSB de öngörülen  özellikle iç tehdit ve tehlike ile bunların oluşturacağı 
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muhtemel olaylar ve hatta bunların vahim halleri dikkate alınarak hazırlanır. Planların dayandığı 

ve planlarda yer alan varsayımlar siyasi iradenin ortaya koyduğu tehdit ve tehlikelerdir.  

 
Olağanüstü yönetim usülleri 1982 Anayasasının 119 - 122’nci maddelerinde düzenlenmiştir. 

1982 Anayasası “olağanüstü hal” ve “sıkıyönetim” olmak üzere iki tür olağanüstü yönetim usülü 

öngörmüştür. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim, TBMM’nin onamasına bağlı olan Cumhurbaşkanı 

başkanlığında toplanan  Bakanlar kurulu kararı ile ilan edilen olağan üstü bir yönetim biçimidir. 

Sıkıyönetim ilân kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından henüz görüşülmemiş olsa bile 

yürürlüktedir. 

 
1982 Anayasasının 120.maddesinde; olağanüstü hal ilânı sebeplerini  gösteren haller 

arasında;   
 
“Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 

kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet 

olayları  sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması halleri” sayılmıştır.  

 

Sıkıyönetim ise, olağanüstü halin ilânını gerektiren sebeplerden daha vahim sebeplerle ilân 

edilen, geçici olarak temel hak ve hürriyetlerin kısmen veya tamamen durdurulmasına veya 

Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınmasına imkân tanıyan ve kolluk 

yetkilerinin askerî makamlara geçmesi sonucunu doğuran bir olağanüstü yönetim usülüdür.  

 

1982 Anayasasının 122/1.maddesinde sıkıyönetim ilânını gerektiren sebepleri aşağıdaki  
şekilde sayılmıştır;  

a)   Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 
kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilânını gerektiren hallerden daha vahim şiddet 
hareketlerinin yaygınlaşması 

b)  Savaş hali veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, 
c)   Ayaklanma olması 
d)  Vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın 
e)   Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet 

hareketlerinin yaygınlaşması” 

Yani olağanüstü yönetim arasında sayılan “SIKIYÖNETİM” anayasal düzen ile hak ve 

hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen şiddet hareketlerinden daha vahim halleri ile 

ayaklanma, ülkenin içten veya dıştan ülkenin ve milletin bölünmezliğini tehlikeye düşüren  

şiddet eylemlerini önlemeye yönelik, temel hak ve özgürlüklerin tamamen durdurulmasına imkan 

dahi tanıyan  bir olağan üstü yönetim biçimidir. Sıkıyönetim planları da bu tehdide ve tehdidin 

oluşturacağı muhtemel en kötü senaryoya ve bunların vahim hallerine uygun şekilde hazırlanır. 

  

13 Mayıs 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu 3’üncü maddesinde sıkıyönetim 

komutanına tanınan yetki ile  Sıkıyönetim Komutanı bu yetkilerini kullanarak birçok temel hak ve 

özgürlüğü kısıtlayabilir, kısmen veya tamamen durdurabilir.  

 

Sıkıyönetim ilanı ile kolluk yetkileri sivil makamlardan askeri makamlara geçer.  13 Mayıs 

1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2’nci maddesine göre, sıkıyönetim altına 

alınan yerlerde genel güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta kuvvetlerine ait görev ve yetkiler 
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sıkıyönetim komutanlığına geçer. Zabıta kuvvetleri bütün teşkilatı ile sıkıyönetim komutanının 

emrine girer. 

 

FETÖ üyesi savcı Bilgili ve mahkeme heyetinin, “askeri bir darbe döneminde sıkıyönetimin 

nasıl uygulanacağı ile ilgili bir çalışma olduğu görülmektedir” iddiasının AKSİNE tam da bu 

nedenle  FETÖ KALKIŞMASI GİBİ VATAN VEYA CUMHURİYETE KARŞI EYLEMLİ BİR KALKIŞMAYA, 

YANİ CUMHURİYETE KARŞI DARBEYE, Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel 

hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen vahim ve yaygınlaşan şiddet hareketlerine,  

ayaklanmalara, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren 

muhtemel yaygın şiddet hareketlerine KARŞI OLUŞTURULMUŞ PLANLARDIR. YANİ ESASEN İÇ 

TEHDİDE KARŞI KAPSAMLI VE GÜÇLÜ BİR MÜCADELENİN PLANIDIR. 

 

Balyoz kumpas davasında olduğu gibi, planların etki ve gücünü zayıflatıp kendisine alan 

açmaya çalışan FETÖ ve işbirlikçilerinin bu gibi planları darbe planı gibi gösterek sinsi 

hedeflerine yol vermeye kalkışmasına milletimiz aşinadır.   

 

Mahkeme heyetinin, 1982 anayasasının 122/1 maddesinde saydığı anayasal düzene yönelmiş 

şiddet eylemlerinin vahim hallerine karşı hazırlanan anayasanın öngördüğü yasal ve meşru  

planlarını, muhtemel darbe planı olarak yansıtması sadece hukuk dışı değil, ayrıca hukuk 

garabetidir.  

 

Bu belgelerin atılı suçla hiçbir ilişkisinin bulunmaması dışında, ileri sürülen iddiaları ve  atılı 

suçu ıskat eden  önemli bir başka konu da şudur;  

 

Anayasal yönetim biçimi olan “Sıkıyönetim” ve buna bağlı yukarıda sayılan mevzuat 

kapsamında FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin iddianamede, mahkeme heyetinin gerekçeli kararda iddia 

ettiği  TSK’NIN  ANAYASAL DÜZENE YÖNELEN İÇ TEHDİTLERE  KARŞI MÜCADELE VE ASAYİŞ 

GÖREVİ OLMADIĞINA YÖNELİK İDDİALARI TÜMÜYLE HUKUK DIŞIDIR. Bu tehditlere karşı olağan 

dönemden itibaren hertürlü (istihbarat, harekat, lojistik, personel vs) tedbiri almak, planlarını 

oluşturmak, bu anayasal görevine yönelik harekat ihtiyacını karşılayacak iç ve dış tehditle ilgili 

hertürlü istihbaratı oluşturmak, diğer anayasa hükümlerine ilaveten, bu mevzuatla birlikte, TSK 

nın temel ve esas görevidir.    

 
Heyetinizin bu belgeler ile ilgili olarak; devletin gizli kalması gereken, milli güvenliğinin, 

milletin bütünlüğünün ve anayasal düzeninin korunmasını doğrudan ilgilendiren, TSK  nın 

muhtemel hareket tarzlarını ifşa eden bu belgeleri, ait olduğu yerden alarak, bir başka yerde 

kullanan bu şahıslar hakkında TCK nın ilgili hükümleri kapsamında yasal işlem başlatması görev 

sorumluluğudur.    

 

CCC. (31). OLAĞANÜSTÜ YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISI İLE İLGİLİ BELGELER 

(G.K.s.3160-3165);  

 

Mahkeme bu bölümde;  26 Mayıs 1997 tarihinde yapılan (Olağanüstü) YAŞ toplantısını  ve 

hatta Refah-Yol hükümeti döneminden sonra  yapılmış olan 16 Haziran 1998 tarihli YAŞ 

toplantısını atılı suça delil olarak saymıştır. TSK dan ihraç edilecek personel miktarında artış 
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görüldüğünden, yapılması kanun hükmü olan Ağustos 1997 tarihli olağan YAŞ toplantısının 

yükünü azalmak üzere yapılan 26 Mayıs 1997 tarihli YAŞ toplantısının NE ATILI SUÇLA NE DE 

BATI ÇALIŞMA GRUBU İLE HİÇBİR İLİŞKİSİ YOKTUR. Mahkeme bu ilişkiyi de bu kısımda 

açıklayamamış, bir değerlendirme yapamamıştır.  Ayrıca, görev ve yetkisini Anayasadan alan 

Yüksek Askeri Şura, Başbakan Erbakan başkanlığında toplanmış, anayasada ve ilgili kanunda 

öngörülen  kişilerin katılımı ile  hukuka uygun şekilde  26 Mayıs 1997 tarihli kararını almıştır.  

Söz konusu Yüksek Askeri Şura kararı (kararları) Şuranın başkanı olan Başbakan Necmettin 

Erbakan tarafından “ŞERH DÜŞÜLMEDEN” imzalanmış, Milli Savunma Bakanı tarafından 

yürütülmüştür. 26 Haziran 1997 tarihli Yüksek Askeri Şura Kararı ile, TSK ve diğer devlet 

kurumlarınca  tarikat ve örgüt bağlantısı tespit edilen 162 personel TSK dan ihraç edilmiştir.  BU 

SAYI İÇİNDE  F.GÜLEN İLTİSAKLI 73 KİŞİ OLUP, TOPLAMIN YÜZDE 45’İNİ OLUŞTURMAKTADIR. 

Mahkeme bu hususdan hiç söz etmemiştir. Detaylı açıklama aşağıdadır.  

 

Diğer bir konu ise; “OLAĞANÜSTÜ YAŞ TOPLANTISI” kavramı; İçeriğine göre tanımlanan ve 

olağanüstü sartlarda yapılan bir toplantı DEĞİLDİR.  1612 sayılı Yüksek Askerî Şûranın Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanunun  (1997 tarihinde yürülükte bulunan) 4 Maddesi; “Yüksek Askeri Şüra 

her yıl OLAĞAN OLARAK iki defa toplanır. Olağan toplantılardan biri Ağustos ayının ilk 

haftasında, diğeri Genelkurmay Başkanınca belirlenecek zamanda yapılır.”  hükmüne amirdir.  

Tüzüğün 16.maddesinde de ikiden fazla yapılacak YAŞ toplantılarının  “Olağanüstü” şeklinde 

adlandırılacağı belirtilmektedir. Kanun gereğince, ikiden fazla yapılacak her toplantının,  

görüşülecek konuların içeriği ile ilişki olmaksızın yasa gereği “olağanüstü”  şeklinde 

tanımlanmasının gerektiği açıktır ve olağandır.  Bu toplantılara yasal amacının dışında bir anlam 

yüklemek  hukuken zorlamadır ve anlamsızdır. Kanun, olağan iki toplantıdan birisini  Ağustos  

ayının ilk haftası olarak belirlemiş, diğer  toplantıyı ise Gnkur Başkanının belirleyeceği bir tarih 

olacağını  belirtmiştir. Esasen mahkemenin atılı suça dayanak aldığı 26 Mayıs 1997 tarihli YAŞ 

toplantısı 1997 yılının ilk YAŞ toplantısıdır.  Bu nedenle, kanuna göre de teknik olarak esasen  

OLAĞANÜSTÜ BİR YAŞ TOPLANTISI DA DEĞİLDİR.  

 

1982 Anayasasının 125. Maddesinde; “(Değişik birinci cümle: 7/5/2010-5982/11 md.) Yargı 

yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette 

yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve 

esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya 

takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez” Demektedir.  

 

Mahkemelerin denetleme yetkisi hukuka uygunlukla sınırlı olup, idari işlemler üzerinde 

YERİNDELİK DENETİMİ YAPAMAZ.  Anayasa bu kuralı “HİÇ BİR SURETTE” ifadesi ile kesin, açık ve 

tartışılmaz kılmıştır. Mahkeme takdir yetkisini sınırlayacak biçimde yargı kararı veremez. Aşağıda 

açıklayacağımız nedenlere ilave olarak, mahkemenin bu yönde yaptığı her değerlendirmesi yetki 

aşımı olup hukuk dışıdır. Mahkeme kararında esasen, Anayasal bir kurum olan  Yüksek Askeri 

Şuranın hukuka uygun olarak yapılan ve aksini ileri süremediği 26 Mayıs 1997 tarihli toplantısını 

(16 Haziran 1998 tarihli toplantı da dahil) anlam yükleyerek zımnen hukuk dışı ilan etmeye 

kalkmıştır.  

Kaldı ki aynı kanunun 2.maddesi “….Yüksek Askeri Şüranın Başkanı Başbakandır. Başbakan 

bulunmadığında Genelkurmay Başkanı Yüksek Askeri Şüraya Başkanlık eder.”  Demektedir. Söz 

https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/yuksek-askeri-suranin-kurulus-ve-gorevleri-hakkinda-kanun-1612
https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/yuksek-askeri-suranin-kurulus-ve-gorevleri-hakkinda-kanun-1612
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konusu Şura sadece bir Askeri idari kurul değil, aynı zamanda siyasi bir kuruldur. Mahkeme Şura’ 

nın siyasi niteliğini yok sayamaz.     

   

Bu dönemin YAŞ kararları, Anayasada sayılan Şura üyelerin tamamının yani siyasi iradenin / 

BAŞBAKAN VE MİLLİ SAVUNMA BAKANININ DA KATILDIĞI ŞERH DÜŞÜLMEDEN OY BİRLİĞİ İLE 

ALINMIŞ VE CUMHURBAŞKANINCA ONAYLANMIŞ KARARLARDIR. YAŞ kararları yine siyasi 

iradenin kararı ile icra hükmü haline getirilen idari ve bu yönüyle de siyasi kararlardır. Ancak 

mahkeme dosyada bulunan ve aşağıda sunulan Başbakan N. Erbakan tarafından imzalanmış ve 

İDDİA EDİLDİĞİNİN AKSİNE ŞERH KONULMADAN oy birliği ile alınmış 26 Mayıs 1997 tarihli YAŞ 

kararı da dahil,  YAŞ kararlarının bu hukuki özelliğini  gerekçeli kararında görmezden gelmiştir 

(Kls. 264 s. 258). 
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 Mahkeme, gerekçeli kararında 26 Mayıs 1997 tarihli YAŞ toplantısının yapılıp 

yapılmaması  konusunda bağlılarından alınan görüş yazılarını da bu kısma ilave etmekle birlikte,  

Refah Yol hükümetinin hukuken var olmadığı, atılı suç ve suç tarihi ile ilişkisi olmayan ve 

Başbakan Mesut Yılmaz Hükümeti döneminde yapılan YAŞ toplantılarını da bu bölüme şırınga 

etmiştir.  Bu kararların 54.Refah Yol hükümetinin sözde ıskat edilmesi ile nasıl bir illiyet bağının 

bulunduğunu da somut gerekçe ile açıklayamamıştır.  AYRICA BU YAZILAR İÇİNDE BATI ÇALIŞMA 

GRUBUNA ATIF YAPAN, YA DA İLİŞKİLİ  TEK BİR İFADE DE BULUNMAMAKTADIR.  

 

26 Mayıs 1997 tarihinde yapılacak olan YAŞ toplantısının ast birliklerce de uygun 

görüldüğünü belirten ve bu yönde görüş bildirerek onay istenen  Gnkur İstihbarat Başkanlığınca 

hazırlanan ve komuta katına sunulan ANDIÇ’ta (G.K.s.3162) ;  

 

Laiklik karşıtı irticai faaliyetlere karışan ve Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun görülmeyen 

personel miktarının, tespit edilen miktarın oldukça üzerine çıkabileceğinin değerlendirildiği,  

ayrıca tespit edilen personelin, bulunduğu görevlerde zararlı faaliyetleri ve KENDİ 

TARAFLARINA ELEMAN TEMİN ETME GAYRETLERİNİN DEVAM ETTİĞİ, tespit edilen sakıncalı 

personelin TSK dan ilişiğinin kesilmesini sağlamak ve AĞUSTOS 1997’de yapılacak YAŞ 

TOPLANTISINDA DOSYA MİKTARINI ASGARİYE İNDİRMEK MAKSADIYLA MAYIS 1997 tarihinde 

toplanmasının uygun olacağının değerlendirildiği  ifade edilmektedir.    

 

Ayrıca;  mahkeme bu kısımda  “ (7) YAŞ KARARI İLE T.S.K.NDEN İLİŞİĞİ KESİLENLERLE İLGİLİ 

TAKİP EDİLECEK HUSUSLAR” ve “(8) GENELKURMAY BAŞKANININ DİREKTİFLERİ (02 AĞUSTOS 

1996)” alt başlıklarında atıf yaptığı ve  “Genelkurmay Başkanlığının gönderdiği belgeler” arasında 

da 1.sırada bulunanan Gnkur Başkanlığının 16  Nisan 1996  tarihli “Kadrosuzluk Direktifi”nde 

(Kls.10 s.263-264);  

 
-  TARİKAT VE YASADIŞI ÖRGÜTLER İÇİNDE BULUNANLAR, 

-  BU TÜR ÖRGÜT TOPLANTILARINA FİİLEN KATILANLAR, 

-  TSK PERSONELİNE, BU TÜR İRTİCAİ/YIKICI, BÖLÜCÜ DÜŞÜNCELERİN PROPAGANDASINI 

YAPANLAR. 

-   BU TÜR YASADIŞI FAALİYETLERDE BULUNDUĞU TESPİT EDİLENLER, 

-   İKAZLARA RAĞMEN ISLAH OLMAYANLARIN,  

 

YAŞ KARARLARI İLE TSK DAN İLİŞİĞİNİN KESİLECEĞİ EMREDİLMEKTEDİR. Mahkeme, tarikat 

üyesi olan, örgüt faaliyetlerine katılan, bağlı bulunduğu örgütün propagandasını yapan ve 

örgütüne eleman kazandırmaya çalışan TSK personelinin TSK dan ihraç edilmesi kararının 

HANGİ GEREKÇE İLE  HUKUK VE KANUN DIŞI OLDUĞUNU açıklayamamıştır.  

 

Ancak 15 Temmuz kalkışması ile esasen, FETÖ üyesi savcı Bilgili’nın  FETÖ amaçları 

doğrultusunda yürüttüğü bu davada,  özellikle F.GÜLEN üyesi  TSK personelinin  “DİNDAR” kılıfı 

altında ve “REFAH-YOL” hükümetini bahane edip, devlet kurumlarını yargı ile tehdit ederek,  

örgüt üyelerinin TSK dan ihracını önleme ve TSK nın bu yöndeki refleksini yok etme çabası içinde 

olduğunu anlamak hiç de zor değildir. Hiç bir mahkeme, bir örgüt ya da tarikat üyesi olan ve 

kendi örgütüne eleman kazandırma gayreti içinde bulunan,  hiyerarşik bağlantısı dışında  örgüt 

ya da tarikattan direktif ve emir alan TSK personelinin TSK dan ihracını, mevcut anayasal 
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düzende sözde  “DİNDAR” kılıfı altında hukuk ve kanun dışı olarak tarif edemez. Kaldı ki bu 

kararların BÇG İLE HİÇ BİR İLİŞKİSİ DE YOKTUR. 26 Mayıs 1997 tarihli YAŞ kararları ile TSK dan 

ihraç edilen personelin örgüt ve tarikat bağlantıları alt maddelerde açıklanmıştır.  

  

 Mahkemenin, YAŞ toplantılarında alınan TSK dan ihraç kararlarını,  atılı suç ve Refah 

Partisi ile zımnen ilişkilendirmek üzere, Gnkur 2. Başkanının 21 Şubat 1997 tarihinde ABD 

yetkilileri ile görüşmesine ait olduğunu ileri sürdüğü ve sahte CD 5 içinde bulunan sözde 

görüşme tutanağını da alakasız şekilde bu kısma monte ettiği görülmektedir. ANCAK 21 ŞUBAT 

1997 TARİHLİ GÖRÜŞME TUTANAĞI SAHTEDİR. 

 

Belge gerekçeli karar sayfa 3165 de; “21 Şubat 1997 tarihinde Genelkurmay II.Başkanı 

Orgeneral Çevik Bir’in ABD de Amerıcan Turkısh Councıl Toplantıları esnasında, ABD Güvenlik 

Birimleri (İNSA BŞK., DIA BŞK., CIA BŞK.YRDC. ve CIA BŞK.VEKİLİ) Yetkilileri ile yaptığı Gizli ibareli 

II nci Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer imzasına açılan 4 sayfadan oluşan görüşme 

tutanağındaki (9.Kls. S:361-364) beyanında: Refah partisi siyasal faaliyetlerinin yanısıra kendi 

elemanlarını silahlandırmaktadır. Şu ana kadarki tespitlere göre refah partisi üyelerinin elinde 

50.000 adet çok etkili bir silah olan pompalı tüfek bulunmaktadır. Bu faaliyetleri ile Refah 

partisi Cezayir olayını kendisine örnek almış gözüküyor. İran rejim değişikliğine uğradıktan sonra 

islami fundamentalizmi diğer ülkelere ihraç etme gayreti içine girdi. Bu kapsamda Türkiye’nin 

doğusundan itibaren bu faaliyetler gittikçe artan bir şekilde uygulamaya konuldu. 

Fundamentalistlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne nüfuz etme gayretlerini yakınen takip ediyoruz. 

Sayıca fazla olmamakla beraber bu konuya kendini kaptırmış olan askeri personel Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nden uzaklaştırılmaktadır."şeklinde beyanda bulunmuştur.” Şeklinde belirtilmektedir.  

 
Yukarıda belirtilen 21 Şubat 1997 tarihli  Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in 

yaptığı görüşmeye ait olduğu ileri sürülen  GÖRÜŞME TUTANAĞI SAHTEDİR. Bu tutanak sahte CD 

5 içinde yer alan üretilmiş bir kumpas belgesidir (Kls.9 s.361-364) ;  

 

Sahte olduğu  dilekçemizin “20.H.” maddesinde  açıkladığımız bu sözde belge gibi CD 5 

içindeki  Org. Çevik Bir’in “American Jewısh Congress (AJC)” Heyeti ile 4 Haziran 1997 tarihinde 

yaptığı görüşmeye ait olduğu iddia edilen sözde görüşme tutanağında görülen sahtelik 

unsurlarının tamamı,  21 Şubat 1997 tarihli söz konusu bu  sözde görüşme tutanağında da 

aynen görülmektedir. . 

 

21 Şubat 1997 tarihli sözde görüşme tutanağının hiçbir sayfasında  Gnkur II nci Bşk.Özsek 

P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer’in parafı ya da  İMZASI YOKTUR. İmza bloğu sayfası aşağıdadır (Kls.9 

s.161);  
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21 Şubat 1997 tarihli sözde görüşme tutanağında,  resmi evraklarda bulunması gereken 

hangi evrakın Ek-A sı olduğu yazılı değildir (4 Haziran 1997 tarihli sahte görüşme tutanağında da 

yoktur) sözde belgenin ilk sayfası aşağıdadır(Kls.9 s.164);  

 

 
 

Oysa ki, bu tür belgeler tarihi vesika niteliği taşıdığından gerçek görüşme tutanaklarında 

hangi evrakın EK’i olduğu belirtilmekte ve  dosya numarası verilen kapak evrakı ile birlikte ilgili 

Başkanlıklara ve  ATASE Daire Başkanlığı arşivini de gönderilmektedir.  Ancak bu sahte belge de 

evrak numarası, arşiv kaydı ve imza yoktur.  Gnkur Başkanlığından gönderilen belgeler arasında  

(ATASE D.Bşk.lığı dahil) böyle bir belge bulunmamaktadır.  Sözde belgenin, taslak bilgisayar 

çıktısı olduğu düşünülse dahi, belge üzerinde bir evrak (dosya) numarası satırının  (ara numarası 

verilmemiş dahi olsa)  ve EK kaydının bulunması gereklidir. Ancak  böyle bir dosya satırı sözde 

belgede bulunmamaktadır.  BELGE HER YÖNÜ İLE SAHTEDİR.   

 

Bu sahte belgeye “Refah Partisi” ifadesi  sıkça ilave edilerek, Refah Partisi üyelerinin 

pompalı tüfeklerle silahlandığı, İRAN ve CEZAYİR örnekleri verilerek  Refah Partisinin  silahlı bir 

örgütlenme ile bir kalkışmaya doğru hazırlandığı ve olağanüstü YAŞ kararları ile  Refah Partisi 

üyelerinin   TSK dan ihraç edildiği ve sanki TSK nın Refah Partisine karşı bir hazırlık içinde olduğu 

izleniminin yaratıldığı görülmektedir. Sözde belgede, yiv ve seti bulunmayan, 20-30 metrede 

dağılım gösteren ve  saçma atan  pompalı tüfeğin  Org.Çevik Bir tarafından  son derece 

anlamsızca ve ancak FETÖ üyesi Bilgili’yi ikna edebilecek şekilde  “ÇOK ETKİLİ BİR SİLAH” olarak  

tanımlanması da, sözde belgenin  kumpas olarak hazırlandığının  ayrıca  güçlü bir karinesidir.  O 

dönemde irticai unsurların pompalı tüfek merakı bilinmekle ve devlet kurumlarınca gündeme 

getirilmekle birlikte, Org.Çevik Bir’in bu silah için abartılı bir şekilde “ÇOK ETKİLİ BİR SİLAH” 

tanımlamasını yapması mümkün değildir.    

 

 Bu kısımda, Refah Partisini ön plana çıkartarak atılı suça zımnen dayanak sağlamaya 

çalışan mahkeme,  26 Mayıs 1997 tarihli YAŞ kararı ile  İLİŞİĞİ KESİLEN 162 PERSONELDEN  73 

KİŞİNİN ( YÜZDE 45) F.GÜLEN TARİKATI İLE İLTİSAKLI OLDUĞUNU  DA GİZLEMİŞTİR.   

 

Kaldı ki;  Hiçbir YAŞ döneminde Refah Partisi teşkilatları ile  doğrudan ilişkisi  tespit edilen 

ya da 26 Mayıs 1997 tarihli  ve öncesi YAŞ kararları ile Milli Görüş teşkilatı ile iltisakı tespit 

edilerek bu gerekçe ile ilişiği kesilen hiçbir personel bulunmamaktadır.  (TSK personelinin bir 

siyasi parti ile ilişkisi mevzuat gereği ihraç nedenidir) Bu durum sözde belgeyi de yalanlamaktadır.  

26 Mayıs 1997 tarihli YAŞ kararı ile TSK dan ihraç edilen personelin ihraç gerekçesine göre 

dağılımı aşağıdadır;  
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26 MAYIS 1997  TARİHLİ YAŞ KARARI İLE  TSK DAN İHRAÇ EDİLEN  PERSONELİN 
İHRAÇ GEREKÇESİNE GÖRE DAĞILIMI 

 

İHRAÇ GEREKÇESİ SAYI                             

F.GÜLEN  TARİKATI     73                            ( %  45) 
DEVRİM YANLISI İSLAMİ ÖRGÜT    36                                 
NAKŞİBENDİ TARİKATI     32                                
SÜLEYMANCI  TARİKATI     3                                  
IŞIKÇI TARİKATI     4 
NİZAM-I ALEM GRUBU      1 
PKK,  DHKP-C  SEMPATİZANI /MENSUBU    8 
TÜRKİYE DEVRİMCİ KOMÜNİST PARTİSİ    1 
DEVRİMCİ SOL ÖRGÜT YANLISI    1 
İSLAMİ CEMİYET VE CEMAATLER BİRLİĞİ    1 
KÜRT İSLAM SENTEZİ     1 
DİSİPLİNSİZLİK    1 

TOPLAM   162 
 

26 MAYIS 1997 TARİHLİ YAŞ KARARI İLE TSK DEN İHRAÇ EDİLEN F.GÜLEN TARİKATINA 

MENSUP PERSONELİN ORANI % 45  DİR. (Kls. 264 s.260-262 (pdf))(Kls.94,95,96,97).  FETÖ üyesi 

Bilgili’nin, TSK dan ihraç edilen 73 personelin F.GÜLEN tarikatı iltisakını, Refah Partisi  ve “dindar” 

kılıfı ile gizleyerek, esasen örgüt amacına hizmet ettiği de anlaşılmaktadır. Bu gerçeğin mahkeme 

tarafından gizlenmesi de dikkatinize sunulmuştur.  

 

Ayrıca, HİÇ BİR DÖNEMDE REFAH PARTİSİ VE TEŞKİLATLARI İLE  İLİŞKİSİ NEDENİ İLE  VE 11 

ARALIK 1997 TARİHİNE KADAR MİLLİ GÖRÜŞ MENSUBU OLDUĞU GEREKÇESİ İLE TSK DAN 

İHRAÇ EDİLEN PERSONEL YOKTUR. 1997-1999 yılları arasında Milli Görüş mensubu olduğu 

gerekçesi ile TSK dan ihraç elden toplam 11 personelin listesi aşağıdadır;  

 
1996-1999 YILLARINDA TSK DAN İHRAÇ EDİLEN MİLLİ GÖRÜŞ MENSUBU TSK PERSONELİ 

 

 
Rütbesi Adı Soyadı  Sicil Numarası İhraç Nedeni İhraç Tarihi 

1.  Hv.Yer. (Kont.) Bnb. 
Mustafa 
HACIMUSTAFAOĞULLARI 1980-80 Milli Görüş  11 Ara.97 

2.  Hv.Tbp.Bnb Osman ÖZCAN 1984-F-22 Milli Görüş  11 Ara.97 

3.  Tbp.Bnb. Seyithan YILDIZ 1984-30 Milli Görüş  16 Haz.98 

4.  Hv.Bnd.Bçvş. Mehmet DEMİRTAŞ 1981-5 Milli Görüş   16 Haz.98 

5.  Hv.Mu.Kd.Çvş. Bilgehan ÖZCAN 1993-51 Milli Görüş  16 Haz.98 

6.  HV.Ulş.Bçvş. Hüseyin ÖZÜN 1981-92 Milli Görüş  16 Haz.98 

7.  Hv.Yer.Müh.Bnb. M.Erdoğan GÜNEŞ 1982-F-5 Milli Görüş  16 Haz.98 

8.  Sağ.Kd.Üçvş. Mustafa KAYIŞOĞLU 1988-13 Milli Görüş  16 Haz.98 

9.  Lv.Yzb. Çetin KURTOĞLU 1986-6 Milli Görüş   1 Ara.98 

 

Ord.Tek.Bçvş. Halil GÜLDEREN 1985-184 Milli Görüş   1 Ara.98 

10.  P.Üçvş. Yüksel GÜRLER 1990-223 Milli Görüş   1 Ara.98 
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FETÖ üyesi Bilgili ve mahkeme heyetinin gerekçeli kararda gizlediği 26 Mayıs 1997 tarihli YAŞ 

kararı ile TSK dan atılan ve gerekçeli kararın bu kısmında  açıkça ifade edilmese de,  diğer 

kısımlarında “sözde darbeye engel olacağının düşünüldüğü” (!) F.GÜLEN iltisaklı personel listesi 

aşağıdadır;  

 
26 MAYIS 1997 YAŞ KARARI İLE TSK'DEN İHRAÇ EDİLEN F.GÜLEN ÜYESİ PERSONEL 

LİSTESİ 
( 73 kişi) 

 
Rürbesi Adı Soyadı Sicil No İhraç Nedeni 

İhraç 
Tarihi 

1.  Bad.Astsb.Çvş Hamdi BÜYÜKKIRABALI 1994-77 F.GÜLEN 26.May.97 

2.  Bad.Bçvş. Ahmet Rasim ERENLER 1981-9 F.GÜLEN 26.May.97 

3.  DoçTbp.Yb Kenan KESKİN 1981-8 F.GÜLEN 26.May.97 

4.  Dz.A/K.Üçvş. Sadık AKINCI 91-2011 F.GÜLEN 26.May.97 

5.  Dz.Çrk.Bçvş. Musa SARAÇ 1985-2092 F.GÜLEN 26.May.97 

6.  Dz.Çrk.Üçvş. Ekrem KARAKAŞ 1989-2091 F.GÜLEN 26.May.97 

7.  Dz.DSA.Bçvş. Mehmet ATMACA 1984-20611 F.GÜLEN 26.May.97 

8.  Dz.Eln.Astsb.Çvş. Ali TIRNAVA 1995-21416 F.GÜLEN 26.May.97 

9.  Dz.Eln.Astsb.Çvş. Selçuk ERSOY 1995-21419 F.GÜLEN 26.May.97 

10.  Dz.Eln.Kd.Bçvş Ahmet KÜLTÜR 75-21428 F.GÜLEN 26.May.97 

11.  Dz.Eln.Kd.Bçvş. Mehmet ERDOĞAN 79-2147 F.GÜLEN 26.May.97 

12.  Dz.Eln.Kd.Çvş Coşkun ERTEN 91-2144 F.GÜLEN 26.May.97 

13.  Dz.Eln.Kd.Çvş Mesut KAYA 1993-21418 F.GÜLEN 26.May.97 

14.  Dz.Eln.Üçvş. Şaban CİHAN 1985-2146 F.GÜLEN 26.May.97 

15.  Dz.İk.Bnb. Ş.Nuri ERTEMEL 1980-4944 F.GÜLEN 26.May.97 

16.  Dz.Kd.Yzb. Necdet ATLAS 1982-5238 F.GÜLEN 26.May.97 

17.  Dz.Mot.Bçvş. M.Rasim ÖZLÜ 1980-21112 F.GÜLEN 26.May.97 

18.  Dz.Mot.Bçvş. Bekir KAYA 1985-21131 F.GÜLEN 26.May.97 

19.  Dz.Mot.Kd.Bçvş. Sami IŞIK 1976-21159 F.GÜLEN 26.May.97 

20.  Dz.Mu.Ütğm. Mustafa Cemil TÜRKGEZER 1992-1 F.GÜLEN 26.May.97 

21.  Dz.Ord.Kd.Üçvş. Veysi BUVET 1985-2061 F.GÜLEN 26.May.97 

22.  Dz.Rad.Astsb.Çvş. Murat AKKAYA 1996-2078 F.GÜLEN 26.May.97 

23.  Dz.Slh.Eln.Üçvş. Duran DURAN 1988-2149 F.GÜLEN 26.May.97 

24.  Dz.Top.Astsb.Çvş. Uğur ATAR 1996-20121 F.GÜLEN 26.May.97 

25.  Dz.Tor.Astsb.Çvş Engin YILMAZ 1994-2027 F.GÜLEN 26.May.97 

26.  Hv.İkm.Bçvş. Mahmut CENGİZ 1981-60 F.GÜLEN 26.May.97 

27.  Hv.İkm.Kd.Üçvş. Aziz KARAKOÇ 1985-22 F.GÜLEN 26.May.97 

28.  Hv.İs.Yzb. İsmet SÜHERİ 1982-61 F.GÜLEN 26.May.97 

29.  Hv.Kd.Üçvş. İbrahim GÜNGÖR 1987-9 F.GÜLEN 26.May.97 

30.  Hv.Rd.Kd.Üçvş. İlker ERBATUR 1986-39 F.GÜLEN 26.May.97 

31.  Hv.Slh.Bçvş. Mehmet DOĞAN 1983-67 F.GÜLEN 26.May.97 

32.  Hv.Slh.Kd.Bçvş. Ahmet TAŞDEMİR 1976-14 F.GÜLEN 26.May.97 

33.  Hv.Slh.Kd.Üçvş. M.Ömer KULAKÇI 1985-49 F.GÜLEN 26.May.97 

34.  Hv.Tbp.Alb. Fethi GÜNGÖR 1974-F-6 F.GÜLEN 26.May.97 

35.  Hv.Uçb.Bçvş. Şenel ÇELENK 1979-275 F.GÜLEN 26.May.97 

36.  Hv.Uçb.Bçvş. Abdurrahman KARAASLAN 1981-282 F.GÜLEN 26.May.97 

37.  Hv.Uçb.Bçvş. Ahmet ÇAPAR 1982-76 F.GÜLEN 26.May.97 

38.  Hv.Uçb.Bçvş. Bayram ÖZCAN 1983-83 F.GÜLEN 26.May.97 
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39.  Hv.Uçb.Kd.Bçvş. Mehmey AYDAZ 1976-75 F.GÜLEN 26.May.97 

40.  Hv.Uçb.Kd.Üçvş. Hasan SARAÇ 1985-100 F.GÜLEN 26.May.97 

41.  Hv.Uçb.Üçvş. Samet TEKİN 1987-322 F.GÜLEN 26.May.97 

42.  İs.Teks.Bçvş. Önder ÖZER 1982-107 F.GÜLEN 26.May.97 

43.  J.Bçvş. Tayfun ÇÜRÜK 1990-126 F.GÜLEN 26.May.97 

44.  J.Ütğm. Hasan KATI 1991-97 F.GÜLEN 26.May.97 

45.  Mu.Üçvş. Vahit EKŞİ 1988-96 F.GÜLEN 26.May.97 

46.  Mu.Ütğm. Gürkan ÇAKIR 1990-16 F.GÜLEN 26.May.97 

47.  Ord.Teks.Astsb.Çvş Fatih Mehmet DERE 1996-161 F.GÜLEN 26.May.97 

48.  Ord.Teks.Astsb.Çvş Hacı ÖZ 1996-83 F.GÜLEN 26.May.97 

49.  Ord.Teks.Astsb.Çvş Hidayet SEMERCİ 1996-146 F.GÜLEN 26.May.97 

50.  Ord.Teks.Astsb.Çvş Ferhat EĞİLMEZ 1996-154 F.GÜLEN 26.May.97 

51.  Ord.Teks.Astsb.Çvş İsmail UYAR 1996-162 F.GÜLEN 26.May.97 

52.  Ord.Teks.Bçvş. Hüseyin KARACA 1983-132 F.GÜLEN 26.May.97 

53.  Ord.Teks.Kd.Çvş. Önder YILDIRIM 1987-149 F.GÜLEN 26.May.97 

54.  Ord.Teks.Kd.Üçvş. İsmail ÇAKIR 1985-41 F.GÜLEN 26.May.97 

55.  öğ.Bnb. Cemalettin ÇETİN 1982-Mak-1 F.GÜLEN 26.May.97 

56.  Öğ.Bnb. Hasan OĞUZ 1979-Fr-2 F.GÜLEN 26.May.97 

57.  Öğ.Kd.Ütğm. Mehmet GÜNGÖR 1990-Mot-2 F.GÜLEN 26.May.97 

58.  Öğ.Kd.Ütğm. Eyüp YAMACI 1990-Mot-1 F.GÜLEN 26.May.97 

59.  Öğ.Tğm. Kadir OKATAN 1995-Mot-2 F.GÜLEN 26.May.97 

60.  Öğ.Ütğm. Mustafa ÜNAL 1990-Mak-1 F.GÜLEN 26.May.97 

61.  Öğ.Yzb. Recep Can ŞEN 1985-Sos-1 F.GÜLEN 26.May.97 

62.  Öğ.Yzb. C.Emin Arıkan 1983-Mot-2 F.GÜLEN 26.May.97 

63.  Öğ.Yzb. Bayram GÜRBÜZ 1982-Mot-2 F.GÜLEN 26.May.97 

64.  Öğr.Ütğm. Abdullah BAŞER 1992-Mot-3 F.GÜLEN 26.May.97 

65.  Öğr.Ütğm. Melih AYDINOĞLU 1991-Mak-1 F.GÜLEN 26.May.97 

66.  Per.Yb. Yusuf SAĞLAM 1974-Hv.P.-61 F.GÜLEN 26.May.97 

67.  Sağ.Kd.Üçvş. Abdullah ŞENGÜLEÇ 1986-30 F.GÜLEN 26.May.97 

68.  Tbp.Bnb. Mehmet DOĞAN 1982-13 F.GÜLEN 26.May.97 

69.  Tbp.Yzb. Ufuk ÖZAYDIN 1986-32 F.GÜLEN 26.May.97 

70.  Tnk.Yzb. Erdal TAHTA 1984-45 F.GÜLEN 26.May.97 

71.  Top.Ütğm. İsmet GEDİK 1990-175 F.GÜLEN 26.May.97 

72.  Top.Yzb. Uğur KILIÇ 1986-192 F.GÜLEN 26.May.97 

73.  Vet.Astsb.Çvş Hasan DEMİRTAŞ 1995-2 F.GÜLEN 26.May.97 

(Kls.94,95,96,97) 

 

Sonuç olarak; Görev ve yetkisini Anayasadan alan Yüksek Askeri Şura, Başbakan Erbakan 

başkanlığında toplanmış, anayasada ve ilgili kanunda öngörülen  kişilerin katılımı ile  hukuka 

uygun şekilde  26 Mayıs 1997 tarihli kararını (ve öncesi diğer kararları) almıştır.  Söz konusu 

Yüksek Askeri Şura kararları Şuranın başkanı olan Başbakan Necmettin Erbakan tarafından 

“ŞERH DÜŞÜLMEDEN” imzalanmış, Milli Savunma Bakanı tarafından yürütülmüştür.  BÇG ile hiç 

bir ilgisi de yoktur.  

 

21 Şubat 1997 tarihli  Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in yaptığı görüşmeye ait 

olduğu ileri sürülen  GÖRÜŞME TUTANAĞI SAHTEDİR. Bu tutanak sahte CD 5 içinde yer alan 

üretilmiş bir kumpas belgesidir. 
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26 Mayıs 1997 tarihli YAŞ toplantısının (ve diğer YAŞ kararlarının) NE ATILI SUÇLA NE DE 

BATI ÇALIŞMA GRUBU İLE HİÇBİR İLİŞKİSİ YOKTUR. Bu konu dilekçemizin “Asker Müşteki / 

Katılanlar”  başlıklı “10.D.” ve  “Mahkemenin 28 Şubat döneminde TSK dan ihraç edilen personel 

ile ilgili gerçek dışı iddia ve kabulleri” başlıklı  “11.” maddelerinde açıklanmıştır. 

 

DDD. (32). MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATINDAN GÖNDERİLEN BELGELER (331. kls. S.1- 223) 

(G.K.s.3165-3186):  

         

Gerekçeli kararda (G.K.s.3165-3186), kararın dayanağını teşkil eden deliler kapsamında MİT 

Müsteşarlığından gönderilen belgeler ve talep eden kurumlar sıralanmıştır. Bu belgeler atılı suça 

dayanak olmaktan ziyade, atılı suçu çürüten, devletin “İrtica” ile topyekün mücadelesini gösteren, 

5 Nolu CD’nin kumpas olduğuna işaret eden, açık ve kesin belgelerdir. Bu belgelerin davaya delil 

olması;  Atılı suçun aksine tam da bu nedenle, devletin, yürütmenin ve idarenin tasarruflarını yok 

sayan, hukuk ve yasa tanımazlığın bir ibret vesikasıdır. Gerekçeli kararda bu başlık altındaki 

belgelerden, aşağıda yer alan kurumların MİT ten bilgi talep ettiği görülmektedir;    

 

 MİT’den Bilgi Talep Eden Kurumlar: 

 

 Başbakanlık 

 MGK. Genel Sekreterliği 

 Genelkurmay Başkanlığı  

 Dışişleri Bakanlığı 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  

 Jandarma Genel Komutanlığı 

 

Aşağıda özetle açıklanan bilgi ve belgeleri talep eden devlet kurumları arasında 

BAŞBAKANLIK, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ve MGK GENEL SEKRETERLİĞİ  de yer almaktadır.  Yetkisini 

Laik anayasadan alan mahkeme, bu belgeleri üstelik içlerinde Gnkur Başkanlığı  ile hiçbir ilişkisi 

bulunmayan  belgeleri  de atılı suça dayanak almakla, devleti, kurumlarını, anayasayı, anayasal 

düzeni, siyasi iradeyi tanımadığını, zımnen bir başka düzen tanımlama gayretinde olduğunu 

göstermektedir.     

 

Gerekçeli kararda yer alan,  yukarıda sayılan devlet kurumlarınca  MİT Müsteşarlığından   

istenen ve  bu kurumlara gönderilen bilgi ve belgeler ana hatlarıyla ve özetle aşağıdadır;  

 

  İrticai örgüt ve kuruluşların yasa dışı faaliyetleri 

 Bu örgütlere ve kuruluşlara devlet kurumları tarafından sağlanan parasal destek 

 İslamcı sermaye ( İHLAS,KOMBASSAN,YİMPAŞ,ÜLKER gibi) hakkında bilgi 

 İrticai örgütlerin ve kuruluşların yurtdışındaki faaliyetleri 

 Tarikatların yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri ve lider kadroları hakkında bilgi 

 Kur’an Kursu görüntüsü altında yürütülen bazı şüpheli irticai faaliyetler hakkında 

bilgi 

 İrticai unsurlara silah eğitimi verildiği iddialarının araştırılması 

 İrticai faaliyetlerde bulunan dernek, vakıf, yurt, pansiyon, Kuran Kursları hakkında 

bilgi 
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 İrticai unsurların devlette kadrolaşmaları hakkında bilgi 

 İrticai bazı medya unsurları hakkında bilgi 

 Bazı TV kanalları, gazete ve yazarlar hakkında bilgi 

 Bazı işçi ve işveren örgütleri hakkında bilgi 

 Kamu bankaları aracılığıyla irticai örgütlere yapılan para transferleri 

 Bazı üniversitelerden Atatürk’cü öğretim kadrolarının uzaklaştırıldığı iddialarının 

araştırılması 

 İrticai yayın yapan özel radyo kanallarının takibi  

 

Bunlara ilave olarak aşağıdaki belgelerin de  MİT tarafından gönderildiği belirtilmektedir: 

 

 28 Şubat 1997 tarihinde MGK’da verilen brifing  

 29 Nisan 1997 tarihli BÇG Rapor Sistemi 

 5 Mayıs 1997 tarihli Dz.K.K.lığı Bilgi İhtiyaçları 

 Tekirdağ 8.Mekanize Tugay 19.02.1997 tarihli Eş ve Çocukların da haber toplama     

vasıtası olarak kullanılması hakkında emir 

 Nisan 1997 tarihli 11 sayfalık Batı Harekat Konsepti 

 Çetin Doğan imzalı 16.04.1997 tarihli Cuma ve Bayram namazları da dahil tüm 

hutbe ve vaazların personel görevlendirmek suretiyle takibi ve rapor edilmesi. 

 

Değerlendirme ve Sonuç: 

 

1) Bu başlık altında yer alan belgeler, irtica ile mücade kapsamında dönemin meşru 

hükümetleri olan; Refah-Yol hükümetince kurulan Başbakanlık Takip ve İzleme Kurulu, Mesut 

Yılmaz Hükümetince 28 Kasım 1997 tarihinde kurulan Başbakanlık Uygulamayı Takip ve 

Koordinasyon Kurulu,  Başbakan Bülent Ecevit’in imzası ile yayımlanan 29 Aralık 1998 tarihli  

“İrtica İle Mücadele Kurullarının Görevleri ve Çalışma Usülleri”ni düzenleyen 440 sayılı kararı,  

18 Mayıs 2000 tarihinde hazırlanan İrticai Faaliyetlere Karşı Yürütülecek Strateji Dökümanı ve 

buna bağlı olarak kurulan Bilgi Toplama Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu ve Merkezi 

Planlama İcra ve Uygulamayı Kontrol ve Denetleme Komisyonu çalışmaları kapsamında devletin 

milli güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin belgelerdir. MAHKEME 

GEREKÇELİ KARARINDA BU BELGELERLE  ATILI SUÇ ARASINDA İLİŞKİ KURAMAMIŞ,  GEREKÇESİNİ 

AÇIKLAYAMAMIŞTIR. ANCAK  GEREKÇELİ KARARINDA, ATILI SUÇ İLE İLİŞKİSİ VARMIŞ GİBİ ÜSTELİK 

MEŞRU HÜKÜMETLERİN SİYASİ KARARLARINA İLİŞKİN FAALİYETLERİNİ SUÇ UNSURUYMUŞ GİBİ 

SIRALAMIŞTIR. Mahkeme siyasi iradenin sayılan faaliyetlerinin hangi gerekçe ile suç 

oluşturduğunu gerekçelendirmekle yükümlüdür. Ancak kararında bunu açıklayamadığı,  

belgeleri  sıralamanın dışında  amaç ve  fonksiyonunu özenle gizlediği görülmektedir.  

 

2) Mahkeme, atılı suça dayanak aldığı bu belgeleri, MİT’in resen ya da  talep üzerine  

(yukarıda sayılan) kurumlara göndermesi, yukarıda sayılan siyasi irade kararlarına ilave olarak,  

bağlı olduğu kanunda ve  Milli Güvenlik Siyasetinde tespit edilmiş görev ve sorumluluğunun  kesin 

bir sonucudur. MİT Müsteşarlığı 2937 sayılı kanunun 4.a maddesi uyarınca; Türkiye 

Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal 

düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı İÇTEN VE DIŞTAN YÖNELTİLEN 

MEVCUT VE MUHTEMEL FAALİYETLER HAKKINDA MİLLİ GÜVENLİK İSTİHBARATINI Devlet 
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çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı (…)  Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmakla yükümlüdür.  Yukarıda özetlenen  ve  

önemli  kısmı  TSK’   dışındaki kurumlara gönderilen  bilgi ve belgeler esasen, siyasi iradenin 

belirlediği, Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde tek tek sayılan, Türkiye Cumhuriyetinin 

bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, ANAYASAL DÜZENİNE yönelen  irtica dahil  iç ve dış 

tehditlere ilişkin istihbarattır. Bu istihbaratı da dilekçemizde detaylarıyla açıkladığımız  mevzuat 

gereğince ve  gerekçeli kararda da yer alan  Yargıtay 16.Dairesinin (12 Eylül davası) kararında da 

tespit edildiği gibi, iç ve dış tehditlerle bu kapsamda irtica ile mücadele görevi açık olan TSK’ne 

ve diğer devlet kurumlarına mücadelede esas olmak üzere oluşturmak ve ulaştırmakla 

yükümlüdür.   

 

MİT Müşteşarlığının oluşturduğu ve ulaştırdığı istihbaratın,  2937 sayılı kanuna, sayılan siyasi 

irade kararlarına ve MGSB ye aykırı olması da zaten mümkün değildir.  Aksi durumda TSK için 

sözde suç teşkil eden bu bilgi ve belgeler BİZZAT MİT MÜSTEŞARLIĞI VE İLGİLİ PERSONELİ İÇİN 

DE ATILI SUÇ KAPSAMINDA SUÇ TEŞKİL ETMESİNİ  GEREKLİ KILAR.  Ancak, mahkemenin, MGSB 

de yer alan iç ve dış tehditler ile, MİT Müsteşarlığının bu işlemlerinin atılı suçla ilişkisini MİT 

açısından değerlendirmemiş,  değerlendirmekten özenle kaçınmıştır.  Mahkeme, dönemin Milli 

Güvenlik Siyasetine ilişkin belgeyi (MGSB-Kırmızı kitap) dava dosyasına koymadan, incelemeden, 

tartışmadan bir karar veremez. Bu nedenle de bu konuda verdiği her karar ve  atılı suçla 

ilişkilendirmeye çalıştığı her belge, dava açısından hukuk dışıdır. Ayrıca Mahkemenin MİLLİ 

GÜVENLİK SİYASETİNİ, İÇ VE DIŞ TEHDİTLERİ BELİRLEME YETKİSİ YOKTUR. MAHKEME 

YÜRÜTMENİN BELİRLEDİĞİ BİR TEHDİDİN YOKLUĞU HAKKINDA HÜKÜM KURAMAZ.   

 

MİT Müsteşarlığının oluşturduğu ve ulaştırdığı istihbarat ifade ettiğimiz gibi siyasi iradenin 

belirlediği, Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde tek tek sayılan, Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğüne, 

varlığına, bağımsızlığına, ANAYASAL DÜZENİNE yönelen  iç ve dış tehditlere ilişkin istihbarattır. Bu 

istihbaratı oluşturmak, ulaştırmak ve talep etmek TSK dahil ilgili devlet kurumlarının sadece hakkı 

değil, anayasa ve yasaların öngördüğü görev ve sorumluluktur. 

 

3) Bu başlık altında sayılan belgeler arasındaki, MİT Müsteşarlığından ya da MGK Genel 

Sekreterliğinden (toplam 2 adet) Gnkur Başkanlığına gönderilen belgeler üzerinde “Batı Çalışma 

Grubu” adresi ya da “BÇG” ye atıf yapan hiçbir ibare bulunmamaktadır. Bu başlık altında sayılan 

belgelerde yer alan tespit ve bilgilerin tamamı MİT tarafından oluşturulmuş, Gnkur 

Başkanlığına, MGK Genel Sekreterliğine, Bakanlıklara ve diğer kurumlara ulaştırılmış 

istihbarattır. Ancak bu belgelerdeki MİT tespitlerinde yer alan, özellikle F.GÜLEN faaliyetlerinin,  

sermaye gruplarının, basın yayın organlarının isim ve faaliyetlerinin de sıklıkla bulunması, atılı 

suça dayanak alınması dikkat çekmektedir.  

 

4) Bu başlık altında G.K.s. 3171 de;  “27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı”nda MGK 

Genel Sekreterliğinin icra makamında bulunduğu” belirtilmektedir. Bu sözde “Batı Eylem 

Planını”nın sahteliğini diğer başlıklarda açıkladığımız gibi, bu başlık altındaki belgelerden de  

sözde “27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planının  üretilmiş sahte belge olduğu anlaşılmaktadır.   

Öncelikle, MGK Genel Sekreterliği Başbakanlığa bağlı bir devlet kurumudur. Gnkur Başkanlığının 

bu kuruma emir vermesi, çıkardığı evrakta icracı makam olarak görev tevcih etmesi mümkün 
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değildir. Bu hususun gerçek olmadığı MGK Genel Sekreterliğinin Gnkur Başkanlığından bilgi 

talep eden yazısından da anlaşılmaktadır;  

 

Gnkur Başkanlığınca sözde icracı makam olarak kendisine görev tevcih edilen bir kurum 

(MGK Genel Sekreterliği), görevlendirme makamından bilgi talep etmez, kendisine tevcih 

edilen sözde emir ve icra görevi kapsamında, planda tevcih edilen görevi icra eder ve sonucunu 

rapor eder. MGK Genel Sekreterliğinde “Batı Çalışma Grubu” adresli gelen-giden hiçbir evrak 

bulunmadığı gibi, Gnkur Başkanlığına gönderdiği evraklar arasında (2 adet),  sözde planda 

kendisine tevcih edilen sözde görevin icrasına  ilişkin BÇG ya da Gnkur Başkanlığına  gönderdiği 

herhangi bir raporlama evrakı da bulunmamaktadır. Bu husus dahi sözde 27 Mayıs 1997 tarihli 

Batı Eylem Planının sahteliğini ortaya koymaya yetmektedir.  MGK Genel Sekreterliğinden Gnkur 

Bşk.lığına “GEREĞİ” olarak gönderilen ve  iddiayı çürüten bilgi talebi konulu evrak aşağıdadır;  

 

                         
   

5) Mahkeme bu belgeler arasında, Tekirdağ 8.Mekanize Tugay K.lığının 19.02.1997 

tarihli  “eş ve çocukların da haber toplama  vasıtası olarak kullanılması hakkında” tanımlamasıyla 

zikrederek saydığı  belgeyi atılı suça dayanak göstermiştir. Bu münferit belgenin atılı suç olan 
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“Hükümeti Cebir ve Şiddet Kullanarak sözde devirmek”le bir ilişkisi olmamakla birlikte, mevzuatın 

birlik komutanına tanıdığı hak, görev ve sorumluluktur. Kaldı ki, atılı suça delil gösterilen bu 

belgeyi iradesiyle oluşturan Tekirdağ 8.Mekanize Tugay Komutanı ve ilgili personeli davada 

sanık değildir.  Hatta tanık olarak ifadeleri dahi alınmamıştır.  

 

Bir başka başlıkta (Md.12.C.) detaylarıyla açıklanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Yönetmeliği; HER TÜRLÜ KAYNAK VE VASITA KULLANILARAK, yıkıcı faaliyetler 

kapsamında, kişinin ideolojik faaliyetleri ve ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin, sır saklama 

yeteneğinin, bu faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı dernek, grup,  klüp, teşkilat ve benzeri 

teşekküllere üye olup olmadığının veya bu çeşit kuruluş mensupları ile sıkı bir ilişki içinde bulunup 

bulunmadığının,  5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve 

inkılâplarına aykırı davranıp davranmadığının araştırılması ve bu işlemi TSK Koruyucu Güvenlik ve 

İşbirliği yönergesine göre icra etmesi bir görevdir. Ayrıca, İç Hizmet Yönetmeliğinin Garnizon 

Komutanının görevlerini sayan 158/8, 165,170, 178. Maddeleri; Garnizonda askerliğe dokunur 

propaganda mahiyetinde görülen kötü sözlerin çıktığı yerleri araştırmak ve kanuni takibatta 

bulunmak, dıştan bozguncu harekette bulunanlar hakkında hükümet makamlarının dikkat 

nazarlarını celbetmek, şehirde bu gibi fesatların umumi bir şekil alacağı anlaşılırsa gerekli 

tedbirler alarak üstlerine bildirmek, yasak edilmiş evrak ve risalelerin ve propaganda vasıtalarının 

veya askerlik için zararlı görülen şeylerin kışla, konak ve ordugâhlara sokulmamasını ve şüpheli 

şahısların askerlerle temas ettirilmemesini temin ve kontrol etmek görevi açıktır. Tugay Komutanı 

sorumlu bulunduğu Garnizon bölgesinde bu yetkileri sahiptir. Gerekçeli kararda sıklıkla 

tekrarlanan bu hususun mevzuata uygun olduğu açıktır.  

 

EEE. (33). GENELKURMAY ANTETLİ CD DEN ELDE EDİLEN BELGELER (9.KLASÖR) 

(G.K.s.3186-3228): 

 

Bu belgeler, Tamer Tatar’ın FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar’a teslim ettiği iddia edilen  delil 

niteliği taşımayan CD 5 içinden elde edilen, üretilmiş dijital imzasız belgelerdir.  

 

Mahkeme bu başlık altında bu sözde belgelerin,  9.Klasör de olduğunu parantez içinde  

belirmiştir. Ancak, bu başlıkta yer alan bu sözde belgeler sadece 9.klasörde değil, diğer bütün 

klasörlere dağılmış durumdadır. Ayrıca mahkeme bir çok belgenin hangi klasörde olduğunu dahi 

belirtememiştir. Mahkemenin bu uygulamasının FETÖ savcısı Bilgili’nin iddianamesinden aynen 

kopyalayıp yapıştırmasından kaynaklandığı, gerekçeli kararı alelacele çıkaran mahkemenin 

klasörü belli olmayan belgeleri ise, onbinlerce belge arasından bulması mümkün olmadığından 

hiç incelemeden iddianameden aynen gerekçeli karara yapıştırdığı değerlendirilmektedir. 

Zaten belgelerin büyük çoğunluğuna, atılı suçla ilgili hiçbir değerlendirme yapılmadan aynen 

yer verilmiştir. Ayrıca aşağıda yer alan sözde belgeler, sanıklarla ilişkilendirilip  celselerde de 

tartışılmamıştır. CD 5 içindeki tüm belgelerin kumpas olduğu açık olduğundan, bu kısımda, bizce 

üretilmiş belge özelliklerini ve yapılan manipülasyonları açıkça ortaya koymaları bakımından 

dikkat çeken sözde belgeler değerlendirilmiştir. Ayrıca, sahte CD 5 içinde yer almasına rağmen 

gerekçeli kararda gözden kaçırılmaya çalışılan ve gizlenen,sahteliği açıkça görülen bir kısım 

belgeler de incelenmiştir.  
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1) SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ BÖLÜCÜ KADROLAŞMA,(27.Kls. S:256-258) başlıklı, 

gizli, 3 sayfadan oluşan belge; 

 

G.K.s. 3224 de; “belge özetle; o tarihte SSK Genel Müdürü olan Kemal KILIÇDAROĞLU ilk 

sırada olmak üzere 29 SSK personelinin adı, soyadı, görevi ve takip edilerek fişlendiğine dair 

belge (CD5/bcg/Bornova/Hakan/SSKgenel müdürlüğünde bölücü kadrolaşma.doc)” şeklinde 

tanımlanmıştır. Sözde belge Tamer Tatar’ın FETÖ üyesi savcıya teslim ettiği iddia edilen CD 5 

içinde aşağıda yazılı dizinde bulunan sahte belgedir;  

 

CD5/bcg/Bornova/Hakan/SSKGENELMÜDÜRLÜĞÜNDEKİBÖLÜCÜKADROLAŞMA.doc (Kls.27) 

(3 sayfa)  

 
Bu sözde belge iddianamede ve 8.klasörde (s.179-185) “sosyal sigortalar kurumu’ndaki 

bölücü ve mezhepçi kadrolaşma ile yapılmakta olan yolsuzluklar” başlıklı 2 sayfalık sahte 

belgenin eki olarak ifade edilmektedir. İki sayfalık sözde ana belge gerekçeli kararda DELİL 

OLARAK KABUL EDİLMEDİĞİ HALDE,  sözde raporun EKİ OLAN “29 SSK personelinin adı, soyadı, 

görevi ve takip edilerek fişlendiğine dair belge” ya da “BÇG FİŞLEMELERİ” şeklinde tanıtılarak 

(Kls.27 s.256-258)  iddianamede ve gerekçeli kararda delil olarak SAYILMIŞTIR.    

 
Delil  sayılmayan 2 sayfalık ana raporun EK’i olan 29 SSK Personelininisim listesinin delil 

olarak sayılması,  üstelik gerekçeli kararın bu başlığı altında bu sözde belgenin (29 SSK personel 

listesinin)  8.klasördeki 2 sayfalık raporun EK’i olduğundan hiç söz edilmemesinin, esasen 

kumpas olduğu açık olan 2 sayfalık ana raporu gizlemek maksadına matuf olduğu  

anlaşılmaktadır.   

  
27.Klasör sayfa 256-258’de bulunan  sözde listeden alıntı aşağıdadır;  
 

 

Bu listede yer alan isimlerin ve isimlerle ilgili tespitlerin, 1996 yılından buyana Refah-Yol 

dönemi de dahil olmak üzere, Başbakanlık oluru ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 

Bakanlık ve SSK müfettişlerine hazırlattırılan oldukça fazla sayıdaki raporda BİREBİR YER 

ALMAKTADIR. Ancak mahkeme Bakanlık Teftiş Kurulu ve SSK Müfettiş raporlarından hiç söz 

etmemektedir. Hatta bu raporların içinde, Başbakanlık oluru ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı Nami Çağan direktifi ile Teftiş Kurulu Başkanı Tuncer Dönmez tarafından Bakanlık 

Müfettişi Yusuf Aydın’a hazırlattırılan 28 Mayıs 1998 tarihli raporda;  Bu isimlere ilave olarak, 176 

SSK personeli hakkında aynı yönde inceleme yapıldığı ve tespitlerin bulunduğu da 

anlaşılmaktadır.  
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Başbakanlığın 4.09.1997 tarih ve PER: 8645 sayılı oluru ile 28.06.1998 tarihinde Bakanlık 

Teftiş Kurulu Başkanı Tuncer Dönmez tarafından Müfettiş Yusuf Aydın’a  hazırlatılan raporun 

ilk sayfası aşağıdadır;  

                     

Mahkeme uydurma belgelerden sözde BÇG fişlemesi yaratmak yerine, fişlemelerin 

kaynağını Refah-Yol dönemi de dahil Başbakanlık, Bakanlık ve SGK arşivinde aramalıdır.  

8.Klasörde yer alan ve gerekçeli kararda, DELİL OLARAK SAYILMADIĞI HALDE, sözde rapordan 

ayrılarak 27.klasöre sözde 2 sayfalık raporun EKİ, sözde “BÇG SSK FİŞLEMELERİ” şeklinde tanıtılıp 

DELİL SAYILAN kumpas listesindeki isimler ile,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teftiş 

Kurulu Raporunda yer alan isim listesi BİREBİR AYNIDIR. Bu kumpas listesinin Teftiş Kurulu 

listesindeki isimler kullanılarak oluşturulduğu görülmektedir. 27.Klasörde bulunan sözde fişleme 

listesine CHP Genel Başkanı K.Kılıçdaroğlu dahil 7 kişi daha eklenerek bu kumpas belgesi 

hazırlanmış ve 27.Klasöre monte edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 27.Klasördeki sözde listede 

“İzzetin ENDAKÇI”nın soyadının “ KUNDAKÇI” şeklinde yanlış yazıldığı da görülmektedir.  Her 

kumpas belgesinde parmak izini bırakan FETÖ nün bu kumpas listesi üzerinde, BÇG yi işaret 

edecek hiçbir emare de yoktur. 
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FETÖ üyesi savcının İddianamesinde ve 8.klasörde (s.179-185) “sosyal sigortalar 

kurumu’ndaki bölücü ve mezhepçi kadrolaşma ile yapılmakta olan yolsuzluklar” başlıklı 2 

sayfalık sahte belge ve  eki olarak ifade edilen  “29 SSK personelinin adı, soyadı, görevi ve takip 

edilerek fişlendiğine dair belge” ya da “BÇG FİŞLEMELERİ” şeklinde tanıtılarak (Kls.27 s.256-258)  

iddianamede ve gerekçeli kararda delil olarak sayılan bu sözde belge;  

 

 Tamer Tatar’ın FETÖ üyesi savcıya elden teslim ettiği iddia elden sahte CD 5 içinde 
bulunan dijital sahte belgedir.  

 Üzerinde TSK ya ait olduğunu gösterir hiçbir isim, imza, evrak dosya numarası gibi resmi 
bir işaret yoktur.  

 Gnkur Başkanlığı dahil hiçbir kurumda Gnkur Başkanlığınca hazırlandığına dair ne kaydı, 
ne aslı, ne fotokopisi, ne de varlığına işaret edecek resmi hiçbir emare bulunamamıştır.  

 TSK/Gnkur Başkanlığı evrak arşivinde aslı, fotokopisi, kaydı ya da imha tutanağı 
bulunmamıştır.  

 Hiçbir sanık ya da tanık tarafından teyit edilmemiştir.  

 MY 75-1 TSK Karargah Hizmetleri Yönergesinde tanımlı hiçbir resmi formata uymayan 
üretilmiş bir kumpas belgesidir.  

 Aksine, Başbakanlık oluru ile Bakanlık ve SSK Teftiş Kurullarının incelemesine ve 
tespitlerine konu olmuş, TSK ve BÇG ile hiçbir ilişkisi bulunmayan sözde belgedir.  
 

Stratejik bir plan doğrultusunda, kumpas davalarını ve  siyaseti şekillendirmek, kamuoyu 

oluşturmak üzere üretilen kumpas  belgelerinden  olan bu belgeler ile ilgili kapsamlı açıklama 

dilekçemizin “Adil Yargılamayı Etkileme Çabaları ve Etkileyen Eylemler” başlıklı “38.O.” 

maddesinde açıklanmıştır.  

  
Diğer kumpas davalarında olduğu gibi,  bu  kumpas davasında da dosyaya şırınga edilen bu 

tür kumpas belgeler, iddianame ve gerekçeli kararda yer alan gerçek dışı bu tür  iddialar ile;   

Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve gazeteciler üzerinde  baskı ortamı yaratılmış, bu suretle 

yandaş basının yargıyı etkileme eylemlerine ve siyasi kazanca yol verilmiş, aleyhte kamuoyu 

oluşturulmuş, bu yolla soruşturma aşamasından başlayarak adil yargılamayı etkileme eylemleri 

de sürdürülmüştür.  

 
Bu kapsamlı eylemler zinciri de, stratejik bir plan doğrultusunda yürütülen bilinçli bir 

eylemdir. Balyoz ve Ergenekon gibi kumpas davalarında bir FETÖ klasiği olarak sıkça görülen, 

karşı siyasi düşünceli aydınları, siyasi partileri, toplum liderlerini, muhalif basın ve sivil toplum 

örgütlerini, haklarında uydurma belgeler hazırlayarak bir şekilde davaya dahil etme, kasıtla 

üretilen şaibelerle onur ve mesleki saygınlıklarını zedeleme, hukukun üstünlüğünü savunma 

yolundaki gayretlerini baskılama, taraf olmaya ve savunmaya zorlama, bu yolla kendi stratejik 

planlarına uygun siyasi fikirlerin gelişmesine zemin hazırlama, davaya müşteki üretme, taraftar 

kazanma, hukuksuzluklara sesini yükseltecek olanları “DARBECİ”likle yaftalama, korkutma ve 

gerekirse tutuklama ve bu planı yandaş basın yolu ile sürdürme eylemidir. 

 

BU SÖZDE BELGE, KUMPAS DAVASININ KOTARILMASININ DIŞINDA  SİYASİ MAKSATLARLA 

DA ÜRETİLMİŞ SAHTE BİR BELGEDİR.  
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2) İç Tehdit Dökümanı  (40 sayfadan oluşan, sunum ve yansı için büyük harflerle 

hazırlanmış belge)  (10.Kls. S:367-380) (G.K.s.3187);  

 

İç Tehdit Dokümanının hazırlanmasında BÇG nin HİÇ BİR YETKİSİ, GÖREVİ VE 

SORUMLULUĞU YOKTUR. Ancak bu sözde belgelerin açıklanmasında da yarar görmekteyiz. 

 

   10.Klasörde bulunan, “İç Tehdit Dokümanı” adı altında (s 341-380) sunum slaytları çıktısı 

olduğu şeklen görülen, büyük harflerle yazılı 40 sayfadan oluşan, sahte CD 5 içinde 

“CD5\Bcg\HAYMANA\DOKUMAN\ictehdÖ.doc”  adres yolunda bulunan (29.klasörde bulunduğu 

ifade edilen, ancak bulunmayan) kısmen tahrif edilmiş  1998 yılına ait olduğu görülen 464 sayfalık 

“İç Tehdit Dokümanı” isimli Word belgesinden  alıntılarla hazırlandığı anlaşılan,  Tamer Tatar’ın 

FETÖ üyesi savcıya teslim ettiği iddia edilen CD5 içinde bulunan ve kim tarafından hazırlandığı  

belli olmayan belgelerdir. Gerekçeli kararda mahkeme bu slayt çıktılarının 367-380  arasında 

bulunduğunu belirtmiştir. Bu da doğru değildir, bu sözde belgeler 10.Klasör  S.341-380  arasında 

bulunmaktadır.  

 

    Mahkeme, 40 sayfalık bu sözde belgeyle ilgili olarak gerekçeli kararda (s.3187);  “2.Açıklama:  

1985 basımlı içi tehdit dokümanı, Gnkur.Harekat Bşk.lığı kuvvet komutanları, J.Gn.K.Lığı ve MGK 

Genel Sekreterliğinin görüşleri de alınmak suretiyle güncelleştirilerek “İç tehdit dokümanı” olarak 

yeniden hazırlandığı belirtilerek 9 bölümde meydana geldiği,”  şeklinde tanımlama ile başlayarak 

slaytlarda bulunan 9 bölümden özet yapmıştır. 

 

Ancak mahkeme bu ifadesi ile,  1985 basımlı İç Tehdit Dokümanının Refah-Yol hükümetinin 

istifasından önce güncelleştirildiği algısı yaratmıştır.  40 sayfalık bu üretilmiş belgenin, alıntı 

yaptığı CD 5 içinde “CD5\Bcg\HAYMANA\DOKUMAN\ictehdÖ.doc” adres yolunda bulunan 

(29.klasörde bulunduğu ifade edilen, ancak bulunmayan) bir kısım ilavelerle tahrif edilmiş olsa da 

464 sayfalık taslak “İç Tehdit Dokümanı” isimli  belgenin;   iç tehdit önceliklerinin değiştirildiği 

Aralık 1997 tarihli Bakanlar Kurulu kararından sonra, 1998 yılı sonunda güncellendiği, 464 

sayfalık “İç Tehdit Dokümanı” (ictehdÖ.doc) isimli belgenin içeriğinden anlaşılmaktadır. 

Mahkemenin bu tür manipülatif anlatımlar ile sürekli algı yaratmaya çalıştığı ve üretilmiş her 

belgeyi, Refah-Yol Hükümeti ile ilişkilendirme çabasına girdiği görülmektedir.  

 

40 sayfalık sözde belgede alıntı yapılan  ve mahkemenin dava delil klasörlerinden kaçırdığı, 

29.Klasörde bulunması gereken “CD5\Bcg\HAYMANA\DOKUMAN\ictehdÖ.doc” isimli 464 

sayfalık İç Tehdit Dokümanı” isimli word belgesinde örnek olarak;  

 

26.sayfasında; “KDP lideri BARZANİ ile KYB lideri TALABANİ tarafından 17 EYLÜL 1998 

tarihinde WASHINGTON’da bir mutabakata varılmıştır.” 

 

53.sayfasında;  “Sözde Sürgünde Kürdistan Parlamentosu 2 nci dönem üyelerini 06 EYLÜL 

1998 günü BELÇİKA’da gerçekleştirdiği bir toplantıda seçmiştir” 

 

56.sayfasında; “Bölücü örgüt başı tarafından 28 AĞUSTOS 1998 tarihinde MED TV’de bir 

panele telefonla katılarak  sözde ateşkes çağrısı yapmıştır.”  şeklinde İfadelerinin bulunduğu,  
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İç Tehdit Dokümanının, mahkemenin delil olarak saydığı  belgelerden dahi,  Aralık 1997 

tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile MGSB’nin güncelleştirilmesinden sonra güncelleştirildiği, 464 

sayfalık  dökümanda yer alan tarihlerden  anlaşılmaktadır.  

 

 Gerçek İç Tehdit Dokümanı; Bakanlar Kurulu kararı olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi  

(MGSB) ile belirlenen iç ve dış tehditler ile bu tehditlere karşı uygulanacak iç ve dış savunma 

hareket tarzlarına ilişkin esaslar ve TSK’ya verilen görevler doğrultusunda Genelkurmay 

Başkanlığınca hazırlanan, 1612 sayılı kanun gereğince Yüksek Askeri Şurada görüşülerek 

Başbakanın onayı ile yürürlüğe giren, iç ve dış tehditlere karşı uygulanacak Askeri Stratejiyi ve 

savunma hareket tarzlarına ilişkin TSK’ya verilen görevi açıklayan Türkiye’nin Milli Askeri 

Strateji Konsepti (TÜMAS) dökümanı kapsamında, Gnkur Başkanlığınca hazırlanarak TSK 

bünyesine görev ve emir veren,  MGSB de sayılan iç tehdidi açıklayan  Gnkur. Başkanı imzalı, 

2954 sayılı kanun gereğince MGK Genel Sekreterliği ve devletin ilgili kurumlarına dağıtımı 

yapılmış  resmi bir dokümandır.  

 

Döneme ait gerçek İç Tehdit Dokümanının Gnkur Başkanlığından istenmesi mahkemeden 

talep edilmiş, ancak bu talepte karşılanmamıştır. Gerekçeli karar sayfa 400, 3227 ve 

iddianamede,  464 sayfadan oluşan İç Tehdit Dokümanının bulunduğu ifade edilen 29. Klasör 

ise dava klasörleri arasında bulunmamaktadır. Sanık ve vekillerine de verilmemiştir. Klasör 

numarası 28’ den 30’ a atlamaktadır  29. KLASÖR MEVCUT DEĞİLDİR.  

 

Dosya Ekran Görüntüsü aşağıdadır;  
 

 
 

Kısmen tahrif edilmiş de olsa 464 sayfadan oluşan İç Tehdit Dokümanı isimli belgenin, 

bulunması gereken 29.klasörden silinmesinin asıl sebebinin; bu belgenin içeriğinden Aralık 1997 

yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi kapsamında 1998 

yılında güncellenen İç Tehdit Dokümanı Taslağına ait olduğunun anlaşılması, bu kısımda yer 

alan belgelerin Refah-Yol hükümetinin istifasından önce hazırlandığı yönünde iddianamede ve 

gerekçeli kararda yaratılmaya çalışılan algının ve belgeler üzerindeki tahrifatın ortaya çıkması 

endişesi ile 464 sayfalık belgede yer alan atılı suç ve iddiaları ıskat edecek diğer açıklamaların 

bulunmasından  kaynaklı olarak, FETÖ üyesi savcı ve işbirlikçilerinin 29.klasörü sildiği ya da hiçbir 

zaman dosyaya dahil etmediği değerlendirilmektedir.  

 
Kaldı ki, İç Tehdit Dokümanı tek başına değerlendirilemez. Bu doküman, Bakanlar Kurulu 

Kararı olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ve Türkiye’nin Milli Askeri Strateji Konsepti ile birlikte 

değerlendirilmesi ve incelenmesi gereken bir dokümandır.  Bu dokümanın ne BÇG ile ne de atılı 
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suçla hiçbir ilişkisi olmadığı gibi, devletin siyasi iradeye dayalı en üst düzey belgelerinden 

birisidir. Bu doküman dilekçemizin 12.maddesinde ve ilgili diğer maddelerinde, bağlamı ile 

birlikte açıklanmıştır.  

 

Sonuç olarak; 10.Klasör sayfa 341-380 arasında yer alan ve 1998 yılına ait olan 

“CD5\Bcg\HAYMANA\ DOKUMAN\ictehdÖ.doc” adres yolunda bulunan,  464 sayfalık İç Tehdit 

Dokümanı” taslağından  alıntılar bulunan, ancak mahkeme heyetinin algı yaratacak şekilde 

alıntılayıp aktardığı ve kısmen tahrif edilmiş 40 sayfalık sunum slayt çıktıları olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

3) İç Tehdit Dokümanı konulu  Ocak 1997 tarihli ve Gnkur İsth.Başkanı Korg.Çetin 

Saner imza bulunan sözde belge;  

 

Bu sözde belge CD 5’in üretilmiş belgelerden oluştuğunu ve sahte olarak üretildiğini ortaya 

koyan en önemli delildir.  

 

10 Klasör sayfa 161 de yar alan bu belge, mahkeme heyeti tarafından gizlenmiş ve 

“Genelkurmay Antetli CD den Elde Edilen Belgeler” başlığı altındaki bu kısımda hiç sözü 

edilmemiştir. Belge aşağıdadır;  
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Yukarıdaki başlıkta açıklanan 40 sayfalık “İç Tehdit Dokümanın”nın sunum slayt çıktılarından  

alıntı yapılan ve 29.Klasörde bulunması gereken (bulunmayan) 464 sayfa Taslak İç Tehdit 

Dokümanından da anlaşılacağı gibi, MGSB NİN  ARALIK 1997  TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARI 

İLE GÜNCELLENMESİNDEN SONRA İÇ TEHDİT DOKÜMANININ 1998 YILINDA GÜNCELLENDİĞİ  AÇIK 

VE KESİNDİR.   

 

Ancak bu sözde belge OCAK 1997 TARİHLİDİR.  BU TARİHTE  İÇ TEHDİT DOKÜMANINDA BİR 

GÜNCELLEME YAPILMAMIŞTIR.  1998 tarihine ait 40 sayfalık sunum,  464 sayfalık Taslak İç Tehdit 

Dokümanı ve bu ana başlık altında yer alan tüm belgelerde  1985 tarihli İç Tehdit Dokümanının 

güncelleneceğinden söz etmektedir.  Yani bu durumda, 1998 yılında yapılan güncelleme ile 1985 

yılına ait İç Tehdit Dokümanının güncellendiği, 1997 yılında hiç bir güncelleme çalışmasının 

yapılmadığı AÇIK VE KESİN BİÇİMDE ANLAŞILMAKTADIR. Bu sözde belge aynı zamanda 

29.Klasörde bulunmayan 464 sayfalık 1998 yılına ait taslak İç Tehdit Dokümanının neden delil 

dosyasına konulmadığını ve 29.klasörün bulunmadığını da açıklamaktadır.  

 

Bununla birlikte, bu yazının K.K.K.lığına ve J.Genel K.lığına gönderildiği ancak, Dz.K.K.lığı ile 

Hv.K.K.lığına gönderilmediği dağıtım hanesinden anlaşılmaktadır. İç Tehdit Dokümanının tüm 

Kuvvet K.lıklarını ilgilendirdiği açıktır. Bu husus, belgenin sahte olarak üretildiğinin de bir kanıtıdır.   
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Yukarıda açıklanan hususlar ile birlikte, 10.Klasör içinde 144.sayfada ve 16.Klasör 258. 

sayfada bulunan, dilekçemizin ilgili kısımlarında ve alt başlıklarda açıkladığımız dersanelerin 

üniversiteye hazırlık kurslarında yer alan matematik dersi içeriğine sahip, üzerinde “GİZLİ” gizlilik 

derecesi bulunan KUMPAS ŞABLONUNUN da bu klasörde yer alması, SADECE BU BELGENİN 

DEĞİL, CD 5 İÇİNDEKİ TÜM BELGELERİN KUMPAS OLARAK ÜRETİLDİĞİNİ KESİN BİÇİMDE 

AÇIKLAMAKTADIR.  

 

Ocak 1997 tarihli ve Çetin Saner İmza bloğu bulunan bu sahte belgeden, kumpasın çok açık 

biçimde ortaya çıkmasını sağlaması nedeni ile, gerekçeli kararda bu başlık altında hiç söz 

edilmediği değerlendirilmektedir.  

 

4) İç Tehdit ve Silahlı Kuvvetler Bakımından Önemi başlıklı bilgi notu (G.K.s.3187);  
 

Böyle bir bilgi notu, ne diğer delil klasörlerinde ne de 10.klasörde YOKTUR.  Mahkemenin 

“Bilgi Notu” şeklinde tarif ettiği sözde belge, yukarıda açıklanan 40 sayfalık sözde sunum slaytları 

arasında (Kls.10.s.375) bulunan bir slayt çıktısıdır.  Bağımsız bir bilgi notu değildir.  

 

Gerekçeli kararda (3187); “İç Tehdit Ve Silahlı Kuvvetler Bakımından Önemi başlığı altında, 

İç tehdit: T.S.K.leri iç tehdit karşısında, güvenliğin ve devlet otoritesinin sağlanmasında, iç hizmet 

kanunun 35. maddesinde kendisine verilmiş olan “Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan 

Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumak” vazifesi ile yükümlü olduğunun belirtildiği bilgi 

notu.” Şeklinde ifade edilmiştir.  

 

Bu ifadeler, FETÖ üyesi savcının “BİLGİ NOTU” şeklinde uydurduğu, ancak yukarıda 

açıklanan 40 sayfalık sunum slaytlarından biri olan  ve mahkemenin de, var olup olmadığına 

bakmadan aynen alıntı yaptığı bir ifadedir. 10.Klasörde bulunan yukarıda açıklanan 40 sayfalık 

sözde “İç Tehdit Dokümanı” isimli sunum slaytlarından biri olan 10.Klasör sayfa 375 de bulunan 

slayt çıktısı aşağıdadır;  
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Mahkeme bu slaytla ilgili bir değerlendirme yapmamıştır. Slaytta, MGSB de yer alan “İç 

Tehdit” tanımının ifade edildiği ve TSK nın kanunda yer alan yasal vazifesinin aktarıldığı 

görülmektedir.  Aralık 1997 tarihinde MGSB nin güncelleştirilmesine paralel olarak 1998 yılında 

güncelleştirilen İç Tehdit Dokümanın, kısmen tahrif edilmiş hali olan ve 29.Klasörde bulunması 

gereken ancak bulunmayan  1998 yılına ait 464 sayfalık İç Tehdit Dokümanında da yaklaşık olarak 

yer almaktadır. Atılı suç ve Refah-Yol hükümeti ile bir ilişkisi yoktur.  

 

5) İç Tehdit Karşısında TSK’nin Görev ve Sorumlulukları başlıklı bilgi notu (G.K.s.3187);  

 

Böyle bir bilgi notu, ne diğer delil klasörlerinde ne de 10.klasörde YOKTUR.  Mahkemenin 

“Bilgi Notu” şeklinde tarif ettiği sözde belge, yukarıda açıklanan 40 sayfalık sözde sunum slaytları 

arasında (Kls.10.s.374) bulunan bir slayt çıktısıdır.  

 

Ancak, bu ifadeler, mahkemenin delil klasörlerinden kaçırdığı kısmen tahrif edilmişde olsa  

29.klasöre konulmayan 1998 yılına ait 464 sayfalık “İç Tehdit Dokümanı”nında da yer 

almaktadır. 10.Klasör sayfa 374 de bulunan slayt çıktısı aşağıdadır;  

                 
 

Mahkeme bu slaytla ilgili bir değerlendirme yapmamıştır. Bu slaytta, TSK nın iç tehditle 

mücalesinin,  BİLGİ TOPLAMAK, DEĞERLENDİRME YAPMAK, YASALARDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE İÇ 

GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK,  İÇ TEHDİT UNSURLARININ TSK YA SIZMASINI ÖNLEMEK VE PERSONELİ 

BİLGİLENDİRMEK OLARAK  SIRALANMIŞTIR.  

 

Mahkemenin 29.klasöre koymadığı 1998 yılına ait 464 Sayfalık İç Tehdit Dokümanında, bu 

slaytta sayılan görevlerin üzerinde;  Milli Güvenliğin sağlanmasından Anayasamızın 

117.maddesine göre TBMM ne karşı Bakanlar Kurulunun sorumlu olduğu, bu hususun milli 

egemenlik ve siyasal sorumluluk kavramlarının doğal bir sonucu olduğu, Bakanlar Kurulunun Milli 

Güvenliğin sağlanması ve yurt savunmasında en etkili gücün Silahlı Kuvvetler olduğu, dış tehdide 

karşı yurdu savunmakla görevli olan  Silahlı Kuvvetlerinin  iç tehdide karşı normal ve olağanüstü 

yönetim şekillerindeki görev ve sorumluluğunun yasalarda ayrıntılı olarak gösterildiği de 

vurgulanmıştır. Bu ifadelerin olmayan bir hükümeti sözde ıskat etmek isteyen bir grubun ifadeleri 
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olması mümkün olmadığı gibi,  İç Tehdit Dokümanının hazırlanmasında BÇG nin HİÇ BİR YETKİSİ, 

GÖREVİ VE SORUMLULUĞU YOKTUR.  

 

Mahkemenin 29.klasöre koymadığı 1998 yılına ait  kısmen tahrif edilmiş de olsa 464 Sayfalık 

İç Tehdit Dokümanının “İç Tehdit Karşısında TSK’nın Görev ve Sorumluluğu” bölümünden alıntı 

(5.sayfa) aşağıdadır; 

 

                  
TSK nın iç güvenlik görevinin; Anayasa ve İç Hizmet Kanunu esas olmak üzere olağan 

dönemlerde (5442 S.K) valiliğin talebi ile, olağanüstü dönemlerde (2935, 1402 ve 2941 S.K.lar) 

kanunlarda yer alan görev ve yetki ile yürütüldüğü açıktır. 1998 yılına ait olduğu görülen, kısmen 

tahrif edilmiş olsa da 464 sayfalık İç Tehdit Dokümanından alıntı olan bu slaytın atılı suç,  

Refah-Yol hükümeti  ve BÇG ile hiçbir ilişkisi yoktur.  

 

6)  İrticai Örgüt ve Tarikatlar başlıklı bilgi notu (G.K.s.3187);  
 

Böyle bir bilgi notu, ne diğer delil klasörlerinde ne de 10.klasörde YOKTUR.  Mahkemenin 

“Bilgi Notu” şeklinde tarif ettiği sözde belge, yukarıda açıklanan 40 sayfalık sözde sunum slaytları 

arasında (Kls.10.s.362) bulunan bir slayt çıktısıdır.  

 

       Gerekçeli kararda (s.3187); “ İrticai Örgüt ve Tarikatlar başlığı altında, 1.Milli Görüş, 2.İslami 

Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA-C) 3.Türkiye Hizbullahı 4.Anadolu Federe İslam Devleti (AFİD) 

,İslam Cemiyeti ve Cemaatleri birliği (İCCB) 5.İslami Hareket Örgütü, 6.Nurculuk, 7.Süleymancılık, 
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8.Kadiri Tarikatı, 9.Nakşibendi Tarikatı, 10.Adnan Oktar Grubu, 11.İskender Evranosoğlu 

Grubunun sayıldığı bilgi notu,”   şeklinde tanımlanmıştır. 

 

SAYILAN BU İÇ TEHDİT UNSURLARI BAKANLAR KURULU KARARI OLAN MİLLİ GÜVENLİK 

BELGESİNDE TANIMLANMIŞTIR. Mahkeme, delil olarak sunduğumuz ve celbini talep ettiğimiz  

dönemin Milli Güvenlik Siyaseti Belgesini dosyaya dahil etmiş olsaydı, bu tanımlamaları MGSB de 

görecek idi. 10.Klasör sayfa 362 de bulunan slayt çıktısı aşağıdadır;  

 

                   
 

7) TSK.lerin iç tehdit karşısında sorumluluğunu belirleyen yasalar başlıklı bilgi notu;  
 

Böyle bir bilgi notu, ne diğer delil klasörlerinde ne de 10.klasörde YOKTUR.  Mahkemenin 

“Bilgi Notu” şeklinde tarif ettiği sözde belge, yukarıda açıklanan  40 sayfalık sözde sunum 

slaytları arasında (Kls.10.s.341) bulunan bir slayt çıktısıdır.  

 

Gerekçeli kararda (s.3188); “… başlığı altında; 1.Anayasa 2.İl İdaresi Kanunu 3.Olağanüstü 

Hal Kanunu 4.Sıkıyönetim Kanunu 5.Seferberlik ve savaş hali Kanunu 6.İç Hizmet Kanununun 

sayıldığı bilgi notu,”şeklinde tanımlanmıştır. 10.Klasör sayfa 341 de bulunan slayt çıktısı 

aşağıdadır;  
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Slayta sayılan yasalar, TSK.lerin iç tehdit karşısında (ayaklanma, aşayiş, iç güvenlik vs.) 

sorumluluğunu belirleyen yasalar olmakla birlikte, 1998 yılına ait 464 sayfalık İç Tehdit 

Dokümanında bu şekilde sayılan bir kısım mevcut değildir. Mahkeme bu slaytla ilgili bir 

değerlendirme yapmamıştır. Ayrıca, mahkeme sayılan bu yasaları, TSK ya olağan ve olağanüstü 

dönemlerde İç Tehditle mücadelede verilen görev ve sorumluluklar  açısından GEREKÇELİ 

KARARDA İNCELEMEMİŞTİR.  

 

8) İç tehdit dökümanı başlıklı 21 sayfadan oluşan belge (Kls.10.s.325-340) 
(G.K.s.3188); 

 
21 sayfalık slayt çıktılarından oluştuğu anlaşılan bu belge de;  yukarıda açıklanan “İç Tehdit 

Dokümanı” başlıklı 40 sayfadan oluşan sunu slayt çıktıları ile aynı içeriği sahip olan,  sahte CD 5 

içinde “CD5\Bcg\HAYMANA\DOKUMAN\ictehdÖ.doc” adres yolunda bulunan (29.klasörde 

buluduğu ifade edilen, ancak bulunmayan) kısmen tahrif edilmiş  1998 yılına ait olduğu görülen 

464 sayfalık “İç Tehdit Dokümanı” isimli Word belgesinden  alıntılarla hazırlandığı anlaşılan 

belgelerdir. 

 

Gerekçeli kararda (s.3188) ; başlıklı, gizli ibareli, 21 sayfadan oluşan, sunum ve yansı için 

büyük harflerle hazırlanmış belgenin;  Giriş kısmında; 

1. Konu : İç tehdit dokümanının güncelleştirilmesi, 

2. Açıklama; 1985 basımlı içi tehdit dokümanı, Gnkur. Harekat Bşk.lığı kuvvet komutanları, 

J.Gn.K.Lığı ve MGK Genel Sekreterliğinin görüşleri de alınmak suretiyle güncelleştirilerek “taslak İç 

tehdit dokümanı” olarak yeniden hazırlanmıştır. Taslak iç dokümanı, 9 bölümden meydana 

gelmiş olup, bu bölümlerde açıklanan hususlar özetle”   şeklinde tanımlanmıştır. 10.Klasör sayfa 

341 de bulunan slayt çıktılarının 1.sayfası aşağıdadır;  
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Ancak mahkeme bu ifadesi ile,  yukarıda açıklanan 40 sayfalık belgede olduğu gibi, 1985 

basımlı İç Tehdit Dokümanının Refah-Yol hükümetinin istifasından önce güncelleştirildiği algısı 

yaratmıştır.  21 sayfalık sunum slaytlarının alıntılandığı,  464 sayfalık “İç Tehdit Dokümanı” isimli  

belgenin,  iç tehdit önceliklerinin değiştirildiği Aralık 1997 tarihli Bakanlar Kurulu kararından 

sonra, 1998 yılı sonunda güncellendiğinin belgenin içeriğinden anlaşıldığı, yukarıdaki 

maddelerde de açıklanmıştır.  Ancak mahkemenin bu tür manipülatif anlatımlar ile sürekli algı 

yaratmaya çalıştığı ve üretilmiş her belgeyi, Refah-Yol Hükümeti ile ilişkilendirme çabasına 

girdiği,  bu belge ile ilgili yaptığı tanımlamadan da anlaşılmaktadır.   

 

İç Tehdit Dokümanının hazırlanmasında BÇG nin HİÇ BİR YETKİSİ, GÖREVİ VE 

SORUMLULUĞU YOKTUR.  

 

9) İç tehdit değerlendirmesi başlığı altında 8 sayfadan oluşan, büyük harflerle yazılmış 

(ICTEHDIT.DOC) ibaresiyle kayıtlı belge;  

 

Bu sözde belge İç Tehdit Dokümanında yer almayan ifadelerin monte edildiği bir kumpas 

belgesidir.  Bu sözde belge, 29.klasörde bulunması gereken ancak bulunmayan 1998 yılına ait 464 

sayfalık Taslak İç Tehdit Dokümanının neden silindiğine tam bir gerekçe oluşturmaktadır. BU 8 

SAYFALIK SÖZDE BELGEDE YER ALAN UYDURMA İFADELER EKSİK VE KISMEN TAHRİF EDİLMİŞ 

OLSA DA 464 SAYFALIK İÇ TEHDİT TASLAK DOKÜMANINDA YOKTUR.  

 
Mahkeme gerekçeli kararında (s.3188)  İç Tehdit Değerlendirmesi başlığı altında, Gizli 

ibareli, 8 sayfadan oluşan büyük harflerle yazılmış belgeden alıntı yaparak belgede;  
 

“3.İrticai Faaliyetler Başlığı altında 54. Refah Yol Hükümetinin kurulması ile  irticai 

faaliyetlerin tırmanmaya başladığı, 28 Şubat 1997 tarihinde MGK da alınan kararlar Refahyol 

Hükümeti tarafından göstermelik bazı tedbirlerin dışında başka bir işlem yapılmadığı, 55. 

Hükümetin irtica tehdidinin üzerine gidileceği açıklamasında bulunulduğu, aradan geçen üç ay 

içerisinde irticai unsurların faaliyetlerine devam ettiği, İrticai kesimin önümüzdeki dönem 
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içerisinde; Kendisini perde arkasında tutarak siyasi İslam ağırlıklı Türk-İslam sentezi taraftarlarına 

(RP, DYP, MHP, BBP ve ANAP içindeki bazı muhafazakarlar) destek sağlayacağı, Netice olarak; 

birinci öncelikli tehdit olarak irticai faaliyetler ve Kürtçülük faaliyetleri iç tehdit unsurları olarak 

belirlenmiştir.”    İfadelerinin bulunduğunu belirtmektedir.  

 

Bu ifadeler; ne gerçek  İç Tehdit Dokümanında, ne 29. Klasörde bulunması gereken 

(bulunmayan) 464 sayfalık İç Tehdit Taslak Dokümanında, ne de “İç Tehdit Dokümanı” isimli (40 

sayfalık ve 21 sayfalık) sunu slayt çıktılarında BULUNMAMAKTADIR. Alıntısı yapılan 8 SAYFALIK İÇ 

TEHDİT DEĞERLENDİRMESİ BAŞLIKLI BELGE UYDURMADIR.  

 

Bu uydurma belgede özellikle “RP, DYP, MHP, BBP ve ANAP” siyasi parti isimleri sayılmış, 54. 

Refah Yol Hükümetinden söz edilen ifadeler de monte edilerek,  siyasi partiler ve Refah-Yol 

hükümeti ile zımni bağ kurulmaya çalışılmıştır.  

 

Bu sözde 8 sayfalık belgede yer alan; “birinci öncelikli tehdit olarak irticai faaliyetler ve 

Kürtçülük faaliyetleri iç tehdit unsurları olarak belirlenmiştir” ifadesi baştan sona yanlış ve 

uydurmadır.   

 

Öncelikle, bu ifade anlatım açısından bozuktur. İki kez “olarak” kelimesinin aynı cümle 

içinde kullanılması ile; irticai faaliyetlerin ve Kürtçülük faaliyetlerinin (iç)  tehdit unsuru olarak mı 

belirlendiği? Ya da bu faaliyetlerin birinci öncelikli iç tehdit olarak mı belirlendiği konusunda, 

kumpasçının kafasının karışık olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Diğer bir konu ise; gerçek iç tehdit dokümanı ile 29.klasörde bulunması gereken 464 sayfalık 

Taslak İç Tehdit Dokümanında ve bu taslaktan alıntı yapılan sunu slaytlarında; “KÜRTÇÜLÜK 

FAALİYETİ” ŞEKLİNDE BİR KATEGORİ YOKTUR.  PKK ve eşdeğer örgütler “BÖLÜCÜ UNSURLAR” ve 

faaliyetleri “BÖLÜCÜ FAALİYETLER” şeklinda tanımlanır. Öncelik sıralamasında da “BÖLÜCÜ 

FAALİYETLER” şeklinde ifade edilir. Bu nedenle dahi BU SÖZDE BELGE UYDURMADIR.  

29.klasörde bulunması gereken 464 sayfalık (eksik) taslak İç Tehdit Dokümanının 2.sayfasından 

alıntı aşağıdadır 

 

 
 

8 sayfalık söz de belge üretilmiş olsa da, 55.Hükümet döneminden söz ettiği görülmektedir. 

Bu dönemde Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ve tehdit öncelikleri 31 Ekim 1997 tarihinde yapılan 

MGK toplantısında görüşülmüş, irticai faaliyetlerin Bölücü unsurlar (PKK ve diğerleri)  ile 

birlikte 1. önceliğe alınması yönünde MGK kararı çıkartılmış ve Aralık 1997 tarihinde Bakanlar 

Kurulu kararı ile “irtica tehdidi” MGSB de PKK ile eş seviyede birinci önceliğe alınmıştır. Kaldı ki, 
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dilekçemizin pek çok yerinde söz ettiğimiz gibi, MGSB sayılan bir iç tehdide karşı mücadelenin 

başlatılması, bu tehdidin kaçıncı sırada olduğu ile ilgili de değildir. Tehdit, bu dokümanda 

kaçıncı sırada sayılmış olursa olsun “iç tehdit” olarak tarif edilmesi ve mücadele görev ve 

sorumluluğunun verilmiş olması yeterlidir.  Kaçıncı sırada olduğunun önemi, bütçe imkanlarının 

kullanılması ile ilgilidir.  

 

10) İstihbarat Bşk.nın karargahta bulunmadıkları 19 Şubat - 04 Mart 1998 tarihleri 

arasındaki İç İsth.Ş.Md.lüğünün önemli faaliyetleri, başlıklı gizli ibareli, büyük harflerle yazılan 

1 sayfadan oluşan belge;  

 

Bu belge gerekçeli kararda (s.3191);  “İrtica brifingi ile ilgili, İrtica Ne Durumdadır? Konulu 

brifing notu hazırlandı ve görüş bildirilmesi amacıyla Kuvvet Komutanlıklarına ve Jandarma Genel 

Komutanlığına gönderildi ve görüşlerinin geldiğinin belirtildiği, F.GÜLEN hakkında hazırlanan 

dosya Em.Oramiral Güven ERKAYA’ýa ve Dz.K.Komutanı Oramiral Salim DERVİŞOĞLU’na 

verildiğinin belirtildiği belge,”  şeklinde tanımlanmıştır.  

 

Sözde belge aşağıdadır (Kls.10.s.266);            

              

 
 

Kim tarafından hazırlandığı belli olmayan imzasız bu sözde belge, üretilmiş bir belgedir. Bu 

belgenin üretildiği tarihte yani CD5 in Tamer Tatar tarafından FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar’a 

teslim edildiği iddia edilen 2011 yılında, F.Gülen tarikatının kumpas davalarını örgüt üyesi yargı 

mensupları eli ile yürütmesi  devam etmekte, TSK da ve diğer kurumlarda kadrolaşma faaliyetini 

sürdürmekteydi. Bu dönemde özellikle yandaş basın ile yürüttüğü F.Gülen methiyelerini sürdüren 

örgüt,  kumpas davalarına monte ettiği  “AKP ve F.GÜLEN’i bitirme Planı” gibi uydurma belgelerle 

mağduriyet algısı yaratma, kamuoyu oluşturma, taraftar kazanma çabalarını da, propaganda 

yöntemi ile  yürütmekteydi.  Üretilmesi bu döneme rastlayan bu sözde belgede, diğer uydurma 
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belgelerde olduğu gibi, F.GÜLEN HAKKINDA DOSYA HAZIRLANDIĞI EMEKLİ ORAMİRAL GÜVEN 

ERKAYA VE DZ.K.K. SALİM DERVİŞOĞLU’NA VERİLDİĞİ ajitasyonunu ve manipülasyonunu 

görmek mümkündür.  

 

Ancak, burada TSK açısından açıklanması mümkün olmayan en önemli husus;  F.GÜLEN 

HAKKINDA HAZIRLANAN DOSYANIN HANGİ GEREKÇE İLE EMEKLİ BİR TSK MENSUBUNA 

VERİLDİĞİ, BUNUNLA DA KALINMAYIP BU FAALİYETİ YAZILI OLARAK BELGELENDİRMEYE NEDEN  

İHTİYAÇ DUYULDUĞUDUR.  Bu ifadenin örgüt faaliyeti açısından bu sözde belgeye yazılmasının 

en önemli sebebinin, Ora.Erkaya’nın irtica konusunda F.Gülen tarikatı ile yaptığı mücadele ve 

Ora. Salim Dervişoğlu’nun Gölcük’te yapılan Harp Oyunu ile Hulki Cevizoğlu’nun TV programına 

katılması, bu faaliyetlerin ise kamuoyu tarafından bilinmesidir. Örgütün bu isimleri kullanarak, bu 

yolla daha geniş kitleler üzerinde mağduriyet algısı oluşturma çabasına giriştiği de  gözden 

kaçmamaktadır. Örgüt bu sözde belgeyi desteklemek için, üzerinde bariz hatalar bulunan 

aşağıda alıntılanan imzasız belgeyi de ürettiği görülmektedir (Kls.10.203);  

 

            

 

 
? 
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Tamer Tatar’ın Hüseyin Ayar’a teslim ettiği iddia edilen ve daha sonra Gnkur Başkanlığına ait 

olduğu ve üzerinde logo bulunduğu FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin dikkati sayesinde (!)  sonradan 

ortaya çıkan, Bilgili tarafından delillerin selameti açısından adli emanete verilmeden kendi 

imkanları ile nerede olduğu bilinmeyen güvenli bir mekanda özenle saklanan CD5 in içinde 

bulunan belgelerin, üretilmiş kumpas belgeleri olduğu teredütsüz anlaşılmaktadır.    

 

13 Şubat - 4 Mart 1998 tarihleri arasını kapsayan İç.İsth. Şb.Md.lüğünün faaliyetlerinin yer 

aldığı sözde belgeyi desteklemek üzere hazırlandığı anlaşılan üretilmiş bu belgeden  10 Klasör 

sayfa 203-207 arasında “DAĞITIM” adresleri  ve kapakları birbirinden farklı  5 adet mevcuttur. 

Bu sözde belgede sahtelik emareleri bariz olarak görülmektedir;  

 
Sözde belgenin “Dosya” nüshasında; “Koordine” imzası hanesinde Gnkur Hrk.Bşk.V.Tümg. 

K.KARABAY”ın soyadı “KARABAYIR” şeklinde yanlış yazılmıştır. Koordine kısmını imzalayan 

Tümgeneralin kendi soyadının yanlış yazıldığını ve evrakı imzalayan diğer 3 imza sahibinin de 

bunu fark etmemesi mümkün değildir.  Soyadı yanlış yazılan Köksal Karabay davada sanıktır.  

 

Dağıtım hanesinde bulunmadığı halde, sözde belgenin MGK Genel Sekreterliğine gönderildiği 

görülmektedir (Kls.10.s.204- belge aşağıdadır). MGK Genel Sekreterliğine adreslendiği görülen  

sözde belgede, Gnkur Başkanı, MGK’nın asker üyelerinin MGK da verilecek “irtica ne durumdadır” 

brifingi ile ilgili  görüş bildirmek üzere hazır olmasını emretmektedir. MGK Genel Sekreteri MGK 

? ………            ………… 
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üyesi değildir, görüş bildiremez. Başbakana bağlıdır. Bu emrin “Dağıtım” hanesinde bulunmayan 

MGK Genel Sekreterine adreslenmesi anlamsızdır.  

 
 Dosya nüshasında; “Dağıtım” kısmında  MGK Genel Sekreterliği bulunmadığı halde,  Kls.10 

s.206 da bulunan Jandarma Genel Komutanlığına gönderilen aynı belgenin  “Dağıtım” hanesinde 

“MGK Genel Sekreterliği” yer almaktadır.  

  
Aynı adrese gönderilen aynı belgenin  dağıtım kısmı farklı ikişer nüshaları vardır. (10. Kls. syf. 

203-207) (5 adet belge)  
  

Mahkeme gerekçeli kararda bu belge ile ilgili olarak; “Tanık RECEP DURLANIK şüpheli 

sıfatıyla 15.02.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığında müdafii eşliğinde verdiği ifadesinde  özetle 

(Kls. 37);  yukarıda belirtilen belgeyi amirlerinin vermiş olduğu emir doğrultusunda yazarak 

hazırladığını, içerik olarak belge hazırlamadığını belirtmiştir.” Demektedir.  

 

Dilekçemizin ilgili kısımlarında defalarca açıkladığımız gibi, mahkeme heyeti, FETÖ üyesi 

savcının tehdit ve korkutma ile aldığı çarpıtıp ilaveler yaparak ürettiği şüpheli ifadesine itibar 

etmekte, ancak şüpheli sivil Memur Recep Durlanık’ın mahkemedeki hukuken geçerli beyanını 

görmezden gelmektedir.   

 

RECEP DURLANIK’ın ise 79. celsede mahkemede verdiği ifadesinde; soruşturma 

aşamasındaki ifadelerinin çarpıtılarak ve “ben yazdım” ben gördüm” “hatırlıyorum” vs. gibi 

savcılık iddiasını destekleyecek ilaveler yapılarak tutanağa geçtiği, yönlendirme, tehdit ve 

korkutma ile iradeleri dışında CMK m.148’e aykırı ifadelerinin alındığı, dosyaya sanık olarak dahil 

edilmekle üstü örtülü şekilde tehdit edildikleri, istendiği şekilde ifade vermeleri halinde korunup 

kollayacağı söylenerek iradelerinin sakatlandığı, savcılık ifadelerinin değiştirildiği, mahkemedeki 

hukuken geçerli beyanları ile ortaya çıkmıştır. İfadesi 79.Celse tutanağında ve dilekçemizde 

bulunmaktadır. FETÖ üyesi savcı hakkında, bu eylemi ile ilgili  suç duyurusunda da bulunulmuştur. 

 

TÜM BUNLARIN DIŞINDA, BAŞKACA KUMPAS BELGELERİNDE OLDUĞU GİBİ, BELGE TARİHİ 

İTİBARI İLE, YÜKLENEN SUÇUN İŞLENDİĞİ BELİRTİLEN TARİHTEN SONRAKİ BİR TARİHİ TAŞIDIĞI, 

YÜKLENEN SUÇ VE SANIKLARLA İLGİLİ OLMADIĞI AÇIKTIR  

 
11) 10.klasörde bulunduğu halde mahkeme heyetince Genelkurmay antetli CD den 

elde edilen belgeler başlığı altında (nedense!) sayılmayan belge;  
 

 Aşağıdaki belge CD 5 içinde 10. ve 16. klasörlerde bulunmasına rağmen, hangi gerekçe ile 

dosyaya konulduğu, ya da dosyada unutulduğu üzerinde mahkemenin hiçbir değerlendirmesi 

yoktur.  Mahkemenin bu başlıkta saymadığı ancak, bu başlıkta yer alması gereken, CD 5 içinde 

unutulan kumpas şablonu, görülmesi ve  değerlendirilmesi için aşağıdadır;  
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CD5 içinde bulunan ve dava dosyasının 10.Klasör 144. Sayfasında ve 16.Klasör 258. 

Sayfasında,  CD 5 içinde  “CD5/Bcg/HAYMANA/güçlü eylem planı/BÜLEN” kalsöründe yer alan 

“GİZLİ” Gizlilik dereceli “İÇİNDEKİLER” başlıklı 1 sayfa belgede; Trigonometri, Karmaşık Sayılar, 

Logaritma, Permütasyon-Kombinasyon ve Binom açılımı, Olasılık (ihtimal) hesapları, Özel 

Testler, Cevap anahtarı alt başlıkların bulunduğu görülmekte olup, belgenin üniversiteye hazırlık 

kurslarında yer alan matematik dersi içeriğine sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

 
CD5 içinde yer alan bu belgeyi savcı Bilgili,  bu sayfayı gözden kaçırarak dava dosyasına 

koymuştur. Bu belgenin FETÖ dershaneleri olan FEM dershanelerinde sahte BÇG belgesi 

hazırlamak üzere “GİZLİ” gizlilik derecesi verilerek şablon olarak kullanıldığı, ancak kumpasçının 

bu şablonu silmeyi unutarak CD5 içine kaydettiği anlaşılmaktadır. Üzerindeki “GİZLİ” yazısının, 

CD 5 içindeki sözde belgeler üzerinde aynı font, aynı yer ve aynı karakterde olduğu da 

görülmektedir.  Bu sayfanın sahte CD 5 içindeki “Güçlü Eylem Planı” klasöründe ve  üretilmiş 

olduğunu dilekçemizin bir çok yerinde açıkladığımız çeşitli sözde birifing sunu slaytlarının 

bulunduğu “CD5\Bcg\Haymana\Genoryan-Gensemir.ppt” adres yolunda (10.klasörde) bulunması 

da  ayrıca dikkat çekicidir. CD5 İÇİNDE UNUTULAN BU BELGE FETÖ-BİLGİLİ KUMPASININ AYAK 

İZİDİR. 

 
12) İrtica İle Mücadelenin Neresindeyiz? (76 sayfadan oluşan sunum) (11.Kls.S:190-

226);  
 

Mahkeme heyeti gerekçeli kararda  belgeyi, aşağıdaki şekilde tanımlamıştır (s.3192);  
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“İrtica İle Mücadelenin Neresindeyiz? başlıklı, “Gizli” ibareli, 76 sayfadan oluşan, her 

sayfanın sol alt köşesinde “YAS98.DOC” ibaresi bulunan belgede özetle; İrtica ve irtica ile 

mücadelenin gelişimi, irtica ile mücadelenin analizi, irticanın hali hazır durumu, sonuç ve teklifler 

başlıkları altında, sunum olduğu, Refahyol Hükümeti dönemini irticai faaliyet olarak belirten 

belge,”  

 

1998 yılına ait  olduğu hem içeriğinden hem de “YAS98.DOC” dosya ibaresinden anlaşılan,  

bir belgedir. Atılı suç ve BÇG ile hiçbir ilgisi yoktur. Kim tarafından hazırlandığı belli değildir.  

 

13) İç Güvenlik Harekatı ile ilgili yayınların güncelleştirilmesi;  
 

Mahkeme gerekçeli kararda (s.3197) belgeyi;  “Gnkur İstihbarat Başkanlığının İç Güvenlik 

Harekatı İle İlgili Yayınların Güncelleştirilmesi konulu Ocak 1997 tarihli İstihbarat Başkanı Çetin 

SANER adına imzaya açılan Genelkurmay Harekat Başkanlığına hitaben yazılan ilgi (a) da Gnkur. 

Başkanlığının 171500 C MAY 96 gün ve HRK.:7130-229-96 İGHD.VHZ.ŞB.(353) sayılı yazısının 

belirtildiği belgede, İç Güvenlik Harekatı ile ilgili yayınların İstihbarat bölümleri ilgi gereği 

yeniden incelenerek güncelleştirildiği ve hazırlanan dökümanın EK-A da 1 sayfadan oluşan 

belge,” şeklinde tanımlayarak  belgedeki “PKK” ifadesini de gizlemiş, ancak ATILI SUÇ İLE İLİŞKİLİ 

HİÇ BİR DEĞERLENDİRME YAPMAMIŞTIR. 

 

Bu davanın FETÖ savcısının hazırladığı şablon kalıplı iddianame ile başlatılan, iddianameden 

blok olarak alınıp  yapıştırılarak hiçbir değerlendirme yapılmadan,  alel acele hazırlanan gerekçeli 

karara delil olarak koyulan ilgisiz belgelerle görülen, hangi gerekçe ile delil olarak koyulduğu 

açıklanmadan bu başlıkta yer alan kendi halinde bir belgedir.  Neyse ki mahkeme TSK nın iç 

tehdit olan PKK ile mücadelesini meşru saymış olacak ki, bu konu da bir değerlendirme 

yapmamıştır.  Belgeden alıntı aşağıdadır(Kls.10 s.153);  

 

 
 

TSK nın PKK ile yasal ve meşru mücadelesini kapsayan İç Güvenlik Harekatı ile ilgili, ne atılı 

suçla ne de BÇG ile hiçbir ilişkisi bulunmayan,  Refah-Yol hükümetini ıskat etmek bir yana, siyasi 

iradenin PKK ile mücadelesini destekleyen bir belgedir. Bu belgeyi buradan mahkemenize 

açıklamaktaki maksat, mahkemenizin ve milletimizin,  davanın nasıl bir siyasi ve ikbal kaygıları 

ile yürütüldüğünün, kime yararı dokunduğunun farkında olunmasına yardımcı olmaktır.   
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14)  İran’ın Devrim İhracı Politikası,(14.Kls. S:203-213) başlıklı 11 sayfadan oluşan belge 
 

Mahkeme gerekçeli kararda  CD5 içinde bulunan belgeyi, aşağıdaki şekilde tanımlamıştır;  
 

“Dünden bugüne Türk filmlerinde oynayan filmler çerçevesinde İran’ın devrim ihracı 

politikası anlatılarak İran’ın Türkiye’deki yasadışı aşırı dinci örgütlere destek sağladığı, 

ülkemize yönelik rejim ihracı siyasetini sürdürdüğü, basın yayın yoluyla Türkiye aleyhine yayınlar 

yaptığı, PKK terör örgütünü Türkiye’ye karşı kullanabileceği bir koz olarak elinde bulundurmak 

istediği ve desteklediği belirtilmiştir.” 

 

Bu imzasız belgenin içeriği ve başlığı; “Dünden Bugüne Türkiye üzerinde oynanan oyunlar 

çerçevesinde İran’ın “Devrim İhracı” Politikası” dır.  Mahkeme heyetinin belirttiği gibi ne içeriği 

ne de başlığı;  “Türk filmlerinde oynayan filmler çerçevesinde İran’ın devrim ihracı” DEĞİLDİR.   

Mahkeme heyetinin bu tanımdan ne anlatmak istediği anlaşılmasa da, makalenin  TÜRK FİLMLERİ 

İLE HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR. Türk filmleri ile ilgili kısmı henüz dava dosyasına konulmadığından, 

bu konu ile ilgili bir cevabımız da yoktur.  

 

Atlı suça malzeme yapılmaya çalışılan bu imzasız belgenin içeriğinden;  kapsamlı olarak  İran 

devrimi, Humeyni ve ölümünden sonraki C.Başkanlığı seçimleri ile 90 lı yılların başına kadar 

İran’da gelişen olaylar ve o dönemdeki İRAN-PKK ilişkisi ile Yunanistan’ın PKK’ya desteğinden söz 

eden, bir makale, tez ya da bir kitaptan alıntı yapılan bir yazı olduğu anlaşılmaktadır. Makale, 

kitap  ya da tez alıntısının  Klasör 14 s.213 de bulunan 1.sayfası aşağıdadır (CD5/Arşiv/Iranin 

Devrim Ihraci Politikasi);  
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Makale, tez ya da bir kitaptan alıntı olan ve İran devrimi ve İran’da 90 lı yılların başlarına 

kadar yaşanılan olayların tarihi bir incelemesi olduğu anlaşılan bu belgenin, atılı suç ve BÇG ile 

nasıl bir ilişkisinin olduğu anlaşılamasa da, bu tarihi belgedeki gizli gizlilk derecesi dahil,  resmi 

işaret taşımaması ile içeriğinden ve kullanılan belgesel üsluptan sivil kaynaklı olduğu 

anlaşılmaktadır. Klasör 11 sayfa 203 de bulunan, son sayfasının son paragrafından alıntı 

aşağıdadır;  

 
 

Mahkeme heyetinin bu başlık altında yer alan bu belgenin atılı suçla olan ilişkisini 

açıklayamamış olmasına  karşın, Türkiye Cumhuriyetini ilgilendiren başka ilişkilerin varlığı dikkat 

çekmektedir.  
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İddianamede FETÖ üyesi savcının İRAN İslam rejimine yönelik ilgisiz bir takım belgeler 

üzerinden, İran rejimini kollama gayretinde olduğu, her fırsatta bu belgeleri gerekçesiz olarak atılı 

suça dayanak aldığı  gözden kaçmamıştır.   

 

İran rejimindeki bir şeri mahkemede yargılanma hissi yaratan ve atılı suça dayanak alınan 

bu belgenin TSK ile bir ilgisi olmamakla birlikte, TSK’NIN MGSB’DE YER ALAN ÜLKELERE KARŞI 

İSTİHBARAT FAALİYETİ  ANAYASAL GÖREVİDİR. Bu konuda daha fazla bir açıklama yapmayı da 

gerekli bulmuyoruz.   

 

15) Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı İrtica başlıklı 142 sayfadan oluşan power point 
sunumu (10.Kls. S:1-142);  
 

Mahkeme gerekçeli kararda  CD5 içinde bulunan üretilmiş sözde belgeyi, aşağıdaki şekilde 
tanımlamıştır;  
 

“CD5/BCG/Haymana/Genoryan/GensemirPPT.dosyasında bulunan power point sunumda 

özetle; İrticai gruplar başlığı altında terör örgütü olarak kabul edilen örgütlerin yanında Refah 

Partisi, Milli Gençlik Vakfı ile birlikte tüm tarikatların sayıldığı, Refahyol Hükümetini irtica 

olarak göstererek Batı Çalışma Grubunun kurulduğunu, bir denetim sisteminin, bir rapor 

sisteminin oluşturulduğunu, iç tehdite birinci öncelik verildiğini, irtica ile mücadelede tüm devlet 

kadrolarını bu mücadelede görevlendirmeyi amaçlayan ilçe merkezi denetim sistemi 

oluşturulduğunu, bu teşkilatlanma ile paralel bir rapor sistemi de kurularak işletilmeye 

başlandığını, Başbakanlık UTKK kurulduğunu belirten power point sunum şeklinde hazırlanan 

belge,”  

 

Mahkeme tanımlamasında; “Başbakanlık UTKK kurulduğunu belirten power point sunum 

şeklinde hazırlanan belge,” ifadesini silik olarak yazıp önemsememiş (bu cümle tarafımızdan 

koyu yazılmıştır) buna karşın “Refahyol Hükümetini irtica olarak göstererek Batı Çalışma 

Grubunun kurulduğunu, bir denetim sisteminin, bir rapor sisteminin oluşturulduğunu, iç tehdite 

birinci öncelik verildiğini,..” cümlesini koyu yazarak dikkat çekmiştir.  

 

Bu sözde sunum slaytlarının çıktısı, üretilmiş sözde belgelerdir. Herkes tarafından rahatlıkla 

hazırlanması mümkün olan, kim tarafından hazırlandığı belli olmayan, Gnkur Başkanlığının işini  

gücünü bırakarak habire irtica brifingleri verildiği izlenimi yaratacak seviyede sıkıcı olan sözde 

belgedir.  

 

Mahkeme, atılı suç ve BÇG ile ilişkisi olmayan sadece kumpas ve siyasi anlam taşıyan aynı 

şeyleri tekrar etmekten usanmadığından, bizde aynı şeylere, aynı cevapları vermekten 

usanmayacağımızı belirterek, sözde sunum slaytlarından yaptığımız alıntıyı, Gnkur 

Başkanlığında sunum hazırlayan personelin çok daha yetenekli olduğunu belirterek aşağıda 

sunuyoruz (Kls.10.s.40);  
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Gnkur Başkanlığında görülmeyen şekilde üzerinde hiçbir başlık bulunmayan sözde sunum 

slaytının bir sayfasında, 11 Ekim 1998 tarihinin bulunduğu görülmektedir. Bu tarih, mahkemenin 

silik yazarak gözden kaçırmaya çalıştığı 55.Hükümet döneminde kurulan Başbakanlık 

Uygulamayı Takip Koordinasyon Kurulunun, siyasi iradenin direktifi ile kurulduğu tarih 

içindedir. Bu tarihli bir sözde belgenin, hem tarih, hem içerik, hem de hukuki ve siyasi durum 

olarak, ne atılı suçla nede BÇG ile hiçbir ilişkisinin olmadığı açıktır. Bu tarihe kadar;  

 

 T.C. 55.Hükümeti Mesut Yılmaz Başbakanlığında kurulup,  milli iradenin güven oyunu alarak 

görevine başlamış ve devam etmiş,  

 8.11.1997 tarihli Başbakan Mesut Yılmaz imzalı Başbakanlık direktifi ile Başbakanlık 

Müsteşarı Başkanlığında “Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu” (UTKK), yine 

Başbakanlık Müsteşarı Başkanlığında “Uygulamayı Takip ve Değerlendirme Merkezi” (UTDM) 

oluşturulmuş, 

 Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ve tehdit öncelikleri 31 Ekim 1997 tarihinde yapılan MGK 

toplantısında görüşülmüş, PKK ile birlikte 1. önceliğe alınması yönünde MGK kararı 

çıkartılmış ve Aralık 1997 tarihinde 55.Hükümet Bakanlar Kurulu kararı ile “irtica tehdidi” 

MGSB de PKK ile eş seviyede birinci önceliğe alınmış, 

 Refah-Yol Hükümetinin büyük ortağı Refah Partisi hükümet ettiği döneme ve öncesindeki 

işlem ve eylemlerine ilişkin "Anayasanın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline 

geldiğinin anlaşıldığı" iddiasıyla açılan davada Anayasa Mahkemesi tarafından “Laik 

Cumhuriyet İlkesine Aykırı Eylemleri” nedeniyle 16 Ocak 1998 tarihli kararı ile kapatılmıştır. 

 

Mahkeme heyetinin manipülatif gerçek dışı tespitleri;   

 

Mahkeme heyeti 10.Klasör sayfa 1-142 arasında sayılan brifing slaytları içinde “Refahyol 

Hükümetini irtica olarak göstererek Batı Çalışma Grubunun kurulduğunu” şeklinde bir ifade 

yoktur.  Bu ifadenin hangi slayta olduğunu da belirtememiştir.  SUNUM SLAYTLARI ÜRETİLMİŞ 

OLMASINA RAĞMEN,  Doğrudan REFAH-YOL HÜKÜMETİNi “İRTİCACI”  OLARAK HEDEF ALAN,  

? 
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HÜKÜMETİ İRTİCACI OLARAK TANIMLAYIP BU NEDENLE BÇG NİN KURULDUĞU YÖNÜNDE 

BÖYLE BİR  İFADE YA DA ANLAM BULUNAN BİR SLAYT YOKTUR. Mahkemenin bu ifadesi; 

tamamen anlam saptırmaya yönelik cümle yapısı ile ifade edilerek algı yaratılmış, manipülatif ve 

gerçek dışı bir ifadedir.   

 

Yine mahkeme heyeti algı yaratacak şekilde “İrticai gruplar başlığı altında terör örgütü 

olarak kabul edilen örgütlerin yanında Refah Partisi, Milli Gençlik Vakfı ile birlikte tüm 

tarikatların sayıldığı”nı ifade etmektedir.Mahkemenin algı yaratmaya yönelik bu zorlama 

ifadesinden,  Refah Partisinin “Terör Örgütü” olarak tanımlandığı ve Terör örgütü kapsamında 

bu örgütlerle birlikte sayıldığı izlenimini yaratmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu sunum 

slaytları üretilmiş ve tahrif edilmiş olmasına rağmen, bu sözde sunumda yer alan slaytın, bir 

TERÖR ÖRGÜTÜ SINIFLANDIRMASI OLMADIĞI,  örgütlerin terör örgütü vasfına bakılmaksızın, 

“İRTİCAİ GRUPLAR” vasfı ile sınıflandırıldığı anlaşılmaktadır. Bir örgütün Terör Örgütü olup 

olmaması, o örgütün “irticai örgüt” vasfını etkilemez ve değiştirmez. Söz konusu slayt aşağıdadır 

(Kls.10.s.140);   

                    
Mahkemenin, üretilmiş, tahrif edilmiş slaytları kullanarak, üstelik  algı yaratan zorlama cümle 

yapıları ile atılı suça hukuk dışı gerekçe oluşturmaya çalıştığı görülmektedir. Mahkeme, Anayasa 

Mahkemesinin “Laik Cumhuriyet İlkesine Aykırı Eylemleri” nedeniyle Refah Partisini kapattığı 

16 Ocak 1998 tarihli kararını ve gerekçesini  zımnı manevralarla ilga edemez.  

 

Sonuç olarak, bu sözde sunum slaytlarının çıktısı, üretilmiş sözde belgelerdir. Herkes 

tarafından rahatlıkla hazırlanması mümkün olan, kim tarafından hazırlandığı belli olmayan, hem 

tarih, hem içerik, hem de hukuki ve siyasi durum olarak,  ne atılı suçla ne de BÇG ile hiçbir ilişkisi 

bulunmayan CD 5 içine monte edilmiş bulunan üretilmiş ve tahrif edilmiş sözde belgelerdir.  

 

16) Göç Araştırma Komisyonu Raporunun TBMM Görüşme Tutanakları (02 Haziran 
1998)  
 

Mahkeme gerekçeli kararda  CD5 içinde bulunan üretilmiş sözde belgeyi, aşağıdaki şekilde 
tanımlamıştır (s.3192);  
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“6 sayfadan oluşan, sunum ve yansı için büyük harflerle hazırlanmış belgede, haziran 1998 

İGHD. İbaresinin bulunduğu, komisyon üyesi milletvekillerinin konuşmalarının özetlenmesinden 

sonra değerlendirme bölümünde; Güneydoğu Anadolu Göç Araştırma Raporunun Meclis Genel 

Kurulunda görüşülmesinde de Kürt kökenli milletvekillerinin bölücü terör örgütünün sözcüsü 

gibi konuşmalar yaptıkları, Gayrimüslüm tebaları, kürt kimliğinin tanınması için emsal 

gösterdikleri, Bölücü terör örgütünün siyasallaşma sürecine hizmet ettikleri, 

değerlendirilmektedir şeklinde yazılı olduğu,”    

 

Bu imzasız belge CD 5 içinde bulunan sözde belgedir. HAZİRAN 1998 tarihli olduğu ifade 

edilen  bu belgenin,  gerçek olsa dahi, ATILI SUÇ VE BÇG İLE HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR.   Gnkur İç 

Güvenlik Harekat Daire Başkanlığı (İGHD)  BÇG nin bir kuruluşu değildir.  İGDH Gnkur 

Başkanlığında Harekat Başkanlığına bağlı,  iç güvenlik harekatı ile ilgili  görev tanımı bulunan ve 

terör örgütleri ile yürütülen harekatta görev ve sorumluluğu bulunan bir daire başkanlığıdır. 

 

Mahkemenin bu belgeyi 54.Hükümetin ıskat edilmesi iddiasına ilişkin atılı suça hangi 

maksatla delil olarak kabul ettiğini, Meclis görüşmesinin devlet kurumlarınca bilinmesinin 

hangi açıdan atılı suç ile ilişkili olduğunu da açıklamamıştır.   

 

Ancak, mahkemenin gerekçeli kararın bir çok yerinde Terör Örgütü PKK ile mücadeleye ilişkin 

bir çok belgeyi atılı suça delil olarak gösterme çabasına giriştiğini de görmekteyiz.  Bu ve buna 

benzer belgelerden, mahkemenin esasen PKK ile mücadeleyi dahi, atılı suç kılıfı altında zımnen 

yasadışı ve gayri meşru kabul ettirmeye çalıştığı  ve bu yönde enjekteler yaptığı kanaati 

oluşmuştur. Ayrıca bazı milletvekillerinin PKK Terör Örgütü ile ilişkisi ve propagandası gerekçesi 

ile halen tutuklu olduğu da zaten bilinmektedir. Yargılamada yaşanan anlamsız bu tespit ve 

iddiayı da  mahkemenizin dikkatine sunuyoruz. 

 

17) İrtica Kaynakları (11.Kls. S: 45-48) başlıklı 4 sayfadan oluşan belge; 
 

Mahkeme gerekçeli kararda CD5 içinde bulunan sözde belgeyi, aşağıdaki şekilde 
tanımlamıştır (s.3192);  

 
“İrticanın; Nakşibendilik, Biberilik, Ticanilik, Kadirilik, Rifailik, Nurculuk ve Süleymancılık 

gibi çeşitli tarikatlardan kaynaklandığını, Sivrisineğin bataklıkta üremesi gibi irticanın da dini 

istismar eden bu cehalet bataklıklarında üreyip serpildiği belirtilerek, Nakşibendi tarikatı, 

Süleymancılık, Süleymancılığın batıl inançları, Süleymancılığın alameti, Nurculuk faaliyetleri, 

Türkiye’de aşırı milliyetçi faaliyetler, Türkçülük konusunda aleyhe bilgiler verildiği bilgi notu,” 

 

Mahkemenin BİLGİ NOTU” şeklinde, sanki Gnkur Başkanlığının “Bilgi Notu” formunda 

hazırlanmış resmi bir belgesi izlenimi yaratacak şekilde tanımladığı bu sözde belge;  Dergi ya  da 

kitap sayfası görünümünde, kim tarafından hazırlandığı belli olmayan, üzerinde hiçbir resmi 

işaret taşımayan sanıklarla hiçbir ilişkisi olamayan sözde belgedir; Sözde belgeden alıntı 

aşağıdadır (Kls.11 s.48);  
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Mahkeme bu imzasız sözde belge ile ilgili bir değerlendirme yapmamıştır. Mahkeme bu 

sözde belgeyi hangi gerekçe ile TSK ile ilişkilendirdiğini ve hangi maksatla atılı suça delil olarak 

gösterdiğini de açıklamamıştır. Bu isimsiz, imzasız belgenin atılı suç, TSK  ve BÇG ile bir ilişkisi 

yoktur. Ancak bu belgenin Tamer Tatar, FETÖ üyesi savcılar Hüseyin Ayar ve Mustafa Bilgili ile 

ilişkisi olduğu açıktır.  

           

Ancak;  Mahkemenin de bildiğini zannetiğimiz gibi, Türkiye'de  30 Teşrinisani 1341 tarih ve 

677 sayılı "Tekke ve zaviyelerle, türbelerin seddine dair kanun" la birlikte, yani 1925'ten bu 

tarafa  tekke-zaviye ve türbeler kapatılmış, şeyhlik, meşayihlik, tarikat ve tarikata mensubiyet 

yasaklanmıştır.  

 

Sözde belgede sayılan tarikatlar Bakanlar Kurulu kararı olan MİLLİ GÜVENLİK SİYASET 

BELGESİNDE İRTİCA TEHDİDİ KAPSAMINDA İÇ TEHDİT OLARAK SAYILMIŞLARDIR. Mahkeme 

talep ettiğimiz, dönemin MGSB’ni dosyaya dahil etmiş olsaydı, Somali’de F.GÜLEN yararına 

faaliyet göstermiş müşteki Göz Doktoru Tamer Tatar’ın FETÖ cü savcıya teslim ettiği iddia edilen 
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CD5 içinde bulunan bu sözde belgeyi  BÇG ye yamayarak gerekçeli karara koyma ihtiyacı 

duymazdı.   

Ayrıca, mahkeme, irticanın hukuki ve anayasal tanımını yapmadan, hukuki karşılığını 

açıklamadan, anayasal düzen açısından ne anlama geldiğini hukuk normları ile değerlendirmeden,  

bu tür belgeleri, tarikatların, meşru hatta yasal gösterildiği anlamını çıkarmak mümkün olacak 

şekilde yargı koruması altına aldığı izlenimi yaratamaz. T.C.nin Anayasal düzeni laik, demokratik 

ve hukuk devleti ilkesi ile şekillenmiştir. Mahkemeler, zımnen ve defakto yolla bir başka siyasal 

düzen tarif edemez.  

 
“İrtica” ve “Laiklik” kavramları  dilekçemizin “LAİKLİK İLKESİ, DEVRİM KANUNLARI..” Başlıklı 

16. Maddesinde kapsamlı olarak açıklanmıştır.  
 

18) İrticai Faaliyetler  başlıklı belge(11.Kls.S:297-382);  
 

86 sayfadan oluşan bu belgenin sahte CD5 İÇİNDEKİ BELGELERİN ÜRETİLMİŞ KUMPAS 

BELGELERİ OLDUĞUNUN EN AÇIK VE EN SOMUT DELİLİDİR.   

 

Gerekçeli kararda bu belge (s.3199) aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;  
 

“86 sayfadan oluşan, el yazısı ile 12.02.1997, 24.2.1998 günlerini kapsayan ülke genelinde 

Batı Çalışma Grubu tarafından irticai faaliyet olarak değerlendirilen faaliyetlerin 

değerlendirmesinin yapıldığı belgede özetle; Refah Partisi, Milli Görüş, Milli Gençlik Vakfı, İmam 

Hatip Liseleri, Alevilik, Nakşibendilik, Süleymancılık, Fetullah GÜLEN, kesintisiz 8 yıllık eğitim, 

tarikat gruplarının tutumu konularında değerlendirmelerin bulunduğu belge,” 

 

En erken Şubat 1998 tarihinde  hazırlandığı içeriğinden anlaşılan bu belgelerin TSK ve BÇG 

ile bir ilişkisini ortaya koyacak  resmi  işaret, isim yada imza bulunmamaktadır. Ağırlıklı olarak 

F.GÜLEN tarikatı ve faaliyetlerini içeren bu belgeler üzerinde; 

 

   TSK  YA AİT  RESMİ BELGE ALGISI YARATMAK ÜZERE,  SAYFALAR ÜZERİNDE  STAMPA İLE 

BASILMIŞ DAMGA GÖRÜNTÜSÜ VERİLEN 4 ADET   “03 03 03 03”  RAKAMI BULUNMAKTADIR.  

Dilekçemizin ilgili  kısımlarında açıklandığı gibi 2002 yılından itibaren TSK da evraklar üzerine 

mürekkepli  stampa numaratör ile  bir sayfaya 3 adet olmak üzere GÜVENLİK NUMARASI 

basılmaktadır. Bu usül ilk kez 5 Kasım 2002 yılında yayınlanan emirle yürürlüğe girmiş ve 2008 

yılında güncelleştirilen TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi (MY 75-1(B)) Bölüm 7-7 de yer almıştır. 
 

Güvenlik Numarası: GİZLİ (NATO GİZLİ hariç) ve ÖZEL gizlilik dereceli bir evrakın kontrolsüz 

gönderilmesi, çoğaltılması ve evrak güvenliği ihlalinin önlenebilmesi amacıyla en az altı haneli 

numaralar dizisidir. 

 

Güvenlik Numarası: Giden evrak kayıt defterinin “Güvenlik Numarası” hanesinden her yıl 

Ocak ayının ilk çalışma gününde 0001 den başlayarak, her evrakın dosya ve gönderilecek 

nushalarının kaydından sonra ardışık olarak YILIN SON İKİ RAKAMI İLE BİRLİKTE (YILIN SON İKİ 

RAKAMI + GÜVENLİK NUMARASI) VERİLİR.”  
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Üzerinde 4 adet  stampa numaratör ile basılmış görüntüsü verilmiş “03 03 03 03”  rakamları 

bulunan imzasız BELGELER TSK YA AİT DEĞİLDİR.  ANCAK AŞAĞIDA AÇIKLAYACAĞIMIZ GİBİ 

KUMPAS OLARAK TAHRİF EDİLEREK ÜRETİLMİŞ, FETÖ DİJİTAL KUMPAS İZİ  TAŞIYAN  TAM BİR 

SAHTE  BELGEDİR.  Belgeden yapılan alıntı aşağıdadır (Kls.11 s. 301);   

                      
 

Üretilmiş-tahrif edilmiş ve TSK ya ait görüntüsü verilmiş belgedeki açık Kumpas delilleri 

aşağıdadır;  

 

 TSK da evrak “Güvelik Numarası” uygulaması 5 Kasım 2002 yılında başladığından 1998 Yılına 
ait bir belge üzerine evrak “Güvenlik Numarası” BULUNAMAZ:  
 

 TSK da evrak Güvenlik Numarası son iki rakamı yılı göstermek üzere en az 6 rakamdır. İKİ 
RAKAMLI NUMARA KULLANILAMAZ 

 

 Yukarıda alıntı yapılan sözde belge üzerinedeki STAMPA İLE BASILMIŞ  GÖRÜNTÜSÜ 

VERİLMİŞ 4 ADET “03” RAKAMI, BİLGİSAYARLA ÜRETİLEREK DİJİTAL KOPYALAMA İLE SÖZDE 

BELGE SAYFA GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE MONTE EDİLMİŞTİR. STAMPA BASKISI DEĞİLDİR.  

 

 SÖZDE BELGELER ÜZERİNDE GERÇEK BASILI NUMARA YOKTUR. “03” RAKAMLARI DİJİTAL 

GÖRÜNTÜDÜR.  
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 “03” rakamının stampa baskı görüntüsü verilerek BİLGİSAYARLA ÜRETİLMESİ FETÖ 

KUMPAS İZİNİN TAM DA KENDİSİDİR.  

 

 4 ADET STAMPA BASKI GÖRÜNTÜLÜ DİJİTAL “03” RAKAMLARI, HER SAYFANIN AYNI 

YERİNDE, YATAY-DİKEY VE ÇAPRAZ AYNI HİZADA VE AYNI ARALIKTADIR. Stampa 

kullanılarak el ile basılması durumda, basılan numaraların,  her sayfada aynı özelliğe sahip 

olması, aynı hizada bulunması, aynı yerde olması mümkün değildir.   

 

 Sözde belgelerin dijital olarak taranmasından kaynaklanan görüntü kaymalarına rağmen, 

“03” rakamları ekran görüntüsünün her zaman aynı yerindedir. BU DURUMDA, BELGELERİN 

ÖNCE ÜRETİLİP TARANDIĞI VE  BİLGİSAYARA AKTARILDIĞI,  DAHA SONRA  BİLGİSAYARDA  

STAMPA GÖRÜNÜMLÜ  4 ADET “03” RAKAMI  HAZIRLANIP AYNI ARALIKTA YANYANA 

DİZİLEREK ŞABLON HAZIRLANDIĞI, ŞABLONUN  45 DERECE ÇEVRİLİP KOPYALANDIĞI,    

DAHA SONRA HAFIZADAKİ ŞABLONUN  HER BİR SAYFAYA CTRL-V İLE  MONTE EDİLDİĞİ 

AÇIK VE SOMUT ŞEKİLDE ANLAŞILMAKTADIR.  

 

 Ayrıca, üretilmiş belgelerin içinde sürekli F.GÜLEN ve TARİKATINDAN VURGU İLE SÖZ 

EDİLMESİ, 15 Temmuz kalkışması öncesi hazırlanan iddianame yolu ile kalkışma hazırlığı 

olarak MAĞDURİYET-AJİTASYON-PROPAGANDA-MEŞRUİYET faaliyetlerine hizmet ettiği de 

gözden kaçmamaktadır.  

 

11.Klasörün 302, 305, 306 ve 307. sayfalarında bulunan sözde belgeler yan yana ve alt alta 

dizilerek “03” rakamlarının ekran görüntüsü ve sayfa üzerindeki yeri mukayese edilmiştir. Kolayca 

görülebilmesi için referans çizgiler kullanılmıştır. 4 sayfa belgenin mukayesesi aşağıdadır;  
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Bu sözde belgelerin 20.12.2011 tarihinde Tamer Tatar’ın FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar’ a 

teslim ettiği iddia edilen  CD 5 in FETÖ üyelerince adli imajı sanıklara verilinceye kadar geçen 9 

aylık süre içinde herhangi bir zamanda dijital müdahaleler ile üretildiği,  CD 5 üzerindeki Gnkur 
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Başkanlığı logosunun dijital  CD üzerine kapak baskı yöntemi ile hazırlandığı, Gnkur Başkanlığı 

evrak kayıtlarından  2007 yılına ait herhangi bir CD kayıt seri numarasının öğrenilerek el ile 

yazıldığı,  gözaltı ve tutuklamalarIn ihtiyaca göre yapılabilmesi ve olası hataların önlemesi ile daha 

sonra akla gelen sahte belgelerin üretilebilmesine imkan sağlanması için,CD 5 imajının   

şüphelilere/sanıklara 9 ay boyunca verilmediği, CD 5’İN, İÇİNDEKİ BELGELERİN VE BU DAVANIN 

AÇIK BİR ŞEKİLDE, İŞBİRLİKÇİLER İLE BİRLİKTE KOTARILMIŞ BİR FETÖ KUMPASI OLDUĞU AÇIKÇA 

ANLAŞILMAKTADIR. 

 

19)  İrtica Ne Durumdadır?  Başlıklı belge (14.Kls. S:16-65) (G.K.s.3202); 

 

Bu sözde belge, mahkeme heyetinin kasıtla manipülasyon yaparak, sanıklar aleyhine algı 

oluşturma çabasını yoğunlaştırdığı sahte CD 5 içindeki sözde belgelerden en tipik olanlarından 

birisidir. Mahkemenin, bu belge üzerinden manipülasyonu, mahkeme heyetinin sanıkların adil 

yargılama hakkını hangi ölçüde ihlal ettiğinin  ve bu heyete kesinlikle güven duymadığımızın da 

delilidir. CD 5 içindeki bu sözde belge içeriğinde 1998 yılına ait ifadelerin bulunduğu  

14.Klasörde bulunan sözde belgeden alıntı aşağıdadır;  

 

             
 

Mahkemenin (G.K.s.3202) CD 5 içindeki belge ile ilgili değerlendirmesi aşağıdadır;  

 

“..irticanın çok partili hayata geçişin başlangıcı olan 1946 dan günümüze kadar sürdüğü, 

1950-1970 seçimleri ile Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi ve Doğruyol –

Refahyol Hükümetinin faaliyetleri anlatılarak bu partilere ve Refahyol hükümetine irtica adı 

verildiği, İrticai tehdit için kamuoyu oluşturan kesimler başta olmak üzere Türk milletine bir dizi 

bilgilendirme brifingleri verildiği ve tehdidin büyüklüğünün farkına varan kamuoyunun 

tepkilerinin somut bir sonucu olarak 21 Mayıs 1997 de Yargıtay Başsavcısı RP nin kapatılması 

için Anayasa Mahkemesine dava açtığı, Haziran 1997 sonunda Refahyol Hükümetinin iktidarı 

bırakmak zorunda kaldığı”  ifade edilmektedir.  

 

Bu sözde belge, CD 5 içinde 2 ayrı dosyada bulunmakta,  ek klasörlerde ise;  biri Kls.14 s 16-

65 (50 sayfa) de, diğeri Kls.16 s.145-178 (34 sayfa)  de yer almaktadır.   
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Ayrıca S.D.Cumhurbaşkanlığı Arşivinden gelen “irtica ne durumdadır” başlıklı  60 sayfa  

brifing metni olduğu ifade edilmektedir (Dolap No:91704, Fihrist No:22357-546/558). Ancak bu 

metnin hangi klasörde olduğu da belirtilmemiştir.  

 

Ancak mahkeme, S.D. Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunduğunu ifade ettiği “irtica ne 

durumdadır” başlıklı brifing metnini yok sayarak, hatta mukayese ediyor algısı yaratarak, 

gerekçeli kararda “Araştırma Karşılaştırma Tutanakları” başlığı altındaki 3394-3404. sayfaları 

arasında, FETÖ yargısının ürettiği sahte CD 5 içindeki biri 14.klasör, diğeri 16.klasörde bulunan 

sözde metinlerin karşılaştırmasını yaparak bozacıyı şıracıya şahit gösterip, metinlerin genel 

olarak aynen uyuştuğunu (!) belirtmiştir. Bu konu dilekçemizin “20.VVV.”maddesinde 

açıklanmıştır.  

 

Mahkeme TBMM Darbeleri araştırma Komisyonu tarafından savcılığa gönderilen belgelerden 

olduğunu belirttiği Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivi Dolap No: 91704, Fhrist No: 

22357-668/728 numaralı Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı “İrtica Ne Durumdadır” başlıklı 60 

sayfalık belgenin hangi ek klasörde bulunduğunu ya da bulunup bulunmadığını, içeriğinin ne 

olduğunu, gerekçeli kararın hiçbir yerinde belirtmemiş ve bu belgeden alıntı yapmamıştır. 

Mahkeme, sadece sahte CD 5 içindeki tahrif edilmiş, ilave/eksiltme yapılarak monte edilmiş belge 

versiyonlarına işine geldiği gibi atıfla ve bu üretilmiş belgelerden alıntı yaparak delil üretmeye 

çalışmıştır. 

 

Bu üretilmiş sözde belgelerde dahi; REFAH YOL HÜKÜMETİ VE DOĞRU YOL PARTİSİNİN 

İRTİCA OLARAK NİTELENDİĞİNE İLİŞKİN TEK BİR CÜMLE YOKTUR. Belgelerdeki Refah-yol 

hükümeti ve irtica cümlesinin yan yana kullanıldığı tek cümle “54. Hükümetin kurulması ile 

birlikte irticai faaliyetlerde tırmanma başlamış” (s.7) şeklindedir. Refah Partisinin ise Anayasa 

Mahkemesinin mahkemeyi de bağlayan kapatma kararı ile “irticai faaliyetlerin odağı olduğu” 

zaten teyit ve tescil edilmiştir. RP nin kapatılmasınan sonra 1998 yılında hazırlandığı görülen 

belgelerde tarihi gelişmeler kronojik sıra içinde açıklanırken AYM kararı ile tescil edilmiş RP  (ve 

aynı gerekçe ile kapatılmış olan Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi ) ile ilgili bu gerçeğin 

ifade edildiği görülmektedir. Bu değerlendirme gerekçeli kararda zorlama ve gizleme ile 

manipüle edilmiştir.  TSK nın AYM tarafından tescil edilmiş bir gerçeği “tarif” etmesine ihtiyacı 

olmadığı gibi, mahkemenin kendisinin de uymak zorunda olduğu hukuki bir gerçeği, gerekçeli 

kararın hiçbir yerinde ifade edememiş olduğunu da görmekteyiz.  

 

Mahkeme, içinde 1998 yılına ait bu sözde belgeden kelime seçerek, 10-11 Haziran 

brifinglerinden söz edip, ardından kamuoyunun tepkilerinin bir sonucu olarak şeklinde devam 

edip, sanki bunların bir sonucuymuş gibi (özellikle kronolojik sırayı da bozarak) 21 Mayıs 1997 de 

Yargıtay Başsavcısının RP nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine dava açtığını ifade etmiştir. 

Yargıtay C.Başsavcısının brifinglerden çok önce soruşturma hazırlığına başladığı ve iddianameyi 21 

Mayıs 1997 tarihinde AYM’ye verdiği, hiçbir kurum ve toplum tepkisi gibi olaylardan 

etkilenmeden hukukun gereğini yerine getirdiği, taleplerimize rağmen mahkemede tanık olarak 

dinlenmeyen Y.C.Başsavcısı Vural Savaş’ın basına yansımış açıklamalarından bilinmektedir.  

Mahkemenin FETÖ yargısının ürettiği bu sözde belgelerin dışında, bu konuda bir belgesi de 

dosyada yoktur.  
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Mahkeme bu sözde belgeyi, FETÖ üyesi savcının kendisini tehdit ettiğini ve şikayetçi 

olduğunu mahkemedeki beyanında ifade eden Tanık Recep Durlanık’ın amirlerinin emri i le 

hazırladığını savcılık ifadesinden  alıntı ile belirtmeyi de ihmal etmemiştir. Mahkeme, savcılık 

ifadesinden alıntı yapmak yerine, mahkemedeki beyanından alıntı yapmış olsa idi, bu sonuca 

ulaşması mümkün olmazdı. Gerekçeli karara baktığımızda,Recep Durlanık’ın Gnkur başkanlığında 

görevli tek yetkili ve başka hiç personel yokmuş gibi, bütün sözde BÇG belgelerini, yansı 

metinlerini, yansıları, çizelgeleri, toplantı tutanaklarını vs.her şeyi hazırladığı ve her satırını 

hatırladığı da görülmektedir (!)  

 

20) SAHTE CD 5 İÇİNDE BULUNMASINA RAĞMEN GEREKÇELİ KARARDA GİZLENEN 

SÖZDE BELGELERDEN ÖRNEKLER;  

 

a. 10 Haziran 1997 tarihli “Akit ve Selam Gazeteleri”  ve 10 Haziran 1997 tarihli 

“İBDA C Militanları”  konulu sözde belgeler;  

 

Bu üretilmiş iki belge gerekçeli kararda gizlenmiştir. 10 Haziran 1997 tarihli biri “85” diğeri 

“86” ara numaralı sözde belgenin ÇETİN DOĞAN İMZALARI BİREBİR AYNIDIR. BU İKİ BELGE CD 5 

İÇİNDEKİ, ÜZERİNDE İMZA BULUNAN TÜM BELGELERİN ÜRETİLMİŞ BELGE OLDUĞUNU 

KANITLAYAN KESİN DELİLDİR.  

 

Sahte CD 5 içinde “CD5\Arşiv\Akit ve Selam gazeteleri\01.doc”adres yolunda bulunan 10 

Haziran 1997 tarih ve “Akit ve Selam gazeteleri” konulu sözde belge;  
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Sahte CD 5 içinde “CD5\Arşiv\IBDA-C Militanlari\01” adres yolunda bulunan “JPEG” 

formatında 10 Haziran 1997 tarih ve “İBDA-C Militanları” konulu sözde belge;  

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahte Belge üzerine Kırmızı” GİZLİ” damgasının basılması,  

sadece dijital kopyalamanın yapılamadığı,  özel bir kumpas 

çabasının varlığını da   açıklamaktadır.  
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“İBDA-C Militanları” konulu sözde belge;               “Akit ve Selam gazeteleri” konulu sözde belge; 

 

       
 

Sözde belgeler üzerindeki imzaların, imza makinası ya da dijital kopyalama yöntemi ile bir 

başka evraktan kopyalanarak monte edildiği açık ve kesindir. Mahkeme heyetinin bu sözde 

belgelerle birlikte, CD 5 içindeki belgelerin sahteliğini hiçbir şekilde inceleme ihtiyacı duymadığı, 

aksine gizlediği  açık biçimde anlaşılmaktadır.  

  

Bu iki belge ile; “İBDA-C” “AKİT ve SELAM” “Psikolojik Harekat” “Psikolojik Harekat Daire 

Başkanlığı” ve “Genel Sekreterlik” ifadelerinin bir arada kullanılması ile algı operasyonu yapıldığı, 

“Akit ve Selam gazeteleri” konulu sözde belgeye gerekçeli kararda  “Psikolojik Harekat Faaliyet 

Planları” başlığı altında yer verildiği, ancak “İBDA-C” konulu belgenin ise gizlendiği 

görülmektedir. Bu iki belgeye  aynı başlık altında yer verilmemesinin, sahteliklerin açık 

olmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.  BU BELGELER, BU KUMPAS DAVASININ DIŞ 

DESTEKLİ PSİKOLOJİK HAREKAT (PROPAGANDA) BELGESİDİR.  

 

Bu propaganda operasyonlarına gerekçeli kararın diğer kısımlarında da rastlanmaktadır; 

Örneğin,  Gerekçeli karar sayfa 1171 de; “MİT brifinginde ayrıca Türkiye’deki irticai gruplar başlığı 

altında mahkemelerce terör örgütü olarak kabul edilen Hizbullah, İbda-c gibi terör örgütlerinin 

yanında, Refah Partisi, Milli Görüş, Refah Partili Belediye Başkanları, Nakşibendi, Nurcu ve 

Süleymancılar da sayılmıştır. Bu durum savcılık tarafından iddianamenin 274. sayfasında 

vurgulanmıştır.” Denmektedir.  

 

b. 13 Mayıs 1998 tarih ve Tuğg.Osman Pamukoğlu imzalı (fotokopi) “İslamcı 

Gruplarla İlişkili Şirketler” konulu belge (CD5\Arşiv\İSLAMCI GRUPLARLA İLİŞKİLİ ŞİRKETLER\01);  

 

Bu sözde belgeye, CD 5 içinde bulunmasına rağmen gerekçeli kararda  yer verilmemiştir.  Bu 

sözde belge kumpas gayretini ve yöntemini ortaya koyması bakımından oldukça tipik bir örnektir.  

EDOK K.lığı Kurmay Başkanı Tumg. Osman Pamukoğlu tarafından imzalanmış ve sağ üst 

köşesinde “Önemli Tetkik /Arz görüşelim K 18/5” el yazısı notunun, ekinde ise “18 sayfa bilgi 

notu”nun bulunduğu şeklen görülmektedir.  
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Sahte CD 5 içinde “CD5\Arşiv\İSLAMCI GRUPLARLA İLİŞKİLİ ŞİRKETLER\01”adres yolunda 

“JPEG” formatında bulunan 13 Mayıs  1996 tarih ve “İslamcı Gruplarla İlişkili Şirketler” konulu 

sözde belge;  

                   
 

Sözde belgede ilk bakışta el yazı notu ve imzada bir anormallik olmadığı görülse de, belgenin 

kontras, parlaklık ve aydınlık ayarları değiştirildiğinde belgeye monte edilen EL YAZISI NOTU, 

İMZA VE DİĞER MONTAJLARDAKİ PİKSEL PATLAMALARI, FON İLE UYUMSUZLUĞU VE MONTAJ 

ÇİZGİLERİ GÖRÜLMEKTEDİR.  

 

CD 5 İçinde yer alan bu sözde belgenin Ek-A sında “18 Sayfa Bilgi Notu” olduğu yazılıdır.  

Yani,  Ek-A 18 sayfadan oluşmalı ve  EK-A sının her sayfasında “EĞT.BŞK.: 3429-2-98/İsth.ve 

İKK.Ş.(173) sayılı yazısının EK-A’sıdır.” İfadesi ile eki hazırlayanın imza bloğu ve imzasının 

bulunması zorunludur. Bu ifade ve imza bulunmayan ekler, bu yazının EK-A’sı OLAMAZ.    

 

1 3 0 3 0 5  98 

      2013 Yılı  

(98 rakamının 

anlamı yoktur)  
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Belge EK-A sında sayfa numarları elle yazılıdr ve kapak evrakında 18 sayfa olduğu yazılı olan 

EK-A  9 SAYFADIR.  HİÇBİR EVRAK ARKALI ÖNLÜ  BASILIP YAYINLANAMAZ.  

 

Bu belgenin  CD 5 içinde bulunan şekli aşağıdadır. Görünüşte  üzerinde başkaca bir yazının 

bulunmadığı görülmektedir. Ancak  kontras, parlaklık ve aydınlık ayarları değiştirildiğinde sayfa 

üzerinde, arka sayfadaki yazıların ön sayfada belirgin halde geldiği görülmektedir. Yani sayfalar 

ARKALI ÖNLÜ BASILMIŞ VE EK-A TOPLAM 9 SAYFADAN İBARETTİR. Kumpascı, sayfaların üst 

kısımlarına hangi yazının “EK-A’sı” olduğunu yazmadan ve sayfa numaralarını da elle yazarak 

arkalı önlü ürettiği  imzasız sayfaları tek tek tarayıp, JFEG dosyası halinde her biri tek sayfaymış 

gibi CD 5’e monte etmiştir.    

 

Sözde Ek-A nın CD 5 içinde  yer aldığı şekli ile alıntılanan örnek 13.sayfası, bu sayfanın 

aydınlık-parlaklık ayarları değiştirildiğinde 14. sayfada yer alan  yazıların net olarak görüldüğü hali  

ve CD 5 deki 14.sayfadan alıntı aşağıdadır;  

 

                  

El yazısı “13” 

……….. ?      

130503 98 

Hangi yazının eki olduğu belli değil 
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                   EK-A Sayfa 14;  

                     
 

Sayfa 14 

IŞIKÇI KESİME AİT  ŞİRKETLER 
                  (Arka sayfa) 

 

 

Sayfa 13 
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Sözde belge üzerindeki evrak güvenlik numarasının 1998 yılında kullanılması mümkün 

değildir. Dilekçemizin bir çok yerinde açıkladığımız gibi, evrak güvenlik numarası uygulaması 2002 

yılında Gnkur Karargahında uygulanmaya başlanmıştır. Kaldı ki, evrak üzerinde görülen evrak 

güvenlik numarasının yönergede yer alan kullanım şekline göre 2013 YILINI GÖSTERMEKTEDİR.  

Kumpascının, belgenin 1998 yılına ait olduğunu izlenimi yaratmak üzere anlamsız şekilde 6 

rakamın sonuna ”98”  rakamını ilave ettiği anlaşılmaktadır. Burada mahkemenin cevap vermesi 

gereken esas konu;  tek seferde oluşturulma tarih ve saati 25 Mayıs 2007 14:54 olduğu iddia 

edilen CD 5 içinde, 2013 yılına ait  evrak numarası bulunan bir sözde evrakın nasıl 

bulunduğudur. Belge üzerinde yer alan evrak güvenlik numarası aşağıdadır;  

 

 

 

                                    
 

 

Ayrıca; sözde belgenin 13.sayfasında (yukarıda)  “REŞİT EROL GRUBU…” yazılıdır. Bu şahsın 

adı Reşit değil “RAŞİT EROL”dur. Bu yanlış yazım da, belgenin kumpas olarak hazırlandığının bir 

başka göstergesidir.  

 

FFF. (34). PSİKOLOJİK HAREKAT FAALİYET PLANLARI  (9.Kls. S: 288-321) (G.K.s.3228-3247) 

 

 Gerekçeli kararda bu bölümde sayılan 13 adet  belgenin BÇG ile hiçbir ilişkisi yoktur, aşağıda  

ilgili kısmında özellikle belirttiğimiz ve bulundurulması suç teşkil edenler hariç, tamamı üretilmiş, 

imzasız sahte kumpas belgeleridir. Gerekçeli kararda bu kısmın başına “CD 5 içinde yer alan 

“Psikolojik Harekat Grup Komutanlığı Görev,Yetki ve Sorumlulukları Yönergesi” ni son kısmına ise 

Başbakan onayı ile yürürlüğe sokulan, siyasi bir karar ve belge olan “Yavuz Psikolojik Harekat 

Planı”nın imzasız nushası  koyulup,  aralara da  gazete küpürleri, Şeref Malkoç ve arkadaşlarının 

verdiği ne olduğu belli olmayan CD içindeki imzasız, resmi işaret taşımayan bir takım kağıt 

parçaları ile sahte CD 5 de yer alan sahte belge müsvettelerini sıkıştırıp, sözde psikolojik 

Harekat Planı olarak tanımlanmıştır.   

 

Mahkeme bu sözde belgelerin, askeri bir kavram olan ve askeri yeterlilik gerektiren 

Psikolojik Harekat Planı olduğuna nasıl karar vermiştir? Bunu da açıklayamamıştır.  

 

1) G.K.s.3228; “Genelkurmay Başkanlığı Ankara Gizli antetli 29 Temmuz 1997 

tarihli, HRK: 3958-31-97/Psk.Hrk.D.Pl.Hrk.Ş.sayılı MY-31-2 Gnkur.Psk.Hrk.Grup K.lığı Görev, Yetki 

ve Sorumlulukları Yönergesi Konulu, Genelkurmay Başkanı emriyle II.Başkan Orgeneral Çevik 

BİR imzalı BAŞEMİR ( 9.Kls. S: 320), başlıklı 1 sayfadan oluşan BAŞEMİR başlıklı belge içeriğinde 

özetle; 

 

MY 31-2 Gnkur. Psikolojik Harekat Grup Komutanlığı Görev,Yetki ve Sorumlulukları 
Yönergesi hazırlanarak yayınlanmıştır. Bu yönergenin uygulanmasından bütün Kuvvet 
Komutanları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Genelkurmay Harekat 
Başkanlığı sorumludur. 

2013 YILI (130305) 

ANLAMSIZ 
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 EK-A Tanımlar 
 
   a.Psikolojik Harp: BAŞKA BİR DEVLETE VEYA ÜLKEYE KARŞI YAPILIR.” Şeklinde 

tanımlananan belgedir.  
 
Bu belge atılı suç ve BÇG  ile hiçbir ilişkisi bulunmayan, TSK nın Anayasal Görev ve 

sorumluluğu içinde başka bir devlete veya ülkeye karşı uygulanacak yasal Psikolojik Harp 

Görevini icra edecek olan Gnkur. Psikolojik Harekat Grup Komutanlığı Görev Yetki ve 

Sorumlulukları Yönergesinin dağıtımının yapıldığı belgedir. Bu belge GİZLİ gizlilik dereceli olup, 

bu belgeyi elinde bulunduran, savcıya teslim eden, ifşa eden ve bulunduğu yerden sızdıran kişi 

ya da kişilerin TCK ya göre suç işlediği açıktır. Bu yönergenin ifşa edilmesi, Devletin güvenliğini 

tehlikeye düşüren  bir ihlaldir. Mahkemenize bu belgenin  çalınmasında ve ifşa edilmesinde 

sorumluluğu bulunanlar hakkında işlem yapılmak üzere  suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu 

belgenin bulunduğu yerden sızdırılması, kumpasın ve ihlalin hangi ölçüde olduğunu da açıklayan 

bir delildir. Mahkemenin de bu belgeyi konu eden atılı suç ile ilişkili hiç  bir değerlendirmesi de 

yoktur.  

 

2) G.K.s.3229; “Batı Çalışma Grubu Psikolojik Harekat Faaliyet Planı; Genelkurmay 

Başkanlığının GİZLİ ibareli Temmuz 1997 tarih ve HRK:3429- -97/ Psk. Hrk. D.Cari İşl.Ş.sayılı 

Psk.Hrk.Faaliyet Planı konulu Prj.Sb.Bnb. C.ÇETİNKAYA, Prj.Sb.SÖKTE, Cari İşl.Ş.Md.Alb.M.UÇAR, 

Psk.Hrk.D.Bşk.Alb.O.KALELİOĞLU, İGHD. Bşk. Tuğg. K.DENİZ’in parafına, Harekat Başkanı 

Korgeneral Çetin DOĞAN’ın imzasına açılan bir sayfadan ibaret, EK A sında Batı Eylem Planı’na 

LAHİKA -1 (Psk.Hrk.Faaliyet Planı) bulunduğu belirtilen…..” şeklinde tanımlanmıştır.   

 

CD 5 İÇİNDE BULUNAN İMZASIZ BU SÖZDE BELGE HİÇ BİR TEREDDÜT OLMAKSIZIN 

SAHTEDİR.  

 
Bu sahte belge ile ilgili kapsamlı açıklama dilekçemizin “Batı Eylem Planına Lahika-1 Psikolojik 

Harekat Faaliyet Planı” başlıklı 20.TT. maddesinde yapılmıştır.   

 
3) G.K.s.3230; “Kullanılacak Temalar (Eski Genelkurmay Başkanı DYP Milletvekili 

Doğan GÜREŞ’le İlgili Psikolojik Harekat Planı) başlıklı 1 sayfadan oluşan belgede 

(11.Kls.S:44)…” şeklinde tanımlanmış FETÖ savcısı tarafından da oluşturulmasında hiçbir güçlük 

bulunmayan ve ne  olduğu belli olmayan bir kağıt parçasıdır. Bu kağıt parçasının 11. Klasörde 

bulunması nedeni ile  sahte CD 5 içinde yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu saçma kağıt parçasını 

Psikolojik Harekat Planı olarak tanımlayarak delil üreten savcılık ve mahkemenin, atılı suçu  ne 

kadar dayanaksız, ciddiyetsiz, isimsiz, imzasız, resmi niteliği bulunmayan uydurma delillere 

dayandırdığının bilinmesi açısından aşağıda alıntılanmıştır ;    
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4) G.K.s.3230; “ Genelkurmay II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in 04 Haziran 1997 

tarihinde “Americın Jewısh Congress (AJC)” Heyeti ile yaptığı GİZLİ ibareli II nci Bşk.Özsek 

P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer imzasına açılan 5 sayfadan oluşan görüşme tutanağında özetle;(9.Kls. 

S.339-343)..”  şeklinde tanımlanmıştır.   

 
BU  BELGE SAHTE CD 5 İÇİNDE YER ALAN İMZASIZ DİJİTAL SAHTE BİR KUMPAS BELGEDİR. 

 
Bu sözde belgenin, kumpasçıların 406 sayılı MGK kararlarının TSK tarafından hazırlandığına 

sözde delil yaratmak üzere sahte olarak ürettiği, CD 5 içindeki diğer görüşme tutanaklarının 

arasına monte ettiği  imzasız bir kumpas belgesi olduğu  dilekçemizin 20.H. maddesinde detayları 

ile açıklanmıştır.  

 
 Hatta mahkemenin bu sahte belgedeki bir ifadeyi aynen alıntı yaparak  değerlendirmesinde; 

ifadeye “….sanık Çevik Bir'in açık beyanı” cümlesini ekleyip, tutanaktaki bu ifadeye “AÇIK 

BEYAN” diyerek gerçek dışı beyanda bulunduğu  dilekçemizin 20.H. maddesinde belirtilmiştir.   

 

5) G.K.s.3231; “ Siyasal İslam Yanlıları Ve Onları Destekleyen Kesimin TSK’yı 

Yıpratmaya Yönelik Faaliyetleri De Dahil Olmak Üzere Günümüzde Takip Ettikleri Strateji, başlıklı 

gizli, 12 sayfadan oluşan, büyük harflerle power point sunum şeklinde hazırlanan BASIN39.DOC 

isiml.  …. bilgi notu (11.Kls. S:100-111) ” şeklinde tanımlanmıştır.   

 
Sahte CD 5 içindeki bu sözde belge tereddütsüz sahte bir kumpas belgesidir.  

 
Gerekçeli kararda önemli ve gizemli bir hava katılarak açıklanan isimsiz, imzasız bilgi notu 

olarak tanımlanan sahte belgenin, esasen anlamsız ve düzeysiz bir takım ifadelerle FETÖ savcısına 

ip uçları vermek üzere hazırlandığı açıktır. Bu kumpas belgesinin sadece sahte olması nedeni ile 

değil, esasen hazırlanış biçimindeki zeka düzeyinin düşüklüğü nedeni ile de kabulü mümkün 

değildir. Sözde belgenin bir kısmı aşağıdadır;  
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6) G.K.s.3231; “Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin DOĞAN imzası ile Genelkurmay 

Psikolojik Harekat Dairesi Başkanlığına gönderilen 10 Haziran 1997 tarihli 3429-85-97/ 

İGHD.PL.Ş.(6) sayılı dağıtım gereği için Gnkur.Genel Sekreterliğine ve Gnkur.Psk. Hrk.D.Bşk.lığına 

gönderilen belgede özetle; Kuzey Irak’ta düşen helikopterde şehit olan TSK personeli için 05 

Haziran 1997 tarihinde yapılan cenaze törenine basında geniş yer ayrılmasına rağmen 06 Haziran 

1997 tarihli Akit ve Selam Gazetelerinde bu konudan hiç bahsedilmediği belirtilerek sözkonusu 

durumun kamuoyunun bilgisine sunulması maksadıyla değerlendirilmesinin rica edildiği tespit 

edilmiştir..(14.Kls. S:149-158)” şeklinde tanımlanmıştır.   

 

Bu belge sahte CD 5 içinde; ”CD5\Arşiv\Akit ve Selam gazeteleri\01.jpg” adresinde 

kayıtlıdır. Belgenin değişiklik yapıldığı tarih ise; 11.05.2007 11:47 dir. BU SÖZDE BELGENİN 

SAHTELİĞİ  DİLEKÇEMİZİN  “20.EEE.19).” MADDESİNDE AÇIKLANMIŞTIR. Bu sözde belgenin 

Çetin Doğan imzası sahtedir ve CD 5 içindeki aynı tarihli “İBDA-C Militanları” konulu sözde 

belgede ki imza ile birebir aynıdır. Gerekçeli kararda  “Psikolojik Harekat Faaliyet Planları”  

başlığı altında sayılan BU BELGENİN BİZZAT KENDİSİ, BU KUMPAS DAVASININ DIŞ DESTEKLİ 

PSİKOLOJİK HAREKAT (PROPAGANDA) BELGESİDİR.  

 
7) G.K.s.3232; “Sanık Hüsnü Dağ’ın İkametinde Yapılan Aramada Elde Edilen 

Belgede; 53 -54 ile numaralandırılan belgenin "GAZETECİLERE VERİLECEK TEMALAR” başlığını 
taşıdığı anlaşılmıştır. (69. Klasör)” şeklinde tanımlanmıştır. 

 
Hakkında beraat kararı verilen sanık Hüsnü Dağ’ın ikametinde ele geçtiği belirtilen  belgenin 

BÇG ve Gnkur Başkanlığı ile bir ilişkisi yoktur. Üzerinde kurumsal bir işaret, onay ve yetkili 

imzasını taşımayan üstelik kurum dışında bulunan hiçbir belgenin Gnkur Başkanlığının kurumsal 

görüşünü yansıttığının ya da resmi bir nitelik taşıdığının, işlem gördüğünün hukuken kabulü 

mümkün değildir. Kaldı ki bu temaların atılı suç ve sanıklarla ilişkisi mahkemece  

değerlendirilmemiştir.  Gnkur. Başkanlığının resmi kayıtlarında bu yönde bir belge ya da imha 

tutanağı da mevcut değildir.  

 
8) G.K.s.3232; “Refah Partisi Rize Milletvekili Şevki Yılmaz’ın TSK’ni Hedef Alan 

Yıkıcı Propagandasına Karşı Eylem Planı başlıklı belge, (10.Kls. S:308-309)” şeklinde 
tanımlanmıştır. 
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Bu basit kumpas belgesi sahte CD 5 içinde bulunan uydurma ve komik bir kağıt parçasıdır.  

Üzerinde hangi emrin Eki ya da lahikası olduğu yazılı olmayan, isimsiz, imzasız, kurumsal hiçbir 

işaret taşımayan üzerinde fazlaca yorum dahi yapılmasına gerek olmayan bir kumpas belgesidir. 

İkinci sayfasında üst makamdan “PAŞALAR” şeklinde söz eden, görevleri olmadığı halde Adli 

müşavire, Genel Sekretere, J Başkanlarına Pisikolojik Harekat görevleri ihdas eden, kumpasçının 

sahte belge hazırlamaktan sıkıldığı bir anında ürettiği  anlaşılan bu kumpas belgesinin, kumpasın 

ulaştığı seviyenin anlaşılması açısından alıntısı aşağıdadır;   

        

 
 

9) G.K.s.3232; Genelkurmay Harekat Başkanlığı Psikolojik Harekat Dairesi 
Faaliyetleri başlıklı, büyük harflerle yazılan, 2 sayfadan oluşan belgede özetle (33.Klasör 18-19); 

 
Psikolojik Harekat Dairesi Başkanının rahatsız olması sebebiyle yerine Kenan DENİZ’in vekalet 

ettiğini, Dairenin 5 şubeden oluştuğunu, Diyarbakır, Elazığ ve İstanbul’da toplam 150 kadar subay 
ve astsubaydan oluşan gruplar olduğunu, Dairenin geçen yıl en önemli faaliyeti Doğruyol Partili 
Milletvekillerinin partilerinden istifa etmesinin sağlanması ve Refahyol Hükümetinin 
düşürülmesiydi. Bu konuda milletvekillerine “Paşamızın selamı var mümkünse istifanızı istiyorlar” 
demek yeterliydi.”şeklinde tanımlanmıştır. 

 
İmzasız, isimsiz, üzerinde resmi hiçbir işaret taşımayan bu kağıt parçası, basit, ucuz,  

seviyesiz ve açık bir kumpas belgesidir. Bu belgenin nereden elde edildiği, dava dosyasına kim 

tarafından ve nasıl monte edildiği belli değildir. Gerekçeli kararda ve 33.Klasörde  

belirtilmemiştir. Bu belge imzasız, resmi işaret taşımayan fotokopi ve  uydurulmuş bir sözde 

belgedir.  Bu kağıt parçası FETÖ üyesi yargı mensupları ve işbirlikçilerinin açık kumpasıdır.  
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Sözde belgede; sözde darbeyi itiraf eden “SÖZ KONUSU DAİRENİN GEÇTİĞİMİZ YIL EN 

ÖNEMLİ FAALİYETİ GENELKURMAYA YAKIN BAZI DOĞRUYOL PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİN İSTİFA 

ETMESİNİN SAĞLANMASI….” şeklinde devam eden, “HADİ ORDAN… KUMPASIN DA BU KADARI 

OLAMAZ” dedirten ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Bu sözde belgeye cevap verme ihtiyacı 

dahi duyulmamaktadır. Mahkemenin bu kağıt parçasını hangi sanığın ne zaman ve hangi 

maksatla hazırladığına dair tek bir delili yoktur. Ayrıca, sözde belgede ismi geçenler konu ile 

ilgili olarak dinlenmemiştir.   

 
Aşağıdaki diğer başlıkta da belirttiğimiz gibi hakkında beraat kararı verilen  dönemin Gnkur 

Psikolojik Harekat Daire Başkanı sanık Oğuz Kalelioğlu’nun savunmasındaki ifadesi (G.K.s.1802); 

“psikolojik harekat dairesi batı çalışma grubu konuları ile ilgili hiç bir görev almamış ve ifa 

etmemiştir” şeklindedir.  

 
10) G.K.s.3233; “DYP Genel Başkanı Tansu Çiller Aleyhinde Kampanya Kontrol 

Formu” (111.Kls. S:211) başlıklı belgede imzası bulunan sanık Hayri Bülent Alpkaya belge ile ilgili 

olarak 13/02/2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu ifadesinde özetle; Belgenin 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Güney Deniz Saha Komutanlığına geldiğini, Güney Deniz Saha 

Komutanlığına bağlı alt birimlere de kendi yazı ve imzasının ekinde belirtilen kampanya kontrol 

formunun dağıtıldığını belirtmiştir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Bu belge Eylül 1997 tarihli olup bu tarihte var olmayan 54. Refah-Yol Hükümetinin kısmen 

veya tamamen çalışmasını engellemek atılı suçu ile hiçbir ilişkisi yoktur. Karargah evleri 

soruşturmasında FETÖ kumpasına maruz kalan Hanefi Avcı’nın ikametinde ele geçirildiği iddia 

edilen 8 Nolu CD den elde edildiği ileri sürülen ve bu başlık altında sayılan belgeler arasındadır 

(G.K.s. 3076-3083) ; Bu belge ile ilgili olarak “Bülent Alpkaya yönünden yapılan değerlendirme” 

kısmında (G.K.s.3737) sanığa bu belge ile ilgili bir suç isnat edilmemiştir. 

  

Adı da “Kampanya Kontrol Formu” değil, “Kampanya Katılım Formu”dur. Kumpas da işte 

tam bu noktada başlamıştır. Bu belge ile ilgili kumpas değerlendirmesi ve detaylı açıklama 

dilekçemizin “20.WW.7).”maddesinde “Hanefi Avcı’nın Eskişehir ilindeki ikametinde yapılan 

aramada elde edilen ve 8 ile numaralandırılan CD içerisindeki Batı Çalışma Grubu ile ilgili bilgi ve 
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belgeler” başlığı altında yapılmıştır.  Bu belge tahrif edilmiş bir kumpas belgesi olarak CD 5 

(CD5/Bcg/DOKUMAN/CENGİZ)  ve CD 8 içine monte edilmiş bir sözde belgedir.  

 

11) G.K.s.3236; “DYP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Gölhan Hakkında Psikolojik 
Harekat Planı (33.Kls. S:26)”; şeklinde tanımlanmıştır. 

 
Bu belgenin nereden elde edildiği, dava dosyasına kim tarafından ve nasıl monte edildiği  

belli değildir. Gerekçeli kararda ve 33.Klasörde  belirtilmemiştir. Bu belge imzasız, resmi işaret 

taşımayan fotokopi ve uydurulmuş bir sözde belgedir. Bu belgenin kumpas hikayesini en iyi 

bilecek kişi FETÖ üyesi savcı Bilgili’dir.  

 
Sanık Cengiz Çetinkaya’ya ne savcılıkta ne de mahkemedeki sorgusunda bu belge ile ilgili 

herhangi bir soru sorulmamıştır.  
 
Sanık Cengiz Çetinkaya mahkemedeki ifadesinde (G.K.s.849); “psikolojik harekât planını 

yapmaya yetkili kişi ben değilim, psikolojik harekât Daire Başkanı Plan Harekât Şubesi'dir “ 
demiştir.  

 
Sanık Cengiz Çetinkaya yönünden değerlendirmede ise; G.K.s.3591; “Sanığın Batı Çalışma 

Grubu Cari Harekat Bölümünde Psikolojik Harekat Plan Subayı görev aldığı iddiasıyla ilgili olarak 

sanık tüm  aşamalardaki savunmalarında kesinlikle kendisinin görev almadığını, Batı Çalışma 

Gurubunda çalışmadığını beyan etmiştir. Çalışma Grubu Planlama Bölümü isimli belgede Cari 

Harekat bölümünde Psikolojik Harekat Plan Subayı olarak Binbaşı Cengiz Çetinkaya'nın isminin 

bulunduğu, (..) sanığın burada çalıştığına dair söz konusu belge dışında başkaca bir delilin 

olmadığı…” belirtilerek beraatine karar verilmiştir.  

 
Sözde belgeden alıntı aşağıdadır;  
 

    
 

12) G.K.s.3237; Psikolojik Harekat Daire Başkanlığının teşkilini müteakip Cari İşler 

Şube Müdürlüğü tarafından icra edilen faaliyet ve projeler başlığı altında 4 sayfadan oluşan 

belgede özetle…. “Aczimendilerin yapmış olduğu faaliyetler ve artan taraflar grubunu önlemek ve 

29Ekim 1996 Cumhuriyet Bayramında Ankara’da yapacağı yürüyüşü engellemek amacıyla İçişleri 

Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına yazı yazıldığı, Aczimendilerin çarpık ideolojileri ile niyet ve 

maksatlarının halka yansıtılması amacıyla kamuoyunun tepkisini yükseltecek bir haber 
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programının yayınlanmasının sağlandığı (11.Kls. S:56-59)”  şeklinde tanımlanmıştır.  Bu sözde 

belge sahte CD 5 içinde “CD5\Bcg\DOKUMAN\CENGIZ\faal-projeler.doc” isimli dosya içinde 

bulunmaktadır.  

 

İrtica tehdidi ile ilgili TSK mensupları için konferans metni hazırlandığı, Temmuz 1997 de ordu 

komutanlıkları seviyesinde tüm personele verilmesinin sağlandığı,”  belirtilmektedir. 

 

ANCAK, HİÇ BİR İRTİCA BRİFİNGİ HAREKAT BAŞKANLIĞI BAĞLISI PSİKOLOJİK HAREKAT 

DAİRE BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANMAMIŞ VE VERİLMEMİŞTİR. TEMMUZ 1997 AYINDA  VERİLEN 

HİÇ BİR İRTİCA BRİFİNGİ  VE DOSYADA BU YÖNDE HİÇ BİR BELGE YOKTUR.  Sözde belge tahrif 

edilerek üretilmiş, imzasız, isimsiz, hiçbir resmi işaret taşımayan fotokopi bir kumpas 

belgesidir.  

TSK mensuplarına irtica brifingleri Gnkur İstihbarat Başkanlığınca düzenlenmiş ve 30 Mayıs, 

17 Haziran, 20 Haziran, 23 Haziran 1997 (2 adet) tarihli mesajlarla bildirilerek Mayıs-Haziran 1997 

tarihleri arasında icra edilmiştir (G.K.s.3504). Bu brifinglerin dışında  Çetin Doğan tarafından 

verilen 2 brifing vardır, bunlar da; 29-30 Nisan 1997 ve 2 Mayıs 1997 tarihlidir. HAREKAT 

BAŞKANI TARAFINDAN VERİLMİŞ BAŞKA HİÇ BİR BRİFİNG YOKTUR. 10-11 Haziran 1997 tarihli 

brifingler ise yine Gnkur Başkanı emri ile Gnkur İstihbarat Başkanlığınca hazırlanmış ve 

sunulmuştur. Gnkur İstihbarat Başkanlığınca verilen bu brifinglerin de BGG ile hiçbir ilgisi 

yoktur.  

 

79..Duruşma Tutanağı s.36 da;   “Sanık Çetin Doğan : “…. 28 Şubat süreci içerisinde ben Batı 

Çalışma Grubu Başkanı olarak 29-30 Nisan tarihleri arasında Ankara’da Genel Kurmay 

Başkanlığı’nda, 2 Mayıs tarihinde de İstanbul’da Harp Akademilerinde basına, yargıya açık ayrı 

ayrı gruplar halinde brifingler verdi grup olarak. Bu brifingleri …… olarak bendim benim 

başkanlığımda yürütüldü” demektedir. (sanık Çetin Doğan’ın istinaf dilekçesinde detayları 

bulunmaktadır) 

Hakkında beraat kararı verilen  dönemin Gnkur Psikolojik Harekat Daire Başkanı sanık Oğuz 

Kalelioğlu’nun savunmasındaki ifadesi (G.K.s.1802); “psikolojik harekat dairesi batı çalışma 

grubu konuları ile ilgili hiç bir görev almamış ve ifa etmemiştir” şeklindedir.  

 

Üzerinde hiçbir resmi işaret taşımayan, imza, gizlilik derecesi ve evrak numarası bulunmayan 

hangi evrakın eki olduğu yazılı olmayan, üretilmiş sözde belgeden alıntı aşağıdadır (Kls. 11 s.56-

59);  
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13)  G.K.s.3237; “Lise ve Üniversite Gençliği ile halk arasında TSK aleyhinde yapılan 

yıkıcı propagandaya karşı psikolojik harekat uygulaması konulu 4 sayfadan ibaret belge 

(111.Kls.S:204-207); Bu belge Hanefi Avcı’nın ikametinde yapılan aramada elde edilen CD 

içerisinde bulunan belgeler arasında da bulunmaktadır. -SAKINILACAK TEMALAR, başlığında; 

(33.Kls.S:22-23)…” şeklinde tanımlanmıştır. 

 
Bu sözde belgenin Şeref Malkoç ve arkadaşlarının Cumhuriyet Savcılığına ibraz ettiği CD den 

çıkmış olduğu ve 33.Klasör S:22-23 de bulunduğu belirtilmektedir. Teyit edilmemiş, İmzasız, 

isimsiz ne olduğu belirsiz bu kağıt parçasının ve içindeki sözde temaların  ne maksatla ve nasıl 

uydurulduğunu, CD kendilerine ait olduğuna göre,  öncelikle  Şeref Malkoç ve arkadaşlarına 

sorulması gerekir. Her CD içinde bulunan kağıt parçasını BÇG ye yamamak ancak FETÖ üyesi 

savcının ve işbirlikçilerinin açık  bir hukuksuzlığu olarak tanımlanabilir. Ayrıca Şeref Malkoç ve 

arkadaşlarının verdiği CD içinde bulunan bu belgenin, Hanefi Avcı’nın kumpasa maruz kaldığı 

“Karargah evleri” soruşturmasında ikametinde ele geçen CD 8 içinde de aynı belgenin bulunması 

arasındaki ilişkinin de soruşturulmasının gerektiği kanaatindeyiz. Bu ilişkinin “bize postayla geldi” 

bayat numarası ile açıklanabilmesi de olası değildir. Mahkeme bu sözde belgenin hangi sanık  

tarafından ve ne zaman oluşturulduğunu  kanıtlayamamıştır. Sözde belgeden alıntı aşağıdadır 

(33.Klasör S:22);  
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14)  G.K.3239; “Gizli İbareli 1999 Tarihli MGK.GENSEK.LİĞİ Kopyası olan ve ekleriyle 

birlikte 64 sayfadan oluşan Yavuz Psikolojik Harekat Planı (dizi 5.Klasörde 20-83 sırada bulunan) 

belgede özetle; Yavuz Psikolojik harekat planı ilk olarak ilgide belirtildiği üzere 30 Aralık 1992 de 

yürürlüğe konmuş 7 Ağustos 1995 tarihinde yenilenmiş ve en son 1999’da tekrar yinelendiği 

anlaşılmaktadır.” Şeklinde tanımlanmıştır.  

 
Öncelikle bu ifade doğru değildir. Ek klasörde bulunan “Yavuz Psikolojik Harekat Planı” MGK 

Genel Sekreterliği nushası değil, ONAYSIZ VE İMZASIZ BİR BELGEDİR. İMZALI NUSHANIN ONAYLI 

BİR KOPYASI DEĞİLDİR. BU NEDENLE İÇERİĞİNDE OYNAMA YAPILMADIĞI KESİN OLARAK 

SÖYELENEMEZ. 5.Kls.s. 20-83 de bulunan planın kopya numarası bulunmayan kapak sayfası ve 

imzasız imza sayfası aşağıdadır;  
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Başbakan sorumluluğunda olan bu belge resmi belge  niteliği  taşımamakla birlikte şeklen 

bakıldığında, Başbakan onayı ile yürürlüğe giren  planın “2.VAZİFE :” maddesinde siyasi irade;  

 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mevcut anayasal rejimini yıkarak, yerine şer'i esaslara dayalı 

bir "İslam devleti" kurma amacını güden irticai unsurların, yurt içi ve yurt dışındaki hedef 

kitleleri üzerindeki etkilerini yok etmek veya azaltmak maksadıyla; Türk toplumunu irticai 

unsurlara karşı yapılan mücadele hakkında bilinçlendirmek ve irticai faaliyetlere karşı devlet 

çapında psikolojik harekatın koordinasyonunu, icrasını ve denetlenmesini sağlamaktır.” Şeklinde 

Gnkur Başkanlığına ve tüm devlet kurumlarına verilen vazifeyi belirlemiştir 

 

 “b. Sorumluluk” maddesinde ise;  
 
(1) Planın icrasından ilgili tüm bakanlık ve kuruluşlar, takip ve koordinasyonundan ise 

Başbakan adına Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği sorumludur.” Şeklinde emrederek planın 
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icarsının Başbakanlık adına yürütüleceğini belirtmektedir. Yani planın siyasi ve hukuki 

sorumluluğu Başbakana aittir.  BÇG ya da atılı suç ile hiçbir ilişki kurulamaz.  

 

Bu planlar yasal ve meşru hükümetin Başbakanının onayı ile yürürlüğe giren, Başbakanlık 

Psikolojik Harekâttan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve diğer bakanlıklar ile 

YÖK, MİT, TRT, Diyanet İşleri  Başkanlığı gibi kurumlara da icra emri ve görevi veren (Kls.5, S.60), 

devletin üst düzey belgesi ve planıdır. Üstelik 1995 Tarihli YAVUZ Psikolojik Harekat Planı 

dönemin Başbakanı mağdur-müşteki TANSU ÇİLLER TARAFINDAN ONAYLANARAK YÜRÜRLÜĞE 

SOKULMUŞTUR.  Planda icracı makamlar ve görevleri belirtilmiştir. İlgili kısmı aşağıdadır (Kls.5 

s.24);  

 

 
 

Planın Dağıtım Planında da icracı makamlara da Planın icrası için gereği olarak EK-A dağıtım  

planı ile dağıtımının yapıldığı anlaşılmaktadır (Kls.5 s. 83);   
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Başbakan onaylı planda icracı birimlere verilen görevlerin haricinde genel görevlerde 

sayılmış, icracı birimlerin planın icrasını sağlamak ve ortaya çıkacak durumları değerlendirmek 

üzere kendi bünyelerinde birer birim oluşturacakları direktifinin verildiği de görülmektedir 

(Kls.5.s.59);  

 

 
 

Planda Milli Güvenlik Kurulunun 28 Şubat 1997 tarih ve 406 Sayılı Kararına İLGİ” ile atıf 

yapılarak, 28 Şubat MGK kararları doğrultusunda yürütülecek faaliyetler kapsamında Başbakan 

tarafından Genelkurmay Başkanlığına direktif verildiği anlaşılmaktadır.  

 

Yargının, devletin milli güvenlik siyasetini belirleme ya da onaylama hak ve yetkisi yoktur. 

Başabakanlık sorumluluğunda bulunan, siyasi iradenin direktifi olan devlet belgesi yargı 

tarafından  sanıklara karşı suç delili olarak ileri sürülemez. Ayrıca bu belge, imzasız bir nushadır. 

İçeriğini aynen muhafaza ettiği ya da tahrif edilmeden dosyaya konulduğu da hiçbir biçimde 

söylenemez. Mahkeme bu belgeyi Başbakalık arşivinden doğrulamamıştır. Mahkeme 1999 

yılına ait bu plan dahil 1992  ve T.Çiller imzalı 1995 yıllarına ait  Yavuz P.H. Planlarının onaylı 

asıl nushalarını dosyaya dahil etmeden, bu imzasız onaysız nusha üzerinden, gerçekleri de 

çarpıtarak değerlendirme yapmıştır.  

 

Bu imzasız nushada tahrifat emaresi bulunmaktadır. 1999 yılı Yavuz Psikolojik Harekat 

Planını onaylayan Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’ın 84.celsede ki ifadesinde (s.36-37);  
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“Tanık Mesut Yılmaz: “Bir genel cevap verebilirim. MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL 
SEKRETERLİĞİ’NİN HAZIRLADIĞI BÜTÜN PLANLAR KURULA GELİP ORADA ONAYLANIR VE ONDAN 
SONRA YÜRÜRLÜĞE KONUR.”  

 
Av.Hüsnü Tuna: Evet. Sizin başbakanlığınız döneminde Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği’nce hazırlatılan Yavuz psikolojik harekat planı var daha doğrusu daha önceki yıllarda 
hazırlanmış o tarihte revize edilmiş hedef kitle bu psikolojik harekat planında bu hedef kitle dindar 
vatandaşlar diyor ilahiyat fakültesi imam hatip okulları filan diye zikrediliyor…  

 
Tanık Mesut Yılmaz: “DİNDAR VATANDAŞLAR HEDEF OLAMAZ HAYIR.”  
Av.Hüsnü Tuna: “O psikolojik harekat planında…”  
 

Tanık Mesut Yılmaz: “HAYIR HAYIR O SİZİN YORUMUNUZ. Mümkün değil öyle bir şey.”  
 

Tanık Mesut Yılmaz: Öyle bir şey olsa biz karşı çıkarız. BİZ O SÖYLEMİ BİLE DEĞİŞTİRDİK 

DİNDAR YERİNE MÜTEDEYYİN DEDİK.”  Demektedir.  

 

Başbakanlık direktifi olan ve  1992, 1995 ve 1999 tarihli Yavuz  Psikolojik Harekat Planları 

Gnkur Başkanlığına irtica ile mücadelede doğrudan ve açık görev veren, iddianın aksine atılı suçu 

ıskat eden somut bir delildir. Konu ile ilgili kapsamlı açıklama dilekçemizin 12. F. Maddesinde 

“1992, 1995 ve 1999 Tarihli Yavuz Psikolojik Harekât Planları” başlığı altında yapılmıştır.     

 

GGG. (35). BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN HASAN CELAL GÜZEL TARAFINDAN ANKARA 

DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ŞİKAYET VE İHBAR EDİLMESİ VE 

HASAN CELAL GÜZELİN İBRAZ ETTİĞİ DELİLLER (250.Kls S: 19-64) (G.K.s.3247- 3255) 

 

Gerekçeli kararda (s. 3247) mahkeme heyeti;   Hasan Celal Güzel’in 1997 tarihinde Ankara 

DGM Başsavcılığına  şikayet dilekçesi verdiğini belirterek devamında;    

 

“şikayet dilekçesinde özetle; O tarih itibariyle Çevik BİR, Çetin DOĞAN ve Genel Kurmay 

Başkanının “Batı Çalışma Grubu” nda faaliyet gösteren kişilerin, (……)  Suçlarını veya bu suçlara 

teşebbüslerini işledikleri belirtilerek kendisine posta vasıtasıyla gönderilen ve basın yayın 

organlarında yayınlanan belgeleri şikayet ve ihbar dilekçesine eklemiştir.”  şeklinde belirtip 

“A.”alt başlığında 6 adet belgeyi, “D.” Alt başlığında 11 adet belgeyi  sıralamıştır.  

 

Mahkeme heyeti, bu ana başlığın yukarıda yer alan giriş kısmında, Hasan Celal Güzel’in          

5 Mayıs  1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları belgesinde fotokopi imzası bulunan 

Dz.K.K.lığı Kurmay Başkanı Aydan Erol’dan da şikayetçi olduğunu belirtmemiş,  “Çetin Doğan ve 

Çevik Bir ismini öncelikle vurgulayarak  işaret etmiş,  Hasan Celal Güzel’in şikayet dilekçesinde 

yer almayan  Gnkur Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’yı da  kapalı olarak “Gnkur Başkanı” şeklinde 

belirtmiştir.   Mahkeme heyetinin Hasan Celal Güzel’in şikayet dilekçesine aykırı bir yazımla, 

özellikle iki isme dikkat çekerek  vurgulaması da, dikkat çekicidir.   

 

Gerekçeli kararda devamında “Şikâyet ve İhbar Dilekçesinin Ekinde Bulunan Belgeler”  

başlığı ile 1997 tarihinde DGM Başsavcılığına dilekçe ekinde sunduğu belgeleri “A. ŞİKÂYET VE 

İHBAR DİLEKÇESİNİN EKİNDE BULUNAN BELGELER” alt başlığında aşağıdaki şekilde sıralamıştır;    
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 “1- Nisan 1997 tarihli GİZLİ ibareli HRK. : 7130- -97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı Batı Harekat Konsepti 

konulu 11 sayfadan oluşan belge, 

 “2- T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir 

imzalı GİZLİ ibareli 29 Nisan 1997 tarihli HRK. : 3429-15-97/İGHD.Pl.Ş(3) sayılı Batı Çalışma 

Grubu Rapor Sistemi 2 sayfadan oluşan belge, 

 “3-Aydan Erol imzalı GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL ibareli 5 Mayıs 1997 tarihli İSTH. : 3429-3-

97/İGHD.Pl.Ş(317) sayılı Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu 2 sayfadan oluşan ve ek-A 

sında iki sayfadan ibaret bilgi formatları olan belge, 

 “4- T.C. Genelkurmay Başkanlığı Ankara antetli Harekat Başkanı Korgeneral Çetin Doğan 

imzalı GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL ibareli 16 Nisan 1997 tarihli HRK. : 3429-13-97/İGHD.Pl.Ş(2) sayılı 

Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler konulu 1 sayfadan oluşan belge, 

 “5-T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tekirdağ antetli 

Kurmay Albay Kurmay Başkanı Mahmut Sancak inzalı GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL ibareli 19 Şubat 

1997 tarihli Haber Toplama konulu 1 sayfadan oluşan belge, 

 “6- Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Mezhepçi Yapılanma başlıklı ve ekinde 12 sayfadan ibaret 

belge.” 

 
Hasan Celal GÜZEL 28.07.1997 tarihinde yukarıdaki 6 belgeyi dilekçesine ekleyerek suç 

duyurusunda bulunmuş, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan soruşturma 

sonucunda 04.08.1997 tarihinde 1997/285 Hazırlık ve 1997/77 Karar sayılı dosya ile TAKİPSİZLİK 

KARARI verimiş, ve bu karara karşı yapılan itiraz üzerine İstanbul 4. No’lu Devlet Güvenlik 

Mahkemesi’nin 11.12.1997 tarih ve MÜT. KARAR NO: 1997/285 sayılı kararı ile itiraz reddedilmiş  

ve bu suretle takipsizlik kararı kesinleşmiştir.  

 

Ankara C. Başsavcılığının 04.08.1997 tarih 1997/285 hazırlık 1997/77 sayılı kararının esas 

gerekçesi;  sadece  bu biri sahte  6 belgeyi değil, iddianamede ve gerekçeli kararda ileri sürülen 

suçlamaların tamamını çürütecek nitelikte bir cevaptır;  

 

Kararda özetle;  "Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi sadece ülke sınırlarını yabancı 

devletlerin ordularına karşı korumak değildir. 211 sayılı İç Hizmet Kanunun 35. Maddesinde 

'Silahlı Kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş bulunan Türkiye 

Cumhuriyetini korumak ve kollamaktır. BÇG'nin illegal faaliyet gösteren bir yapılanma 

olmadığını, Türk Silahlı Kuvvetleri ve BÇG faaliyetlerinin devletin anayasal düzenini yıkmak 

amacıyla değil, tamamen tersine niteliklerini, Anayasa'nın 2'nci maddesinde belirtilen 

demokratik, laik sosyal hukuk devletini korumak amacıyla çalışmalar yaptığını, devlet düzenini 

korumak amacıyla yapılan çalışmalarda bu suçlarla ilişkin kasıt unsurunun olamayacağı sebebiyle 

Çevik Bir, Aydan Erol, Çetin Doğan ve Genel Kurmay Başkanlığı Batı Çalışma Grubu çalışanları 

hakkında TAKİBAT İCRASINA MAHAL OLMADIĞINA" CMUK.163,164 maddeleri gereğince karar 

verilmiştir.”  Denmektedir.  

 
Ankara 2 Nolu DGM Başsavcılığının  TSK nın anayasal  vazifesini ve kapsamını oldukça 

detaylı açıklayan  kararından alıntı aşağıdadır (Kls. 250 s.61);  
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  Aynı gerekçe;  12 Eylül davasında Yargıtay 16.Dairesinin gerekçeli kararında da açıkça 
belirtilmiştir. Kararda ;  
 

 “Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin anlamı ve normlar 

hiyerarşisindeki konumu incelendiğinde; YASA HÜKMÜYLE, SİLAHLI KUVVETLERE, ANAYASAL 

DÜZENE YÖNELEN İÇ VE DIŞ TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRMA GÖREVİ VERİLMİŞTİR.” Şeklinde 

açıkça yer almaktadır.  

 
FETÖ üyesi eski savcı Mustafa BİLGİLİ, kovuşturmaya yer olmadığı kararına itirazı reddeden 

ve kararı kesinleştiren mahkemeden bu kararı kaldıran ve soruşturmaya kaldığı yerden devamını 

sağlayacak olan bir karar çıkartmadan soruşturmaya başlamış ve yine bir karar çıkarttırmaya 

ihtiyaç duymadan iddianame hazırlamıştır. 14 Haziran 2013’de Ankara 13. Özel Yetkili Ağır Ceza 

Mahkemesi FETÖ üyesi eski savcı Mustafa BİLGİLİ tarafından sunulan hukuka aykırı 

iddianameyi kabul etmiş ve kovuşturmayı başlatarak tensip kararı çıkarmıştır.  
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 İstanbul 4 No’lu DGM nin 1997/285 Müt. Sayılı kararının kaldırılması konusundaki 18 

Temmuz 2013 tarihli talebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 19 Temmuz 2013 tarihinde 

Değişik İş No: 2013/472 ile İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletilmiş ve İstanbul 12. Ağır 

Ceza Mahkemesi’ de aynı gün DEĞİŞİK İŞ NO: 2013/472 D. İş numaralı kararı  yukarıda saymış 

olduğumuz gerekçelerle, 5271 sayılı CMK nun 173/6 maddesi uyarınca kaldırıldığını 

Mahkemenizin 3.9.2013 tarihindeki duruşmasında öğrenilmiştir. Bu konu detayları ve hukuki 

vechesi ile dilekçemizin “Dava İle İlgili "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar" (KYOK) 

Kaldırılmadan, Kamu Davasının Açılması Hukuka Aykırıdır” başlıklı 1.Maddesinde açıklanmıştır.   

 

HİÇ BİR SÖZDE YENİ DELİL ANKARA 4.NOLU DGM BAŞSAVCILIĞININ KYOK’UN GEREKÇESİNİ 

ORTADAN KALDIRMAK İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR;  

 

FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin hazırladığı iddianame Türk Silahlı Kuvvetlerine Anayasa ve 

yasalarla verilen  görevinin ülke sınırlarını dış tehditlere karşı korumak olduğu, ancak  iç 

tehditlerle ilgili bir görevinin bulunmadığı, bu kapsamda Yargı kararlarında  ve  Bakanlar kurulu 

kararı olan  MGSB de sayılan iç tehditlerle ve bir iç tehdit  sayılan irtica ile mücadele görevinin 

bulunmadığı üzerine kurgulandığından,  FETÖ ÜYESİ SAVCININ  SUNDUĞU HİÇ BİR SÖZDE DELİL 

ANKARA 4.NOLU DGM BAŞSAVCILIĞININ KYOK KARARININ "Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi 

sadece ülke sınırlarını yabancı devletlerin ordularına karşı korumak değildir Türk Silahlı 

Kuvvetleri ve BÇG faaliyetlerinin devletin anayasal düzenini yıkmak amacıyla değil, tamamen 

tersine niteliklerini, Anayasa'nın 2'nci maddesinde belirtilen demokratik, laik sosyal hukuk 

devletini korumak amacıyla çalışmalar yaptığı” GEREKÇESİNİ ORTADAN KALDIRMA NİTELİĞİNE 

VE YETERLİLİĞİNE SAHİP DEĞİLDİR.   

 

Ankara DGM Başsavcılığınca incelenen ve KYOK  verilen  şikayet konusu, kararın dayanağı 

olarak açıkladığı TSK’nın anayasal görev ve sorumluluğuna ilişkin değildir. Ankara DGM 

Başsavcılığı verdiği KYOK’un  temel ve mutlak yasal dayanağını açıklayarak, TSK nın bu mutlak 

vazifesi kapsamında, BÇG nin yürüttüğü faaliyetlerin yasal olup olmadığına ilişkin kararıdır. Bu 

nedenle verilen KYOK, TSK’nın bu temel vazifesinin olup olmadığına değil, bu mutlak vazifeye 

ilişkin şikayete konu BÇG nin faaliyetlerinin incelenmesine ilişkindir. Ankara DGM Başsavcılığının 

verdiği KYOK, TSK nın vazifesine yönelik bu temel tespitten bağımsızdır. BU NEDENLE DE 

KYOK’UN KALDIRILMASI YA DA DEVAMI HİÇ BİR BİÇİMDE BU GEREKÇEYİ ETKİLEYEMEZ.   

 

Kaldı ki; FETÖ üyesi Bilgili’nin zaten hukuka uygun olmayan ve yargılamayı sakatlatlayan söz 

konusu KYOK’un kaldırılması talebi; Ankara DGM Başsavcılığının verdiği KYOK’da ve İstanbul 4. 

No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin kararında gerekçe olarak zikredilen TSK nın esas vazifesine 

ilişkin değil, Batı Çalışma Grubu faaliyetleri ile ilgili  suç teşkil ettiğine inandığı bir takım başka 

sözde delillerin olduğuna, 406 sayılı MGK kararına ve sahteliği zaten ortaya konulmuş olan “TSK 

daki Mezhepçi Yapılanma” isimli sözde belgenin yeterince araştırılmadığı gerekçesine 

dayanmaktadır. TSK’NIN ZİKREDİLEN TEMEL VAZİFESİ NE KYOK DA NE DE FETÖ ÜYESİ BİLGİLİ’NİN 

KYOK İTİRAZINDA KONU EDİLMEMİŞTİR, EDİLMESİ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR.  

 

KYOK’un kaldırıma gerekçesinde; (G.K.s.259) ;  
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“müşteki Hasan Celal GÜZEL’in Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına verdiği 

28.07.1997 havale tarihli dilekçe ekinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde mezhepçi yapılanmaya ilişkin 

verilerle ilgili etkin bir soruşturma yapılmamış olması, bu kapsamda ilgililerin beyanlarının tespit 

edilmesi ve gerekli araştırmanın yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, usülüne 

uygun bir araştırma ve soruşturma yapılmadan takipsizlik kararı verilmiş olması, ismi geçen 

şahısların ve müştekinin dilekçesinde belirttiği mezhepçi yapılanmanın faaliyetleri konusunda 

yeterli inceleme yapılmadığı anlaşıldığından verilen takipsizlik kararının kaldırılması ve 

soruşturmanın devamı bakımından mahkememizin evveliyatını teşkil eden İstanbul 4 Nolu DGM 

tarafından verilen 11/12/1997 tarih ve 1997/285 müt 1997/285 Hazırlık nolu RED kararının 5271 

Sayılı CMK’nun 173/6 maddesi uyarınca kaldırılmasına ve soruşturmanın yeniden ele alınıp 

kaldığı yerden devamına dair aşağıdaki gibi yazılı karar verilmiştir.” Denilmiştir.  

 

TSK’DA MEZHEPÇİ YAPILANMA İSİMLİ SAHTE BELGENİN İLGİLİSİ BELLİ DEĞİLDİR. 

İLGİLİLERİNİN BEYANLARININ TESPİT EDİLMEDİĞİ  GEREKÇESİ, ANLAMSIZ VE HUKUK DIŞIDIR;  

 

İstanbul C.Başsavcığından İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesine C.Savcısı (335432)nın Değişik 

No: 2013/472 sayılı, 17.07.2104 tarihli KYOK kaldırma telebi ve İst. Ağ.C. Mahkemenin kararında;  

“Türk Silahlı Kuvvetlerinde mezhepçi yapılanmaya ilişkin verilerle ilgili etkin bir soruşturma 

yapılmamış olması, bu kapsamda ilgililerin beyanlarının tespit edilmesi ve gerekli araştırmanın 

yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, usülüne uygun bir araştırma ve 

soruşturma yapılmadan takipsizlik kararı verilmiş” olduğunu ifade etmektedir.  ANCAK BU SAHTE 

EVRAKIN İLGİLİSİ KİMDİR?  

 

Bu sahte evrak ;  

 

 Resmi bir kaynaktan gönderilmemiş ve CMK ya uygun bir şekilde bulunmamıştır 

 Hasan Celal Güzel’e posta ile gönderildiği beyan edilmiştir,  

 Gnkur Başkanlığı, BÇG ya da TSK nın herhangi bir birimine ait olduğunu gösteren HİÇ BİR 

İŞARET VE EMARE YOKTUR. 

 Hazırlayana ait İSİM VE İMZA YOKTUR, 

 TARİH YOKTUR. YER BELLİ DEĞİLDİR. Ne zaman ve nerede hazırlandığı belli değildir.  

 Resmi bir evrak olduğuna işaret edecek HİÇ BİR EMARE YOKTUR. 

 

BU SAHTE KAĞIT PARÇASININ İLGİLİSİ YOKTUR.  Hem savcının hem de Mahkemenin 

“İLGİLİSİ”  ifadesinin somut bir karşılığı ve anlamı da yoktur.  CMK Md. 158.(6);  
 

“(Ek: 15/8/2017-KHK-694/145 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/140 md.) İhbar ve şikâyet 

konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça 

anlaşılması veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma 

yapılmasına yer olmadığına karar verilir” 

 Hasan Celal Güzel’in şikayet dilekçesinin ekinde sunduğu, kendisi tarafından da hazırlanma 

ihtimali olan bu sahte belge ile ilgili olarak HAZIRLAYANLAR HAKKINDA şikayette bulunmuştur. 

Bu sözde şikayet tamamen SOYUT VE GENELDİR. Belgenin kim tarafından ne zaman, nerede, 

nasıl hazırlandığı, kim tarafından nerede bulunduğu konusunda  şikayetçinin somut bir belgesi 

olmadığı gibi, bu sözde belge üzerinde buna işaret edecek hiçbir işaret yoktur. CMK md.158 
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hükümlerine göre de  “ŞÜPHELİ “ sıfatı ile bir inceleme/soruşturma yapılması, OLMAYAN 

İLGİLİLERİN  BEYANLARINA BAŞVURULMASI  imkanı da maddeten ve hukuken yoktur.  Kaldı ki 

Gnkur Başkanlığı üzerinde hiçbir tanımlayıcı işaret bulunmayan bu sahte belgenin TSK tarafından 

hazırlanmadığı tespit etmiştir. TSK tarafından hazırlanmamış, resmi kayıtlarda bulunmayan, 

resmi işaret taşımayan bu sahte belgenin İLGİLİSİNİN OLMASI VE İLGİLİSİNİN İFADESİNE 

BAŞVURULMASI İMKANI DA ZATEN YOKTUR.  

 

Bu gerekçe ile KYOK  kaldırıldıktan sonra, savcılık söz konusu belgenin iddia ettiği ilgililerini 

tespit edememiş ve beyanlarını alamamıştır. Savcılığın da belgenin ilgilisine (!) ulaşamadığı 

anlaşılmaktadır.  

 

Kaldı ki, KYOK un  kaldırma talebine ilişkin ileri sürülen  sözde yeni deliller; FETÖ üyesi savcı 

Bilgili’nin görevini kötüye kullanarak aynı konuda (BÇG faaliyetlerinin sözde darbe hazırlığı 

olduğuna ilişkin) KYOK kaldırılmadan başlattığı hukuk dışı soruşturmada yasadışı usüllerle 

şüphelilerden toplayıp çarpıttığı ilk ifadelere  dayanmaktadır. Yani FETÖ üyesi savcı, hukuka aykırı 

olarak hakkında KYOK bulunan aynı konuda başlattığı soruşturma ile sözde delil toplayıp, bu 

sözde deliller de, aynı konuda verilmiş KYOK’un kaldırılmasına  yeni delil olarak ileri sürülmüş ve 

bu karar alınmadan önce zaten başlatılan kovuşturmanın devamına olanak sağlanması için  KYOK 

un kaldırılması talep edilmiştir.  BU HİKAYE  TAVUK MU YUMURTADAN -YUMURTA MI TAVUKTAN 

ÇIKTI HİKAYESİ İLE ANILACAK BİR KARA MİZAH ÖRNEĞİDİR. 

 

BU HUKUK GAREBETİ İŞLEMDE, FETÖ ÜYESİ SAVCININ ELDE ETTİĞİ TÜM SÖZDE DELİLLER 

HUKUK DIŞIDIR. AYRICA VE ESASEN KYOK’UN KALDIRILMASI  ANKARA DGM B.SAVCILIĞI VE 

İSTANBUL DGM NİN KARARLARINDA DAYANAK ALDIĞI TSK NIN TEMEL VAZİFESİNİN KONU 

EDİLMESİNE GEREKÇE OLAMAZ, KYOK UN KALDIRILMASI BU TEMEL GEREKÇEYİ HİÇ BİR BİÇİMDE 

ORTADAN KALDIRAMAZ.   

 

Ayrıca,  İSTANBUL 12. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi, “İSTANBUL 4 Nolu DGM tarafından 

verilen 11.12.1997 tarih ve 1997/285 müt. 1997/285 Hazırlık nolu RED kararını 5271 sayılı 

CMK’nun 173/6 maddesi uyarınca” kaldırılmasına ve soruşturmanın yeniden ele alınıp kaldığı 

yerden soruşturmanın devamına karar verirken, “ZATEN ORTADA BİR SORUŞTURMA 

KALMAMIŞTI” şeklindeki itirazımız bir yana, KARARIN GEREKÇESİNİ TEŞKİL EDEN HUSUSUN 

ŞİKÂYETÇİ HASAN CELAL GÜZEL’in, belge sunacağım diyerek dilekçe verdiği halde tanınan 

sürede hiçbir belge sunmamıştır. KYOK’un kaldırılma gereçesi olan UYDURMA “MEZHEPÇİ 

YAPILANMA” BELGESİ hakkında bir soruşturma da yapılmamıştır.   

 

KYOK’u kaldıran, üyeleri FETÖ den yargılanan İSTANBUL 12. Özel Yetkili Ağır Ceza 

Mahkemesinin başkanı Hakim Vedat Aburrahmanoğlu Hasan Celal Güzel’in yaptığı KYOK 

kararına itirazı değerlendirip  11.12.1997 tarih ve 1997/285 nolu RED kararını veren  İSTANBUL 4 

Nolu DGM nin de o dönem başkanıdır.  Ancak KYOK u kaldıran kararda, bir başka hakime 

(Mehmet Hamzaçebi) görev vererek, kendisi imzalamamıştır. Ayrıca, en dikkat çeken konu ise,  

İst. 12. Özel Yetkili ACM nin  400 klasör yüz binlerce sözde belgeden oluşan ve esasen hukuka 

aykırı olarak toplanmış olan sözde delilleri BİR GECEDE İNCELEYİP KARAR VERMESİ DE OLDUKÇA 

DİKKAT ÇEKİCİ OLDUĞU KADAR MADDETEN DE İMKANSIZDIR.  
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 Hasan Celal GÜZEL 28.07.1997 tarihinde  şikayet dilekçesine eklediği  yukarıda sayılan   

6 belgenin delil niteliği  ve kumpas ilişkisi;  

 

Söz konusu 6 belge,  üzerinde tahrifat/ekleme çıkartma yapılmış şekilde, özellikle,  imza,  

tarih vs. gibi el yazı karakterleri aynı kalmak üzere “DAĞITIM” adresleri üzerinde oynanıp yeniden 

kumpas olarak üretilerek, üstelik yeni üretim olduğu açıkça belli olacak şekilde, sözde kaynak 

çeşitliliği yaratmak üzere, Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında  ele geçen sahte CD leri içine 

monte edilmiş, bu kumpas CD ler ile birlikte, bir kısım müşteki ve avukatlarınca da dava dosyasına 

sunulmuştur. Bu belgelerin üzerindeki tahrifat ve yeniden üretme emareleri, dilekçemizin, söz 

konusu belgelerin açıklandığı ilgili her bölümünde (B.Orakoğlu, Hanefi Avcı ve müşteki 

avukatlarının teslim ettiği belgelerin açıklandığı bölümler dahil)  detayları ile açıklanmıştır.  

 

Ancak dilekçemizin ilgili kısmında olmakla birlikte, TSK tarafından hazırlanmadığı ve sahte 

olduğu resmen bildirilen, Hasan Celal Güzelin “bana posta ile geldi” klasik gerekçesi ile  şikayet 

dilekçesi ekinde  Ankara DGM Başsavcılığına sunduğu, “TSK da Mezhepçi Yapılanma” ile ilgili  

olarak şu hususu bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz;  

 

Hasan Celal GÜZEL tarafından mezhepçi yapılanma içerisinde ismi Alevi olarak sayılan, 

tersine sünni ve muhafazakâr bir aileden gelen bir emekli subay, Hasan Celal GÜZEL’in tanık 

olarak ifade verdiği ancak bu belge üzerinde hiç konuşulmamış olması nedeniyle söz almak 

istediğinde kendisi azarlanarak bilgi ve görgüsüne başvurulmamıştır. En doğru tanımlama ile 

İSTANBUL 12. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi’nin FETÖCÜ Başkan ve üyeleri tarafından verilen 

YASA VE USÜLE AYKIRI KARAR’ın içinde gerekçe olarak kullanılan şeylerin uydurma bahaneler 

olduğunun farkında olunarak yerel mahkeme tarafından “KARAR İHLAL AMAÇLARI İÇİN 

UYGULANMIŞ, KONUSU VE GEREKÇESİ DİKKATE DAHİ ALINMAMIŞTIR.” 

 

 Hasan Celal GÜZEL’in  ibraz ettiği diğer belgeler;  

 

Gerekçeli kararda (s.3249)“D.MÜŞTEKİ HASAN CELAL GÜZEL’İN SORUŞTURMA AŞAMASINDA 

DOSYAYA İBRAZ ETTİĞİ BELGELER” alt başlığı altında;  

 

1997-1998 yılları arasında muhtelif tarihlerde; Hasan Celal Güzel’in  Gazetelere verdiği 

beyanları, kamuya açık toplantılardaki konuşmaları, Ordu içerisinde Komünist Alevi örgütlenmesi 

olarak gibi  iddiaları ile TSK yı alenen tahkir ve tezyif ettiği, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği 

gerekçeleri ile;  Kayseri C.Başsavcılığına, Konya C.Başsavcılığına, İst.BakırKöy C.Başsaccılığına, 

Ankara C.Başsavcılığına, Adalet Bakanlığına, Gnkur 2.Başkanı Org. Çevik Bir, ve Gnkur.2.Bşk.V.  

Korg. Vural Avar  imzalı suç duyuruları sıralanmış, 

 

Devamında;  Hasan Celal Güzel’in şikayeti ile açılan soruşturmada (1997/285) Ankara DGM 

Başsavcılığının takipsizlik kararını, Ankara 2. Nolu DGM de  devletin gizli kalması gereken bilgileri 

ifşa etme suçundan yargılandığı davada verilen beraat kararını,  16.6.1998 tarihinde Kayseri Fuar 

alanında yaptığı konuşma nedeni ile “Din farklılığı gözeterek halkı kin ve düşmanlığa açıkça 

tahrik etmek” suçundan Ankara 1 Nolu DGM  nin hakkında  1 yıl hapis ve 160.000 TL ağır para 

cezası ile cezalandırılması kararını, Afyon ilinde ENSAR Vakfının düzenlediği konferansta  “halkı 

sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek”  
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suçundan  Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin  “Davanın Kesin hükme bağlanmasının 

ertelenmesi”  kararını saymıştır. 

 

 Öncelikle; sayılan  mahkeme ve savcılık kararları ile  suç duyurularının ne  atılı suç ile ne de 

BÇG ile hiçbir ilgisi olmadığı gibi, bu şahsın davada mağdur-müşteki olmasına da hiç bir gerekçe 

teşkil edemez.  Yürütülen dava, o dönemde Halkın din duygularını istismar ederek siyasi rant 

devşirmeye, darbe çığırtkanlığı yaparak siyasi kazanç ve çıkış elde etmeye çalışan Hasan Celal 

Güzel’i aklama ya da Hasan Celal Güzel’in çalışmasını kısmen veya tamamen önleme iddiası ile 

yürütülen bir dava değildir. Hükümetin çalışması ile bir ilişkisi yoktur. Hasan Celal Güzel’in 

hükümetle tek ilişkisi kendi siyasi ilişkisidir. Kamu davasına katılmanın mümkün olmadığı 

dilekçemizin  “Kamu Davasına Katılmalarının Olanaklı Olup Olmadığı” başlıklı “10.A”maddesinde 

ve ilişkili diğer maddelerinde açıklanmıştır.  

 

Ancak burada mahkemenin bir çelişkisini açıklamakta yarar vardır;  

 
Mahkeme gerekçeli kararda (s.3538); başta iddianame savcısı FETÖ üyesi M.Bilgili olmak 

üzere soruşturma ve kovuşturma aşmasında görev almış sayıları bir hayli kalabalık olan ( 30 dan 

fazla ) yargı mensupları hakkında; “dava dosyasındaki imzalarının bulunduğu belgeleri örgüt 

faaliyeti kapsamında düzenlendiğine dair haklarında FETÖ terör örgütü üyeliğinden açılan 

iddianamelerin incelenmesinde bir iddia olmadığı” nı ileri sürerek, ÜSTELİK HAKLARINDA 

DEVAM EDEN FETÖ DAVALARI VE ÖRGÜT ÜYELİĞİ KARARLARI OLMASINA RAĞMEN  davanın FETÖ 

üyelerince kotarıldığını açıklayan savunmamızı dikkate almamıştır.  

 

Ancak, bu kısımda, Hasan Celal Güzel ile ilgili saydığı mahkeme ve savcılık kararlarını veren 

hakim ve savcıların, Hasan Celal Güzel hakkında yürüttüğü,  üstelik şahsın bizzat suç teşkil eden 

somut işlem ve eylemlerine yönelik  yargı faaliyetlerinin, BÇG nin sözde direktifleri doğrultusunda 

olduğu  yönündeki zımni değerlendirmesi ile,  konuyu  dava ve BÇG ile ilişkilendirmeye kalkmıştır. 

BU HUSUSUN BİR ÇİFTE STANDARTLIK VE HUKUK DIŞILIK OLDUĞUNU HATIRLATMAKTA VE KAYDA 

ALMAKTA YARAR GÖRÜYORUZ.    

 

HHH. (36). MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİNDEN GÖNDERİLEN BELGELER 

(G.K.s.3255-3274) (Kls. 250 Kls.s.:320-476); 

 
BU BELGELERİN BÇG İLE HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR.  Genelkurmay Başkanlığında evraklar 

arasında Batı Çalışma Grubu çıkışlı Batı Çalışma Grubu sayı numaralı hiç bir evrak yoktur. Batı 

Çalışma Grubunun ya da herhangi bir çalışma grubunun evrak çıkarma ya da emir yayınlama gibi 

bir yetkisi de yoktur. 

 
1) MGK Genel Sekreteri Vali Muammer Türker’in 21.12.2012 tarihli ÖZEL MEKTUP  

EKİNDE GÖNDERDİĞİ, yazılı belge mi? CD içinde mi? olduğu bilinmeyen kurum kaydı 

bulunmayan, manipülasyona açık BELGELER CMK YA UYGUN HUKUKİ DELİL NİTELİĞİ 

TAŞIMAMAKTADIR;   

 

Belgeler üzerindeki manipülasyonlar da bu kısımda açıklanmıştır.  
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Savcılık MGK Genel Sekreterliğinden; 28 şubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu 

toplantısına ait tutulan tutanaklar ile ses kayıtlarının gönderilmesini talep etmiş, MGK Genel 

Sekreterliği Hukuk Müşavirliği tarafından 10.10.2012 tarih ve 1659 sayılı yazı ile;  “2945 Sayılı 

Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 10’ncu maddesi ile 

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 47 ve 125’nci maddeleri uyarınca bu aşamada 

talebinizin yerine getirilmesi mümkün görülmediği” belirtilmiştir. 

 
Vali Muammer Türker MGK Genel Sekreterlik görevine atanması ile birlikte;  meslekten ihraç 

edilen ve  tutuklanan FETÖ üyesi Başsavcı İbrahim Ethem Kuriş’e hitaben yazdığı kurum kaydı 

yapılmamış kişisel mektup niteliği taşıyan  21.12.2012 tarihli yazı ile; MAKAMINA AİT 

ODALARDA KİLİTLİ DOLAP İÇİNDE BAZI BELGELERE RASTLADIĞINI (!)  belirterek  

 

 “İrticai Faaliyetler” adlı dosya ve içinden çıkan 3 sayfalık konuşma tutanağı, 

 “İrticai Faaliyetler” adlı ikinci bir dosya ve 

 “Siyasal İslamın Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami Sermaye” adlı dosyayı  göndermiştir. 
 
Kilitli dolap içinde bir takım belgeler bulduğunu iddia ederek, bu sözde belgeleri evrak 

arşivine kaydetmediği özel mektup ekinde savcılığa gönderen MGK Genel Sekreteri Vali 

Muammer Türker’in CMK’YA UYGUN OLARAK İFADESİ ALINMAMIŞ, TANIK OLARAK 

DİNLENMEMİŞTİR. 

 
MGK Genel Sekreteri Vali Muammer Türker  imzalı evrak kaydı bulunmayan yazı aşağıdadır 

(Kls.250.s.474);  
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MGK Genel Sekreteri Vali Muammer Türker’in özel yazı ekinde gönderdiğini ifade ettiği 

belgelerin;  

 

 Bulunduğunu belirttiği odaların ve kilitli dolabın kimin sorumluluğunda olduğu, 

anahtarının kimde bulunduğu, dosyaların bulunma aşaması ve bir tutanakla tespit edildiğine dair 

DOSYADA BİR BELGE YOKTUR.    

 

?      EVRAK NUMARASI YOKTUR 

Mektupta  CD gönderildiğine dair bilgi 

yoktur 
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 MGK Genel Sekreteri görev devir-teslim tutanağının bulunup bulunmadığı, varsa bu 

tutanakta bu belgelerin ve dolap anahtarının kendisine teslim edilip edilmediği belli değildir. 

 

 MGK Genel Sekreteri Vali Muammer Türker imzalı 21.12.2012 TARİHLİ YAZI MGK GENEL 

SEKRETERLİĞİNİN KURUMSAL RESMİ BİR EVRAKI DEĞİLDİR. Kişisel bir mektup niteliğindedir. 

Yazının evrak numarası ve MGK Genel Sekreterliği evrak sisteminde  kaydı yoktur. Dolayısı ile 

ekindeki dosyaların ve içerisinde bulunan belgelerin KURUM  EVRAK / ARŞİV KAYDI YOKTUR.   

 

 Üretilmiş CD’nin ya da dosyaların içerisinde bulunan belgelerin muhteviyatı, içerikleri,  

sayfa adetleri ve dosyalarda dijital materyal olduğu bir tutanakla belirtilmemiştir. Mektupta 

dosya isimlerinin sayılmasından ve “3 sayfalık konuşma tutanağı” ifadesinden bu belgelerin 

yazılı belge olduğu anlaşılmaktadır. SAVCILIĞA KAÇ SAYFA BELGE GÖNDERİLDİĞİ VE 

BELGELERİN TAM İÇERİKLERİ AÇIK OLARAK BELLİ DEĞİLDİR. AYRICA MEKTUPTA BELİRTİLEN 

DOSYALAR GEREKÇELİ KARARDA BİR ANDA CD YE DÖNÜŞMÜŞTÜR (G.K.s.3274)  

 

 VALİ Muammer Türker’in kilitli dolap içinde bulduğunu mektubunda belirttiği dosya 

içindeki sözde (kağıt) belgeler, G.K.s.3274 BELİRTİLEN CD İÇİNE NASIL VE NE MAKSATLA, NE 

ZAMAN, HANGİ YÖNTEMLE MONTE EDİLDİĞİ BELLİ DEĞİLDİR.  

 

 Yazı ekinde gönderildiği iddia edilen  “GİZLİ” gizlilik derecesi bulunan bir kısım belgelerde 

(65 sayfa “irticai faaliyetler“ konulu) sayfasının altında “19 kopyanın 14. kopyası” şeklinde kaç 

kopya çıkartıldığı ve  kaçıncı kopyası olduğu yazılıdır. Ancak bu ifade yalnızca kontrollü evrak 

satatüsünde olan “ÇOK GİZLİ” gizlilik dereceli evraklar için uygulanabilir. “GİZLİ” gizlilik dereceli 

evraklar için böyle bir usül yoktur. Belgenin asıl belge olduğu şüphelidir. Cumhurbaşkanlığı S.D. 

arşivindeki 65 sayfalık belgede ise “19 kopyanın, …kopyası” işareti yoktur. (Bkz. TSK Karargah 

Hizmetleri Yönergesi,  TSK Kontrollü Evrak Büroları Çalışma ve Faaliyet Yönergesi, Resmi 

Yazışmalarda Uygulanacak Usül ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik)  

 

 Belgelerde MGK Genel Sekreterliğinin kurumsal kimliğini taşıyan “ASLININ AYNI”, “ASLI” 

ya da “EVRAK / ARŞİV KAYIT NUMARASI” gibi kurumsal bir işaret YOKTUR.  

 

 Adli emanetin “2012/296 esas sırasına kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde bulunduğu 

gerekçeli kararda belirtilen belgeler  üzerinde MGK Genel Sekreterliği yerine Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığının  “ASLININ AYNIDIR” tasdiki vardır. ANCAK ASIL BELGELER  SAVCILIK TARAFINDAN 

CMK YA UYGUN OLARAK ELDE EDİLMEMİŞTİR. Asıl belgelerin nerede olduğu belli değildir. 

Savcılık, belgelerin ASIL BELGE OLDUĞUNU TASDİK EDEMEZ.   

 

 21.12.2102 tarihli yazıda DOSYA VE BELGELERİN GÖNDERİLDİĞİNDEN  söz edilmesine 

rağmen gerekçeli kararda bu belgelerin 21.12.2012 TARİHLİ YAZI İLE GÖNDERİLEN CD DEN ELDE 

EDİLDİĞİ İFADE EDİLMEKTEDİR (G.K.s.3274). BELGELER SAVCILIKTA BİR ANDA CD YE 

DÖNÜŞMÜŞTÜR.  BELGELERİN NEREDEN ELDE EDİLDİĞİ SÜPHELİ VE ÇELİŞKİLİDİR.  
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Gerekçekli karar sayfa 3274’de; “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 21 Aralık 2012 

tarihli yazısı ile Başsavcılığıa gönderilen ve emanetin 2012/296 sırasında kayda alınan CD den 

elde edilen….”şeklinde bu belgelerin CD’den elde edildiği belirtilmektedir.  

 

 Dolapta bulunduğu ifade edilerek 21.12.21012  tarihli  özel bir mektup ekinde gönderilen 

ve dosya nushası kurum arşiv/evrak kaydında bulunmayan  BELGELERİN  DAVA EK KLASÖRLERDE 

BELİRTİLEN BELGELER OLDUĞU KESİN OLARAK SÖYLENEMEZ. 

 

 Belgeler ilave, eksiltme, çoğaltma, içerik değiştirme ve her türlü  manipülasyona açıktır. 

Yazı ile gönderildiği ifade edilen, ANCAK  YAZI EKİNDE GÖNDERİLMEYEN CD NİN İMAJ KOPYASI 

ALINMAMIŞ OLUP HER TÜRLÜ MANİPÜLASYON MÜMKÜNDÜR. KUMPAS CD NİN ORTAYA 

ÇIKARTILMASI VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN YAPTIRILMASI ZORUNLUDUR.  

 

YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE MGK GENEL SEKRETERİ VALİ MUAMMER TÜRKER’İN 

21.12.2012 TARİHLİ ÖZEL MEKTUP EKİNDE GÖNDERDİĞİ VE NE OLDUKLARI AÇIK VE KESİN 

OLARAK BİLİNMEYEN KURUM KAYDI BULUNMAYAN BELGELER CMK YA UYGUN HUKUKİ DELİL 

NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR.  

 

         

 

2) MGK GENEL SEKRETERİ VALİ MUAMMER TÜRKER’İN 21.12.2012 TARİHLİ ÖZEL 

MEKTUP  EKİNDE GÖNDERDİĞİ  BELGELER YA DA ÜRETİLMİŞ CD DEN ELDE EDİLMİŞ  BELGELER; 

   

G.K.s.3825 de; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 21 Aralık 2012 tarihli yazısı ile 

Başsavcılığa gönderilen dosya ve belgelerin emanetin 2012/296 sırasında (250 Kls.S:320-476) 

kayda alındığı ifade edilmektedir. Ancak,  Vali Muammer Türker’in  bu belgelerin  basılı olarak 

değil  CD İÇİNDE GÖNDERİLDİĞİ VE BU CD DEN ELDE EDİLDİĞİ  GEREKÇELİ KARAR SAYFA 3274 

DE BELİRTİLMEKTEDİR.   

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 827 / 1709 
 

 

Gerekçekli karar sayfa 3274’de; “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 21 Aralık 2012 

tarihli yazısı ile Başsavcılığıa gönderilen ve emanetin 2012/296 sırasında kayda alınan CD den 

elde edilen….”şeklinde bu belgelerin CD’den elde edildiği belirtilmektedir. Bu belgeler; 

 

a. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı başlıklı MGK Gn.Sek.İlhan KILIÇ ismi yazılı GİZLİ 

KAŞELİ, “İRTİCAİ FAALİYETLER” konulu  (1) Nolu  toplam 65 sayfa belgenin her sayfasının altında 

“19 kopyanın 14. kopyası” yazılı belge (250 Kls. S:320-387) 

 

b. Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanlığı başlıklı M.G.K.Genel Sekreteri İlhan 

KILIÇ isminin yazılı “İRTİCAİ FAALİYETLER” konulu 25 sayfa (2) Nolu Belge (250 Kls. S:445-470)   

 

c. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma 

Faaliyetleri ve İslami Sermaye” başlıklı  GİZLİ ibareli belgenin  içindeki (250 Kls. S:388-444);   

 

 Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri (17 sayfa) (250 Kls.s.426-444) konulu belge, 

 İslami Sermaye (28 sayfa) (250 KLS.S:398-425) konulu belge 

 Genel Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler Bölümlerinden (10 sayfa) (250.Kls. 388-397) 

oluşan belge, 

 

d. Sayın Cumhurbaşkanı’na Genelkurmay Karargahında verilen brifing’te yapılan 

konuşmalar başlıklı 3 sayfadan oluşan GİZLİ ibareli ve KAŞELİ 17 Ocak 1997 tarihli belge (250.Kls. 

s. 471-473) şeklinde tanımlanmıştır. 

 

3) GEREKÇELİ KARARDA BELGELERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME DOĞRU DEĞİLDİR;  

 

a. G.K.s.3256 de; (250 Kls. S:320-387)  “İRTİCAİ FAALİYETLER” konulu  65 sayfa  (1) 

Nolu belge ile, Tamer Tatar’ın teslim ettiği sahte CD 5 de bulunan   (Kls.13 s.248-278) “İrticai 

Faaliyetler” başlıklı 31 sayfalık belge ile  GENEL İTİBARİ İLE AYNEN UYUŞTUĞU, içerik olarak 

birbirine benzedikleri, söz konusu ana belgenin hazırlık taslak hali olabileceği değerlendirildiği 

ifade edilmiştir; 

 

Ancak;  65 sayfalık bu belge ile CD 5 den çıktı alınan 31 sayfa belgenin (Kls.31.s.248-278) 

TASLAK OLABİLECEK HİÇ BİR BENZERLİĞİ YOKTUR.  Sahte CD 5 deki 31 sayfalık belgede 

Cumhurbaşkanlığınca işlemi gerektirecek şekilde Refah Partisi ile ilgili somut bir olaydan hiçbir 

şekilde söz edilmediği, genel “ŞERİATÇI KESİM” tanımlamasının kullanıldığı ve 65 sayfalık 

belgede yer aldığı şekilde somut değil genel ifadelerin yer aldığı görülmektedir.  

 

Yanısıra, MGK Genel Sekreterinin gönderdiği 65 sayfalık belgenin hukuki niteliğinin 

bulunmadığını ifade etmekle birlikte, bu belge TBMM Araştırma Komisyonu tarafından 

gönderilen, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Arşivine kayıtlı, üzerinde Cumhurbaşkanlığınca 

işlem yapılan ve 17 Ocak 1997 el yazısı notu bulunan 65 sayfalık (Kls.253.s. 225-298) belge ile 

aynıdır.  CB. Arşivinde bulunan 65 sayfalık belgeye ise, Cumhurbaşkanlığınca belgede yer alan her 

iddia ile (54 iddia) ilgili işlem yapılmış, Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve kurumlara yazı gönderilmiş 

ve cevap verilmiştir. Bu işlem dahi CB arşivinde bulunan bu belgenin yasallığını teyit ve tespit 

eden esas delildir. BU 65  SAYFALIK BELGE İÇİNDE İSE REFAH YOL HÜKÜMETİ İFADESİ HİÇBİR 
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ŞEKİLDE GEÇMEMEKTE VE HÜKÜMETİ İSTİFAYA ZORLAYAN CEBRİ BİR EYLEM-İŞLEM EMARESİ 

DE BULUNMAMAKTADIR.   

 

b. G.K.s.3268 de; MGK Genel Sekreteri İlhan KILIÇ ismi yazılı “İRTİCAİ FAALİYETLER” 

konulu 25 sayfa (2) Nolu Belge (250 Kls. S:445-470)  ile Tamer Tatar’ın teslim ettiği iddia edilen 

sahte CD 5 de bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Devlet yönetiminin İslami kurallara göre 

düzenlenmesini esas alan siyasal İslam” ibaresi ile başlayan Gizli kaşeli 26 sayfalık belge  (Kls.20 

s.147-172) ile  GENEL İTİBARİ İLE AYNEN UYUŞTUĞU, içerik olarak birbirine benzedikleri, söz 

konusu ana belgenin hazırlık taslak hali olabileceğinin değerlendirildiği ifade edilmiştir; 

  

Bu belgelerin birbiri ile uyuşmadığı, bu zorlama değerlendirmenin sahte CD 5 i  ve içindek i 

diğer kumpas belgelerini aklama gayreti olduğu anlaşılmaktadır. Belge ile ilgili açıklama 

dilekçemizin “Araştırma Karşılaştırma Tutanakları” başlıklı “20.VVV.”maddesinin  2).c.” bendinde 

bulunmaktadır.  

 

c. G.K.s. 3273 de; Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı başlıklı “Siyasal İslami Kesimin 

Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami Sermaye” konulu belge içindeki bölümler olan “Siyasal İslamı 

Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri”, “İslami Sermaye” ve “Genel değerlendirme, sonuç ve 

teklifler” bölümlerinden oluşan 3 nolu belgenin, Tamer Tatar’ın teslim ettiği sahte CD 5 de 

bulunan  “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri” başlıklı, 18 sayfa belge (Kls.9  s:123-

140),  “İslami Sermaye” başlıklı 28 sayfa  belge (Kls.13 s. 63-91),  “İslami Sermaye” başlıklı  34 

sayfa belge (Kls.11 s.:112-145) ve “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami 

Sermaye ile ilgili Genel Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler” başlıklı 8  sayfa  belge (Kls.11 s.28-35) 

nin, GENEL İTİBARİ İLE AYNEN UYUŞTUĞU, içerik olarak birbirine benzedikleri, söz konusu ana 

belgenin hazırlık taslak hali olabileceğinin değerlendirildiği belirtilmektedir. Yani MGK Genel 

Sekreterinin gönderdiği 65 sayfa 3 farklı belge ile sahte CD 5 deki  4 farklı 88 sayfa belgenin 

birebir uyuşmadığı anlaşılmaktadır.  

 

Kaldı ki, sayılan tüm belgelerin, Refah-Yol Hükümetinden sonraki 55.Hükümet döneminde 

Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu (BUTKK) faaliyetleri kapsamında  BUTKK 

tarafından  hazırlandığı, o tarihte zaten var olmayan Refah-Yol hükümeti ve BÇG ile hiç bir 

ilişkisinin bulunmadığı ve bu belgelerin Gnkur Başkanlığına da ait olmadığı dilekçemizin 

“Araştırma Karşılaştırma Tutanakları” başlıklı “20.VVV.”maddesinin “2).b.” bendinde 

açıklanmıştır.  

 

İİİ. (37). TBMM DARBELERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONUNDAN GÖNDERİLEN BELGELER 

(253.Kls. S:1-295) (G.K.s.3274-3288) 

 

BU BELGELERİN BÇG İLE HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR. Genelkurmay Başkanlığında evraklar 

arasında Batı Çalışma Grubu çıkışlı Batı Çalışma Grubu sayı numaralı hiç bir evrak yoktur. Batı 

Çalışma Grubunun ya da herhangi bir çalışma grubunun evrak çıkarma ya da emir yayınlama gibi  

yetkisi de yoktur. 

 

1) GEREKÇELİ KARARDA “TBMM DARBELERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONUNDAN 

GÖNDERİLEN BELGELER” BAŞLIĞI ALTINDA SAYILAN VE DEĞERLENDİRİLEN BELGELER;   
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 Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivi Dolap No: 91703, Fihrist No: 22357/156-223 

yazılı olduğu belirtilen “İRTİCAİ FAALİYETLER”  başlıklı  65 sayfa belge (253.Kls. S:225-289),  

 

 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz tarafından hazırlanan “İrticai 

Faaliyetler ve Cumhurbaşkanlığında Yapılan Çalışmalar” başlıklı (Yukarıda belirtilen 65 sayfa 

belge ile ilgili olarak) belgede yer alan ve 54 madde olarak tespit edilen iddialarla ilgili 

Cumhurbaşkanlığınca yapılan işlemler ve  Cumhurbaşkanlığı görüşünden oluşan  belge (2.Kls S:64-

130.),  

 

 Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivi Dolap No: 91704, Fhrist No:22357/582-611  

yazılı olduğu belirtilen “İrticai Faaliyetler” başlıklı  29 Sayfa  (Kls.253 s.126-155) 

 

 Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivi Dolap No: 91704, Fhrist No:22357/528-645  

yazılı olduğu belirtilen “Siyasal İslamın Kadrolaşma Faaliyetleri” başlıklı 18  Sayfa  (Kls.253 s.83-

100) belgedir. 

 

Bu belgeler gerekçeli kararda;  MGK Genel Sekreteri Vali Muammer Türker’in FETÖ üyesi 

Başsavcı İbrahim Ethem Kuriş’e hitaben yazdığı özel mektup niteliği taşıyan  21.12.2012 tarihli 

yazı ile; makamına ait odalarda kilitli dolap içinde bazı belgelere rastladığını belirterek  gönderdiği 

ve ne oldukları açık ve kesin olarak bilinmeyen kurum kaydı bulunmayan, CMK ya uygun hukuki 

delil niteliği taşımadığı dilekçemizin “20.HHH.” maddesinde açıkladığımız belgeler ve sahte CD 5  

de yer alan sözde belgeler ile mukayese edilerek değerlendirilmiştir.   

 

Değerlendirme ve alıntılarda Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunan belge yerine, bu belgelerin 

sahte CD 5 deki belgelerle BENZER OLDUĞU SÖZDE TESPİTİ YAPILARAK sahte CD 5 deki tahrif 

edilmiş  belgelerden  alıntılar yapılmış bu suretle, Cumhurbaşkanlığı belgelerinde bulunmayan 

ifadeler SANKİ BU BELGELERDE DE VARMIŞ GİBİ MANİPÜLE EDİLMİŞTİR. 

 

2) GEREKÇELİ KARARDA BELGELERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME DOĞRU DEĞİLDİR; 

 

a. G.K.s.3274 “b” alt maddesinde;  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri tarafından 

21.12.2102 tarihli özel mektıpla savcılığa gönderilen ve Cumhurbaşkanlığı Arşivinden TBMM ne 

gönderilen “İRTİCAİ FAALİYETLER” konulu 65 sayfalık belgenin (Kls.253 s.225-289);  Tamer Tatar 

tarafından  FETÖ üyesi savcı Bilgili’ye elden teslim ettiği CD 5 içindeki  “İrticai Faaliyetler” 31 

sayfa belge ile (Kls.13 s.248-278) GENEL İTİBARİ İLE AYNEN UYUŞTUĞU, MGK Genel 

Sekreterinden ve CB. arşivinden gelen 65 sayfalık belgenin TASLAK HALİ OLABİLECEĞİNİN 

değerlendirildiği belirtilmekte ve 31 sayfalık CD 5 deki belgede “İrticai unsurlar, irticai kesim, 

anılan gruplar, şeriatçı kesim” olarak belirtilen yerlerin MGK Genel Sekreteri tarafından 

gönderilen belgede “Refah Partisi” olarak yazılmış olduğunun tespit edildiği belirtilmektedir.  

 

Öncelikle; Bu tespit doğru değildir, yanıltıcıdır. CD 5 içinde bulunan 31 sayfa “İrticai 

Faaliyetler” konulu belge ile ne genel itibari ile aynıdır, ne de belge taslak görünümündedir. 31 

sayfalık belgede kullanıldığı görülen “İrticai kesim vs.” ifadelerinin bulunduğu cümleler,  

doğrudan Refah Partisini tanımlayan cümleler değildir.  Bu konu  dilekçemizin  “Milli Güvenlik 
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Kurulu Genel Sekreterliğinden Gönderilen Belgeler” başlığındaki “20.HHH.3).a” maddesinde de 

açıklanmıştır.   

 

Bu değerlendirme CD 5 içindeki sözde belgeyi benzetme yolu ile aklama gayretinden 

ibarettir. Ayrıca söz konusu  65  SAYFALIK BELGE İÇİNDE REFAH YOL HÜKÜMETİ İFADESİ HİÇBİR 

ŞEKİLDE GEÇMEMEKTE VE REFAH-YOL HÜKÜMETİNİ İSTİFAYA ZORLAYACAK  CEBRİ BİR EYLEM-

İŞLEM EMARESİ DE BULUNMAMAKTADIR.   

 

b. G.K.s.3274 “1.a” alt maddesinde; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Necdet 

Seçkinöz’ün Cumhurbaşkanlığı Arşivine kayıtlı 65 sayfalık “İrticai Faaliyetler” konulu belgede yer 

alan  54 madde olarak tespit edilen iddialarla ilgili “KİŞİSEL  BİR GÖRÜŞ HAZIRLADIĞI”  ifade 

edilmektedir. BU TESPİT DOĞRU DEĞİLDİR.  

 

65 sayfalık söz konusu belgede yer alan iddialarla ilgili tespitler ve işlemler KİŞİSEL GÖRÜŞ 

DEĞİL, CUMHURBAŞKANLIĞI RESMİ ARŞİVİNE KAYITLI VE CUMHURBAŞKANLIĞININ KURUMSAL 

RESMİ GÖRÜŞ VE İŞLEMLERİDİR (2.Kls S:64-130.). Kişisel görüşlerin CB arşivine kaydı mümkün 

olamayacağı gibi, kişisel görüş olarak yansıtılması ve iddialara yapılan işlemlerin çarpıtılarak 

aktarılması kasıtlıdır. Söz konusu  belgenin  resmi  CB.arşivine kayıtlı örnek bir sayfası aşağıdadır 

(Kls.2 s.107);  

                        

              

c. G.K.s.3275 “2” alt maddesinde; “İrticai Faaliyetler Başlıklı Gizli- 29 Sayfadan 

Oluşan Belgenin Her Sayfasının Sağ Alt Köşesinde (ilk sayfa sağ üst köşe) Cumhurbaşkanlığı 

Süleyman Demirel arşivi Dolap No:91704, Fhrist No:22357/582-611 (her sayfaya 582’den 611’e 

kadar numara verildiği) yazılı olduğu ve Belgenin ekinde 20 Mayıs 1997 tarihli TSK nın 

Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi ile ilgili Kemalettin ALİKAŞİFOĞLU’nun 

(Huk.İ.Kan.Kar.Başkanı) 2 sayfadan oluşan bir değerlendirmesinin bulunduğu tespit edilmiştir.”  

Denmektedir. Mahkemenin bu tespiti doğru değildir.  

 

Öncelikle; 2 sayfalık Kemalettin ALİKAŞİFOĞLU’nun hazırladığı söz konusu belgede yer alan 

değerlendirme CUMHURBAŞKANLIĞI RESMİ ARŞİVİNE KAYITLI VE CUMHURBAŞKANLIĞININ 
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KURUMSAL RESMİ GÖRÜŞ VE TESPİTİDİR. CB tarafından onaylanmayan hiçbir tespit ve 

değerlendirmenin  Cumhurbaşkanı Süleymen Demirel arşivine kaydı mümkün değildir. Arşive 

kayıtlı her belge Cumhurbaşkanlığının resmi onaylı görüş ve tespitidir. Ancak, kişisel bir 

değerlendirme algısı yaratılarak ifade edilen ve açıklaması yapılmadan geçiştirilen, bu 

değerlendirmenin içeriğinden hiç söz edilmemiştir. Cumhurbaşkanlığının resmi belgesinde;   

 

“bu bağlamda son dönemde Türkiye de ivme kazanan devletin sosyal siyasi ekonomik ve 

hukuki temel nizamlarını tamamen veya kısmen değiştererek şeri esaslara dayalı bir düzen 

kurmaya amaçlayan irticai faaliyetler 28 Şubat 1997 tarihinde toplanan milli güvenlik kurulunda 

başlıca gündem maddesi olmuştur. Ancak bundan sonradır ki Türk Silahlı Kuvvetleri irtica 

faaliyetleri iç tehditte bölücü terör ile aynı seviyede yani birinci önceliğe yükseltmiş ve  bu duruma 

bağlı olarak yeni bir teşkilatlanma içinde batı çalışma grubu oluşturulmuş ve faaliyete 

geçirilmiştir.”  Denmektedir.   

 

Cumhurbaşkanlığı arşivine kayıtlı Gnkur İstihbarat Başkanlığınca hazırlanmış olduğu görülen  

“İrticai Faaliyetler Başlıklı”  29 Sayfadan  oluşan irticai faaliyetlerin açıklandığı ve  TSK nın görev 

ve sorumluluğu kapsamında BÇG nin kurulduğundan da söz eden bu belgenin (Kls.253 s.126-155)  

ise 20 Mayıs 1997 tarihinde haftalık arzda bizzat Genelkurmay Başkanınca Cumhurbaşkanına 

arz edildiği, Batı Çalışma Grubunun iddia edildiği gibi hiyerarşi dışı bir yapılanma olamayacağı, 

belgenin ise, Batı Çalışma Grubunun hazırladığı bir yazı, belge, emir olmadığı ve devletin her 

kademesinin Batı Çalışma Grubundan haberdar olduğu, yasallığının teyit edilerek resmi 

işlemlere konu edildiği, bu belge ile açık biçimde ortaya çıkmaktadır.  

 

d. G.K.s.3277 “3” alt maddesinde; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Necdet 

Seçkinöz tarafından hazırlanan  CB Arşivine kayıtlı  “İrticai Faaliyetler ve Cumhurbaşkanlığında 

Yapılan Çalışmalar” başlıklı belgede (2.Kls S:64-130.) “İrticai Faaliyetler”  konulu 65 sayfa  

belgede (253.Kls. S:225-291) yer alan ve  54 madde olarak tespit edilen ve Batı çalışma Grubu ile 

hiç bir ilişkisi bulunmayan iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığınca yapılan işlemler ve  

Cumhurbaşkanlığının resmi görüşü özetlenmiştir. Ancak bu özette, belgedeki bilgiler kasıtla 

çarpıtılarak gerekçeli karara yansıtılmıştır. CUMHURBAŞKANLIĞINCA YAPILAN İŞLEMLERE 

İLİŞKİN 2.KLASÖR S.64-130 DA BULUNAN BELGEDE YAPILAN ÇARPITMA VE GİZLEMELER 

AŞAĞIDADIR;  

 

 Gerekçeli karar sayfa 3277;  “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-

51 Sayısı yazılı 1. Sayfada  20-21’inci sayfalarda “Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak 

hakkında Atatürk’e hakaret nedeniyle İstanbul Başsavcılığınca açılan davada; dava Hakimi M. 

K., sanık Abdurrahman Dilipak’ı mahkemeye çağırmaksızın beraat ettirmiş, müteakiben bu 

Hakim, Yüksek Hakimler kurulu tarafından kınama cezası ile birlikte Bursa’ya atanmıştır. Şevket 

Kazan Adalet Bakanı olunca bu hakimin itibarının iadesini, kınama cezasının kaldırılmasını ve 

kendisinin yeniden İstanbul’a atanmasını” talep etmiştir. Bu isteklerin, Hakimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulunca reddedilmesi üzerine, adı geçen Hakim “tetkik hakimi” olarak Adalet bakanı 

Şevket Kazan tarafından Bakanlığa alınmıştır. Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve işlemlerin 

usülüne uygun olduğunun belirtildiği, Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap 

No:91703, Fihrist No:22357-236-237 Sayısı yazılı 2-3.sayfada; İDDİA 2 olarak belirtildiği, CEVAP 2 

kısmında ise gerekçeli bir açıklama yapıldığı, yapılan işlemlerin usülüne uygun olduğu 
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belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Genelkurmay, Başbakanlık yazısı yazılmıştır.)”  

denmektedir.  

 

Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde ifadede;  "CEVAP 2;  “..Yargıtay 9.Ceza Dairesi …sayılı 

kararıyla, OLAYDA SUÇ UNSURU BULUNDUĞU HALDE SANIKLAR DURUŞMAYA ÇAĞRILMADAN VE 

DELİLLER TOPLANMADAN VERİLEN BERAAT KARARINI YASALARA AYKIRI BULDUĞU İÇİN 

BOZMUŞTUR. NE YAZIK Kİ YAZILI EMİRLE BOZMA KARARI SANIKLAR ALEYHİNE TESİR 

YAPMADIĞINDAN SUÇ İŞLEYEN SANIKLAR KURTULMUŞLARDIR. ….”  Denmektedir.  

 

Mahkeme; Cevap 2 de, “yapılan işlemlerin usülüne uygun olduğu belirtilmiştir” şeklinde bir 

ifade bulunmamasına rağmen, bu ifadeyi kullanarak  usülsüz karar nedeni ile hakimlere verilen 

disiplin cezası ile birlikte  Yazar Abdurrahman Dilipak hakkında verilen yasalara aykırı beraat 

kararının da  usüle uygun olduğu algısını yaratacak şekilde belgeyi özetlemiştir.  Belge 

aşağıdadır (Kls.2 s.128-129);  

 

 

 

                       



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 833 / 1709 
 

 

 
 

 Gerekçeli karar sayfa  3278 de; “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-51 Sayısı yazılı 3. Sayfada İDDİA 3’de, “Refah Partisinin kapatılması gerektiği yönünde 

suç duyurusunda bulunan Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete 

Yüksel’in Adalet Bakanlığınca savunması talep edilmiş ve bu kişi baskı altına alınmıştır”. Bu konu 

ile ilgili araştırma yapıldığı ve işlemlerin usülüne uygun olduğunun belirtildiği,  CEVAP 3 

kısmında;  “yapılan işlemin doğru olduğu ancak bu soruşturmanın Kurul kararına dönüşmedikçe 

ilgili savcıyı etkilemeyeceği belirtilmiştir.” Denmektedir.  

 

Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde ifade;  "CEVAP 3 ;  DOĞRUDUR. .” şeklindedir. .  

 

Cumhurbaşkanlığı belgesinde, Nuh Mete Yüksel’in baskı altına alındığı iddiasının DOĞRU 

OLDUĞU belirtilmesine rağmen, gerekçeli kararda sanki Nuh Mete Yüksel’e uygulanan savunma 

alma işleminin doğru olduğu algısı yaratılmıştır. Mahkeme bu manipülasyona neden ihtiyaç 

duyduğunu açıklamalıdır!  Belge aşağıdadır (Kls.2 s.127);  

 

             

 

 Gerekçeli karar sayfa 3278 de; “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-51 Sayısı yazılı 4. Sayfada ;   “İDDİA 4’de, “Refah Partisi ideolojisine yakın olan yaklaşık 

400 hakim ve savcının Adalet Bakanlığı bünyesine atanmakta olduğu” CEVAP 4 kısmında;  

“mesleğe yeni alınacak hakim adayları için yapılan sınavda yanlı hareket edilmemesi ve 

değerlendirmenin objektif ölçüler içerisinde yapılması için Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 

Başbakana yazı yazıldığı” belirtilmiştir. 
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Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde ifade;  "CEVAP 4 ;  iddia edilen 400 hakim ve savcının 

Adalet Bakanlığına yeni alınacak hakim adayı olduğunun anlaşıldığını, mülakatın ilgili bakanlıkça 

sonuçlandırılacağını, BU AŞAMADA ADALET BAKANININ KENDİ YANDAŞLARINI KAZANDIRMA 

İHTİMALİNİN KUVVETLE MUHTEMEL OLDUĞU, haksızlığı önlemek gayesi ile sayın 

Cumhurbaşkanı tarafından Başbakana bir mektup yazılarak dikkatinin çekildiği belirtilmektedir.  

 

Gerekçeli kararda, Adalet Bakanının kendi yandaşlarını kazandırma ihtimalinin kuvvetle 

muhtemel olduğu bu nedenle ikaz edildiği gizlenmiştir.  

 

 Gerekçeli karar sayfa 3278 de; “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-55 Sayısı yazılı 5.sayfada; (İDDİA 8 de) Refah Partisi türbanlı yargıçların görev 

almalarına olumlu yaklaşım sergileyerek, Kılık Kıyafet Kanununu ortadan kaldırmayı 

amaçlamaktadır. Nitekim bunlardan iki tanesinin atanması gerçekleştirilmiştir” Bu konu ile ilgili 

araştırma yapıldığı ve kılık kıyafet konusunda kanunlar ve yönetmelik değişmedikçe devlet 

memurlarının başka türlü hareket etmelerinin mümkün olmadığının belirtildiği, CEVAP 8 kısmında 

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından  Başbakan’a yazı yazıldığı belirtilmiştir.” Denmektedir.  

 

Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde ifade;  "CEVAP 8 ;  “Bilhassa son zamanlarda tutuklu ve 

hükümlülerin kıyafeleri nazara alınmak suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 

Başbakan’a uyarıcı nitelikte yazılan yazı örneği ektedir.” Denmektedir.  

 

Gerekçeli kararda, yazının sıradan bir yazı olduğu izlenmi yaratılarak, BAŞBAKAN’A UYARICI 

NİTELİKTE YAZI YAZILDIĞI ve örneğinin eke konulduğu belirtilmeyerek gizlenmiştir.  

 

 Gerekçeli karar sayfa 3279 da; “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-57 Sayısı yazılı 25’inci sayfada (İDDİA 10 da) “Camilerde kadrosuz olarak görev 

yapmakta olan cami görevlilerinin, memur statüsüne geçirilmesi yönünde gayret sarfeten Refah 

Partisi; bu yaklaşımı ile cami görevlilerinin bu görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Memurin-

Muhakemetı Kanununa göre yargılanmasını, dolayısı ile haklarında ilgili suçlardan dolayı 

Cumhuriyet Savcıları ve adli makamlarla soruşturma açılmasını önlemek istemektedir”, Bu konu 

ile ilgili araştırma yapıldığı ve mevzuat ile ilgili açıklama yapılarak iddianın kısmen doğrulandığı, 

Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-245 Sayısı yazılı 

sayfada; İDDİA 10 olarak belirtildiği, açıklama yapılarak İDDİANIN DOĞRULANMADIĞI 

BELİRTİLMİŞTİR. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Gnk. Yazısı yazılmıştır.)”  denmektedir.  

 

Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde  (CEVAP 10) ;   İDDİANIN KISMEN DOĞRULANDIĞI,  

Camilerde kadrosuz olarak görev yapmakta olan ve imam hatip mezunu olmayan din 

görevlilerinin memur kadrosuna geçirilmek istendiği belirtilmektedir.  Belge aşağıdadır (Kls.2 

s.120);  
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Gerekçeli kararda, belgedeki tespite  aykırı  olarak iddianın doğrulanmadığı belirtilmiş ve 

imam hatip mezunu olmayan görevlilerin devlet memuru kadrosuna geçirilmek istendiğinin tespit 

edildiği gizlenmiştir.  

 

 Gerekçeli karar sayfa 3280 de; “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-59 Sayısı yazılı 7.sayfada (İDDİA 15 de);  “28’nci sayfada, “Refah Partisi son günlerde 

TRT Genel Müdürlüğü ve TRT’yi ele geçirmek için yoğun çaba göstermektedir. Radyo Televizyon 

Üst Kurulu tarafından seçilen üç adaydan biri olan Tuncay BÜYÜKERTAN’ın adaylıktan çekilmesi 

üzerine yerine şeriatçı görüşe yakın bir kişinin üçüncü aday olarak seçilmesi için DYP ile anlaşma 

gayretleri sürdürülmektedir.” Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve Dışişleri Bakanlığı lisan 

imtihanları arasına Arapça konuşulan ülkelerde görevlendirilmek üzere, alınacak idari 

memurlarda Arapça bilenler  tercih edilmektedir denildiği, Aynı konu ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı 

Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-250 Sayısı yazılı 16.sayfada; İDDİA 15 olarak belirtildiği, 

CEVAP 15 kısmında ise TRT Genel Müdürü Cumhurbaşkanı tarafından atanacaktır. Bu konu 

henüz Cumhurbaşkanlığına intikal etmemiştir diye belirtilmektedir. (Sayfanın üst tarafına el 

yazısı ile Gnk. yazısı yazılmıştır.)” denmektedir.  

 

Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde  (CEVAP 15);  Filhakika Tuncay Büyükertan’ın yerine 

yeni birini seçmeleri için RTÜK’e baskı yapıldığı teyit edilmekle birlikte, RTÜK’ün 3. bir kişinin 

aday olarak gösterilmesini düşünmediği belirtilmiş ve bu tespit gerekçeli kararda gizlenmiştir. 

Belge aşağıdadır (Kls.2 s.115);  
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 Gerekçeli karar sayfa 3281 de; “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-63 Sayısı yazıl 11.sayfada; 50 ve 51.sayfalarda,(İDDİA 41 de); “Genelkurmay 

Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığına bağlanması ve askeri şura kararlarının yargı denetimine 

açılması yolunda gayret sarfedilmektedir.”Bu konu ile ilgili araştırma yapıldığı ve şura kararlarının 

yargı denetimine tabi tutulmasının Anayasa değişikliğini gerektiren bir husus olduğu, Aynı konu 

ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist No:22357-275 Sayısı yazılı 42.sayfada; 

İDDİA 41 olarak belirtildiği, CEVAP 41. kısmında şura kararlarının yargı denetimine tabi 

tutulmasının Anayasa değişikliğini gerektiren bir husus olduğu belirtilmiştir. (Sayfanın üst 

tarafına el yazısı ile Gnk. yazısı yazılmıştır.” Denmektedir.  

 

Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde (CEVAP 41); Anayasanın 117. Maddesinde Gnkur 

Başkanlığının konumunun çok açık bir şekilde hükme bağlandığı ve bu yoldaki gayretlerin 

anayasada ve kanunlarda değişiklik yapılmadan SÖZDEN İLERİ GİDEMEYECEĞİ belirtilerek, 

Cumhurbaşkanlığının bu husustaki hassasiyeti ifade edilmiştir. Bu husus gerekçeli kararda 

gizlenmiştir. Belge aşağıdadır (Kls.2 s. 90);   
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 Gerekçeli karar sayfa 3282 de; “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-240 Sayısı yazılı 6.sayfada; İDDİA 5’te, Kayseri Belediye başkanı Şükrü Karatepe 10 

Kasım 1996 günü Kayseri’de düzenlenen bir toplantıda kullandığı ifadelerden sonra, hakkında 

açılan soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığına baskı yapmış, bilirkişi heyetine irticai kesimin 

görüşlerini benimseyen öğretim görevlilerinin seçilmesi için gayret sarfetmiştir. Refah Partisi bu 

tür uygulamalarla yargıya müdahalede bulunarak dava dosyalarının örtbas edilmesini ve 

kapatılmasını amaçlamaktadır şeklinde belirtildiği, CEVAP 5 kısmında ise açıklama yapılarak 

soruşturmanın devam ettiği belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Baş. yazısı 

yazılmıştır.)” denmektedir.  

 
Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde  (CEVAP 5);  iddiaya yanıt olarak Polis Kolejinden seçilen 

3 bilirkişinin RP yanlısı olduğunun belirtilmesine rağmen bu husus gerekçeli kararda gizlenmiştir. 

Belge aşağıdadır (Kls.2 s.125);  

 

                      
 

 Gerekçeli karar sayfa 3282 de; “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-248 Sayısı yazılı 14.sayfada; İDDİA 13’da, Doç.Bnb.rütbesi ile silahlı kuvvetlerde iken 

yabancı kadın ile evlenmek suretiyle ordudan ayrılan, ancak Milli Görüş ideolojisini benimseyen 

Prof.Dr.Aziz Akgül başbakanlık başdanışmanlığına getirilmiştir şeklinde belirtildiği, CEVAP 13 

kısmında ise Prof.Dr.Aziz Akgül Başbakan imzası ile tekemmül eden Başbakan 

Başdanışmanlığına atanmıştır şeklinde belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile hiçbir 

işem yapılmayacak diye yazılmıştır.” Denmektedir.  

 

Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde  (CEVAP 13); iddiaya yanıt olarak  GATA dan Kırıkkale 

Üniversitesine geçerek bu üniversitede Proföser olan Aziz Akgül’ün GATA da yapılan ankette en 

kötü öğretim üyesi seçildiği  gerekçeli kararda gizlenmiştir. Atamaların mesleki liyakata göre 

değil, siyasi liyakata göre yapıldığı da bu belge ile anlaşılmıştır. Belge aşağıdadır (Kls.2 s.117);  

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 838 / 1709 
 

 

              
 

 Gerekçeli karar sayfa 3282 de “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-257 Sayısı yazılı 23.sayfada; İDDİA 22’da, Fatih semtindeki eski Darüşşafaka Lisesi gibi 

bazı kamu taşınmazlar Refah Partisi ideolojisine hizmet edecek öğrencilerin yetiştirilmesi gayesi 

ile “İlim Yayma Cemiyeti” ve Muradiye Vakfı” gibi kuruluşlarca; yurt, dersane ve okul olarak 

kullanılmak üzere satın alınmak istenmektedir diye belirtilmiştir. CEVAP 22 kısmında ise, Sayın 

Cumhurbaşkanı tarafından Sayın Başbakan’a yazı yazıldığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına 

el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)” denmektedir.  

 

Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde yer alan (CEVAP 22); Bu mülkün adı geçen vakfa 

satılmamasına dair Ziraat Bankasına talimat verilmesi için yazı yazıldığı gizlenmiştir. Belge 

aşağıdadır (Kls.2 s.108); 

 

                    
 

 

 Gerekçeli karar sayfa 3283 de “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-258 Sayısı yazılı 24.sayfada; İDDİA 23’de, İmam Hatip Okullarının yanı sıra yurtiçinde 

ve yurtdışında açtıkları, kurdukları ve/veya denetledikleri Kur’an kursu, dersane, okul ve 

üniversiteler vasıtasıyla yoğun, yaygın ve etkili bir eğitim çalışması yürüten irticai unsurlar 

kendine özgü eğitim olanakları yaratmakta, bilinçli olarak kamu yönetimi alanında spesifik 

hedeflere göre adam yetiştirmekte, yurt ve pansiyonlar ağı sayesinde barınma olanağı 

sağlamakta, öğrencilere önemli miktarda burs, harçlık, eğitim araç ve gereçleri temin etmekteir. 

Bu çerçevede sadece FETHULLAH GÜLEN’E AİT yurtiçinde ve yurtdışında toplam 448 yurt, 346 

dersane, 181 okul ve 3 özel üniversite bulunmaktadır diye belirtilmiştir. CEVAP 23 kısmında ise, 

konunun bütün boyutlarıyla araştırılarak alınacak tedbirlerin tesbiti için Milli Güvenlik Kurulu 
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Genel Sekreterliğinin görevlendirilmesinde fayda mülahaza edilmektedir diye belirtilmiştir. 

(Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Baş diye yazılmıştır.” Denmektedir.  

 

Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde  (CEVAP 23); CUMHURBAŞKANLIĞINCA F.GÜLEN 

TARİKATINA İLİŞKİN BU İDDİANIN TAMAMEN DOĞRU OLDUĞU VE ŞERİATÇI KESİMİN HEDEFİNE 

VARMASINDA EN ETKİN ARAÇ OLDUĞU TESPİTİNİN YAPILDIĞI GEREKÇELİ KARARDA 

GİZLENMİŞTİR. Gnkur Başkanlığının bu tehdit değerlendirmesi ve Cumhurbaşkanlığının bu tespiti,  

2016 yılında gerçekleşen şeriatçı kalkışmanın o dönemde algılandığını ve devlet düzeyinde tedbir 

alınması gerektiğinin resmi belgesidir. Belge aşağıdadır (Kls.2 s.107);  

 

 

               
 

                  
 

 Gerekçeli karar sayfa 3283 de “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-260 Sayısı yazılı 26.sayfada; İDDİA 25’de İmam Hatip Okulu öğrencilerinin, HARP 

OKULLARINA GİREBİLMELERİNİ TEMİN ETMEK AMACI İLE son senelerinde yatay geçişle klasik fen 

liselerine girmelerine olanak sağlayacak olan ve Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik 

değişikliği önerisi tepkiler üzerine yeniden incelenmeye alınmıştır, diye belirtilmiştir. CEVAP 25 

kısmında ise, yönetmelik değişikliğin yürütmeye konulmaması ve iptali için Milli Eğitim 

Bakanına yazı yazıldığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile  MEB diye yazılmıştır.”  

Denmektedir.  

 

 Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde(CEVAP 25); bu değişikliğin spesifik hedefler 

doğrultusunda ülke yönetiminde söz sahibi olabilmek için istendiği yönündeki 
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Cumhurbaşkanlığının görüş ve tespiti ve bu gerekçe ile yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe 

konulmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığına yazı yazıldığı, gerekçeli kararda gizlenmiştir. 

Özellikle Harp Okullarına sızmaları önlemek üzere yapılan bu tespit ve alınması gereken 

tedbirlerin  o dönemde  öngörüldüğü de bu belge ile anlaşılmaktadır. Belgeden alıntı aşağıdadır 

(Kls.2 s.105);  

 

               
 

 Gerekçeli karar sayfa 3284 de “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-261 Sayısı yazılı 27.sayfada; İDDİA 26’de Şeriatçı kesim, sahip oldukları üniversite 

sayılarını süratle artırma hazırlıkları yapmakta, master ve doktora için yurtdışına öğrenci 

gönderme çalışmaları yürütmektedir. Ayrıca dış ülkelerdeki şeriatçı eğitim veren üniversitelerden 

mezun olan kişilerin, Türkiye’de öğretmen olarak görev almasına imkan yaratmaktadır. Ayrıca 

”YÖK Başkanının Cumhurbaşkanı tarafından atanması kararının müşterek kararnameye 

dönüştürülerek sadece Başbakan ve Başbakan Yardımcısının mutabakatı ile atanması şeklinde 

yeniden düzenlenmesini ve YÖK Genel Kurulunun 24 kişiden 15 kişiye indirilmesini” öngören yeni 

bir YÖK tasarısı gündeme getirilmiştir. Bu yeni yasa tasarısı ile insiyatifin Cumhurbaşkanından 

alınarak hükümete verilmesinin ve YÖK Başkanlığı görevini yürüten Kemal GÜRÜZ’ün biran önce 

görevden uzaklaştırılmasının amaçlandığı görülmektedir, diye belirtilmiştir. CEVAP 26 kısmında 

ise, YÖK’ün yeniden yapılandırılması ise, kanun mevzuu olup, onaylanmak üzere Sayın 

Cumhurbaşkanı’a gelecektir şeklinde belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Başbakanlık 

diye yazılmıştır.” Denmektedir.  

 

Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde (CEVAP 26); şeriatçı kesime üniversite açma imkanının 

verilmemesi ve buna imkan verecek kanunların çıkartılmaması gerektiği Cumhurbaşkanlığı 

görüşü olarak belirtilmiş olup, kanun değişikliğinin onaylanmak üzere Cumhurbaşkanına geleceği 

ifadesinin ise,  bu tespite göre Cumhurbaşkanınca gereğinin yerine getirileceği maksadını taşıdığı 

açıktır. Ancak bu tespit ve bu maksat gerekçeli kararda gizlenmiştir. Belgeden alıntı aşağıdadır 

(Kls.2 s.104);  
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 Gerekçeli karar sayfa 3284 de “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-265 Sayısı yazılı 31.sayfada; İDDİA 30’da Refah’lı Belediyeler kendi kontrolünde faaliyet 

göstermekte olan yurt, pansiyon ve bir kısım vakıf imkanlarını en verimli şekilde kullanmak 

suretiyle şehir varoşlarında oturan fakir ailelere gıda, yakacak ve parasal yardım yapmakta, bu 

ailelerin çocuklarının eğitim masraflarını üstlenmekte ve RP’li Büyükşehir Belediyeleri tarafından 

yüksek öğrenim gençliğine karşılıksız burs verilmektedir. Bu maksatlar için sadece Ankara 

Büyükşehir Belediyesince ayrılan fon miktarı 5 trilyon lira civarındadır,” CEVAP 30 kısmında ise, 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının daha etkin bir şekilde faaliyet göstermesi ve bu 

arada Kredi ve Yurtlar Kurumunca öğrencilere daha yaygın ve üst düzeyde kredi verilmesi 

gerekmektedir şeklinde belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak 

diye yazılmıştır.)” denmektedir. 

 

Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde (CEVAP 30); BU TÜR FAALİYELERİN ÖNLENEBİLMESİ 

İÇİN Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının daha etkin bir şekilde faaliyet göstermesi 

gerektiği tespiti yapılmış olmasına rağmen, Cumhurbaşkanlığının  bu tespit ve maksat gerekçeli 

kararda gizlenmiştir. Belgeden alıntı aşağıdadır (Kls.2 s.100);  

 

       
 

 Gerekçeli karar sayfa 3286 da “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-272 Sayısı yazılı 39 sayfada; İDDİA 38’de, RP ve diğer irticai kesim belirtilen hedeflerini 

gerçekleştirmek için, bir taraftan imam hatip mezunlarının harp okullarına girmeleri yönünde 

yasa tasarısı dahil çeşitli alanlarda mücadele verirken, diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri 

bünyesinde askeri öğrencilere, astsubaylara ve rütbeli subaylara ulaşmak istemekte, çeşitli 

problemler bazında ele geçirmeye çalışmaktadırlar, şeklinde belirtilmiştir. CEVAP 38 kısmında ise, 

bu konuda verilmiş bir kanun tasarı veya teklifi bulunmadığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına 

el yazısı ile Başbakan’a yazılan mektup kapsamında diye yazılmıştır.” Denmektedir.  

 

Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde (CEVAP 38); Anayasanın 118 nci maddesine atıf yapılarak 

MGK nın görevi  ve  MGK nın  alınmasını zorunluluğu gördüğü tedbirlere ilişkin kararların Bakanlar 

Kurulunca öncelikle dikkate alınacağı vurgulanmış ve Milli Güvenliğin sağlanmasında en yetkili 

merci olan Genelkurmay Başkanlığının iddia edilen konular üzerinde hassasiyetle durması 

gerektiği belirtilmiştir.  Ancak bu husus gerekçeli kararda gizlenmiş ve  “bu konuda verilmiş bir 

kanun tasarı veya teklifi bulunmadığı” şeklinde geçiştirilmiştir. Bu hususları kapsayan bir 

mektubun ise Başbakana gönderldiği ifade edilmiştir. Belgeden alıntı aşağıdadır (Kls.2 s.93);  
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 Gerekçeli karar sayfa 3286 da “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-273 Sayısı yazılı 40. sayfada; İDDİA 39’da, RP askeri lojman, garnizon ve bu yerleşim 

kesimlerine yakın mahallerdeki ilkokul, ortaokul ve liselere, tesettürlü öğretmen atamak suretiyle 

çocukları etkilemeye çalışmaktadır. Bu cümleden olarak Bayrak Garnizonuna bu tür bir 

öğretmen atanmak istenmiştir, şeklinde belirtilmiştir. CEVAP 39 kısmında ise, Cumhurbaşkanı 

tarafından Başbakana yazı yazıldığı belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Başbakan’a 

yazılan mektup kapsamında diye yazılmıştır.” Denmektedir.  

 

Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde (CEVAP 39); Kılık kıyafet konusunda Cumhurbaşkanınca 

Başbakana UYARI NİTELİĞİNDE bir yazı yazıldığı ve örneğinin ilişikte olduğu belirtilmektedir.  

Ancak gerekçeli kararda sadece “Başbakana yazı yazıldığı” belirtilerek YAZININ UYARI 

NİTELİĞİNDE olduğu  gizlenmiştir. Belgeden alıntı aşağıdadır (Kls.2 s.92);  
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 Gerekçeli karar sayfa 3286 da, “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-276 Sayısı yazılı 43. sayfada; İDDİA 42’de, Refah Partisi Milli Güvenlik Akademisi 

bünyesinde açılan kursa, bakanlıklardan dinci ve kürtçü kesimden kişileri seçmektedir. şeklinde 

belirtilmiştir. CEVAP 42 kısmında ise, Başbakanlıkça Akademiye iki misli aday bildirilmektedir. Bu 

adaylar genellikle üst düzey bürokratlardan oluşmaktadır. Komisyonda seçilen adaylar, Akademi 

Komutanlığı ve Genelkurmayın süzgecinden geçtikten sonra katılacak kursiyer listesi 

kesinleşmektedir, şeklinde belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Başbakan’a yazılan 

mektup kapsamında diye yazılmıştır.” Denmektedir.  

 

Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde (CEVAP 42); Bu adaylardan bazılarının kursa mutlaka 

katılmaları için özellikle şeriatçı kesimin elindeki bakanlıklardan ısrarlı taleplerin yapıldığı 

belirtilmektedir. Bu tespit gerekçeli kararda gizlenmiştir. Belgeden alıntı aşağıdadır (Kls.2 s.89);  

 

                
 

 Gerekçeli karar sayfa 3286 da, “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-278 Sayısı yazılı 45. sayfada; İDDİA 44’de, İrticai unsurların PKK terör örgütünün 

oluşturduğu boşluktan, silah ve uyuşturucu kaynaklarından yararlanarak, Güneydoğu ve İran 

üzerinden önemli miktarda silah ve mühimmat temin ettikleri yolunda haberler alınmakta ve bu 

konuda yayımlanmış kitaplar bulunmaktadır, şeklinde belirtilmiştir. CEVAP 44 kısmında ise, Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği konu üzerinde hassasiyetle durmaya devam etmeli diye 

belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile MİT diye yazılmıştır.)” denmektedir.  

 

Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde (CEVAP 44); BU KONUNUN MİLLİ GÜVENLİK 

KURULUNUN HER ZAMAN GÜNDEMİNDE OLDUĞU belirtilmektedir. Bu husus gerekçeli kararda 

gizlenmişir. Sadece MGK Genel Sekreterliğinin konu üzerinde hassasiyetle durması gerektiği 

belirtilmiştir. Belgeden alıntı aşağıdadır (Kls.2 s.87);   

 

               
 

 Gerekçeli karar sayfa 3287 de, “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-279 Sayısı yazılı 46. sayfada; İDDİA 45’de, RP askeri camianın düşüncelerini, 

faaliyetlerini ve icraatlarını daha yakından takibe imkan verecek bir istihbarat ağının silahlı 
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kuvvetler bünyesinde teşkili için TSK’den ayrılan veya halen görevde bulunan subay, astsubayları 

ve uzman erbaşları kullanmak istemektedir. şeklinde belirtilmiştir. CEVAP 45 kısmında ise, 

DOĞRU OLDUĞU Genelkurmay Başkanlığınca konunun titizlikle takibinin gerektiği 

belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile yazı yazılmayacak diye yazılmıştır.)” denmektedir.  

 

Cumhurbaşkanlığınca yapılan araştırma sonucu  REFAH PARTİSİNİN TSK HAKKINDA BİLGİ 

TOPLAMAK ÜZERE  PARTİYE BAĞLI YASA DIŞI BİR İSTİHBARAT AĞI OLUŞTURDUĞU BU BELGE İLE  

RESMİ OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞTIR. Yargı öncelikle, yetkisini anayasadan almayan bu yasadışı 

oluşumu, uzantılarını ve Tamer Tatar gibi FETÖ savcılarına uydurma belge getiren şahıslarla 

ilişkisini, işbirliğini  ve kumpas bağlantısını araştırmalıdır.  

 

 Gerekçeli karar sayfa 3287 de, “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-282 Sayısı yazılı 49. sayfada; İDDİA 48’de, “Atatürkçü değiliz ama Atatürk ilkelerini 

benimsiyoruz” cümlesi ile özetlenebilecek aldatıcı yaklaşımlar sergilemekte, Başbakanın tarikat ve 

cemaat liderlerine verdiği yemeğe halkın tepki göstermesi üzerine, Atatürk’ün de şeyhleri Mecliste 

kabul ettiğini, verilen davette yanlış yapılmadığını ve tepkilerin gereksiz olduğunu ileri 

sürmektedirler, şeklinde belirtilmiştir. CEVAP 48 kısmında ise, DOĞRU OLDUĞU belirtilmiştir. 

(Sayfanın üst tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye yazılmıştır.)” denmektedir.  

 

Bu belge ile, Başbakanın sadece akademisyenlere değil, AYM nin RP kapatma kararında da 

belirtildiği gibi tarikat ve cemaat liderlerine yemek verdiği ve tepkiler üzerine Atatürk’ü örnek 

gösteren ifadelerde bulunduğunun  DOĞRU OLDUĞU resmi olarak teyit ve tespit edilmiştir.  

 

 Gerekçeli karar sayfa 3287 de, “İDDİA 49’da, RP’li Bakan Necati Çelik “Askerlerin 

Sultanbeyli’de irtica yanlısı belediyeyi dışlayarak Atatürk heykeli diktirmesinin, Susurluk’taki 

esrarengiz kazadan daha önemli olduğu” fikrini ileri sürmüştür, şeklinde belirtilmiştir. CEVAP 49 

kısmında ise, DOĞRU OLDUĞU, Genelkurmay Başkanlığı tarafından Adalet Bakanlığına suç 

duyurusunda bulunulduğu belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile hiçbir işlem 

yapılmayacak diye yazılmıştır.)” denmektedir.  

 
Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde (CEVAP 49); “Doğrudur. AYRICA TÜRK SİLAHLI 

KUVVETLERİNE 'KABA KUVVET' ŞEKLİNDE TAHKİR VE TEZYİF EDİCİ SÖZLER SARF ETTİĞİNDEN 
HAKKINDA Genelkurmay Başkanlığı tarafından Adalet Bakanlığına suç duyurusunda 
bulunulmuştur." Şeklindedir.  

 

Mahkeme burada cümle eksilterek ifadeyi anlam kaymasına uğratmış ve GENELKURMAY'IN 

BAKAN HAKKINDA "HAKARET NEDENİYLE" DEĞİL, BİR FİKRİNDEN DOLAYI SUÇ DUYURUSUNDA 

BULUNDUĞU ALGISI YARATMIŞTIR. Belgeden alıntı aşağıdadır (Kls.2 s.82);  

 

              
 

 Gerekçeli karar sayfa 3288 de, “İDDİA 50’de, Refah Partisi, Atatürk ilke ve inkılaplarının 

bu ülke insanına ait değerlerden kaynaklanmadığını, bunların Yahudi profesörlerin Türk 
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toplumunu kendi inançları doğrultusunda yönlendirme gayretlerinin ürünü olduğunu ileri sürmek 

suretiyle, toplumun Atatürk’e olan inanç ve güvenini yıpratmaya, Atatürk düşmanlığını 

körüklemeye çalışmaktadır, şeklinde belirtilmiştir. CEVAP 50 kısmında ise, DOĞRU OLDUĞU 

belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile Başbakanlık diye yazılmıştır.)” denmektedir.  

 

Cumhurbaşkanlığının bu resmi  belgesi ile; Refah Partisinin Atatürk’e olan inanç ve 

güvenini yıpratmaya, Atatürk düşmanlığını körüklemeye çalıştığının  DOĞRU OLDUĞU resmi 

olarak teyit ve tespit edilmiştir.  

 

 Gerekçeli karar sayfa 3288 de, “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-285 Sayısı yazılı 52. sayfada; İDDİA 51’de, Refah Partisi, yılbaşı kutlamalarına 

alternatif olarak “Fetih Gecesi” olarak isimlendirilen kutlama günleri düzenlemek suretiyle irticai 

duyguları güçlendirmeyi, toplumda var olan müşterek değerleri ortadan kaldırmayı ve insanları 

çağdaş yaşamdan soyutlamayı amaçlamaktadır, şeklinde belirtilmiştir. CEVAP 51 kısmında ise, 

DOĞRU OLDUĞU belirtilmiştir. (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile hiçbir işlem yapılmayacak diye 

yazılmıştır.)” denmektedir. 

 

Cumhurbaşkanlığının bu resmi  belgesi ile;  Refah Partisinin irticai duyguları güçlendirmeyi, 

toplumda var olan müşterek değerleri ortadan kaldırmayı ve insanları çağdaş yaşamdan 

soyutlamayı amaçladığının DOĞRU OLDUĞU resmi olarak teyit ve tespit edilmiştir.  

 

 Gerekçeli karar sayfa 3288 de, “Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dolap No:91703, Fihrist 

No:22357-286 Sayısı yazılı 53. sayfada; İDDİA 52’de, Rize Milletvekili Şevki YILMAZ, çeşitli irticai 

grupların toplantılarına katılmakta, laiklik, ırk ve dil konularında sahip olduğumuz ulusal değerleri 

yıpratmaya gayret sarfetmektedir, şeklinde belirtilmiştir. CEVAP 52 kısmında ise, Doğru olduğu, 

Cumhurbaşkanı tarafından Başbakana yazı yazıldığı (Sayfanın üst tarafına el yazısı ile 

Başbakanlık diye yazılmıştır.)” denmektedir. 

 

Oysa Cumhurbaşkanlığı belgesinde  (CEVAP 52) ; "CEVAP 52 - Doğrudur. BU ÇEŞİT BEYANDA 

BULUNANLAR HAKKINDA CUMHURİYET SAVCILARININ DAHA AKTİF HAREKETE GEÇMELERİ 

GEREKTİĞİ KONUSUNDA Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Başbakan'a yazılan yazı örneği 

ektedir." Denmektedir.  Mahkemenin belgeden çıkardığı bu cümle ile, Cumhurbaşkanınca sadece 

Şevki YILMAZ’ı konu eden münferit bir olayla ilgili değil, benzer olaylarla ilgili genel bir direktif 

verdiği ve bir yöntem tespit ettiği görülmektedir. Mahkemenin Cumhurbaşkanının genel ve 

sürekli direktifini, münferit bir direktife indirme gayretinde olduğu anlaşılmaktadır. Belgeden 

alıntı aşağıdadır (Kls.2 s.79);  

 

             
 

Yukarıda açıklanan belgelerde yer alan İDDİALAR ile Batı Çalışma Grubunun hiçbir ilişkisi 

yoktur.  Ancak, Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığının resmi görüş ve 

işlemleri niteliği taşıyan belgeler üzerinde yapılan ve yukarıda açıklanan manipülasyonlar, bu 
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davanın  planlı bir kumpas davası olduğunu açıklayan önemli bir göstergedir. CB resmi arşivinde 

bulunan bu  belgelerin bir başka önemi ise; Gnkur Başkanlığının icra ettiği görevin  ve yasallığının 

Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet tarafından teyit ve tescil edildiğini, direktifler verildiğini ve  tedbir 

alındığını açıkça ortaya koymasıdır.  Cumhurbaşkanlığı arşivindeki belgelerle ilgili değerlendirme 

ve bu kısımda yer almayan “İDDİALAR  ve CEVAPLAR”  dilekçemizin  “TBMM Darbeleri Araştırma 

Komisyonundan Gönderilen “İrticai Faaliyetler ve Cumhurbaşkanlığında Yapılan Çalışmalar” Başlıklı 

Belge (G.K.s. 2847-2860)” başlıklı 20.B. maddesinde bulunmaktadır.  

 
JJJ.  (38). 54. CUMHURİYET HÜKÜMETİNİN ADALET BAKANI TARAFINDAN YAZILAN REFAH 

GERÇEĞİ-3 BAŞLIKLI KİTABININ İNCELENMESİNDEN ELDE EDİLEN BİLGİLER: (125. KLASÖR, SAYFA 

8-33) (G.K.s.3288- 3292) : 

 

Mahkemenin “Deliller” kısmının 38.sırasında saydığı Şevket Kazan’ın ”Refah Gerçeği” adli 

kitabının 3.cildinin 502 sayfasında Adalet Bakanı Şevket Kazan mahkemenin iddiasına cevap verir 

gibi “Oysa gerçek hiç de öyle değildi” ifadesi ile başladığı anlatımında Başbakan Erbakan’ın 

istifasının herhangi bir baskı ve dayatma sonucu değil, tamamen iki parti arasında önceden 

imzalanmış bir protokol gereği olduğunu açıklamaktadır;  

   

         
 

Ayrıca Tanık Şevket Kazan 75.Celsede (Tutanak s.4-5) “Mahkeme Başkanı: “Şevket bey 

doğrudan bu yargılanan sanıklarla ilgili tutamıyorsunuz şu an belki de HERHANGİ BİR SİZE 

YÖNELİK BİR HÜKÜMETİN İSTİFASI KONUSUNDA TEHDİT İÇEREN SÖZ VEYA DAVRANIŞ VEYA 

DOLAYLI YOLDAN SİZE GELDİ Mİ? YANİ Bİ MUHATAP OLMA DURUMUNUZ OLDU MU?”  

Tanık Şevket KAZAN : “HAYIR MARUZATIM BUNDAN İBARET “  diyerek iddiayı yalanlamıştır.   

Mahkeme gerekçeli kararında, tanığın 75.celsedeki sözlü beyanından hiçbir alıntı yapmadan, 

doğrudan bilgi sahibi olmadığımız savunma hakkı tanınmamış “yazılı beyanı”na ve “Refah 
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Gerçeği-3” başlıklı kitabına atıf yaparak kararına dayanak aldığından, tanığın mahkemedeki 

geçerli beyanı ile çelişen ve tanık tarafından mahkemede ifade edilmeyen tüm yazılı beyanlarını 

kabul etmediğimizi ve hukuka aykırı delil niteliği taşıdığını beyan ederiz. Şikayetinden vazgeçtiğini 

ve hükümetin istifası konusunda doğrudan ya da dolaylı olarak tehdit içeren söz veya davranışa 

muhatap olmadığını açıkça beyan eden Tanığın, üstelik yukarıda yer alan bahse konu kitabın 502 

sayfasındaki açık irade beyanı karşışında, söz konusu kitapta yer aldığı iddia edilen yoruma dayalı 

siyasi düşüncelerin atılı suça delil olarak gösterilmesi hukuk dışıdır. Tanığın  beyanlarına ilişkin  

kapsamlı değerlendirme dilekçemizin 27.D maddesinde yer alan “TANIK ŞEVKET KAZAN (Refah-

Yol Adalet Bakanı)” başlığı altında detayları ile incelenmiştir.   

 

KKK. (39). ŞÜKRÜ KARACA'NIN ERBAKAN'I İSTİSKAL EDECEKLERİ YÖNÜNDEKİ BEYANINA 

DAİR 01.08.2012 TARİHLİ ARAŞTIRMA TUTANAĞI  (Kls. 137 S: 122-134) (G.K.s.3291-3292): 

 

Kamuoyunun 2010 yılına kadar hiçbir yerde duymadığı, bu sözleri kimden ne zaman ve 

nerede duyduğunu, yanında kim olduğunu, Erbakan’a ne zaman ve kimin direktifi ile aktardığını 

dahi belirtmeyen bu kişinin uydurma beyanlarının  hiçbir asker kişi ya da BÇG ile hiçbir ilişkisi 

yoktur.   

 

Gerekçeli karar 3291-3292’de; “Ankara C.Başsavcı Vekilliğince (TMK 10 SMY) yürütülen 

20111/206 sayılı soruşturması kapsamında 10 Ağustos 2010 tarihinde TRT Haberde yayınlanan 

Kozmik oda programında Rıdvan Memi'nin konuğu olan ve 23 Şubat-1 Mart 2009 tarihli Aksiyon 

Dergisinin 742. sayısında yer alan "28 Şubat bir cunta hareketiydi" başlıklı Tansu Çiller'in 

danışmanlarından olan ve 05.01.2014 tarihinde ölen ŞÜKRÜ KARACA ile yapılan röportajda; 10 

Ağustos 2010 tarihinde TRT Haberde yayınlanan Kozmik oda programına konuk olan Tansu 

Çiller'in eski danışmanı Şükrü Karaca'nın 28 Şubat sürecinde Başbakan Erbakan'ı her şey daha 

kötü olacak diyerek istifa etmeye ikna eden isim olarak tanınan ve Türkiye'nin kendisini Çillerin 

kara kutusu olarak tanıdığı Karaca, Erbakan'a "siyasi onurunuzun zedeleneceği olaylara maruz 

kalabileceği" uyarısı yaptığını, söylediklerinin blöf olmadığını "Erbakan'ı istiskal edeceklerdi" 

Rıdvan Memi'nin ısrarla bunun içeriğini sorması üzerine "İstifa etmediği takdirde Erbakan'ı genç 

bir teğmene tokatlatacaklardı. Bunu kameraların karşısında herkesin gözü önünde 

yaptıracaklardı. Bunu bu açıklıkta söylemedim Erbakan'a. Ama anladı ve bu noktadan sonra 

istifa etti" şeklinde beyanda bulunmuştur.” Denmektedir.  Gerekçeli kararda bu kısımda yer alan 

yukarıdaki özet, “kes yapıştır” nedeni ile anlam bozukluğuna uğramış olsa da mahkemenin ne 

demek istediği anlaşılmıştır. 

 

Başbakan Erbakan’ın en yakınında bulunan başta dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan bile 

böyle bir ifadeyi duyduğuna veya Erbakan’ın kendisine aktardığına dair bir beyanda 

bulunmamıştır. Mahkemenin, bir kısım cümlelerine atıf yaparak delil saydığı “Refah Gerçeği-3” 

kitabı ile bu kitabın diğer ciltlerinde de böyle bir ifadenin duyulduğuna  dair bir beyan 

geçmemektedir. Ayrıca, Tansu Çillerin “kara kutusu” olarak bilinen ve danışmanı olan bu şahsın  

böyle bir ifadesini    öncelikle  Tansu Çiller’in duyması ve  89.celsede SEGBİS le verdiği beyanında 

ve yazılı dilekçesinde de safahatı ile açıklaması gerekirdi.  Kaldı ki;  Bu şahıs bu sözleri  Başbakan 

Erbakan’a söylediğini belirtmiştir. Danışman olan bu şahsın, Tansu Çiller’in bilgisi ve onayı 

olmadan gidip Başbakan Erbakan’a aktarması ve bu ifadelerin diğer hükümet üyelerince de 

bilinmemesi  siyaseten de mümkün olamayacağına göre,  bu ifadenin uydurma bir beyan olduğu 
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açıktır.  Kendilerince ne olduğu belli  olmayan 5 Mayıs 1997 tarihli belgeyi koşturarak hükümetin 

diğer üyelerine, Başbakana ve Cumhurbaşkanına ileten Tansu Çiller ve Meral Akşener’in kendi 

siyasi planları açısından böyle bir vahim ifadeye sessiz kalması da beklenemez. Gerekçeli kararda  

bu ifadeyi atılı suça delil sayan, hatta  cebir-şiddet unsuru olarak gösteren mahkeme;  89. Celsede 

danışmanı olduğu Tanık Tansu Çiller’e ve 75.celsede yakın mesai arkadaşı Adalet Bakanı Şevket 

Kazan’a dahi bu iddiayı sormamıştır. Kaldı ki hem Tansu Çiller hem de Şevket Kazan bu ve benzer 

iddiaları yalanlayacak şekilde kendilerinin dolaylı ya da doğrudan sözlü ya da fiili bir cebir-şiddet 

olayına maruz kalmadıklarını da beyan etmişlerdir. Mahkeme Şükrü Karaca tarafından kişisel 

hangi amaçla söylendiği belli olmayan bu ifadenin gerçekliğini araştırma ihtiyacı hissetmemiş, 

hiçbir sanığa bu yönde bir suç isnat etmemiş, kanıtlarını ortaya koymamış, ancak magazin 

haberinden atılı suça delil üretmiştir.  

 

Bu uydurma ifadenin atılı suç ile bir ilişkisi olmasa da, kendi ikbal ve siyasi hedefleri açısından 

Doğru Yol partisi ve genel başkanının siyasi faaliyetlerini danışmanı vasıtasıyla nasıl kotardığına 

bir işarettir;    

 

Erbakan’ı istifaya zorlayanın Tansu Çiller olduğunun, Tansu Çiller ve kurmaylarının Doğruyol 

Partisindeki huzursuzlukları gidermenin, partiden daha fazla istifaları önlemenin çaresi olarak, 

koalisyon protokolünde ‘Hükümet Başkanlığı’ görevinin değişim süresinin iki yıldan bir yıla 

indirilmesinde gördüklerini,  dönemin DYP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Tanık Hasan 

Ekinci mahkemedeki beyanlarında (Md.27.E.) bu konuda Erbakan’ın nasıl ikna edildiğini 

ayrıntısı ile açıklamıştır. Çiller’in, Başbakanlığı Erbakan’dan koşulsuz almak ve Refah Partisini 

sandıkta ezmek, erken seçimde tek başına ya da büyük ortak olarak koalisyonda Başbakanlığını 

garantilemek üzere MGK kararlarına tam destek verdiğini de açıklayıp, koalisyondan çekilme 

tehdidi ile, 31 Aralık 1997 tarihinde yeni koalisyon anlaşmasının açıklandığı, 1 Haziran 1997 

tarihinde ise “başbakanlığın devri” ve “erken seçim” kararı aldıkları basından bilinmektedir.  Bu 

siyasi ikna manevralarında, Çiller’in “kara kutusu” Şükrü Karaca’nın da görev aldığı,  iddia edilen 

ifadelerle olmasa da, gerçeklikle ilişkisiz benzer senaryolar ve yöntemler üretilerek Erbakan’ın 

ikna edilmeye çalışıldığı da anlaşılmaktadır.    

 
Yanısıra; Gazeteci/milletvekili Tuncay Özkan Kasım 2016 da katıldığı bir TV programında 

(Halk TV) FETÖ mensubu olduğu için ihraç edilen dönemin Emniyet İstihbarat Şube Müdürü 

Sami USLU’nun, Ali Fuat Yılmazer (İst.Eski Em. Md.Yrd) ve Recep Güven’in ( eski Diyarbakır 

Emniyet Müdürü) M. GÜNDÜZ- F. ŞAHİN in basılma olayını organize ettiğini açıklamıştır. 

Programda TV Haber Müdürü olduğu dönemde, muhabirlerini S.USLU nun bizzat kendisini 

arayarak “bir operasyon yapacağız gelin” dediğini ifade ederek o dönemde bizzat yaşadıklarını 

dilekçemizin birkaç bölümünde açıklamıştık.  

 

İddianamede ve gerekçeli kararda yer alan; Tansu Çiller’in danışmanı Şükrü Karaca isimli 

şahsın, Ergenekon kumpası bütün hızıyla sürerken, M.Gündüz-F.Şahin olayının S.USLU ve JİTEM 

tarafından kurgulandığına dair 2009 yılında Aksiyon dergisindeki açıklaması,  Ergenekon 

davasının FETÖ kumpası olduğunun anlaşılması ve Veli Küçük’ ten çıkan,  içinde   Aczimendi 

olayının TSK tarafından  Harbiye Ordu Evinde planlandığını  gösteren sözde belgelerin (Flaş disk) 

FETÖ tarafından Ergenekon Davasına monte edilmek üzere kumpasla üretildiğinin, Ergenekon 

davası gerekçeli (beraat) kararında yer bulması ile çökmüştür.  Bu çöküş sadece, Aczimendilerin 
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TSK tarafından kullanıldığı yalanını ortaya koymakla kalmamış, 28 Şubat davasının bir FETÖ 

kumpası olduğunu da  açıklamıştır. Ancak, burada yargı tarafından açıklanması gereken bir diğer 

husus ise, Şükrü Karaca isimli şahsın, Ergenekon kumpas davasında FETÖ  yargısına verdiği bu  

desteğin ve henüz FETÖ nün kadrolaşma ve kumpas faaliyetlerini sürdürdüğü bir dönemde ileri 

sürdüğü bu iddianın  gerekçesidir.    

 

LLL. (40).   KOVUŞTURMA AŞAMASINDA GELEN BELGE,BEYAN VE DELİLLER (G.K.s 3292-3302) 

 

Kovuşturma aşamasında sanık ve avukatları tarafından lehte delil olmak üzere başta Gnkur 

Başkanlığı ve MGK Genel Sekreterliği olmak üzere mahkemeden temin edilmesi istenen  

belgelere ilişkin talep ve sonuçlar, gerekçeli kararda çarpıtılmış, esas delil olacak belgeler 

mahkemenin kendi isteme kararına rağmen kurumun hukuk dışı gerekçesi ile toplanmamış, 

kovuşturma aşamasında gelen bazı belgeler ise gerekçeli kararın ne bu kısmında ne de diğer 

kısımlarında değerlendirilmemiş yok sayılmıştır. Öncelikle  gerekçeli kararda bu kısımda yer alan 

kovuşturma aşamasında gelen belge, beyan ve deliller, ortaya çıkan gerçekler ve çarpıtmalar 

değerlendirilecek olup, devamında kovuşturma aşamasında gelen, ancak bu kısımda yer 

verilmeyen ve hiç söz edilmeyen,gerekçeli kararda değerlendirilmeyen belge, beyan ve deliller 

değerlendirilecektir;  

 

 GEREKÇELİ KARARDA (S.3292-3303) KOVUŞTURMA AŞAMASINDA GELEN BELGE, BEYAN VE 

DELİL OLARAK SAYILANLAR;  

 

1) (1) Çetin Doğan Müdafi Hüseyin Ersöz’ün  Hasan Celal Güzel’in şikayeti üzerine 

DGM Başsavcılığınca açılan soruşturmada Gnkur Başkanlığınca DGM C.Başsavcılığına 

gönderilen “NİSAN 1997” TARİHLİ “BATI HAREKAT KONSEPTİ” KONULU TASLAK BELGENİN 

gerçek taslak belge olduğunu belirten 29 Temmuz 1997 tarihli yazısının onaylı suretinin 

istenmesi  talebi;  

 

Mahkeme gerekçeli kararda bu talebi aktarırken “6 MAYIS 1997 TARİHLİ “BATI HAREKAT 

KONSEPTİ“ KONULU BELGE İLE İLGİLİ SORULAN SORUDA..” cümlesi ile başlayarak, Gnkur 

Başkanlığının Ankara DGM Başsavcılığına yazdığı 29 Temmuz 1997 tarihli cevap yazısının sanki 

sözde 6 Mayıs 1997 tarihli belgeye ilişkin bir cevap yazısı olduğu izlenimi yaratmıştır.  

Mahkeme gerekçeli kararda sanık  avukatınca talep edilen yazının “ NİSAN 1997” tarihli gerçek 

taslak belge ile ilgili olduğunu gizlemiştir.  Mahkemenin cümle gizleyerek yaptığı bu saptırması 

açık bir kasıttır.   

 

Gnkur Başkanlığının 29 Temmuz 1997 tarihli  cevap yazısı gün bilgisi bulunmayan  gerçek 

taslak belge olan “ NİSAN 1997” tarihli “Batı Harekat Konsepti” ile ilgilidir.   NİSAN 1997 

TARİHLİ “BATI HAREKAT KONSEPTİ 29 TEMMUZ 1997 TARİHİ İTİBARİ İLE HALEN TASLAKTIR. Bu 

nedenle 29 Temmuz 1997 tarihinde taslak olan bir belgenin 6 Mayıs 1997 tarihinde 

yayınlanarak yürürlüğü girmesi de mümkün değildir. Bu ifade ayrıca 6 Mayıs 1997 tarihli sözde 

belgeyi de ıskat etmektedir.  

 

Mahkemenin gerekçeli karar sayfa 3292 de ki ifadesi aşağıdadır;  
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“1.Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/43 esas 03.12.2013 tarihli 41. Nolu 

celsesinde; Sanık Çetin Doğan müdafii Av. Hüseyin Ersöz müvekkilinin C.Başsavcılığındaki 

ifadesinde kendisine 6 Mayıs 1997 tarihli “Batı Harekat Konsepti“ konulu belge ile ilgili sorulan 

soruda” Genelkurmay Başkanlığının 29 Temmuz 1997 tarihli Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 

Cumhuriyet Başsavcılığına (Hz.1997/285) hitaben yazılan Genelkurmay Başkanı namına Fevzi 

Türkeri Tümgeneral İKK. ve Güv. D. Başkanı imzalı cevabi yazılarında Batı Harekat Konseptinin 

taslak metin olarak gerçek belge olduğunu bildirdiği” şeklinde soru sorulduğunu, Genelkurmay 

Başkanlığının 29 Temmuz 1997 tarihli yazısında konsept belgesinin taslak metin olduğunun 

bildirildiğini belirterek, bu yazının onaylı suretinin Ankara C.Başsavcılığından istenmesini talep 

etmiş ise de; söz konusu soruşturma dosyasının ve bu arada bahsi geçen yazının da 23.07.2012 

tarihli aslı gibidir şerhini içerir örneklerinin dosyada bulunduğu, Genelkurmay Başkanlığının 29 

Temmuz 1997 tarihli Fevzi Türkeri imzalı yazısında Batı Harekat Konsepti ve diğer belgelerle ilgili 

olarak aynen ”İrtica tehdit değerlendirmesine esas olacak, irticai faaliyetlerin tespitine ilişkin 

Gizli, gizlilik dereceli ve kişiye özel gerçek belgelerdir” denildiği görülmekle söz konusu talebin 

reddine karar verilmiştir.”  Denmektedir.  

 

Mahkemenin gerekçeli kararda, sanık avukatınca sorulan sorunun, Genelkurmay 

Başkanlığının 29 Temmuz 1997 tarihli yazısı ile verilen cevabın “NİSAN 1997” tarihli gerçek taslak 

belgeye ait  olduğunu  “bahsi geçen yazı” ifadesi ile gizleyerek,  üstelik ”İrtica tehdit 

değerlendirmesine esas olacak, irticai faaliyetlerin tespitine ilişkin Gizli, gizlilik dereceli ve 

kişiye özel gerçek belgelerdir” şeklinde koyu ve altı çizili olarak yazıp, bahsi geçen yazının  sanki 

CD 5 içinde bulunan 6 Mayıs 1997 tarihli sahte “Batı Harekat Konsepti” olduğu algısını yaratma 

çabasına giriştiği görülmektedir.    

 

2) (2) FETÖ üyesi M.Köse’nin sözde 7 Nisan 1997 tarihli bilgisayar çıktısı toplantı 

tutanağının, Gnkur Başkanlığında kim tarafından nerede ne zaman, nasıl bulunduğu, belgenin 

arşiv kaydının olup olmadığı, bulunduktan sonra ne işlem yapıldığı, nerede nasıl saklandığı, 

tutanak tutulup tutulmadığının Gnkur Başkanlığından sorulması talebi;   

 

Gnkur Başkanlığının bu soruya cevabı ile, 7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağının 

kumpas ürünü olduğu  ortaya çıkmış, ancak mahkeme sorulan soruya verilen cevap hakkında 

hiçbir değerlendirmede bulunmamıştır.  

 

    Mahkeme gerekçeli karar sayfa 3292 de;  

 

“2.Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 30.10.2013 tarihli 26. Celsede "Genel 

Kurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğine yazı yazılarak, 7 Nisan 1997 tarihinde Genel Kurmay 

Başkanlığı İnönü Salonunda irtica konusunda alınacak tedbirler konulu toplantı tutanağının 

Genel Kurmay'da bulunan örneğinin nerede, ne zaman, kim tarafından, nasıl bulunduğu, 

belgenin arşiv kayıtlarında olup olmadığı, sonradan bulunmuş ise bulunduktan sonra 

herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı, bu konuda bir tutanak tutulup tutulmadığı, 

bulunduktan sonra nerede ve ne şekilde saklandığı sorulmuş, 

 

25.11.2013 tarihli 37 nolu celsede Genelkurmay Başkanlığına 07 Nisan 1997 tarihinde İnönü 

Salonunda yapılan "İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler " konulu toplantı tutanağı ile ilgili 
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01/11/2013 tarihli yazımıza GEREĞİ İÇİN Gnkur. Bşk.lığında Adli Müşavirliğine gönderildiği 

şeklinde bilgi verildiği, 

 

07.01.2014 tarihli 53. nolu celsede Genel Kurmay Başkanlığının 18.12.2013 tarih ve 

90041999 sayılı yazısı ile Mahkememizin 01/11/2013 tarihli ara kararı ile istemiş olduğu, 07 

Nisan 1997 tarihli toplantı ile ilgili cevabı yazı gönderildiği anlaşılmıştır.”   Demektedir.  

 

Ancak, mahkeme heyetince yazıda ne cevap verildiğini açıklanmamış, gizlenmiş, aksine, 

yazı içeriğinde bulunmayan cümleler kullanılarak manipülasyon yapılmıştır. 

 

MAHKEME HEYETİNİN GNKUR BAŞKANLIĞININ 1.11.2013 TARİHLİ FETÖ ÜYESİ M.KÖSE 

İMZALI  CEVAP YAZISI İLE İLGİLİ MANİPÜLASYONU;   

 
Sanıklar tarafından Mahkemeden Gnkur. Başkanlığınca 30 Ocak 2013 tarihinde gönderilen 

yazının EK-A’sında bulunan söz konusu bilgisayar çıktısı  toplantı tutanağı  (07 Nisan 1997 Tarihli 

“İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler” isimli belge suretinin)  hakkında bir kısım soruların 

sorulması istenmiş; 13.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından; söz konusu bilgisayar çıktısının 

karargâhın hangi biriminde, ne zaman, kim tarafından, nasıl bulunduğu, belgenin arşiv 

kayıtlarında olup olmadığı, sonradan bulunmuş ise bulunduktan sonra herhangi bir işlem 

yapılıp yapılmadığı, bu konuda bir tutanak tutulup tutulmadığı, bulunduktan sonra nerede ve 

ne şekilde saklandığı” 01.11.2013 tarihli ara kararı ile Genelkurmay Başkanlığından 

sorulmuştur.  

 

13.Ağır Ceza Mahkemesinin 01.11.2013 tarihli müzekkeresine  Genelkurmay Başkanlığı Adli 

Müşaviri Muharrem KÖSE imzalı 18.12.2013 tarihli yazı ile ;  

 

“Genel Sekreter İcra Subaylığı kayıt ve arşivlerinde yapılan inceleme esnasında İcra subaylığı 

odasındaki arşiv evrakının bulunduğu dolap içerisinde ilgi (b) ile sorulan sayfaların bir benzeri 

bulunmuştur. Bulunan sayfaların üzerinde herhangi bir imzanın mevcut olmadığı, sayfaların 

orijinal mi yoksa tıpkıçekim mi olduğunun anlaşılamadığı ve bulunan sayfalarla ilgili olarak evrak 

kayıtlarında herhangi bir husus olmadığı tespit edilmiştir.” şeklinde cevap verilmiştir.  

 

Muharrem KÖSE imzalı bu cevabi yazıda, mahkeme tarafından sorulan bilgisayar çıktısı 

belgenin “kim tarafından, nasıl bulunduğu, bu konuda bir tutanak tutulup tutulmadığı,  

bulunduktan sonra nerede ve ne şekilde saklandığı” sorularına ise hiç cevap 

verilmemiştir.   

 

Ancak mahkeme heyeti, FETÖ üyesi  M.KÖSE imzası ile mahkemeye gönderilen Gnkur 

Başkanlığının 18.12.2013 tarihli bu yazı içeriğini gizlediği gibi,  yazı içeriğinde bulunmayan 

“GEREĞİ İÇİN Gnkur. Bşk.lığında Adli Müşavirliğine gönderildiği şeklinde bilgi verildiği” şeklinde 

bir cümle ile,  sanki 7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağının, 1997 yılında Adli 

Müşavirliğine gönderildiği gibi anlaşılacak biçimde algı yaratmaya çalışmıştır.  
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Başı sonu belli olmayan,  cümle aralarına monte ettiği anlamsız  ifadeler ile  belgeleri ve 

gerçekleri çarpıtma, algı yaratma arayışında olduğu anlaşılan mahkeme heyetinin siyasi  

maksadını her vesile ile ortaya koymakta olduğu da gözlenmektedir.  

 

Gnkur Başkanlığının 18.12.2013 tarihli yazısı ile; 7 Nisan 1997 tarihli bilgisayar çıktısı sözde 

toplantı tutanağının,  evrak arşiv kaydı bulunmadığı, kim tarafından, nasıl bulunduğunun belli 

olmadığı, bulunduğunun tutanakla tespit edilmediği, nasıl ve ne şekilde muhafaza edildiğinin  

belli olmadığı, sözde toplantı tutanağının  FETÖ üyesi M.KÖSE tarafından üretilerek FETÖ üyesi 

Bilgili’ye gönderildiği ve hukuka uygun delil niteliği taşımadığı, aksine bir FETÖ kumpas ürünü 

olduğu da ortaya çıkmıştır. Mahkeme heyeti,  FETÖ  kumpas davalarında (İzmir Casusluk 

kumpası davası) yazışmalarda usülsüzlük yapmak iddiası ile yargılanan FETÖ üyesi M.Köse’nin, 

resmi kaydı ve emaresi bulunmayan sözde toplantı tutanağını üreterek göndermediğine hiçbir 

biçimde kefil olamaz.  

 

3) (3) 54. hükümetin görevden ayrılmasından önce RP ve DYP arasında yapılan 31 

Mayıs 1997 tarihli  protokolün TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinden istenmesi talebi;  

 

Gazete yorumlarından delil üreten mahkeme heyeti, Refah Partisi ve Doğru Yol partisi 

arasında 31 Mayıs 1997 tarihinde Başbakan değişimini ve hükümetin istifasını öngören,                 

1 Haziran 1997 tarihinde basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulan ve 2 Haziran 1997 tarihli 

tüm gazete haberlerinde kaydı bulunan anlaşmayı, buna ilişkin bir protokolün TBMM arşivinde 

bulunmadığı gerekçesi ile YOK SAYMIŞTIR. DGM de yargılanıp Hizbullah terör örgütüne yardım 

ve yataklık ile propagandasını yapmaktan mahkum olan Bekir Yıldız ve hakkında çıkan gazete 

haberlerini delil görüp, şahsı müşteki sayan mahkeme, siyasi tarihi dahi çarpıtıp, 31 Mayıs 1997 

tarihli  anlaşmaya ilişkin bir protokolün TBMM kayıtlarında olmadığını ileri sürerek, bu komik 

gerekçe ile bu delili yok sayıp,  bu yöndeki savunmalara itibar etmemiştir.   

 

Mahkeme gerekçeli karar sayfa 3292-3293 de;  

 

“3. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 03.12.2013 tarihli 41. nolu celsede 54. 

hükümetin görevden ayrılmasından önce RP ve DYP arasında imzalandığı belirtilen 31 Mayıs 1997 

tarihli protokolün TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinden istenmesine karar verilmiş, 

20.01.2014 tarihli 59. nolu celsede TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığının cevabi 

yazısında 54. Hükümeti oluşturan partiler arasında imzalandığı belirtilen 31.05.1997 tarihli 

protokolün yapılan araştırmada bulunamadığının bildirilmiştir. 

 

       “Böyle bir protokol bulunamadığından 30 Mayıs 1997 günü biraraya gelen koalisyon 

toplantısında görev değişikliği için bir protokol hazırlanması için bir karar almışlar 1 gün sonra 

yani 31 Mayıs 1997 de hükümet değişikliği için protokol imzalanmıştır. Esasen hükümet bu 

protokolü imzalamakla hükümet değişikliğini kabul etmiş bulunmaktadır dolayısıyla BÇG ile 

hükümet değişikliğinin uzaktan ve yakından ilgisi bulunmamaktadır. BÇG'nin bu tarihte henüz 

hiçbir faaliyeti olmadığına göre hükümetin istifası ile BÇG arasında ilişki kurulması tamamen art 

niyetli soyut bir değerlendirmedir şeklindeki savunmaya itibar edilmemiştir.” Şeklinde 

değerlendirmede bulunmuştur.   
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ANCAK, MAHKEMENİN ÇARPITILMIŞ DEĞERLENDİRMESİNE RAĞMEN BU DELİL, İDDİALARI 

ISKAT EDEN, KUMPASI ORTAYA ÇIKARAN,DAVANIN NASIL BİR SİYASİ DAVA OLDUĞUNU, 

ORTAYA KOYAN BİR İBRET BELGESİDİR.  

 
Henüz 10-11 Haziran 1997 tarihli  brifingler gerçekleşmeden çok önce, 31 Mayıs 1997 

tarihinde koalisyon protokolüne uygun olarak yeni bir protokol / mutabakat (ya da sözleşme) 

hazırlandığı, 1 Haziran 1997 tarihinde Başbakan Erbakan ve T.Çiller ortak basın açıklaması ile 

Başbakanlığın devri ve erken seçim kararının alındığının zaten ilan edildiği siyasi ve tarihi bir 

gerçektir. Bu husus dilekçemizin “Mahkemenin Gizlediği, Refah-Yol Hükümetinin İstifa 

Gerekçesini Oluşturan 18 Haziran 1997 Öncesi Siyasi Olaylar ve Gerçekler” başlığı altındaki  36.B 

maddesinin “REFAH – YOL Hükümetin istifasından önce “ERKEN SEÇİM” ve “BAŞBAKANLIĞIN 

DEVRİ” konusunda Erbakan ve Çiller’in anlaşması” başlıklı “1).” bendinde açıklanmıştır.  

 
Siyasi partilerin kendi aralarında vardıkları uzlaşmalara ait (yazılı ya da sözlü) belge ya da 

taahhütleri TBMM Bşk.lığı Genel Sekreterliğine bildirme yükümlülüğü hiç süphesiz ki yoktur. Bu 

belge ya da taahhüdü belgelendirmenin tek adresi TBMM Bşk.lığı Genel Sekreterliği 

(kütüphane) değildir. Bu yazılı-sözlü yeni karar/sözleşme/protokol, adı her ne ise, BASIN 

YOLUYLA ZATEN AÇIKLANMIŞ VE İLAN EDİLMİŞTİR. Tarihin kütüphanesinde bulunmaktadır. 

Kendi iddiasını gazete küpürlerine bağlayan mahkeme, medyada yer almış, TRT devlet 

televizyonunda yayınlanmış bir tarihi açıklamayı ve uzlaşmayı yok sayamaz.Mahkemenin, 

kütüphanede protokol arama işlemi, maddi gerçeği ortaya çıkarmaya karşı oluşturduğu direnç ve 

yasak savmanın ötesinde değildir. 

 

Mahkeme, gerekçeli kararda saydığı kendi deliline dahi sadık kalmamıştır. Mahkemenin 

delil olarak saydığı Şevket Kazan’ın “Refah Gerçeği” isimli kitabının 3.Cildinin  495. Sayfasında;  

N.Erbakan 28 Mayıs 1997 tarihinde erken şeçime gitmek sartıyla Başbakanlığın Tansu Çiller’e 

devredileceğini açıkladığı,  30 Mayıs 1997 günü Erbakan ve Çiller’in bir araya gelerek GÖREV 

DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN BİR PROTOKOL HAZIRLANMASINA KARAR verildiği, 31 Mayıs 1997 TARİHİNDE 

İSE MAHKEMENİN BİR TÜRLÜ BULAMADIĞI (!) GEÇİCİ BİR PROTOKOLÜN İMZALANDIĞI İFADE 

EDİLMEKTEDİR. Delil olarak gerekçeli kararda yer alan kitabın 495.sayfasından alıntı aşağıdadır;  

 

 
 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 854 / 1709 
 

 

Çiller ve Erbakan 31 Mayıs 1997 tarihli yeni / geçici protokol ile ilgili olarak 1 Haziran 1997 

günü ortak bir basın açıklaması yaparak;   1997 yılı içinde erken seçim yapılması, Siyasi Partiler 

kanunu ile Seçim kanununu değiştirerek partilerin ittifak yapmasının sağlanması ve Başbakanlığın 

devri konusunda anlaştıklarını açıklamıştır. 2 HAZİRAN 1997 TARİHLİ MİLLİYET GAZETESİNE 

YANSIYAN HABER AŞAĞIDADIR; 

 

 
 

  Mahkeme, gazete küpürlerini ve sözde tanıkların kendilerinden başka şahidi bulunmayan 

sözde ifadelerini kararına esas alırken,  delil toplama görevini FETÖ amaçları uğruna yerine 

getirmeyen FETÖ üyesi Bilgili’nin yerine, yeni delil olarak mahkeme heyetine verdiğimiz, 21 

Haziran 1997 N.Erbakan-T.Çiller-M.Yazıcıoğlu basın açıklamasını ve açıklanan 31 Mayıs 1997 

tarihli yeni kararı (protokolü) yok saymaya kalkmıştır. Bu basın açıklamasında, yeni / geçici 

protokol N.Erbakan tarafından ziyadesiyle anlatılmaktadır. Kaldı ki, bu basın açıklaması TBMM 

içindeki salonda yapıldığından TRT devlet arşivinde de bulunmaktadır. Mahkemenin bu 

değerlendirmesinin ne hukuki ne tarihi bir değeri yoktur. Mahkemenin, ileri sürdüğü iddiaları 

kökünden çürüteceğinden endişe ederek yaptığı çaresiz bir değerlendirmedir. Mahkemenin 

TBMM Genel Sekreterliğinde bulunamadı diyerek (sanki bulunması gerekiyormuş gibi) itibar 

etmediği bu protokol, aşağıda açıklandığı gibi 1 Haziran 1997 tarihinde basın açıklaması ile ilan 

edilmiş, siyasi tarihin kütüphanesine konulmuştur.   

 

4) (4) T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in CMK'nın 43/4 maddesi gereğince, 

kendi takdiri ile tanıklıktan çekilmesine dair yazı;  

 

Mahkeme gerekçeli karar sayfa 3293 de;  

 

“Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 27.06.2014 tarihli 66. Nolu celsesinde; Tanık 

sıfatıyla dinlenilmesi konusunda dönemin T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in CMK'nın 

43/4 maddesi gereğince, kendi takdiri ile tanıklıktan  çekilebileceği hatırlatılarak, bu konuda 

kendisine bildirimde bulunulmasına karar verilmiş, 27.10.2014 tarihli ve 67. nolu celsede tanık 
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sıfatıyla dinlenilmesi konusunda dönemin T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in CMK.nın 43/4 

maddesi gereğince 18.07.2014 tarihinde vekili Av.Muhammet Sadık Avundukoğlu'na davetiye 

tebliğ edildiği ve 02.10.2014 tarihli cevapta TANIKLIK YAPMAYACAĞINA dair yazı ibraz 

edilmiştir.” Şeklindeki değerlendirme ile yetinmiştir. 

 

Ancak, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonun her türlü rapor ve belgesini delil olarak 

dosyaya koyan mahkeme, eşitlik ilkesine aykırılıkla T.C. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, 

aynı komisyondaki iddiaları çürüten beyanlarını yok saymış gizlemiştir.  Bu durum mahkemenin 

aleyhte hüküm vermek için özel bir çaba sarfettiğinin de karinesidir.  

 

Mahkemenin gerekçeli kararda açıklamaktan sürekli kaçındığı 9.Cumhurbaşkanı Süleyman 

Demirel 7.11.2011 tarihinde TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna verdiği beyanından 

alıntılar dilekçemizin 27. A. Maddesinde detayları ile açıklanmış olup  bir kısmı aşağıdadır;  

 
Sayfa 31; “Tansu Hanım “BİZ, NECMETTİN HOCA’YLA ANLAŞTIK. BU ANLAŞMA GEREĞİ 

BENİM BAŞBAKAN OLMAM LAZIM.” DEDİ ve Necmettin Hoca da öyle dedi, BEN DE DEDİM Kİ: 

“BEN NECİYİM? Ben Cumhurbaşkanıyım. ŞU ANAYASAYA GÖRE BAŞBAKANI BEN TAYİN EDERİM, 

ATARIM. ONUN İÇİN, SİZ BİRİNİZ ALIP BİRİNİZ BIRAKMA YOLUNU KENDİ ARANIZDA YAPARSINIZ 

AMA BURADAN GEÇMEZ. Ben şimdi bakacağım, sen bıraktıktan sonra güvenoyu alabilecek 

hükûmet hangisiyse ona vereceğim.” 

 

Sayfa 32; “Cumhurbaşkanı eğer güvenoyu alamayacak bir kişiyi Başbakan tayin ederse 

bunun tek çaresi tayin ettiği kişiye güvenoyu vermemektir Meclisin. Yani Cumhurbaşkanıyla 

Meclisin yetki kavgası girer burada işin içine. Ben diyorum ki: “Bu adam güvenoyu alamaz.” “Peki, 

sen oy mu veriyorsun? VeriyorumMeclis de diyor ki: “Biz de buna güvenoyu veriyoruz.” 

Güvenoyu verdiği anda o Başbakan olur. Bizim ölçülerimize göre, o günkü ölçülere göre TANSU 

HANIM’IN KURACAĞI BİR HÜKÛMETİN GÜVENOYU ALMA İMKÂNI YOKTU, 

 
Sayfa 59; DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL : Şimdi, geliyoruz hükûmet 

meselesine: Sayın Erbakan beni 18 Haziran günü ziyaret etti. Kaç gün geçmiş 28 Şubattan? (..)Üç 

ay geçmiş. Her şey normal, her şey… Üç ay on sekiz gün geçmiş. Dedi ki “Ben istifa ediyorum.” 

“Niçin ediyorsun?” Dedi ki “Gerginlik var. Bu gerginliğin ortadan kalkmasını böyle mümkün 

görüyorum.” “Sana istifa et diyen oldu mu?” Ben soruyorum. “Hayır.” Ondan sonra, “Ben 

sıkıştım da istifa ettim.” Bu laf mı yani? 18 Mart sonrasında neşredilmiş dokümanlar var 

burada, şimdi göstermek istemiyorum. O dokümanlarda, kendisinin sıkıştırıldığı falan olmadığı, 

kendi rızasıyla istifa ettiği açıkça söyleniyor, her yerde. 

 

Sayfa  60; “Şimdi, bakın, eğer bu darbe olsa, 28 Şubat darbe olsa…  

BAŞKAN – Affedersiniz “Postmodern darbe” tanımlamasına katılır mısınız?  

DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL – “…. Yani kesinlikle katılmam çünkü 

darbe diyorsun, nereyi darp etmiş bu? Nereyi? Meclisi. Meclis duruyor. Öyle duruyor ki daha 

sonra seçime gitme imkânı oluyor. Nereyi darp etmiş? Hükûmeti. Hükûmet de duruyor. Nereyi 

darp etmiş? Anayasa… O da duruyor. Ben şunu söyleyeyim: O Meclisin kalabilmesinde, o 

Anayasa’nın kalabilmesinde ve o Hükûmetin kalabilmesinde benim rolüm var. 
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5) (5) 54. T.C Hükümet protokolünün istenmesi;  

 

Mahkeme heyeti 54.Cumhuriyet Hükümeti (Refah-Yol) protokolünü TBMM Genel 

Sekreterliğinden  getirtmiş,  dava ile ilgisi bulunmayan özetle yetinmiş, ancak  davanın esas 

delilini oluşturan ve protokolde yer alan konuları gizlemiştir. Mahkeme heyeti gerekçeli karar 

sayfa 3293 de;  

 

“Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 01.10.2013 tarihli 22. nolu celsede TBMM 

Genel Sekreterliğine müzekkere yazılarak 54. T.C Hükümet protokolünün istenmesine karar 

verilmiş, 25.10.2013 tarihli ve 25 nolu celsede TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığının 

20/10/2013 tarihli yazısı ekinde Refah Partisi ile Doğruyol Partisi Koalisyon Hükümeti Protokolü 

26 Haziran 1996 Adlı Kitabın fotokopisi gönderilmiştir. İncelenmesinde;  

 

28 Haziran 1996 tarihli Refah Partisi ile Doğruyol Partisi Koalisyon Hükümeti Protokolü 17 

sayfadan oluştuğu, 1. İç Güvenlik ve İç Barış, 2. Ekonomi Politikaları, 3. Gümrük Birliği, 4. Devletin 

Yeniden Yapılanması, 5. Sosyal Politika, 6. Dış Politika, 7. Demokrasinin Güçlendirilmesi, 8. Atama 

ve Görevlendirme İşleri, 9. Çıkarılacak Yasalar, 10. Başbakanlık Süresi, 11. Uygulama Esasları ve 

Ekler bölümlerinden oluştuğu, Atama ve görevlend irmelere ilişkin işlemlerde; Başbakan 

Yardımcısının da imzasını gerektirecek kanuni değişimlik yapılacaktır. Söz konusu kanuni değişiklik 

yapılıncaya kadar, Başbakanın imzasını gerektiren atama ve görevlendirmeler, Başbakan 

Yardımcısının da imzası alınmak suretiyle; Başbakan onayı ile yapılanlar ikili; halen kararname ile 

ile yapılan atamalar üçlü; halen üçlü kararname ile yapılan atamalar da dörtlü kararname ile 

yapılacaktır. Başbakanlık Süresi; Başbakanlık eşit süreli, dönüşümlü olacaktır." içerikli olduğu 

tespit edilmiştir. (Kls. 416, S:25-45)” şeklinde dava ile ilgisiz özetle yaparak  TBMM de hükümet 

programı olarak sunulan Refah-Yol hükümet Protokolünde yer alan;  

 

 ZORUNLU EĞİTİM 8 YILA ÇIKARILACAK 

 KOALİSYON ORTAKLARI GEREKTİĞİNDE ÜLKEYİ UYGUN BİR TARİHTE SEÇİME 

GÖTÜRECEKTİR.  

 

MADDELERİ GİZLENMİŞTİR.  Bu madde ile protokolün 4 yıllık olmadığı,  gerektiğinde seçim 

kararı alabilecekleri anlaşılmakta ve 31 Mayıs 1997 tarihli geçici protokolün dayanağını da 

oluşturmaktadır. 416. Klasörde bulunan Hükümet Protokolünün 4.ve 6 sayfalarından alıntı 

aşağıdadır;  

 

Protokolün  4 sayfasındaki “ 4.Devletin Yeniden Yapılandırılması” başlığı altındaki 
“b.Eğitim” fıkrasında;  
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Protokolün  6 sayfasındaki 9. ve 10.maddelerinde;  

 

   
 

Bu iki maddenin gizlenmesi ile;  Başbakan N.Erbakan ve T.Çiller’in    31 Mayıs 1997 tarihli 

Başbakanlığın T.Çiller’e devri ve  erken seçim kararına ilişkin imzalanan geçici prokolün  ve  MGK 

kararlarında yer alan 8 yıllık zorunlu eğitimin esasen bir hükümet programı olduğunun dayanağı 

ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Mahkemenin, somut belge ortada iken, mevcut belge 

üzerindeki bilgileri gizleme gayretinin, siyasi düşüncesinin bir yansıması olduğu, adil yargılanma 

hakkını ihlal ettiği ve görev suçu işlediği açıktır.  

 

Bu iki konuyu destekleyen TBMM tutanakları da aşağıdadır. Bu tutanakların tarih ve sayfa 

numaraları ve yayınlandıkları TBMM kurumsal internet sitesinin linki de aşağıda belirtilmiştir;  

 

(https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/koalisyon_hukumetleri/Koalisyon_Hukumetleri_C3.pdf) 

 

Necmettin Erbakan’ın  TBMM de 54. Hükümet Programı konuşmasından alıntı (Dergi sayfa no; 

2372);  

(TBMM Tutanak Dergisi Dönem 20 Cilt 7 Birleşim 70 Sayfa 524-539 03.07.1996 Çarşamba BİRİNCİ 

OTURUM BAŞKAN — Mustafa Kalemli,  KÂTİP ÜYELER: Ünal Yaşar (Gaziantep) Salih Kapusuz (Kayseri) 

Açılma Saati: 15.00) 

 

     
 

Bülent Arınç’ın TBMM de 55. Hükümet Programı konuşmasından alıntı (Dergi sayfa no; 

2612);  

(TBMM Tutanak Dergisi Dönem 20 Cilt 30 Birleşim 119 Sayfa 394-505 10.07.1997 Perşembe BİRİNCİ 

OTURUM BAŞKAN: Mustafa KALEMLİ KÂTİP ÜYELER: Ünal YAŞAR (Gaziantep) Zeki ERGEZEN (Bitlis) Açılma 

Saati: 15.00) 

 

https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/koalisyon_hukumetleri/Koalisyon_Hukumetleri_C3.pdf
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Bülent Arınç’ın 55.Hükümet Programı görüşmelerinde TBMM de yaptığı konuşmada; 

Protokolde yer alan bu maddelere ilişkin olarak, müştereken seçim kararı aldıklarını,  kendi 

iradeleri ile istifa ettiklerini ve dönüşümlü Başbakanlık modeli gereği Başbakanlığı T.Çiller’e 

vermek istediklerini de açıklamaktadır. Sadece bu beyan dahi, mahkemenin iddialarını 

çürütmektedir. 

 

6) (6)  28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısında sanık Fevzi Türkeri tarafından yapıldığı 

belirtilen irtica ile ilgili sunumun metninin neden bulunamadığının araştırılarak, bu metnin 

kurum arşivlerine alınıp alınmadığı, alınmış ve imha edilmiş ise imha tutanaklarının bulunup 

bulunmadığı hususlarının MGK Genel Sekreterliği ve Gnkur Başkanlığınca incelenerek 

mahkemeye bilgi verilmesinin istenmesi;  

 

Mahkeme heyeti gerekçeli karar sayfa 3294 de;  

 

“Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13.01.2014 tarihli 56. Nolu celsede; 

Genelkurmay Başkanlığına ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine ayrı ayrı müzekkere 

yazılarak; başka yer ve tarihlerde başka kişi ve kurumlara yapılan sunumların metinleri 

bulunduğu halde, 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısında sanık Fevzi Türkeri tarafından 

yapıldığı belirtilen irtica ile ilgili sunumun metninin neden bulunamadığının  araştırılarak, bu 

metnin kurum arşivlerine alınıp alınmadığı, alınmış ve imha edilmiş ise imha tutanaklarının 

bulunup bulunmadığı hususlarının incelenerek mahkememize bilgi verilmesi istenmiş,  

 

04.02.2014 tarihli ve 65. nolu celsede Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Hukuk 

Müşavirliğinin 03.02.2014 tarih ve 126 sayılı yazısı ile mahkememizin 15/01/2014 tarihli ara 

kararına 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısında sanık Emk.Org. Fevzi Türkeri tarafından 

yapıldığı belirtilen irtica ile ilgili sunum metninin kurum arşivlerine alınıp alınmadığı, veya imha 

edilip edilmediğinin tesbiti için Genel Kurmay Başkanlığına yazılan müzekkereye verilen cevabi 

yazıda, bahse konu sunum metninin kurum arşivlerinde olduğuna dair veya imha edilip edilmediği 

yönünde bir kaydın mevcut olmadığının,  herhangi bilgi, belge veya imha tutanağının mevcut 

olmadığı şeklinde cevap verildiği, mahkememizce sorulan sanık Fevzi Türkeri tarafından 28 Şubat 

1997 tarihli MGK Toplantısında yapıldığı belirtilen irtica ile ilgili sunum metninin neden 

bulunamadığına ilişkin açıklama yazısı gönderildiği, özetle konunun sınırlı katılımlı özel 

müzakere bölümünde görüşüldüğü, gündem dışı olduğu, Kurum arşivinde bulunmadığı ve imha 

edilmiş olduğuna dair herhangi bir tutanak veya kayıt olmadığının anlaşıldığı , bahse konu 
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sunumun gündem dışı yapılmış olması sebebiyle ilgi yazıya konu olan takdim metninin 

Kurumlarına verilmemiş olabileceğinin değerlendirildiği belirtilmiştir.”  Demektedir.  

 

Bu tespit yüklenmeye çalışılan suçun aslında var olmadığının başka bir göstergesidir. 

Başkaca başlıklar altında da anlatıldığı, mahkeme kararına ve iddianameye yansıdığı şekilde; 

toplantıda aşağıda belirtilen Genelkurmay brifinginden önce MİT tarafından kapsamlı bir irtica 

sunumu yapılmıştır.  

 

Milli Güvenlik Kurulunun 28 Şubat 1997 tarihinde yaptığı toplantıda alınan kararların 2nci 

maddesinde (karar sayısı 806);  

 

- Kurulun bu toplantısında, esasları ve nitelikleri Anayasada belirlenmiş, Atatürk 

Milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizi ve Cumuhuriyet Rejimimizi 

yıkmak, onun yerine bir siyasal islam düzeni kurmak amacıyla yürütülen yıkıcı faaliyetleri ve 

yapılan beyanları ve bunların oluşturduğu tehdit ve tehlikeler gözden geçirilerek 

değerlendirilmiştir, ifadesi yer almaktadır.  

 

Bu değerlendirme çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü de, Genelkurmay 

Başkanının emri ile İKK ve Güvenlik Daire Başkanı Fevzi Türkeri tarafından sunulmuştur.  Bu 

sunum Devletin başlıca istihbarat kurumlarından elde edilen bilgiler esas alınarak 

hazırlanmıştır.  

 

Bu brifingde öncesinde yapılan MİT brifingine benzer ve irticanın geldiği boyutun anlatıldığı 

bilgi ve değerlendirmeler bulunmaktadır. Brifingin Batı Çalışma Grubu ile ilişkisi de yoktur. Olsa 

idi, brifing, BÇG’nin bünyesinde kurulduğu Harekat Başkanı Korgeneral Çetin Doğan tarafından 

sunulması gerekirdi. 

 

7) (7) Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 05.09.2013 tarihli 4. nolu celsede; 

İddianamenin 177. sayfasındaki 3.18 nolu sanık Tevfik Özkılıç ile ilgili olduğu belirtilen ses kaydı 

ve deşifrelerinin dosyadan çıkarılmasına karar verilmesi;  

 

“https://www.dailymotion.com/video/xqszk8k_28-yubatta-sorusturması-4-dalga” isimli  

internet adresinde sanık Tevfik Özkılınç’a ait olduğu ileri sürülen “28 ŞUBAT SORUŞTURMASI 

4.DALGADA TUTUKLANANLARDAN TEVFİK ÖZKILINÇ’IN ŞOK SES KAYDI” başlıklı video kaydı, 

iddianamenin 177-179..sayfalarında şüpheli hakkında suça delil olarak gösterilmiştir.  

 

İddianamenin 178.sayfasında;  FETÖ üyesi savcı Bilgili söz konusu internet sitesinin bu 

İDDİASINI gerçekliğini incelemeden, videodaki sesin Tevfik Özkılınç’a ait olup olmadığını 

araştırmadan, bu konuda en ufak bir tespitte bulunmaksızın, açık kaynaktan elde ettiği iddiayı  

“Videodaki sesin sahibi olduğu iddia edilen  şüpheli Tevfik Özkılınç’ın…..” ifadeleri ile atılı suça 

delil göstermiştir.  

 

Yani, FETÖ üyesi savcı, AÇIK kaynaktaki bir iddiayı aynen alarak, “İDDİA EDİLEN” ifadesi ile 

iddianamesine monte edip,  KAYNAĞI BELİRSİZ  VİDEO SAHİBİNİN İDDİASINI, SAVCILIK İDDİASI 

HALİNE GETİRMİŞ VE “İDDİA EDİLEN” İFADESİNİ DE KULLANMAKTA BİR BEİS GÖRMEMİŞTİR. 

https://www.dailymotion.com/video/xqszk8k_28-yubatta-sorusturması-4-dalga
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YANİ BU KONUDA SAVCININ SOMUT BİR ARAŞTIRMASI VE TESPİTİ YOKTUR. İDDİANIN ASIL 

SAHİBİ SAVCI DEĞİL VİDEO SAHİBİDİR. Bu husus, sessizce geçilecek bir durum olmayıp, 

kumpasın FETÖ savcısı ve organizasyonu işbirliği ile nasıl tezgahlandığının tipik bir örneğini 

teşkil etmektedir. Tüm bunların dışında bu ses kaydının iddia edilen suç tarihinden çok sonrasına 

ait olduğu da gözden kaçırılmamalıdır.  

 

8) (8) .Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 06.11.2014 ve 71. celsesinde sanık Doğan 

Temel’in 7 Nisan 1997 ve 2 Temmuz 1997 tarihlerinde yapılan toplantılar ile ilgili olarak 

toplantı katılım formu ve emirlerinin celbi talebi ile ilgili yazı yazıldığı, 17/02/2015 ve 74. Nolu 

celsesinde 06.11.2014 tarihli 71. celsenin 47 nolu ara kararı gereği, Genel Kurmay Başkanlığına 

yazılan müzekkereye cevap var, 7 Nisan 1997 ve 2 Temmuz 1997 tarihlerindeki toplantılara 

ilişkin herhangi bir bilgi,  belge ve emre rastlanılmadığına dair bilgi verilmiştir;  

 

Mahkeme,  Gnkur Başkanlığının 7 Nisan 1997 ve 2 Temmuz 1997 tarihli TOPLANTILARA 

İLİŞKİN HERHANGİ BİR BİLGİ YA DA BELGE OLMADIĞI HAKKINDA VERDİĞİ CEVABA hiç bir 

değerlendirme yapmamıştır. 

 

Gnkur Başkanlığının bu resmi cevabı, FETÖ üyesi adli Müşavir Köse’nin “dolaplarda buldum” 

diyerek gönderdiği,  sözde toplantıların yer aldığı  Gnkur Genel Sekreterlik Tarihçe Belgelerinin 

ve 7 Nisan toplantı tutanağının ÜRETİLMİŞ BELGE OLDUĞUNU, BU BELGELERLE İLGİLİ GNKUR 

BAŞKANLIĞINDA HİÇ BİR BİLGİ YA DA BELGENİN (imha tuanağı da dahil) OLMADIĞINI RESMİ 

OLARAK AÇIK;SOMUT VE KESİN OLARAK ORTAYA KOYMUŞTUR. 

 

Gnkur Başkanlığının bu cevabı;  MAHKEMENİN  YAPILDIĞINI İDDİA ETTİĞİ 2 TEMMUZ 1997 

VE 7 NİSAN 1997 TARİHLİ SÖZDE TOPLANTILARA DAYALI VERDİĞİ HÜKMÜN DAYANAKSIZ VE 

HUKUK DIŞI OLDUĞUNU DA  AÇIKLAMAKTADIR.  

 

AYRICA; Bu resmi cevap FETÖ üyesi  M.Köse’nin sözde BÇG toplantıları ile ilgili  FETÖ üyesi 

savcı Bilgili’ye gönderdiği tüm belgelerin KÖSE’nin tarafından ürettiğinin de açık bir kanıtıdır.  

 

9)  (9) 1997 yılında, Emniyetli Faks adresleri sayılan birliklere ait 1997 yılında 

Emniyetli Faks cihazı bulunup bulunmadığı, döneme ait bu birliklerde usülüne uygun evrak 

kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin Çetin Doğan’ın avukatı tarafından sorulan soruya 

Gnkur Başkanlığınca verilen cevap;  

 

Mahkeme gerekçeli karar sayfa 3294 de;  

“ 09.06.2015 tarih ve 77.celsesinde sanık Çetin Doğan müdafi Av. Hüseyin Ersöz 13.02.2015 

tarihli dilekçesi ile JMAGG 5003,JMAGG 5004, JMAGG 5005, JMAGG 5006, JMAGG 5007, JMAGG 

5008 birliklerinde 1997 yılı itibariyle Emniyetli fax bulunup bulunmadığı, evrakların faxla 

gönderildiği iddia edilen döneme ilişkin evrak kayıt defterinde içeriğine uygun kaydının bulunup 

bulunmadığı Genel Kurmay Başkanlığından sorulması talebini içerir dilekçesi gereğince yazılan 

yazıya cevap verilmiştir.”  Demektedir.  

 

ANCAK GNKUR. BAŞKANLIĞININ NE CEVAP  VERDİĞİ YAZILMAMIŞTIR.   
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MAHKEME, SÖZDE FAKS MESAJLARI ÜZERİNDEKİ BARİZ KUMPASI VE GNKUR 

BAŞKALIĞININ CEVABINI,  İLERİ SÜRÜLEN İDDİA İLE İLİŞKİLENDİRMEDEN VE GEREKÇELİ 

KARARINDA DEĞERLENDİRMEDEN SADECE “YAZIYA CEVAP VERİLMİŞTİR” DİYEREK, CEVAP 

YAZISINI, HUKUKİ SONUÇ VE ATILI SUÇA ETKİLERİNİ GİZLEMİŞTİR.   

 

6 adet belge olarak tanımlanan sözde faks mesajlarının sahte olduğu  dilekçemizin 

“20.AAA.” maddesindeki “Müşteki Tamer Tatar’ın 16.01.2013 tarihinde Ankara Başsavcılığa ibraz 

ettiği (iddia edilen) belgeler” belgeler başlığı altında açıklanmıştır. 

 

Sözü edilen Emniyetli Faks mesajları, Tamer Tatar’ın 16.01.2013 tarihinde, aralarında 7 

Nisan 1997 tarihli sözde “İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler Konulu” toplantı tutanağı da 

bulunan  belgelerle birlikte savcılığa teslim ettiği sözde belgelerdir.  Bu durum, sadece sözü 

edilen Faks mesajlarının  değil, 7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağı ve teslim ettiği diğer 

belgelerinde üretilmiş kumpas belgeleri olduğunu açıklamaktadır.    

 

Gerekçeli karar sayfa 3133 de “(30).A.MÜŞTEKİ TAMER TATAR’IN 16.01.2013 TARİHİNDE 

BAŞSAVCILIĞA İBRAZ ETTİĞİ BELGELER (3.Kls.269-276)” başlığı altında “Tüm belgeler faks ile 

gönderildiği, üzerinde 20-JUN-1997 11:50-11:54 saat aralığında 90 312 419 24 17  P01-P06 

yazan 6 adet belge” şeklinde tanımlanmıştır. ANCAK BU BAŞLIK ALTINDA DA GNKUR 

BAŞKANLIĞININ SÖZ KONUSU CEVAP YAZISINDAN HİÇ SÖZ EDİLMEMEKTEDİR.  

Bu belgelerde görülen açık kumpas delilinden sadece birisini hatırlatmakta yarar görüyoruz;  

 

Sözde faks mesajlarının 21 Haziran 1997 tarihinde hazırlanarak imzalandığı, ancak bir gün 

önce yani 20 Haziran 1997 tarihinde gönderildiği görülmektedir.   

 

Mesajlar üzerindeki tarih saat grubu YANİ MESAJLARIN HAZIRLANIP İMZALANDIĞI TARİH 21 

HAZİRAN 1997 GÜNÜ SAAT 10:04 dür.  Ancak, sözde mesajlarının üzerinde 20-JUN-1997 11:50-

11:54 saat aralığında 90 312 419 24 17 P01-P06 yazdığı” belirtilmektedir (faks gönderi çıktısı).  

Yani 6 SAYFA MESAJIN YÜZE YAKIN ADRESE  (312) Ankara alan kodlu 419 24 17  telefon 

numaralı hat üzerinden 20 HAZİRAN 1997 günü saat 11:50-11:54 arasında faks ile gönderildiği 

anlaşılmaktadır. BU DURUMDA VAR OLMAYAN MESAJLAR BİR GÜN ÖNCE 20 HAZİRANDA 

GÖNDERİLMİŞ, ERTESİ GÜN 21 HAZİRANDA HAZIRLANMIŞ VE İMZALANMIŞTIR 

 

Sanık Çetin DOĞAN bu sözde faks mesajları ile ilgili olarak 25.09.2013 tarihli 18.Celsede;  

 

“Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgenaral Yalçın Erten tarafından 

imzalanmış gizli kişiye özel mesaj faks mesajları vardır. BUNLARDA DÜPEDÜZ SAHTEDİR. Yani 

gerçek belgeler var bir suç unsuru yok. fakat belgelerin içerisinde çok önemli ıslak imzalı diye 

iddianamede geçen faks mesajları tamamen sahtedir. Sahteliğin belirtileri nelerdir. Şimdi silahlı 

kuvvetlerde faks mesajlarında milli adres grupları bulunmaktadır. Ve mesajlar belli bir formata 

göre yapılır. Formata uygun değildir. Tarih saat grupları mesaj formatındaki tarihe kesinlikle 

uymamaktadır. Bunlar teknik konular ama içerik itibari ile maddi olarak da çok göze çarpacak 

asker olmayı gerektirmeyen bir konu vardır. Bakıyorsunuz tarih ve saat aralığına bu tarih ve saat 

aralığında 6 tane mesajın gittiğini görüyorsunuz.  Nereye gidiyor bu mesaj mak grubu olarak 

milli askeri göstergeler olarak belirlenmiş 6004, 6005, 6012 yazabilirim bir sürü rakamlar var bu 
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rakamlar Jandarma Genel Komutanlığına doğrudan doğruya bağlı yurt safhındaki bütün 

jandarma bilgilerini kapsamaktadır. BUNLARA FAKSLA MESAJ GÖNDERME OLANAĞI YOKTUR. 

Neden yoktur. Çünkü o dönemde gizli kriptolu faks sadece ve sadece en üst karargahlarda 

kolordu seviyesinde Genel kurmay başkanlığında bulunmaktadır. Bunun altındaki yerlerde faks 

bulunmamaktadır”  şeklinde beyanda bulunmuştur. 

           

10) (11) Sanık avukatlarının taleplerine ilişkin kurumlardan gelen belge ve bilgi ve 

cevaplar;   

a. Sürekli izleme merkezi, Başbakanlık Uygulamayı Takip Kurulu  ve  Başbakanlık 

Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu toplantı ve karar tutanaklarının suretlerinin digital 

olarak gönderilmesi talebi;  

 

Gerekçeli kararda (s.3297); “Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 21.04.2016 ve 84. 

Celsesinde Sanıklar Fevzi Türkeri,Metin Yaşar Yükselen ve Kamuran Orhon müdafii Av. Aykanat 

Kaçmaz'ın 13.04.2016 tarihli dilekçesi 2011 yılında faaliyetine son verilen ve sanıklar Çevik 

Bir,Vural Avar ve Cemal Hakan Pelit müdafii Av.Ümit Kara tarafından 18.04.2016 tarihli 

dilekçesinde talep ettiği 54. Hükümet döneminde kurulan sürekli izleme merkezi, 56.Hükümet 

döneminde kurulan Başbakanlık Uygulamayı takip kurulu, 57. Hükümet döneminde kurulan 

başbakanlık uygulamayı takip ve koordinasyon kurulu toplantı ve karar tutanaklarının 

suretlerinin digital olarak gönderilmesi talebi ile ilgili Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verildiği, 18/07/2016 tarihli ve 85. nolu celsede (…… ) 

yazılan yazıya cevap var, toplantı ve karar tutanaklarına resmi evrak kayıtlarında 

rastlanılmadığının bildirildiği,” belirtilmektedir.  

 

Devlet hafızasını silemez. AKSİ DURUM AÇIK BİR KASITTIR. Sanıkların 54. Hükümet 

döneminde kurulan SÜREKLİ İZLEME MERKEZİ, 55.Hükümet döneminde kurulan BAŞBAKANLIK 

UYGULAMAYI TAKİP VE KAAORDİNASYON KURULU ve Uygulamayı Takip ve Değerlendirme 

Merkezi ve 56. Hükümet dönemindeki bu kurul ve merkezlerin devamına ilişkin Başbakanlık  

direktifleri, toplantı ve karar tutanaklarınına ilişkin gösterdiği deliller, atılı suçu açıkça çürütecek 

niteliktedir.  

 

BU DELİLLER OLMADAN, İSPAT İMKANI TANINMADAN VERİLEN VE VERİLECEK  HER TÜRLÜ 

KARAR HUKUK DIŞIDIR VE ŞÜPHELİDİR.  

 

b. 54,55,56,57,58,59 ve 60. hükümet döneminde yapılan MGK toplantılarına ait 

basın bildirilerinin celbi talebi;  

 

Gerekçeli kararda (s.3298); “Sanıklar Çevik Bir,Vural Avar ve Cemal Hakan Pelit müdafii 

Av.Ümit Kara tarafından 28.01.2016 tarihli ve sanıklar Hikmet Köksal,Kenan Deniz,Mustafa Kemal 

Savcı ve Alican Türk müdafii Av.Abdullah Atila Bingöl tarafından 15.02.2016 tarihli talep 

dilekçeleri ile 54,55,56,57,58,59,ve 60. hükümet döneminde yapılan MGK toplantılarında 

kararların alındığı toplantıya ait basın bildirilerinin celbi talebi ile ilgili birimden istenilmesine 

karar verildiği, 18/07/2016 tarihli ve 85. nolu celsede (……..)  yazılan yazıya cevap var 173 sahife 

belgenin gönderildiği” belirtilmektedir. 

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 863 / 1709 
 

 

173 sayfa belge gelmiş olmasına rağmen,  54,55,56,57,58,59,ve 60. hükümet döneminde 

yapılan MGK toplantılarına ait basın bildirileri ve dolayısı ile bu toplantılarda İrtica ile mücade 

konularında alınan kararlara gerekçeli kararda hiç atıf yapılmamış değerlendirilmemiştir.  

 

c.  1995, 1996,1997,1998,2003 ve 2004 yıllarına ait Milli Güvenlik Siyaset 

Belgesinin MGK Genel Sekreterliğinden celbi talebi;  

 

Mahkeme, sanık avukatlarının  talebi üzerine, 18.07.2016 tarihli ve 85. nolu celsede sayılan 

yıllara ait ve davanın esas delili olarak talep edilen Milli Güvenlik Siyaset Belgelerinin CMK 

125.maddesi kapsamında MGK Genel Sekreterliğinden istenmesine karar vermiştir.   

 

MGK Genel Sekreterliği,  talep edilen belgeler MGK  kararlarıymış gibi, bu kararlara ilişkin  bir 

takım ilgisiz idari yargı kararlarına atıf yaparak ve belgenin “yüklenen suçu açıklığa 

kavuşturabilecek nitelikte somut bilgileri içermemekte, soyut ve kişilik dışı niteliği haiz genel 

çerçeveyi çizmektedir”  şeklinde “  CMK 125 ve 332nci maddelerine aykırılıkla Anayasanın 117, 

118 ve 4954 sayılı kanunun Milli Güvenlik Siyaseti ve belgesine ilişkin açık hüküm ve tariflerine 

rağmen, gerçek dışı sözde gerekçe ile mahkeme kararını uygulamamıştır.  

 

Ancak mahkeme, delil takdiri yapan, yargısal direktif veren, hukuka ve kanuna açıkça aykırı 

cevaba uyarak ve kendi kararından da dönerek siyasi irade emrindeki idareye boyun eğmiş ve 

davanın esas delili ve Bakanlar Kurulu Kararı olan söz konusu delilleri dosyaya koymamış ve 

delillerin değerlendirilmesi aşamasında tartışılmasını sağlamamış, ısrarlı talepleri 88.celsede 

aldığı 23.05.2017 tarihli kararla reddetmiş bu suretle savunma, delil sunma ve adil yargılanma 

hakkını esastan ve mutlak surette hukuk tanımaz şekilde önlemiştir.   

 

Sayılan tarihlere ait MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGELERİ DAVANIN ESAS DELİLİDİR. Başta 

TSK olmak üzere devlet kurumlarının GÖREV-KADRO-TEŞKİLAT-MALZEME VE BÜTÇESİNİ 

BELİRLEYEN, İÇ VE DIŞ TEHDİDİ SOMUT OLARAK TESPİT EDEN VE MÜCADELE GÖREVİ VEREN,  

ATILI SUÇU ÇÜRÜTEN, BAKANLAR KURULU KARARI OLAN,  EN TEMEL, EN SOMUT, EN ÜST DÜZEY 

DEVLET BELGESİDİR.  ANCAK BU BELGELER  MGK GENEL SEKRETERLİĞİNİN  ADİL YARGILAMAYI 

ALENEN ETKİLEYEN HUKUKA AYKIRI  VE TUTARSIZ CEVABI İLE MAHKEMEYE GÖNDERİLMEMİŞ, 

DELİL GİZLENMİŞTİR. MAHKEMENİN KARARINA RAĞMEN BELGEYİ GÖNDERMEYENLER HAKKINDA 

YAPILAN SUÇ DUYURUSU MAHKEMECE REDDEDİLMİŞ, MAHKEME KENDİ KARARINI ÇİĞNEYEREK 

VE SİYASETE BOYUN EĞEREK, CELP KARARINI UYGULAMAMIŞTIR. BU BELGE 

DEĞERLENDİRİLMEDEN VERİLECEK HER KARAR HUKUKA AYKIRIDIR, HAK İHLALİDİR VE ADİL 

YARGILAMAYI TEMSİL EDEMEZ.  

 
MGK Genel Sekreterliği bu tutarsız, gerçek ve hukuk dışı cevabı ile;  

 

 Milli Güvenlik Siyaset Belgelerinin Bakanlar Kurulu Kararı olduğunu gizleyip, salt MGK 

kararları olduğunu belirterek yalan söylemiştir, 

 Yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte somut bilgileri içermediğini,  soyut ve 

kişilik dışı niteliği haiz genel çerçeveyi çizdiğini aksi mevzuata rağmen beyan ederek yalan 

söylemiştir,   
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 Anayasadan kaynaklanmayan bir yetki kullanıp kendisini yargı yerine koyarak delil takdiri 

yapmış, mahkemeye direktif vermiştir.  

 CMK ve Yargı kararına uymayarak  TCK’nun 257, 277, 204 ve 288 kapsamında  suç 

işlemiştir. 

 Delil gizleyerek savunma hakkını engellemiştir.  

 Hukuk ve gerçek dışı işlem ve eylemi ile bilerek ve isteyerek adil yargılamayı etkilemiştir, 

 Anayasanın hukuk devleti ilkesini ihlal etmiştir. 

 Davanın siyasetin etki ve direktifi ile yürütüldüğünün en somut delilini ortaya koymuştur.   

 

Kaldı ki, MGSB  anlamsız tespitte olduğu gibi genel çerçeveyi çizen, ne olduğu belli 

olmayan,  soyut kavramlarla öylesine yazılmış, amacı belirsiz devlet belgesi değildir. MGSB, 

sanıkların,  TSK nın bütçe ve harekat itiyaçlarını belirlediği, plan ve harekat görevlerinde 

dayanak aldıkları, dava ile ilişkili İrtica tehdidini  ve görev verilen icra makamlarını kesin ve 

somut olarak açıklayan belgedir. Bakanlar Kurulu Kararı olan talep edilen bu belgeler ile;  

İrticanın süregelen bir iç tehdit olduğu ve İrtica ile mücadelede  TSK ya açık, kesin ve somut 

görev verildiğinin ortaya çıkartılması  kesin olarak mümkün iken, bu delil hukuka aykırı olarak 

gizlenmiştir.    

 

Konu ile ilgili kapsamlı değerlendirme dilekçemizin;  “Mahkeme, Dönemin Milli Güvenlik 

Siyaset Belgesini MGK Genel Sekreterliğinden İstenmesi Talebini Reddetmiştir.” Başlıklı “5.D.” 

Maddesinde,  “TSK nın İç Tehdit Olan İrtica İle Mücadelede Yasal Dayanakları” başlıklı “12.” 

Maddesinde, “Mahkemenin “İrtica Tehdidinin Sanal” Olduğu Yönündeki Tespiti Gerçek Dışıdır”  

başlıklı “14.” Maddesinde, “İrtica ve İlişkili Kavramların TSK Mevzuatında Tanımlanmadığı Gerçek 

Dışıdır”  başlıklı “16.D.” Maddesinde bulunmaktadır. Ayrıca ilgili diğer konuların incelemesinde de 

açıklanmaktadır.  

 

d. 1996-1997 yıllarına ilişkin ve suç tarihi öncesi ve sonrasında Genelkurmay 

Başkanlığına gönderilen, irticai tehdit ile ilgili, istihbarat bülteni gibi rutin olan veya olmayan 

yayın ve evrak suretlerinin gönderilmesi talebi ve 19 Adet isth.bülteni ve 22 adet belgenin 

dosyaya dahil edilmesi;   

 

Sanıklar Fevzi Türkeri, Metin Yaşar Yükselen ve Kamuran Orhon müdafii Av. Aykanat 

Kaçmaz'ın 13.04.2016 tarihli dilekçesi MİT Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden 1996-

1997 yıllarına ilişkin ve suç tarihi öncesi ve sonrasında Genelkurmay Başkanlığına gönderilen, 

irticai tehdit ile ilgili, istihbarat bülteni gibi rutin olan veya olmayan yayın ve evrak suretlerinin 

gönderilmesi talebi ile ilgili birimden istenmesine karar verildiği,  

 

18/07/2016 tarihli ve 85. nolu celsede yazılan yazıya  Emniyet Genel Md.lüğünce cevaben  

19 adet istihbarat bülteni ve 22 adet belgenin gönderildiği duruşma tutanağında yer 

almaktadır. Ancak, gerekçeli kararda, bu belgelerde yer alan irtica ile mücadeleye ilişkin BU 

BİLGİ VE BELGELERE ATIF YAPILMAMIŞ, DELİLLER KISMINDA İRTİCA İLE MÜCADELEYE İLİŞKİN 

VAR OLAN İÇERİKLERİ AÇIKLANMAMIŞ, DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR.   

 

28 Şubat 1997 tarihli MGK kararları ve bu kararlara ilişkin Başbakan ve Bakanlıkların irtica ile 

mücadele direktifleri öncesine de ait olan  bu belgelerden;  İrtica tehdidinin, MGK kararları ve 
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Bakanlar Kurulu kararlarından öncede var olduğunu, İrtica tehdidi ile  TSK ve Emniyet Genel 

Müdürlüğüne görev verildiğini,  bu görevi  TSK ve EGM’nün koordineli şekilde yürüttüklerini açık 

ve somut olarak ortaya koymaktadır.  Bu nedenle; mahkemenin TSK ya irtica ile mücadelede bir 

görev verilmediği, irtica tehdidinin var olmadığı iddialarını çürüttüğü gibi,    irtica ile mücadelenin 

406 sayılı MGK kararları ve sonrasındaki Bakanlar Kurulu kararı ve Hükümet direktifleri ile 

başlamadığını, kurumlara sadece bu yolla görev verilmediğini, süregelen bir mücadele ve görev 

olduğunu, TSK nın irtica ile mücadelede EGM istihbaratından da faydalandığını, bu mücadelenin 

yasal ve meşru olduğunu somut ve kesin olarak açıklamaktadır.  Bu belgeler atılı suçu çürüten 

esas belgelerdir.  

 

e. TSK İstihbarata Karşı Koyma Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesinin (MY 
114 1-A/B/C) Gnkur Başkanlığından istenmesi ve dosyaya dahil edilmesi;  
 

TSK’da; yıkıcı, bölücü ve irticai unsurlarla mücadele ve tanımlar ile buna ilişkin usül ve 

esaslar TSK İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesinde yer almakta 

ve bu mevzuata göre yürütülmektedir. Bu yönerge, sanıklarca delil olarak defalarca talep 

edilmesine rağmen FETÖ tutuklusu ve kumpasçısı Gnkur. Eski Adli Müşaviri FETÖ üyesi 

Muharrem KÖSE’nin her türlü engellenmesine rağmen, nihayet 3 yıl sonra dava dosyasına dahil 

edilebilmiş, ancak dava sürecinde tartışılmamıştır. 

 

Gerekçeli kararda (s.3299); “Sanık Erkan Yaykır'ın 15.04.2016 havale tarihli dilekçesinde Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin müşterek yönergesi olan, Bakanlıklar ve Nato dahil bir çok kamu ve 

uluslararası kurum ve kuruluşa dağıtımı yapılmış bulunan ve ATAŞE başkanlığının arşivinde de 

saklanan, İ.K.K. Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesinin (MY 114 1- A ve MY 114 1-B) (1990 lı 

yıllarda yürürlükte bulunan) Genelkurmay Başkanlığından başkanlığından istenmesini ve dava 

dosyasına ithal edilmesini talebi ile ilgili birime yazı yazılmasına kararverildiği, 

 
18/07/2016 tarihli ve 85. nolu celsede Genelkurmay Başkanlığından yazılan yazıya cevap 

verildiği,”  belirtilmektedir.  
  

MAHKEME BU YÖNERGENİN GÖNDERİLDİĞİNDEN, DOSYAYA DAHİL EDİLDİĞİNDEN  VE 

İÇERİĞİNDEN HİÇ SÖZ ETMEMİŞ, GEREKÇELİ KARARDA  İÇERİĞİNE ATIF DAHİ YAPMAYARAK 

GİZLEMİŞTİR.  

 
İddianame ve gerekçeli kararda sözde fişleme olduğu iddia edilen sakıncalı/şüpheli personel 

işlemleri, birlik ve personel güvenliğine ilişkin işlemler ve irtica ile mücadelede uygulanacak usül 

ve esaslar gibi birçok husus bu yasal doküman da yer almakta ve TSK’ya bu konularda emir 

vermektedir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği (13 Nisan 1990 tarihli ve 

20491 sayılı resmi gazetede yayınlanan) TSK’da Güvenlik soruşturmasının TSK İstihbarata Karşı 

Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi esaslarına göre yapılacağını hükme bağlamıştır. 

Dava dosyasında bulunan Genelkurmay Başkanı imzalı TSK dışında Milli Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Bakanlıkları ile MGK Genel Sekreterliği, MİT Müsteşarlığı ve NATO Komutanlıklarına 

dağıtımı yapılan doküman, bazı güncellemelerle birlikte halen yürürlüktedir.   

 

Ancak iddianame ve gerekçeli kararda TSK’nın, bu yönergeye uygun işlemleri, gayri yasal bir 

faaliyet olarak ileri sürülmektedir. Bu dokümanda yer alan sakıncalı/şüpheli kanaat raporunda;  
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kontrol edilecek hususlar tek tek ve somut olarak sayılmıştır. Bunlara örnek olarak;  Tarikat, 

örgüt, dernek, siyasi parti,  ideolojik akımlar vs. bağlantısına işaret edebilecek siyasi parti, 

dernek, cemaat, tarikat benzeri oluşumların yöneticileri ile ilişkilerinin olup olmadığı, yıkıcı 

bölücü irticai amaçlı toplantılara katılıp katılmadığı,  bu yönde propaganda faaliyetinin olup 

olmadığı, birlik içi ve dışı görev ve sosyal yaşantısındaki davranış biçimleri gibi eşinin ve kendisinin 

yıkıcı bölücü irticai örgütsel bağlantısına işaret edecek EMARELERİN varlığı ya da yokluğu tespit 

edilerek, takip ve kontrol altında tutulması ya da temize çıkarılması yönünde bir kanaate 

ulaşılması emredilmektedir.Butün bu işlemler Devletin yayınlayıp onayladığı mevzuatta 

bulunmaktadır. Hükümetin bilgisi ve onayı vardır. Bu nedenle ileri sürülen bütün iddialar 

gerçek dışıdır.  

 

Mahkemenin atıf yapmadan gizlediği bu doküman davanın esas delillerinden birisidir.  

 

Konu ile ilgili kapsamlı açıklama dilekçemizin “TSK’nın İrtica ile mücadelede yasal 

dayanakları”  ana başlıklı “12.”maddesinin,  “TSK İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve 

İşbirliği Yönergesi (MY 114-1 A/B/C)” başlıklı “12.H.” bendinde bulunmaktadır.   

  

f. 6 Mayıs 1997 tarihli sözde Batı Harekat Konsepti ve 27 Mayıs 1997 tarihli sözde 

Batı Eylem Planı nüshalarının MY 75 1-A kurallarına uygun olarak arşivlenip arşivlenmediğinin 

sorulması talebi ve gelen cevaplar;  

 

CD5 içinde yer alan  FETÖ üyesi Bilgili’nin büyük bir çaba ile sahteliğini gizlemeye çalıştığı bu 

iki kumpas belgesinin de sahte olduğu,  Gnkur Başkanlığından gelen FETÖ üyesi M.KÖSE imzalı 

yazılarla da, bu iki belgenin ve sözde imha tutanaklarının üretilmiş sahte belgeler olduğu ortaya 

çıkmıştır.   

6 Mayıs 1997 tarihli sözde Batı Harekatı Konsepti ile ilgili  hususlar; Dilekçemizin “20.MM” 

maddesinde ve “6 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Harekâtı Konsepti” nin sayfa sayısı ile imha 

tutanaklarındaki sayfa sayısı aynı değildir. imha tutanakları tahrif edilmiş / üretilmiş sahte 

kumpas belgeleridir.” alt başlıklı “20.MM.4).” bendinde detayları ile açıklanmıştır.   

 

27  Mayıs 1997 tarihli sözde Batı Eylem Planı ile ilgili  hususlar; Dilekçemizin “20.NN” 

maddesinde ve “27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Eylem Planı” nin sayfa sayısı ile imha 

tutanaklarındaki sayfa sayısı aynı değildir. imha tutanakları tahrif edilmiş / üretilmiş sahte 

kumpas belgeleridir.” alt başlıklı “20.NN.1).” bendinde detayları ile açıklanmıştır.   

 

        Gnkur. Başkanlığının  söz konusu cevap yazıları ile ortaya çıkan sahtelik unsurlarına ilişkin 
dilekçemizin ilgili bölümünde detayları ile açıklanan hususlar, aşağıda özetlenmiştir;  
 

Gerekçeli kararda (s.3300); “Sanıklar Çevik Bir,Vural Avar ve Cemal Hakan Pelit müdafii 

Av.Ümit Kara tarafından 18.04.2016 tarihli dilekçesinde talep ettiği 6 Mayıs 1997 tarihli batı 

harekat konsepti ve 27 mayıs 1997 tarihli batı eylem planı nüshalarının MY 75-1 A kurallarına 

uygun olarak arşivlenip arşivlenmediğinin sorulması talebi ve ilgili birime yazı yazılmasına karar 

verildiği,” belirtilmekte ve gelen cevaplar özetlenmektedir;  
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   Gnkur Başkanlığınca verilen cevapta;  
 

 Hakkında bilgi sorulan evrakın 1997 yılında yürürlükte olan Silahlı Kuvvetler arşiv 

yönergesine uygun olarak arşivlenip arşivlenmediği hakkında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı 

İkinci Kademe Arşivinde herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı,   

 

Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Daire Koordinasyon Şube Müdürlüğüne ait konuya ilişkin 

evrakın 2004 yılında Genelkurmay İkinci Kademe Arşivince teslim alındığı ve bilahare EK-A'da 

gönderilen "Dosya Fihristi" ile aynı birime iade edildiğinin tespit edildiği bildirilmiştir. Dosya 

fihristinin 14.sırasında "GNKUR.BŞK.LIĞI 27 MAYIS 1997 GÜN VE HRK.:3429-64-97/ İGHD.PL.Ş.(2) 

tarih ve sayılı evrakın BATI EYLEM PLANI konu özeti ile 1 adet ve 19 adet ek ile teslim alındğı,” 

belirtilmektedir. 

 

 Hava Kuvvetleri Komutanlığının 14 Temmuz 2016 tarihli yazısı ile  6 Mayıs 1997 tarihli 

Batı Harekat Konsepti ve 27 mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı nüshalarının MY 75 1-(A) Silahlı 

Kuvvetler Karargah Hizmetleri Yönergesi ve MY 751-(B) Türk Silahlı Kuvvetleri Karargah Hizmetleri 

Yönergesi kapsamında muhafazasından sonra arşiv çalışmaları kapsamında MY 75 1-(A) uygun 

olarak imha edildiğinin anlaşıldığı ,imha tutanağının EK-A da gönderildiği, 

 

Evrakın Sıra No, Çıkaran Makam, Evrak Tarihi, Desimal Numarası, Konusu, Açıklama 

bölümlerinden oluşan belge içeriğinin, 12. sırasında  GNKUR. – 27 MAYIS 1997 - BATI EYLEM 

PLANI - Gnkur. Bşk.lığının "Batı Eylem Planı " ile ilgili yazısı. Eylem Planında alınacak tedbirler ile 

bu tedbirleri icra edecek Komutanlıklar belirtilmiştir. 21. sırasında GNKUR. – 6 MAYIS 1997 BATI 

HAREKAT KONSEPTİ - Genkr.Bşk.lığının irticai trende ivme kazandıran bazı firma isimlerini 

belirttiği yazı olan arşivlik malzemenin 26.03.2010 tarihinde imha edildiği ve onaylandığı 

bildirilmiştir. 

 

Gnkur Başkanlığının FETÖ üyesi Adli Müş. M.KÖSE imzalı cevap yazısı ile verilen yukarıdaki 

cevapların;  sayılan yönergelere uygun olmadığı, 2002 yılına ait evrakların imhası için hazırlanan  

Dosya Fihristinin tahrif edilerek arasına 1997 tarihli  söz konusu belge isimlerinin yazılarak sahte 

olarak üretildiği, 2.Kademe arşivine teslim edilen bir evrakın “birimine iadesi” diye bir ters işlemin 

ne fiilen ne de mevzuat gereği mümkün olmadığı, 2. Kademe arşivine teslim edilen bir evrak 

hakkında İkinci Kademe Arşivinde herhangi bir bilgi bulunmamasının  mümkün olmadığı,  Hava 

Kuvvetleri K.lığına ait imha tutanağının Ütgm Nazlıgül Daşdanoğlu’nun baskı ve iftira ile intiharına 

sebep olan, FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Hava İstihbarat Kurmay Albay Emin Mert tarafından 

MY 71-1 (B) Arşiv Yönergesinde gösterilen usül ve formata aykırı ve sahte olarak düzenlendiği ve 

uydurma belge olduğu, sözde imha edildiği yazılı belgelerin “sayfa sayıları” nın belirtilmediği, 

bulunması gereken “gizlilik derecesi” ve “imha yılı” sütunlarının  imha tutanağında bulunmadığı, 

imha tutanağı formatta olmayan bir “açıklama” sütunu icat edilerek sözde 6 Mayıs 1997 tarihli 

belge hakkında FETÖ üyesi yandaşına malzeme vermek için “irticai trende ivme kazandıran bazı 

firma isimlerini belirttiği” şeklinde anlamsız bir açıklama yazıldığı, imha tutanağında  Arşiv 

yönergesine göre ön sayfa olarak bulunması gereken “Envanter ve Ayıklama İmha komisyonu ve 

imha bilgileri” sayfasının  bulunmadığı anlaşılmış ve hiçbir tereddüt olmaksızın söz konusu 

belgelerin ve imha tutanağı ile dosya fihristinin kumpas belgesi olarak M. KÖSE işbirliği ile 

üretildiği açıkça ortaya çıkmıştır. 
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 Mahkeme heyeti bu kısımda Gnkur Başkanlığından gelen yazılarda  JANDARMA GENEL 

K.LIĞINDAN GÖNDERİLEN  İMHA TUTANAĞININ  DA BULUNDUĞUNU GİZLEMİŞTİR.   

 

Bu imha tutanağı hem  6 Mayıs 1997 ve 27 Mayıs 1997 tarihli sözde belgelerin sahteliğini, 

hem de FETÖ üyesi Bilgili’nin tutanak üzerinde yaptığı tahrifatı ve  adli emanetten belge 

kaçırdığını ortaya koyan bir tutanaktır.  Bu konu hem aşağıda hem de dilekçemizin “20.MM” ve 

“20.NN” maddeleri ile,  “Adli Emanette Bulunmayan /Kaçırılan Belgeler ve Kumpasın Delili” 

başlıklı “39.” Maddesinde belgesi ile açıklanmıştır. Özetle;   

 

CD 5 içinde 12 sayfa olan 6 Nayıs 1997 tarihli sözde “Batı Harekatı Konsepti” ile ilgili olarak 

İmha tutanağında biri 81. sırada (6 Mayıs 1997 tarihli), diğeri 104. Sırada (9 Haziran 1997) tarihli 

olmak üzere iki adet “Batı Harekatı Konsepti”nin imha edildiği görülmektedir. 104. Sırada 9 

Haziran 1997 tarihli imha edilen “Batı Harekatı Konsepti”nin; 104.satırın evrak sayfa adedini 

gösteren son sütununda belgenin bir (1) sayfadan ibaret olduğu yazılıdır.   

 
Gerekçeli kararda adli emanete teslim edildiği belirtilen Jandarma Genel K.lığının 2009 yılına 

ait İmha tutanağının (Arşiv malzemesi enventeri)  adli emanette aslı yoktur.  Adli emanette 

tutanağın 6 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Harekatı Konsepti” nin yazılı olduğu 81. Satırının sayfa 

sayısını gösteren hanesi POST-İT ile kapatılmış olan fotokopisi verilmiş, asıl belge adli emanetten 

kaçırılmıştır.  

 
CD-5 de yer alan toplam 20 sayfa olan “Batı Eylem Planı” nın Jandarma Genel Komutanlığı 

imha tutanağının (Arşiv Malzemesi Envanteri )(Bkz. 131.Kls. 198. syf) 9. Sayfası 86 altıncı 

sırasında imha edilen sayfa adedinin 1 (bir) olduğu, yani evrakın 1 (bir) sayfadan ibaret olduğu 

görülmektedir.  

   
        Mahkeme heyetinin bu kısımda gizlediği J. Gn. K.lığına ait imha tutanağı, 6 Mayıs 1997 ve 

27 Mayıs 1997 tarihli sözde belgelerin sahteliğini açıkça ortaya koymaktadır.  

 

Mahkeme heyeti gerekçeli kararda bu kısıma 6 Mayıs 1997 ve 27 Mayıs 1997 tarihli sözde 

belgelere ilişkin olmayan Gnkur Başkanlığının bir başka cevap yazısını da monte etmiştir;  

 

İmha tutanağı 4 Nisan 1997 ve 10 Nisan 1997 tarihli belgelere aittir.  Sanık avukatının  sorusu 

ile bir ilgisi yoktur. Ancak  mahkeme heyetinin  bu kısma sıkıştırıp gizlediği bu imha tutanağı 

hakkında yeri gelmişken 4 Nisan 1997 tarih ve 155 ara numaralı belgenin de tahrif edilerek CD 5 

içine monte edildiğini  kısaca açıklamakta yarar görüyoruz.  

 

Bu konu dilekçemiz “20.N.” maddesinin  “CD 5 de yer alan “4 Nisan 1997 tarihli “çalışma 

grubu oluşturulması” başlıklı “155” ara numaralı belge, gerçek “155” numaralı belge içeriği tahrif 

edilerek oluşturulmuş ve sözde imha tutanağı ile varlığı kanıtlanmaya çalışılan uydurma 

belgedir.”alt başlıklı  “20.N.4).” bendinde açıklanmıştır. 

 

Gerekçeli kararda (s.3300); “MEBS: 26702250-9140-79240-16/MEBS Pl.Koor.D.Frk.Ynt.Ş. 

/4453885 ve 06 Haziran 2016 tarihli yazı ile Genelkurmay MEBS Başkanlığı tarafından 1997 

dönemine ait 29.06.2011 tarihinde düzenlenen arşivlik veya arşiv malzemesi envanterinin üç 

kişilik ilk-son tasnif kurulu ayıklama ve imha komisyonundan oluşan bir sayfa arşivlik veya arşiv 
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malzemesi envanteri listesinde, 29.06.2011 onay tarihli, MEBS.Pl.Hrk.Ş.Md.Hv.Muh.Kur.Alb. 

Mehmet ÜNAL imzalı, Evrakın Sıra No, Dosya Numarası, Çıkaran makam, tarihi/TSG, Dosya 

(Desimal) Numarası, Konusu, Gizlilik Derecesi, Sayfa (İkincil Evrakla Birlikte) Adedi, İmha Yılı 

bölümlerinden oluşan belge içeriğinin,” 

 

Çalışma Grubu Oluşturulması (1 sayfa) (Güv.Nu:000007) 04.04.1997 Gnkur, GENSEK:3050-

155-97-İcra Sb, MGK Kararlarına ilişkin çalışma grubu oluşturulması (1 sayfa) (Güv.Nu. 000004) 

04.04.1997 Gnkur.Gensek:3050-154-97-İcra Sb., Batı Çalışma Grubu (4 sayfa) (Güv.Nu.000088) 

10.04.1997, Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi (7 sayfa) 29.04.1997 tarihli belgelerin 29.06.2011 

tarihinde imha edildiği ve onaylandığı belirtilmektedir.  

 

Belgelerin ve imha tutanağının sahteliği dilekçemizin yukarıda belirtilen “20.NN.4)” 

bendinde açıklanmakla birlikte özetle;  

 

Gnkur Başkanlığı cevap yazısında gönderilen imha tutanağı sahtedir.  Tutanakta yazılı 

belgelerin “Güvenlik Numaralarının” bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak 1997 tarihli evraklarda 

GÜVENLİK NUMARASI BULUNAMAZ. Güvenlik Numarası kullanılması ilk kez 5 Kasım 2002 

yılında yayınlanan emirle yürürlüğe girmiş ve 2008 yılında güncelleştirilen TSK Karargah 

Hizmetleri Yönergesi (MY-75-1(B)) Bölüm 7-7 de yer almıştır.  Bu husus dilekçemizin “Evraklarda 

Güvenlik Numarası Kullanımı ve Kumpas Belgeleri” başlıklı “37.” Maddesinde detayları ile 

açıklanmıştır.  

 

4 Nisan 1997 tarihli “154” ara numaralı evrak ile 4 Nisan 1997 tarihli “155” ara numaralı 

evrakın imha tutanağına göre  29.06.2011 tarihinde imha edildiği  görülmektedir.  İcra makamı 

değişikliği yapılan 155 ara numaralı emir ile aynı kapsamdaki 154 ara numaralı emir  2011 yılına 

kadar AYNI ANDA YÜRÜRLÜKTE BULUNAMAZ. Kaldı ki, 155 ara numaralı emirde 154 ara  

numaralı emre atıf  yapılmadığı gibi, 154 ara numaralı emrin yürürlükten kaldırıldığını da 

belirtmemektedir. Bu nedenle bu iki emir 2011 yılına kadar yürürlükte bulunamaz.   

 

4 Nisan 1997 tarihinde Çalışma Grubunun Kurulması ile ilgili bir emir yayınlanmış olmakla 

birlikte, metin içine “BROŞÜR” ibaresi eklenen CD 5 içindeki 155 ara numaralı 4 Nisan 1997 

tarihli belgenin tahrif edilerek üretildiği anlaşılmaktadır.  

 

Mahkeme heyeti, Gnkur Başkanlığından gelen yazıların, belgelerin sahteliğini ortaya koyması 

bakımından ne anlama geldiğini değerlendirmemiş, “cevap var” ifadesi ile geçiştirerek üstelik 

belgelerin sözde gerçekliğine delil oluşturmaya kalkmıştır. Cevap yazıları sözde belgelerin 

sahteliğini açıkça ortaya komaktadır.  

 

11) (12) 55. hükümet döneminde Batı Çalışma Grubunun kaldırılmasına ilişkin yapılan 

MGK toplantı kararı bulunup bulunmadığına ilişkin MGK Genel Sekreterliğinden gelen cevap;  

 

 Sanık avukatlarının 28.01.2016, 15.02.2016 ve 18.04.2016 tarihli dilekçeleri ile 55. hükümet 

döneminde Batı Çalışma Grubunun kaldırılmasına ilişkin yapılan MGK toplantı kararı bulunup 

bulunmadığı varsa CMK.nın 125. maddesi kapsamında mahkemeye gönderilmesi için yazı 

yazıldığı, 
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23.05.2017 tarihli ve 88. Nolu celsede  MGK Genelsekreterliği Hukuk Müşavirliğine yazılan 

yazıya 22.05.2017 tarihli 61075737- 622.03-273 sayılı yazı ile “30 haziran 1997- 11 Ocak 1999 

tarihleri arasında görev yapan 55. Hükümet döneminde alınmış "Batı Çalışma Grubunun 

Kaldırılmasına" ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararı bulunmamaktadır." şeklinde cevap verildiği 

belirtilmektedir.  

 

Gerekçeli kararda bir sanık vekili tarafından talep edilmesi üzerine MGK tarafından BÇG’nin 

kaldırılması yönünde yazı yazıldığı ve gelen cevabi yazıda MGK tarafından BÇG’nin kaldırılmasına 

yönelik karar alınmadığının bildirildiği görülmektedir.  

Bilindiği üzere zaten MGK’nın icrai karar alma yetki ve görevi bulunmamaktadır. Aldığı 

kararlar tavsiye niteliğindedir. Yani MGK istese dahi Batı Çalışma Grubunun kaldırılması yönünde 

bir karar alamazdı.  

Ancak ve eğer BÇG hukuka aykırı, siyasete bulaşan, sakıncalı bir takım faaliyetlerin içinde 

olsa idi, MGK’nın asker olan ve olmayan üyelerinin talebi ile bir tartışma yapılır ve tavsiye 

niteliğinde, bu grubun kaldırılması, faaliyetlerinin durdurulması yönünde bir karar alınırdı. Bu 

yönde bir tavsiye kararı da olsa MGK tarafından bir karar alınmamış olması da; Batı Çalışma 

Grubunun yasa dışı veya sakıncalı bir faaliyeti bulunmadığını ortaya koymaktadır. 

 
12) (13) İmha edildiği için Başbakanlıkta bulunamayan ancak İstanbul 4. ACM’nde 

görülmekte olan Ergenekon davası - İnternet andıcı davası 9 nolu klasöründe bir kısmının 

bulunduğu anlaşılan Başbakanlık UTKK kararlarının ilgili mahkemeden istenmesi  ve gelen 

cevap;  

 

Gerekçeli kararda (s.3301);  “13.Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.02.2017 ve 87. Nolu 

celsede-Bir kısım sanıklar ve sanıklar müdafinin BTUKK kararlarının istenilmesine ilişikin talebi 

hakkında daha önce Başbakanlıktan istenildiği, resmi kayıtlarda kararların bulunmadığı 

bildirildiği, ancak bu kararların bir kısmının İstanbul 4. ACM’nde görülmekte olan Ergenekon 

davası ile adlandırılan dosyanın İnternet andıcı davası ile ilgili klasörün 9 nolu klasöründe 

bulunduğu sanık müdafilerince belirtildiğinden İstanbul 4. ACM’ne müzekkere yazılarak bu 

klasörün onaylı bir örneğin UYAP üzerinden gönderilmesinin istenilmesine karar verildiği, (…)  

23.05.2017 tarih ve 88 celsede (…)   yazılan yazıya cevap verildiği,”  belirtilmektedir.  

 

Ancak mahkeme, İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesinden ne cevap verdiğini ve BUTKK NIN 

ALDIĞI KARARLARA İLİŞKİN BİR ÇOK UYDURMA BELGEYİ İSKAT EDECEK DOSYAYI 

DEĞERLENDİRMEMİŞTİR.  Bu yönden de de savunma hakkı ihlal edilmiştir.    

 
13) (14) 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin 

tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis 

araştırması komisyonu raporununun mahkemeye gönderilmesi;  

 

Gerekçeli kararda (s. 3301);  “14. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.02.2017 ve 87. Nolu 

celsede TBMM 15. Temmuz Darbe Komisyonu raporunun ve tutanakların bir örneğinin dijital 

ortamda mahkememize gönderilmesi için yazı yazılmasına karar verildiği, 21.11.2017 tarih ve 91 

nolu celsede Türkiye Büyük Millet Meclisi FETÖ/PDY 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi ile bu 
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terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonu raporunun Dijital ortamda CD'ye 

aktarılarak 21/09/2017 tarihli yazı ekinde gönderildiği,”  belirtilmektedir. 

 

Ancak mahkeme, TBMM Komisyonunun gönderdiği raporu gerekçeli kararında 

DEĞERLENDİRMEMİŞ, bu raporda yer alan ve kumpas ilişkisini açıklayan hiçbir hususa yer 

vermemiş  atılı suç bakımından ne anlama geldiğini açıklamadan, sadece yazmıştır. Bu yönden 

de  savunma hakkı ihlal edilmiştir.    

 
14)  (15) Gerekçeli kararda Müşteki olarak yer almayan “Müşteki Ercan 

Bayramoğlu”nun dilekçesi;  
 

Gerekçeli kararda (s. 3301); “15. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.11.2016 ve 86 nolu 

celsede Müşteki Ercan Bayramoğlu tarafından 2002-2010 yılları arasında TSK'dan atmaların hep 

MİT raporlarına göre yapıldığı ve o yıllarda atılanlardan bir kişinin dahi FETÖ'cü olmadığını 

söyledi. Atılanların diğer nurcu kolu Mehmet Kurtoğlu ekibinden olduğunu belirten İlker Başbuğ 

'rakip cemaatin elemanlarının uzaklaştırmada bizi kullanmışlar ' dedi içerikli dilekçe verdiği, 

30.11.2016 ve 86 nolu celsede Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/238 esas sayılı 

dosyasından FETÖ ana iddianamesinin istenilmesine karar verildiği,  22.02.2017 tarih ve 87 nolu 

celsede Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/238 esas sayılı dosyasından FETÖ ana 

iddianamesinin dijital ortamda gönderildiği,” belirtilmektedir.  

 

   Mahkeme, Ercan Bayramoğlu isimli şahsın bu ifadesinin atılı suç bakımından ne anlama 

geldiğini açıklamadan, sadece yazmıştır. Ancak, 2002-2010 yılları arasında yargı kararları ile tescil 

edilmiş bir FETÖ örgütü bulunmadığı gibi, 2002-2010 yılları arasında, sanıkların TSK dan atılan 

kişilerle  ilgili  bir tasarrufu yoktur.  Atılı suç döneminde YAŞ üyeliği yapan sanıkların imzaladığı 

ayırma kararlarında yer alan 753 kişiden 243 kişi F.GÜLEN CEMAATİ İLTİSAKI NEDENİ İLE 

TSK’DAN ATILMIŞTIR (dilekçemizin “Asker müşteki/Katılanlar” başlıklı  “10.D.” maddesinde listesi 

ve kapsamıyla açıklanmıştır) Kaldı ki, TSK her dönemde, bir cemaat,tarikat, Gnkur Başkanlığınca 

onaylanmamış dernek ya da sivil toplum kuruluşu ya da siyasi parti faaliyetlerine katılan TSK 

personeli hakkında ayırma işlemi yapmış, yapmaya da devam etmektedir. Ayırma işlemi için 

sadece TCK ya da As.C.K. kapsamında bir suç teşkil eden fiil ya da eylem olup olmadığına 

bakılmadığı, dilekçemizde açıklandığı gibi, askeri disiplin mevzuatı açısından da değerlendirildiği  

açıktır. Kaldı ki, TSK dan ayırma işlemlerinin MİT ve EGM raporları ile de desteklendiği ve teyit 

edildiği zaten defalarca ifade edilmiştir. Sanıkların Gnkur. eski Başkanı İlker Başbuğ’un  görev 

yaptığı dönemden ve ifadelerinden sorumlu olmadığı, karar verme ile ilgili sorumluluğun 

dönemin Gnkur Başkanı, MİT, EGM ve siyasi iradenin konusu olduğu da açıktır.                                  

 

 KOVUŞTURMA AŞAMASINDA GELEN /MAHKEMEYE İBRAZ EDİLEN, ANCAK GEREKÇELİ 

KARARA YAZILMAYARAK GİZLENEN BELGE, BEYAN VE DELİLLER;  

 
Bu kısımda sanıkların kovuşturma aşamasında, savunmalarını desteklemek üzere 

mahkemeye sunduğu belge,beyan ve delillerden, mahkeme heyetinin gerekçeli karara yazmadığı,  

gizlediği belge,beyan delillerin sadece bir kısmı açıklanmaktadır. Diğerleri dilekçemizin ilgili 

başlıkları altında bulunmaktadır;  
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1) CD 5 üzerinde yazdığı ifade edilen A 3278 seri numarasının Gnkur MEBS 

Başkanlığına ait olmadığı, MEBS Başkanlığının evrak zimmet ve tutanaklarında A 3278 seri 

numaralı CD ye ait herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığına ilişkin Gnkur Başkanlığının 15 

Aralık 2012 tarihli yazısı;  

 

Gnkur Başkanlığının yazısı, sanık İsrafil Aydın tarafından savunması ekinde mahkemeye 

sunulmuş ve açıklaması da yapılmıştır. Ancak mahkeme bu resmi yazıyı gerekçeli kararda 

gizlemiştir.  

 

CD ler ve üzerinde yazılı SERİ NUMARALARI  Gnkur MEBS Başkanlığınca kaydı yapılarak 

ZİMMET DEFTERİNE YAZILMAK VE TUTANAK TANZİM ETMEK SURETİ İLE kullanıcıya tahsis 

edilmektedir.  Ancak;  CD 5 ÜZERİNDE  YAZILI OLAN  A 3278 SERİ NUMARASI GNKUR MEBS 

BAŞKANLIĞINA AİT DEĞİLDİR. 

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında  Gnkur Başkanlığının 15 Aralık 2012 tarih ve 

6451378 sayılı yazısı ile;  

 

“GNKUR.MEBS BAŞKANLIĞI EVRAK ZİMMET DEFTERİ İLE ARŞİV TUTANAKLARINDA ÇIKAN 

İNCELEMEDE “A 3278 SERİ NUMARALI CD YE İLİŞKİN HERHANGİ BİR BİLGİ VE BELGEYE 

RASTLANILMAMIŞTIR.”  cevabı verilmiştir. 

 

BU RESMİ CEVAPLA BİRLİKTE CD 5 İN;  GNKUR BAŞKANLIĞINA AİT OLMADIĞI, RASTGELE 

BİR SERİ NUMARASI VERİLEREK ÜRETİLEN VE ÜZERİNE LOGO BASILAN, GNKUR BAŞKANLIĞI 

KARAGAHI DIŞINDA YÜKLENEN BİR KUMPAS CD Sİ OLDUĞU AÇIKÇA ORTAYA ÇIKMIŞTIR. CD 5 

İÇİNDEKİ HİÇ BİR SÖZDE BELGENİN SANIKLAR VE GNKUR BAŞKANLIĞINA AİT OLDUĞU NE 

HUKUKEN NE DE TEKNİK OLARAK İLERİ SÜRÜLEMEZ.  

 

Bu resmi yazı hem savcılık makamında bulunması, hem de kovuşturma aşamasında 

mahkemeye delil olarak sunulmasına rağmen, bu açık belgeye gerekçeli kararda  soruşturma ya 

da kovuşturma aşamasında gelen belgeler başlığı altında yer verilmemiş, gizlenmiştir. 

Gnkur.Başkanlığının 15 Aralık 2012 tarihli yazısı dilekçemizin “23.C.” maddesinde bulunmaktadır.   

 

2) CD 5 içide bulunan “KRIZ-MS. DOC” isimli word belgesinin, 2004 yılında Gnkur 

Karargahındaki tüm bilgisayarlarının yedeklendiği (back-up) merkezi dosya sunucusunda 

bulunamadığına dair Gnkur Başkanlığının 23 Ekim 2012 tarihli yazısı;  

Gnkur Başkanlığının yazısı, sanık İsrafil Aydın tarafından savunması ekinde mahkemeye 

sunulmuş ve açıklaması da yapılmıştır. Ancak mahkeme bu resmi yazıyı gerekçeli kararda 

gizlemiştir.  

Gnkur Başkanlığında 2004 yılından itibaren, karargahta mevcut tüm bilgisayarların ( İGHD 

Başkanlığındaki sözde belgelerin  yazıldığı iddia edilen “Bornova” gibi bilgisayarlar dahil) 

yedekleri (back-up) alınarak merkezi sunucuya aktarılmıştır.   

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 13 Şubat 2012 tarihinde yaptırmış olduğu Bilirkişi 

raporuna göre; Söz konusu Kriz Masası Kurulu Çizelgesi adlı dijital veri; 19 Haziran 1997 
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tarihinde kayıt edilmiş, yani iddia edilen suçun tarihinden bir gün sonra bilgisayar ortamında 

oluşturulmuştur. Dosyanın üst veri yolu bilgilerine göre de; BCG\CD5\Bornova\idris adlı klasörün 

içinde KRIZ-MS. DOC isimli  bir dosyadır.  

 

Ancak, bu dosya; Gnkur. Bşk.lığının 23 Ekim 2012 tarihli yazısı ile Gnkur. Bşk.lığının merkezi 

dosya sunucularındaki şifreli ve şifresiz alanlar ile yedekleme sisteminde; KRIZ-MS. DOC adlı 

dosyanın ve aynı zamanda da CD5\Bornova\idris\ adlı klasörün de bulunmadığı bildirilmiştir. 

Yani gerçekte böyle bir klasör ve dosya CD5 dışında yoktur.  

 

BCG\CD5\Bornova\idris adlı klasörün içinde KRIZ-MS. DOC isimli  word dosyasının  bilirkişi 

raporunda ki üst veri yolu bilgilerine göre;  şirket ve yazar bilgisi olarak  “Genelkurmay” ismi,  son 

kaydeden kullanıcısı ise “İGDH”  olarak tanımlıdır.  

 

Ancak, aynı yazı ile yazarı “Genelkurmay”, son kaydedeni “ighd” olan bilgisayar dosyasının 

da; Gnkur. Bşk.lığının merkezi dosya sunucularındaki şifresiz alanlarda bulunamadığı resmi yazı 

ile bildirilmiştir. Bu resmi cevap ile CD 5 içindeki sözde belgelerin Gnkur Başkanlığına ait 

olmadığı, Gnkur Karargahı dışında üretildiği anlaşılmaktadır. Gnkur. Bşk.lığının 23 Ekim 2012 

tarihli ve ADMÜŞ:9160-1023-12/Huk. İş. Y.D. sayılı yazısı dilekçemizin “23.E.” maddesinde 

bulunmaktadır. 

 

3) Ergenekon kumpas soruşturmasında Atatürkçü Düşünce Derneğinde el geçirilen 

kumpas CD içinde yer alan Hv.K.K. İstihbarat Başkanı Çetin Dizdar sahte imzalı belge ve 

Hv.K.K.lığının cevap yazısı;  

 

Bu sahte belge İddianamede (s.586); “Batı Çalışma Grubu Belgeler/Bçg İsimli Sıralı 

Klasör İçerisinde Yer Alan Belgeler  (4 Kls. S.311-343);  Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri 

Komutanlığı Ankara GİZLİ antetli KİŞİYE ÖZEL-GİZLİ kaşeli, 12 AĞUSTOS 1998 tarih ve İSTH:3429-

430-98/PL.YNT.D. (İKK.Ş)/154569 sayılı Bilgi toplanması İGHD. (BÇG) Batı Çalışma Grubunun 

dikkatine konulu Genelkurmay Harekat Başkanlığına hitaben yazılan  Hava Kuvvetleri Komutanı 

Namına Hava  Tümgeneral  Çetin DİZDAR İMZALI  Ek A’sında  (2 sayfa elde edilen bilgiler) bulunan  

Fethullah GÜLEN grubu Işıkevleri ve Askeri okulda okuyan öğrencilerle ilgili olarak alınan 

duyumlarla ilgili belgenin EK A’sında bulunan Hv.K.K.lığının 12 Ağustos 1998 gün ve İSTH:3429-

44098/PL. YNT.D.(İKK.Ş) 158769 sayılı Hv.Yer.Yzb.İnceleme Subayı imzasına açılan imzasız 1 

sayfadan oluşan askeri öğrencilerin okulda ve dışarıda takip edilmesi ve  abdest alma ve namaz 

kılmaları ile abdest alma ve namaz kılma şekillerinin  takip edildiğine ilişkin duyumların 

alındığına dair belge (4.Kls. S.342)”  şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Bu sahte belge Ergenekon kumpas soruşturmasında ADD Genel Merkezinden sözde ele 

geçen  sahte olduğu  yargı kararı ile tescil edilen kumpas CD içindedir. Bu belgenin Ergenekon 

soruşturmasında ele geçirildiği gizlenmiştir. BU SAHTE BELGE ERGENEKON KUMPASI İLE 28 

ŞUBAT KUMPAS DAVASI ARASINDAKİ ORGANİK KUMPAS İLİŞKİSİNİ ORTAYA KOYMAKTADIR.  

 

Bu sahte belge, kumpas dabasında Dursun Çiçek’e yamanan “AKP ve F.GÜLEN’i bitirme 

Planı”nın bir başka versiyonudur.  Tam bir psikolojik harekat ürünü olan bu belge üzerinden, ters 

algı ile esasen F.GÜLEN tarikatına subliminal mağduriyet atfedilmekte, F.GÜLEN’in TSK da ve 
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özellikle Harp Okullarında yuvalanmasına karşı alınacak muhtemel önlemlere karşı yargı 

korkutması ile mesaj verilmekte ve  bu yöndeki çalışmaların sekteye uğratılmasını amaçladığı 

açıktır.  

 

Sözde belgenin sahte olduğu, uzman incelemesine gerek duyulmayacak şekilde açıktır. At nalı 

kadar bir imzanın sayfanın dışına çıkacak şekilde ( A4 sayfa ölçüsünden büyük) bilgisayarda monte 

edildiği,  yazıların sağa sola kaydığı,  “konu” kısmı altına,  evraklarda yazılması mümkün olmayan 

“kör gözüne parmak sokar gibi”  üstelik diğerlerinden daha büyk fontla “(İGDH (BÇG)DİKKATİNE)”  

ifadesinin yazıldığı, “KİŞİYE ÖZEL” ibaresinin  kırmızı stampa ile basılması gerekir iken, usüle aykırı 

olarak bilsisayarla  yazılmış olduğu, bu saçmalıklara rağmen evrakın Tümgeneral tarafından imzalı 

olduğu da görülmektedir.  Sahte belgede “GENELKURMAY HAREKAT BAŞKANLIĞINA” adres 

başlığındaki “BAŞKANLIĞINA” sözcüğünün de diğerinden küçük fontla yazıldığı dikkatten 

kaçmamaktadır.  

 

Sanık Çetin Dizdar bu belge ile ilgili olarak, savcılıktan  belgenin aslının ve kaydının 

Hv.K.K.lığından istenmesini talep etmiş, FETÖ üyesi savcı kendisinden beklendiği gibi bu talebi 

karşılamamıştır. Bunun üzerine bu bilgiyi, kovuşturma aşamasında 4982 sayılı K. Kapsamında 

Hv.K.K.lığından talep etmiştir.  

 

Hava Kuvvetleri Komutanlığının 19 Kasım 2012 tarihli cevap yazısında;  bu belgenin 

kayıtlarda olmadığı bildirilmiştir. BU CEVAP MAHKEMEYE HEM AVUKATI HEM DE 24.CELSEDE 

SANIK TARAFINDAN İBRAZ EDİLMİŞTİR. 

 

Sanık ÇETİN DİZDAR Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 24.10.2013 tarihli 24. 
Celsesindeki savunmasında;  

 
“CD'lerden elde edilen belgelerin hiçbirisi gerçek olmayıp yıllar sonra kurgulanan bu dava için 

birileri tarafından hazırlanmış ve savcılığa sunulmuştur, bu nedenle öncelikle CD'den elde edildiği 

belirtilen belgelerin mahkemenizce dikkate alınmamasını istiyorum, çünkü ıslak imzalı olmayan 

kişi ya da kurum tarafından gerçekliği onaylanmayan bir fotokopinin bilgisayarda 

hazırlanabileceği herkes tarafından bilinebilen bir gerçektir, bu kapsamda iddianamenin 436. 

sayfalarında benim ile ilgili olduğu belirtilen 12 Ağustos veya 19 Ağustos 1998 tarihli belge 

gerçeğe uygun değildir, düzmece bir belge olduğu anlaşılmaktadır, aynen ifadem öyle, 

soruşturma sırasında belgenin aslının Hava Kuvvetleri Komutanlığından getirtilmesi konusunda 

taleplerimiz savcılık tarafından karşılanmamıştır, bunun üzerine avukatların tarafından bahsi 

geçen belgenin aslının gönderilmesi için Hava Kuvvetleri Komutanlığına başvurulmuştur, Hava 

Kuvvetleri Komutanlığının 19 Kasım 2012 tarihli cevabi yazısında bu belgenin kayıtlarda 

olmadığı bildirilmiştir, iddianamenin 436. sayfasında aleyhime suç delili olarak gösterilen 12 

Ağustos 98 tarihli belgenin sahte olduğunu ortaya koyan Hava Kuvvetleri 

Komutanlığının 19 Kasım 2012 tarihli yazısı avukatım tarafından mahkemenize 

sunulmuştur. Hava Kuvvetleri Komutanlığının 19 Kasım 2012 tarihli cevabi yazısı Savcılık 

Makamına sunulmasına karşın lehime olan bu resmi yazıyı görmezlikten gelinerek, CD'den çıktı 

alınarak ispatlanan belge aleyhime delil gibi gösterilmiştir.” Şeklinde bu konuyu açıklamış ve 

belgenin sunulduğunu beyan etmiştir.  
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ANCAK MAHKEME, SADECE SANIK ÇETİN DİZDAR’I DEĞİL, TÜM SANIKLARI İLGİLENDİREN, 

ERGENEKON-28 ŞUBAT STRATEJİK KUMPAS İLİŞKİSİNİ ORTAYA KOYAN  BU KUMPAS BELGESİNİ,  

HAVA K.K.LIĞININ CEVAP YAZISINI VE BU BELGENİN ERGENEKON SORUŞTURMASINDA ADD 

GENEL MERKEZİNDEN ELE GEÇİRİLDİĞİNİ VE SAHTELİĞİNİN YARGI KARARI İLE TESPİT EDİLDİĞİNİ 

DE GİZLEMİŞTİR.   

 

4.Klasör sayfa 94. ve 341 sayfalarında yer alan kumpas belgesi aşağıdadır;   

 

 
Ergenekon kumpas davasını organize edenlerin, bu sahte örnek kumpas belgesini ve bunun 

gibi diğer yüzlerce kumpas belgesini  28 Şubat’ın sözde delili olarak ADD Genel Merkezindeki CD 

içine hangi maksatla monte ettiğini açıklamaya bile gerek yoktur. Zaten sahteliği açık olan, var 

olmayan bu belgelerin resmi bir kaynaktan doğrulanması ve elde edilmesi mümkün 

olmadığından,  Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında üretilen kumpas CD ler içine  monte 

edilip, şebeke ve uzantıları tarafından birebir çoğaltılıp servis edilerek, bir kısım müşteki ve 

avukatları tarafından da FETÖ savcısına teslim edilmiştir. Sorgulanması gereken esas konu, bu 

kumpas belgelerinin kim ve kimler tarafından servis edildiği ve aralarındaki organik ilişkinin 

ortaya konulmasıdır. Kovuşturma aşamasında  elde edilen ve diğer kumpas davaları ile organik 

ilişkiyi açıkça ortaya koyacak bu tür belge ve delillerin  gerekçeli kararda gizlenmesi de ayrıca 

dikkat çekicidir.   
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4) ERGENEKON kumpas soruşturmasında Atatürkçü Düşünce Derneğinden ele 

geçirildiği iddia edilen 5 Nolu CD içinde (Kls.4 s.336-338),  Ahmet Hurşit Tolon’dan ele geçirildiği 

iddia edilen 48 Nolu CD içinde yer alan (Kls.4 s.89-91) ve Ergenekon kumpas soruşturmasındaki 

operasyonlarda ele geçtiği iddia edilen (nereden ele geçtiği belirtilmemiş)(Kls.4 s.306-308) 

Hv.K.K. İstihbarat Başkanı Tümg.  Oktay TEZSEZEN sahte imzalı  “bilgi toplanması” konulu belge 

(G.K.s.290,307)(Kls.4 s.59-61, 89-91, 306-308,  336-338) 

 

Hv.Tümg. Oktay Tezsezen imzalı olduğu şeklen gözüken bu sözde belge, ERGENEKON 

Kumpas soruşturmasında yürütülen kumpas operasyonlarında Atatürkçü Düşünce Derneği 

(ADD), Ahmet Hurşit Tolon’dan ve yine ERGENEKON kumpas soruşturmasında kime ait olduğu 

iddianamede ve gerekçeli kararda belirtilmemiş bir kumpas mağduru kişiden ele geçen sözde CD 

ler içinde yer alan ve sahteliği her halinden belli olan belgedir.  

 

Bu sözde belgenin içeriğinde; Fazilet Partisi, Milli Gençlik Vakfı, Yeni Asya Grubu, 

Nakşibendi toplantıları, Mazlum-Der ve sözde baş örtüsü zulmüne (!) karşı faaliyetleri, Fazilet 

Partisinin seçim öncesinde sözde başörtüsü zulmü konusunu işleyeceği ve iktidara gelebilmek 

için her türlü gayreti göstereceği, kılık kıyafet genelgesinin ortadan kalktığı, diplomaların yeniden 

fotoğraflı verilmesinin uygun olacağı değerlendirildiği, MHP nin düzenlediği Uzunyayla Kültür 

şenliği gibi birbiri ile ilgisiz saçma sapan onlarca konuyu bir araya getirip, psikolojik Harekat 

yürütmeye ve taban oluşturmaya çalışan kumpasçılar,(o dönem) F.GÜLEN grubunu mağdur, 

ancak güçlü ve sempatik gösterip bu yönde mesaj verme gayreti de gösterdikleri 

anlaşılmaktadır. F.Gülen grubu ile ilgili olarak;  

 

 Fethullah GÜLEN grubunun devlet ve hükümet yanlısı tavırlara devam edeceği, F.Gülen 

Grubunun yurt dışındaki okullarının artık kendi mali imkanları ile ekonomik olarak kendilerini 

ikame gücüne ulaştıkları şeklinde algı mesajları taşıyan ifadelerin yanı sıra, FETÖ üyesi savcının 

yanına “yıldız” işareti koyarak oldukça önemli olduğunu işaret ettiği (!) aşağıdaki paragrafı da 

bu sözde belgeye monte ettikleri görülmektedir;  

 

 
 

BELGELERİN VE YARGISAL İŞLEMLERİN KUMPAS OLDUĞU YARGI KARARI İLE TESCİLLENEN 

ERGENEKON KUMPAS SORUŞTURMASINDA, YARGI VE EMNİYETTE YUVALANMIŞ TERÖR 

ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN, KİŞİ VE KURUMLARA MONTE ETTİKLERİ CD LER İÇİNDE YER ALAN BU 

SÖZDE BELGE, 28 ŞUBAT DAVASININ DİĞER KUMPAS DAVALARININ BİR DEVAMI NİTELİĞİNDE 

OLDUĞUNU DA AÇIKLAMAKTADIR.   

 

Mahkeme, bu sözde belgeye,  iddianamede ve gerekçeli kararda (iddianamenin özetlendiği 

kısımda) yer almasına rağmen, bu kısımda yer vermemiştir. Mahkeme, iddianamede yer alan  bu 

kumpas belgesine, hangi gerekçe ile  deliller kısmında yer vermediği de açıklamamıştır. Bu sahte 

kumpas belgesi, Ergenekon kumpas soruşturmasında CD içlerine monte edilerek iddianamede 28 

Şubat davasına delil  olarak gösterilmiş ise, mahkeme gerekçeli kararında bu belgenin kumpas 
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niteliği ve sahteliğini değerlendirmekle yükümlüdür. MAHKEME BU TÜR KUMPAS BELGELERİNİ 

SÜREKLİ GÖZDEN KAÇIRMIŞ VE FETÖ KUMPAS İLİŞKİSİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞTIR.  

 

Belgenin sahteliği ve araştırma tutanağının kumpası aklayan niteliği;  

 

Gerekçeli kararda;  sözde araştırma tutanağına atıf yapılarak Atatürkçü Düşünce Derneği ve 

Hurşit Tolon’dan ele geçen bu belgelerin BİREBİR AYNI OLDUĞU belirtilmektedir. ANCAK,  

BİREBİR AYNI OLMASI GEREKEN BELGELER BİREBİR AYNI OLMADIĞI GİBİ, MONTE EDİLEN VE 

YERİNDEN KAYAN İMZA VE YAZILAR KUMPASI ELE VERMEKTEDİR 

 

GK.s 306-307 (290) de;  “İstanbul CMK 250 Madde ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet Başsavcı 

Vekilliğince yürütülen soruşturmalarda Yapılan Operasyonlarda Ahmet Hurşit Tolon‟dan Elde 

Edilen 48 Nolu Cd‟de 12 No‟lu Batı Çalışma Grubu Belgeler isimli Klasörde Yer Alan Belgeler (…) 

BÇG Bilgi Toplanması alt başlığında; Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı 

Ankara gizli antetli kişiye özel kaşeli 24 Ağustos 1998 tarihli İSTH:3429-459-98/PLYNT.D. 

(İKK.Ş.)161673 sayılı Bilgi Toplanması (İGHD.BÇG.DİKKATİNE) konulu Genelkurmay Harekat 

Başkanlığına hitaben yazılan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Namına Hava Tümgeneral İstihbarat 

Başkanı Oktay TEZSEZEN tarafından imzalanan 3 sayfadan oluşan belgenin Ergenekon 

Soruşturmasında Yapılan Operasyonlarda ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği) Genel Merkezinde 

Elde Edilen 5 Nolu Cd‟de 2 Nolu Klasör içesinde Yer Alan Batı Çalışma Grubu Belgeler/Bçg isimli 

Sıralı Klasör içerisinde Yer Alan Belgeler ile birebir aynı olduğunun tespit edildiği belirtilmiştir.” 

denmektedir.  

 

Atatürkçü Düşünce Derneği ve Hurşit Tolon’dan ele geçirildiği iddia edilen belgelerden 

alıntılar aşağıdadır;  

Klasör 4 sayfa 89, 336 (Hurşit Tolon) ;  
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Klasör 4 sayfa 59, 306 (Atatürkçü Düşünce Derneği) ;  

 
 

       İMZA 

? 
Bilgisayar 
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Araştırma tutanağına atıf yapan mahkeme gerekçeli kararda, bu iki sahte belgenin BİREBİR 

AYNI olduğunu belirtmektedir. Her iki sözde belgenin de Gnkur Harekat Başkanlığına adresli 

olduğu  şeklen görülmektedir. İmza bloğundaki Tümg. Oktay Tezsezen imzası BİREBİR AYNIDIR. 

ANCAK; Hurşit Tolon’un ikametinde ele geçen sözde belgedeki İMZA SOLA DOĞRU KAYMIŞ 

GÖZÜKMEKTEDİR.  

 

Bu belge, eğer gerçek bir ıslak imzalı belgenin taranmış hali (JPEG) olsa idi, İMZANIN VE 

YAZILARIN KAYMAMASI GEREKİRDİ. Bu durum İMZANIN BELGEYE SONRADAN RESİM (JPEG) 

OLARAK MONTE EDİLDİĞİNİ, MONTAJ YAPILAN BİLGİSAYAR İLE KAYDEDİLEN BİLGİSAYARDAKİ 

MARJ VE VERSİYON FARKLILIĞI NEDENİ İLE MONTE EDİLEN İMZA RESMİNİN SOLA KAYDIĞINI 

AÇIKLAMAKTADIR. Aynı durum yazılarda da görülmektedir. Sözde belgeler üzerindeki kırmızı ok 

işaretleri, yazıların ve imzanın kayma yönünü göstermektedir.  

 

İmza ile birlikte yazıların da kayması; hazırlanan kumpas word belgesi üzerine JPEG (resim) 

formatında imza monte edildiğini  açıklamaktadır.  

 

Ayrıca, birebir aynı olması gereken Gnkur Harekat Başkanlığına adresli gözüken 24 Ağustos 

1998 tarih ve 457 ara numaralı iki  belge BİREBİR AYNI DA DEĞİLDİR.  BİREBİR AYNI OLMASI 

GEREKEN;  

 

Atatürkçü Düşünce Derneğinde ele geçirildiği iddia edilen belgede; evrak ara numarası ve 

tarih elle yazılmış, Oktay Tezsezen imzası diğer belgedeki imza ile birebir aynı olmasına rağmen 

diğerine göre daha büyük ve imza bloğunun hemen üzerinde bulunmaktadır. 

 

El yazısı 
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Ancak, Hurşit Tolon’dan ele geçen ve diğeri ile birebir aynı olması gereken sözde belgede ise 

evrak ara numarası ve tarih elle yazılmış, imza diğer belgedeki  jpeg (resm) olarak monte edilmiş 

imza ile  aynı olmasına rağmen diğerine nazaran küçük ve sola kaymış, yazı fontlarında farklılıklar 

ve bariz kaymalar bulunmaktadır. Ayrıca, evrak numarasının başında bulunan “İSTH” yazısının 

(montaj sırasında unutulduğundan) farklı fontlarda iki kez yazıldığı da görülmektedir.  

 

Aynı olması gereken ancak birebir aynı olmayan bu iki belgeye BiREBİR AYNISI DİYEBİLEN, 

araştırma tutanağını tanzim eden, değerlendiren ve gizleyen herkesin, bu kumpasta hukuki 

sorumluluğu bulunmaktadır.    

 

Sonuç olarak; Gnkur Harekat Başkanlığına yazılmış olduğu şeklen gözüken Tümg.Oktay 

Tezsezen imzalı 24 AĞUSTOS 1998 TARİHLİ EVRAK, 28 ŞUBAT KUMPAS DAVASINA DELİL 

ÜRETMEK ÜZERE ERGENEKON KUMPAS SORUŞTURMASINDA ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 

VE HURŞİT TOLON’A AİTMİŞ GİBİ KURGULANAN CD LER İÇİNE MONTE EDİLMİŞ VE ZATEN 

KUMPAS OLDUĞU YÜKSEK YARGI TARAFINDAN TESCİL EDİLMİŞ SAHTE BELGEDİR. MAHKEME 

BU KUMPAS İŞLEMİNİN, STRETEJİK BİR PLANIN PARÇASI OLDUĞUNU VE KUMPAS DAVALAR 

ARASINDAKİ ORGANİK İLİŞKİYİ GÖRMEK VE DEĞERLENDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.  

 

5) Gnkur. Başkanlığı ile yine bilgi edinme kapsamında yapılan diğer yazışmalardan 

Gnkur. Karargâhındaki bütün bilgisayarların 2004 yılından itibaren ‘Merkezi Server’ (Ana Sunucu) 

sistemine bağlandığı, 2004 yılından itibaren Gnkur. Karargâhında yapılan bütün yazışmaların 

Merkezi Sunucuda bulunduğunu ancak CD5’e kayıtlı dijital medyanın Merkezi (Ana) Sunucuda 

bulunmadığı bildirilmiştir;   

 

Bilgi Edinme Hakkı kanunu kapsamında sorulan soruya cevaben, Gnkur Başkanlığında 2004 

yılından itibaren “Merkezi Dosya Sunucusu Sistemi”ne (Ana sunucu) geçildiği, Gnkur Başkanlığının 

27 Ekim 2012 tarih ve ADMÜŞ:9160-1023-12/Huk. İş. Y.D. sayılı yazısı  ile Gnkur Başkanlığının 

yazısı, sanık İsrafil Aydın tarafından savunması ekinde mahkemeye sunulmuş ve açıklaması da 

yapılmıştır. Ancak mahkeme bu resmi yazıyı gerekçeli kararda gizlemiştir.  

Gnkur Başkanlığında 2004 yılından itibaren, karagahta mevcut tüm bilgisayarların ( İGHD 

Başkanlığındaki sözde belgelerin yazıldığı iddia edilen “Bornova” gibi bilgisayarlar dahil) yedekleri 

(back-up) alınarak merkezi sunucuya aktarılmıştır.  

 
 

BU NEDENLE  BELGELERİN  2007 YILINDA BİLGİSAYARLARDAN SAHTE CD5’E YÜKLENMESİ 

MÜMKÜN DEĞİLDİR. Sahte CD 5’e belge yüklemelerinin,  Gnkur. Karargahı dışında yapıldığı, 

yükleme yapılan bilgisayarlara Gnkur Başkanlığında kullanılan bilgisayar isimlerinin verildiği, 
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hatta bir kısmına Gnkur Başkanlığında hiçbir zaman kullanılmayan bilgisayar ve kullanıcı 

isimlerinin dahi verildiği  kesin olarak ortaya çıkmıştır. 

 

Muharrem Köse imzalı bu yazı ile, sahte CD 5 in karargah dışında kumpas bilgisayarlarında 

bilgisayar saatinin geri alınması ve isimlendirme ile yapıldığı anlaşılmakla birlikte,  Merkezi Dosya 

Sunucusunun faaliyete geçmesi nedeni ile, 1997 yılına ait belgelerin  ancak, taşınabilir hafıza 

ortamları, e-posta, dosya kopyalama ile günümüze aktarılabileceğinin ifade edilmesi de, 1997 

YILINA AİT BELGELERİN 2007 YILINDA BİLGİSAYARLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILARAK 

KOPYALANAMAYACAĞINI DA AÇIKLAMAKTADIR.     

 

Bu resmi yazı hem savcılık makamında bulunması, hem de kovuşturma aşamasında 

mahkemeye delil olarak sunulmasına rağmen, bu açık belgeye gerekçeli kararda  soruşturma ya 

da kovuşturma aşamasında gelen belgeler başlığı altında yer verilmemiş, gizlenmiştir. 

 

6) Sanık ve avukatları tarafından; bilgi edinme kanunu kapsamında CD’nin seri numarası 

belirtilerek (A3278) akıbeti hakkında Gnkur. Başkanlığından bilgi talebinde bulunulmuştur. Gnkur. 

Başkanlığının cevabi yazılarında; Gnkur Askeri Savcılığınca  CD 5’in  karagah dışına çıkartılması  

konusunda soruşturma açıldığı, soruşturmada görevsizlik kararı verildiği, dosyanın Ankara 

C.Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosuna gönderildiği ve yapılan hukuki işlemler ve sonucu 

hakkında bilgi sahibi bulunmadığı, konunun sürüncemede bırakıldığı celselerde açıklanmış ve 

elde edilen belgeler mahkemeye verilmiştir.  

 

Ancak, mahkeme bu konu ile ilgili belge, beyan ve delilleri, “kovuşturma aşamasında gelen 

belge,beyan ve deliller” başlığı altında incelememiştir.  

Üzerinde elle “A.3278” seri numarası yazılı CD 5’in Gnkur karargahı dışına çıkartılması ile ilgili 

Gnkur Askeri savcılığının yürüttüğü soruşturma ve verilen görevsizlik kararı, Ankara 

C.Başsavcılığına verilen dilekçe ile 7 yıldır sürüncemede bırakılan söz konusu soruşturmanın 

safahati dilekçemizin “20.ZZZ. 1).” maddesinde detayları ile açıklanmıştır. 

Konunun kapsamlı açıklaması; dilekçemizin 38.maddesindeki “Adil yargılamayı etkileme 

çabaları ve etkileyen eylemler”ana başlığı altındaki  “38.S.3).” bendinde yer alan “Gnkur MEBS 

Başkanlığı logolu A.3278 Seri Numaralı CD nin (CD 5) Karargah dışına çıkartılması hakkında suç 

duyurusu, Askeri Savcılık soruşturması, askeri mevzuata aykırı “Görevsizlik Kararı” ve Ankara 

C.Başsavcılığının sonuçlandıramadığı Soruşturma”  başlığı altında ve “23.” maddesindeki  

“TSK’dan ihraç edilen Tamer Tatar tarafından FETÖ’cü Cumhuriyet savcısına elden teslim ettiği 

iddia edilen CD 5 /DWD ve dijital metaryaller” başlığında açıklanmıştır.  

 

7) Sanık Ruhsar Sümer’in verdiği brifing metni 28.Klasördeki 383 slayt ile 

örtüşmemektedir. Sanık Ruhsar Sümer TSK bünyesinde verdiği brifing metnini celsede 

mahkemeye sunmuş ancak gerekçeli kararda gizlenmiş hiç söz edilmemiştir. 

 

Sanık Ruhsar Sümer ve Metin Yaşar Yükselen,  Ruhsar Sümer’in 27 Haziran 1997 tarihinde 

TSK bünyesinde verdiği brifinglere ait 193 slayttan oluşan sunumu mahkemeye sunmuştur. Bu 

belge ile Ruhsar Sümer’in verdiği (193) slayttan oluşan brifingin, 10-11 Haziran 1997 tarihli brifing 

metin ve slaytları olmadığı mahkemeye ibraz edilmiştir. Ancak mahkeme bu delili de gizleyerek, 
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bu başlıkta hiç söz etmemiştir. Sanık Ruhsar Sümer ve Metin Yaşar Yükselen’in celselerdeki zapta 

giren savunmalarından alıntılar aşağıdadır;   

 

Sanık Metin Yaşar Yükselen 6.12.2013 tarihli 44. Celsedeki savunmasında; 

 

“Sanık Metin Yaşar Yükselen: "Ruhsar Sümer'in söylediği 193 yansılık bir brifing metni var. 

Biz bunu sunduk. Bunun dışında başka bir brifing metni ile ilgim olmadı bilmiyorum. Nitekim onu 

da dosyada takdim ettim. Sağolun." 

 

Sanık Ruhsar Sümer’in 5.12.2013 tarihli  43 Celsedeki savunmasında (G.K.s.1461); 

 

“Ben verdiğim dediğim brifing metni ile birlikte iddianameye koyulmamış ve bunun yerine 

ne metnin kendisi ne de 193 viyografı iddianamede yer almamıştır. Bunu yerine biraz evvel 

bahsettiğim 10 saat süreli brifinglerin 9 ayrı brifingten parçalar, esintiler koyarak benim bunları 

sunduğum şeklinde bir iddia ortaya atılmıştır. Ben kimin, hangi daire veya birimin ne maksatla 

hazırladığını ve nerelerde kimin tarafından sunulduğunu ben ve dairemce bilinmeyen ve hiçbir 

yerde sunumu yapılmayan çeşitli değişik konulardaki toplam 16 adet ayrı konuyu ilgilendiren 

brifinglerin yansılarının ve sunum metinlerinin benim verdiğim kurum görüşlü brifingimin 

yansılarıymış gibi yanıltıcı bir anlayışın sergilendiği kesin olarak iddianameden belirlenmiştir” 

demişlerdir.  

 

Mahkemenin, delil gizlemesi ve brifinglerle ilgili kasıtlı çarpıtması dilekçemizin; “20. PPP.” 

maddesindeki “Sanık İsmail Ruhsar Sümer tarafından sunulan 13 Haziran 1997 tarihli brifing ve 

DVD çözüm tutanağı “, “20.MMM.” maddesindeki “Batı Çalışma Grubunun çalışmaları ve 

brifingler ile ilgili görüşler”, “20.QQQ.” maddesindeki “10-11 Haziran 1997 tarihli brifingler ve 

06.12.2012 tarihli araştırma tutanağı” başlıklarında açıklanmıştır. 

 

8) Gnkur Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığına “bir askeri müdahaleye karşı çıkabilecek 
personel ile söz konusu personelden oluşan bir grubun varlığının tespit edilip edilmediği ,..” 
konusunda sorulan soru ve  kurumların verdiği cevap;   

 
İddianame ve gerekçeli kararda;  Asker kökenli katılan ve müştekilerin sözde darbeye karşı 

koymalarından korkulduğu (!) için TSK dan atıldıkları yönündeki iddialara karşılık Gnkur. 

Başkanlığından ve MİT Müsteşarlığından bilgi talep edilmiş, bu konuda bir kayda rastlanmadığı 

cevapları alınmıştır.  Dosyada bulunan bu belge ve beyan gizlenmiştir.  

 

Sanık Hakan Pelit tarafından; 8.11.2013 tarihli dilekçesi ile Genelkurmay Başkanlığından; TSK 

bünyesinde, yapılacağı ileri sürülen bir askeri müdahaleye karşı çıkabilecek personel ile söz 

konusu personelden oluşan bir grubun varlığının tespit edilip edilmediği, böyle bir grubun 

varlığına ait bir tespit yapılmış ise; bu gruba ait teşkilat şeması, hazırlık faaliyetleri, maksada 

yönelik silahlı güce sahip olup olmadıkları, emir komuta ilişkileri, grup yöneticileri, sivil 

unsurlarla ilişkileri ve sair faaliyetleri kapsamında bilgi/belge ve istihbarat raporu talep edilmiştir.  

 

Genel Kurmay Başkanlığı  8 Ocak 2014 tarihli yazısı ile konuya ilişkin bilgi belge ve kayda 

rastlanılmadığını bildirmiştir (Yazı sanık H.Pelit savunma ekinde bulunmaktadır). Bununla birlikte 
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aynı soru mahkeme tarafından MİT Müsteşarlığına da sorulmuş ve bu yönde bir tespitin 

olmadığı cevabının alındığı duruşmalarda okunmuş ve kayıtlara girmiştir. 

 

Bu husus dilekçemizin “iddianamede ve gerekçeli kararda yer alan “TSK’dan atılanların 

muhtemel bir darbeye engel olmamaları için atıldıkları” iddiası gerçek dışıdır” başlıklı “11.A.” 

maddesinde açıklanmıştır.   

 

9) Sanık Hakan Pelit Müdafi Av. Ümit Kara tarafından mahkeme ye sunulan 

Dz.K.Kılığının 9 Ocak 2014 tarihli; “..Asılsız ihbar veya şikayetler nedeniyle hakkında işlem 

ve/veya yasa dışı uygulama yapılan personele dair her hangi bir kayda rastlanılmamıştır” 

cevabını içeren resmi yazı mahkemeye sunulmuştur; 
 

Sanık Hakan Pelit’in 26.11.2013 tarihli dilekçesine karşılık Deniz Kuvvetleri K.lığı ; 09 Ocak 

2014 tarih ve 4418 numaralı yazısı ile; “Asılsız ihbar ve şikayetlere dayalı rapor düzenlenerek 

işlem yapılan TSK’dan ilişiği kesilen veya bu yönde yasa dışı uygulama yapan her hangi bir 

personelin bulunup bulunmadığı hususu ile ilgili olarak; “..Asılsız ihbar veya şikayetler 

nedeniyle hakkında işlem ve/veya yasa dışı uygulama yapılan personele dair her hangi bir 

kayda rastlanılmamıştır” cevabını vermiştir. Dz.K.K.lığının 9 Ocak 2014 tarihli yazısı  Av.Ümit Kara 

tarafından sanık savunmalarında açıklanmış ve belgesi dosyaya sunulmuştur. Dz.K.K.lığının cevap 

yazısı sanık Cemal Hakan Pelit’in dosyaya sunduğu savunma ekinde de bulunmaktadır.  

 

Ancak mahkeme gerekçesinde, ne bu başlıkta ne de bir başka başlıkta, bu resmi yazıdan hiç 

söz etmemiş, asılsız ihbarların, gerçek dışı raporların, personelin askeri görev ve disiplin anlayışını 

yansıtmayan sicil notlarının ve SAHTE BELGELERİN, NELER OLDUĞUNU SOMUT OLARAK 

AÇIKLAYAMAMIŞ, bunların sahteliğine yönelik belge ve delillerini somut olarak ortaya 

koyamamış, sözde mağdurların çelişkili, belgesiz ve dayanaksız ifadelerinden alıntılarla 

yetinmiştir. Mahkeme bu kararıyla idarenin takdir hakkı üzerinde yerindelik denetimi yapmış, 

uzmanlığı bulunmadığı bir konuda idari işlemin yerinde olup olmadığını değerlendirmiştir. 

Mahkeme, dosyaya sunulan belgeden hiç söz etmeden, bu iddiayla ilgili gerekçelerini somut ve 

hukuki bir veriye dayandırmadan, soyut kabul ve kavramlarla kararına dayanak almıştır. 

 

Bu husus dilekçemizin “iddianamede ve gerekçeli kararda yer alan “TSK’dan atılanların 

muhtemel bir darbeye engel olmamaları için atıldıkları” iddiası gerçek dışıdır” başlıklı “11.A.” 

maddesinde açıklanmıştır.   

 

10) CD 5 içinde yer alan sözde “Batı Çalışma Grubunda Görevlendirilenlere “Sürekli 

Giriş Kartı Verilmesi” Konulu Belge” de yer aldığı şekli ile Gnkur Merkez Daire Başkanlığının 

1997 yılı itibari ile  sözde “Sürekli Giriş Kartı” tanzim etmeye yetkili olup olmadığı yönündeki 

soruya Gnkur Başkanlığınca  verilen cevap;  

 
CD 5 içinde yer alan sözde “Batı Çalışma Grubunda Görevlendirilenlere “Sürekli Giriş Kartı 

Verilmesi” Konulu Belge” yi (8.KLS.S:256-258) (G.K.s.2930-2954) tanzim etmeye Gnkur Merkez 

Daire Başkanlığının yetkili olup olmadığı sorusuna yönelik,  Gnkur Başkanlığının 1997 yılında 

Gnkur Merkez Daire Başkanlıınca “sürekli giriş kartı” tanzim etme yetkisinin bulunmadığını 

bildiren 13 Mart 2014 tarihli cevap yazısı sanık Yıldırım Türker ve diğer sanıkların savunmaları ile 
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dosyaya sunulmuş, ancak hem sözde belge  dolayısı ile CD 5 in sahteliğini ortaya koyan bu belge 

ve beyan gizlenmiştir.  

 
Dönemin Gnkur. Personel Başkanı sanık E. Korg. Yıldırım Türker,  Gnkur. Merkez Dairesinin 

kendisine bağlı olması nedeniyle atılı suç döneminde Merkez Dairesinin ‘Sürekli Giriş Kartı’ 

verme yetkisinin olmadığını Gnkur. Başkanlığına yazılı olarak teyit ettirmek maksadıyla, 11 Mart 

2014 tarihli dilekçesi ile bilgi talep etmiştir. Gnkur Başkanlığı 13 Mart 2014 tarih ve 210 ara 

numaralı yazısı ile; O dönemede MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞININ GİRİŞ KARTI VERME 

YETKİSİNİN BULUNMADIĞI BİLDİRİLMİŞTİR. Bu belge ve beyan sanıklar tarafından defalarca 

mahkemeye sunulmuş ve beyan edilmiştir. Gnkur Bşk.lığının cevabi yazısından alıntı aşağıdadır;  

 

 
 

Bu husus dilekçemizin “Batı Çalışma Grubunda Görevlendirilenlere “Sürekli Giriş Kartı 

Verilmesi” Konulu Belge” başlıklı “20.AA.” maddesinde açıklanmıştır.   

 

11) Mahkemenin 2013/43 sayılı yazısı ile sorulan Tankların Sincan’da yürütülmesinin 

planlı bir tatbikatın gereği olup olmadığı, tankları tank taşıyıcılarla tanışmasının mümkün olup 

olmadığı sorusuna Gnkur Başkanlığının 12 Aralık 2013 tarihli cevabı;  

 

Mahkemenin sorduğu sorulara cevabı içeren bu belge, Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinin 

Dosya No; 2013 / 43 sayılı yazısı ile Gnkur. Başkanlığından istenmiş ve Gnkur Bşk.lığının 12 Aralık 

2013 tarihli yazı ekinde mahkemeye gönderilmiştir. Belgedeki bilgiler sanık Erdal Ceylanoğlu ve 

sanık Hikmet Köksal’ın savunmalarında açıklanmıştır. Ancak, bu belge ve içindeki bilgiler, 

“kovuşturma aşamasında gelen belge, beyan ve deliller” başlığı altında yer almamış, gerekçeli 

kararda değerlendirilmemiş, Ankara 5.ağır ceza mahkemesince bu delil gizlenmiştir.  

 
Genelkurmay Başkanlığının söz konusu yazısının ekindeki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen Komutanlığının yazısında (6 Aralık 2013); Mahkemenin sorduğu, 4 Şubat 1997 

tarihindeki faaliyetin o gün ani olarak verilen bir emir gereği mi, yoksa daha önceden karar altına 
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alınmış planlı bir tatbikatın gereği mi olduğu,Tankların tatbikat yerine tank taşıyıcılarla 

taşınmasının mümkün olup olmadığı sorularına cevap verilmiştir.  

 

Cevapta özetle; 4 Şubat 1997’deki faaliyetin, 1996-1997 Eğitim-Öğretim döneminin sonunda 

yapılması gereken Geri bölge Savunma Planı (birinci devre sonu Şubat ayı) tatbikat görevinin 

yerine getirilmesi faaliyeti olduğu, tankların tank taşıyıcılarla taşınmasının, hem mevcut imkanlar 

hem de tatbikatın eğitim amacı açısından mümkün olmadığını açıklamaktadır.  

 

Konu dilekçemizin “4 Şubat 1997 tankların Sincan’dan geçerek tatbikat alanına intikali olayı” 
başlıklı “17.B.” maddesinde belgesi ve detayları ile açıklanmıştır.  

 

12) 28 Şubat 1997 MGK Toplantısında yapılan müzakereler ve alınan kararların 

zemininin 40 sayfalık MİT sunumu olduğu ve belgenin CB.Arşivindeki  dolap numarasının 

91704, fihrist numarasının ise 22357 ve 297 arasında bulunduğun beyan edilmesi ve belgenin 

delil gösterilerek dosyaya sunulması;   

 

Delil olarak gösterilen bu belge  “Kovuşturma aşamasında gelen belge, beyan ve deliller” 

başlığı altında yer almamış, gerekçeli kararda değerlendirilmemiş, ankara 5.ağır ceza 

mahkemesince bu delil gizlenmiştir.  

 

Bu  belge ile irticanın açık bir iç tehdit olduğu, hükümetçe alınması gereken tedbirlerin 

sıralandığı ve MGK toplantısında yapılan müzakere ve alınan kararların zeminini oluşturduğunun 

ortaya konulması mümkün iken gizlenmiştir. Gerekçeli karar sayfa 2879 da bulunan MGK 

toplantı tutanağı ile ilgili olarak Naip Hakimler tarafından yapılan özette ise;  

 

“ ..MGK Genel Sekreteri Koordinasyon müşaviri ve MİT Müsteşarı dışındaki zevatın salondan 

ayrıldığı, kurul gündeminin 3. maddesinde (Özel Müzakere) yer alan “Atatürk Milliyetçiliği’ne 

bağlı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik 

irtica tehtitinin boyutları nelerdir, ve bunlara karşı alınması gereken önlemler neler olmalıdır?” 

konulu takdimin MİT Müsteşarı Büyükelçi Sönmez Köksal tarafından kurula sunulduğu yazılıdır. 

(Dosyanın son bölümünde bu sunuma ilişkin 31 sayfadan ibaret çok gizli ibareli sunum metninin 

yer aldığı bu metinde sadece irticai konularla ilgili olarak genel değerlendirmelerin yapıldığı 

görülmüş, bu sunum dava dosyamızdaki yargılama konusuyla doğrudan ilgili olmadığından 

özeti tutanağa geçirilmemiştir.)” denmektedir.  

 

Naip hakime göre; iddianame ve gerekçeli kararda irtica tehdidinin “sanal” olduğu, aslında 

var olmadığı, varmış gibi gösterildiği, MGK kararlarının TSK tarafından dayatıldığı gibi  atılı suça 

ilişkin sözde iddialara karşılık, delil olarak gösterilen  MİT Müsteşarı Sönmez Köksal’ın   28 Şubat 

1997 tarihli MGK toplantısında, toplantının  bizzat gündemini oluşturan “Atatürk Milliyetçiliği’ne 

bağlı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik 

irtica tehtitinin boyutları nelerdir, ve bunlara karşı alınması gereken önlemler neler olmalıdır?” 

konulu takdim içeriğinin “yargılama konusuyla doğrudan ilgili olmadığı” nın ileri sürülmesi, 

mahkeme heyetinin bu delil ve beyandan bu kısımda hiç söz etmemesi  DELİL GİZLEMENİN 

KASITLI AÇIK VE TİPİK BİR ÖRNEĞİNİ TEŞKİL ETTİĞİNDEN HİÇ BİR ŞÜPHE YOKTUR.  
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Sanık Org.Çetin Doğan’ın 24.09.2013 tarihli 17.Celsede;  

 

“İddianamede sadece genelkurmay başkanlığının irticaya ilişkin rapor brifinglerine yer 

verilmiştir. Oysa 28 Şubat 1997 tarihinde milli güvenlik kurulunda irtica tehdidine karşı alınacak 

tedbirlerin müzakeresinden önce milli istihbarat teşkilatı yetkililerince, bizzat başkanınca 

brifing verilmiş ve bir sunum yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma 

Komisyonunun raporunda, raporunun 1038 ve 1040. Sayfalarında mevcuttur. Raporda takdim 

edilen 40 sayfalık metnin Cumhurbaşkanlığı arşivinde, dolap numarası da elimde var, fihrist 

numarası da var. Dolap numarası 91704, fihrist numarası ise 22357 ve 297 arasındadır. Toplantı 

da yapılan müzakereler ve alınan kararların zeminini MİT'in kurul üyelerine dağıttığı bu 

kapsamlı dosya ve yaptığı sunum oluşturmuştur.  Esasen genelkurmay başkanlığı iç istihbarata 

ilişkin bilgi ve değerlendirmenin esas kaynağı milli istihbarat teşkilatının gönderdiği münferit 

raporlardır. Ayrıca iç istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler İçişleri Bakanlığınca da genelkurmay 

başkanlığına ulaştırılmaktadır.” Şeklinde söz konusu belgeyi CB arşivindeki evrak adresi ile birlikte 

delil olarak sunmuş ve beyan etmiştir. Ancak bu delil gizlenmiştir.  

 

13) Sanık Org.Çetin Doğan’ın 24.09.2013 tarihli 17.Celsedeki beyan ettiği ve dosyaya 

sunduğu CB.Süleyman Demirel’in 9 Mart 2009 tarihli Vatan Gazetesindeki röportajı ;  

 

Bu belge; sanık Çetin Doğan tarafından dosyaya sunulmuş ve celsede okunarak beyan 

edilmiştir. Ancak gerekçeli kararda ve bu kısımda gizlenmiştir.  

 

Sanık Org.Çetin Doğan’ın 24.09.2013 tarihli 17.Celsede;  

 

“Sayın Demirel darbeleri araştırma komisyonundan önce Vatan Gazetesine 9 Mart 2009 

tarihli nüshasında yayınlanan konuya ilişkin bir kapsamlı söyleşi yayınlamıştır. Sayın savcıların 

bu söyleşiden de bilgileri olması gerekir.  Çünkü ben 15 Ocak 2013 tarihinde verdiğim tahliye 

dilekçemde bu söyleşinin bir kopyasını sunmuştum. Bu söyleşiden bazı alıntılar yapmanın yine 

uygun olacağını düşünüyorum müsaadenizle bu alıntıları okuyacağım.  

 

Vatan Gazetesi, defalarca darbe yaşadınız ve darbelerden mağdur oldunuz. O dönem komuta 

kademesinin görevden alınması aklınızdan gelmedi mi hiç? 

 

 Demirel; Hayır geçmedi 28 Şubatta gerginlik cumhuriyette değil ki gerginlik halkta, her 

gün saat 9'da ışığını söndüren halka ne diyeceksin ki her gün ışıklar sönüyor yakılıyor, olmazsa her 

gün Türkiye'de gazeteler bir takım önemli şeyleri yazmazsa, her gün eleştirilecek hükumet icrası 

olmasa o gerginlik olmazdı. O gerginliği genelkurmaydaki 3-5 kişiyi değiştirmekle ortadan 

kaldırmış olmazsınız aksine daha da çoğaltmış olursunuz. Çünkü gerginliği meydana getiren 

onlar değildi ki, gerginlik vatan sathındaydı. Gerginlik tepeden değil tabandan gelen bir 

gerginlikti.  

 

Vatan; 28 Şubat darbedir, bunu da Demirel yaptırdı deniyor, 28 Şubatı en iyi bilen sizsiniz 

gerçekten darbe veya yarı darbe miydi?  
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Süleyman Demirel: Şimdi 28 Şubatı anlatayım da o tek başına bir şey ifade etmez. Bir 

gazetenin sayfalarına sığacak bir şey değil. 28 şubat darbedir diye 28 şubatın üzerinden 11-12 

sene geçtikten sonra bu iddialar yapılıyor. Türkiye darbenin ne olduğunu biliyor. Darbe dediğin 

zaman darbeciler geliyor, meclisi kapatıyor, yahut meclisi kontrol altına alıyorlar. Hükumeti 

ortadan kaldırıyorlar. Anayasayı ortadan kaldırıyorlar ve kendilerine göre bir düzen kuruyorlar. Ya 

idareyi tümüyle ele alıyorlar, yahut idare tam kontrol altında tutuluyor. Peki 28 şubat MGK'dan 

sonra  29 Şubat günü Türkiye'de hükumet var mı, parlamento var mı, var. Anayasa var mı, var. 

Peki kimsenin kılına dokunulmuş mu, hayır. Herkes yerli yerinde duruyor mu, duruyor. Bunun 

nesi darbe.  

 

Vatan: Ama bu nedenle post modern darbe denmiyor mu? hükumet ertesi gün var ama bir 

süre sonra hükumet de yok, parti de yok.  

 

Demirel: Neden post modern,  4 ay geçiyor aradan 18 Haziran'a geliyorsunuz. Mart, nisan, 

mayıs geçiyor ve haziranın 18'i, 4 aya yakın zaman geçiyor. Günün başbakanı geliyor ben istifa 

ediyorum diyor. Ona istifa et diyen var mı yok. Kendisine ben soruyorum niye istifa ediyorsun, 

Başbakan Necmettin Erbakan, gerginlik var diyor. İstifa ediyorsun ben de sana istifa et diyecektim 

diyen var mı? yahut ben ona haber gönderiyorum Mit müsteşarı ile vesaire ile ben bunlar 

muhatap oldum, yani istifa edersin a canım diye böyle bir olay var mı, yok. Ama siyasi tablo 

değişiyor.  

 

Süleyman Demirel: Siyasi tablo her gün değişiyor zaten, şimdi geliyor ben diyor istifa 

ediyorum ama başbakanlığı falancaya ver bu benim bileceğim bir iş, cumhurbaşkanının bileceği 

bir iş, ondan sonraki kısmı gene meclisini içinden hükumet kuruluyor. Gene meclisin güven 

oyuna mazhar oluyorlar. Türkiye yoluna devam ediyor. Bunun neresi darbe, ben bunu darbe 

diyenlere diyorum. Allah'tan korkun bunun neresi darbe. Bu işin önü bu arkası bu.  

 

Vatan: 12 Martla benzerlik yok mu? hayır hiç yok, 11 Mart günü ben burada oturuyorum. 

Benim arkamda yüzde elli oy var. Benim gelip elimden hükumeti aldılar, 28 Şubatta kimin elinden 

ertesi gün hükumeti aldılar. Vatan: Çiller ve Erbakan ikilisinin de aldılar.  

 

(Vatan)  "12 Mart ile benzerliği yok mu?  

 

Hiç yok, 11 Mart günü ben burada oturuyorum, benim arkamda yüzde elli oy var, benim 

gelip elimden hükümeti aldılar. 28 Şubatta kimin elinden ertesi gün hükümeti aldılar,  

 

(Vatan) Çiller ve Erbakan ikilisinden de aldılar.  

 

Demirel: üç buçuk ay sonra oldu a sevgili kardeşim. Onun 28 Şubat ile hiçbir alakası yok. O 

hükümet gitmezdi, hükümet başkanı benim hükümetimin bulunduğu süre içerisinden ülkede 

gerginlik oldu diyor. Gerginlik mi oldu, o zaman sen git (bir kelime anlaşılamadı) gelsin gerginliğe 

devam edelim. Seninle hükümete devam edelim, böyle mi diyecektik. Görev benim takdirim 

kalmıştı ben doğru yaptım.  
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Sayın Demirel ile yapılan söyleşinin can alıcı kısmı bundan ibaret.Tekrar sayın savcıların neleri 

göz ardı ettikleri hususunun irdelenmesine devam edelim.”  

 

14) RP-DYP-BBP Genel başkanları N.Erbakan, T.Çiller ve M.Yazıcıoğlu’nun kameralar 

önünde 21 Haziran 1997 tarihinde yaptığı basın açıklamasının görüntülü haber kaydınının delil 

olarak sunulması;  

 
Sanıklar; Erbakan’ın istifa gerekçesi ve Cumhurbaşkanına sunduğu 18 HAZİRAN TARİHLİ 

İSTİFA MEKTUBU İLE 2. EK MEKTUBUN İÇERİĞİNİ, Erbakan’ın “HAVADAN İKMAL” olarak 

tanımladığı Başbakanlığın devri, erken seçim kararları ve milletvekili listeleri gibi pek çok hususu 

içeren RP-DYP-BBP Genel başkanları N.Erbakan, T.Çiller ve M.Yazıcıoğlu’nun kameralar önünde 

21 Haziran 1997 tarihinde yaptığı basın açıklamasının yer aldığı dönemin görüntülü haber 

kaydını mahkemeye sunmuş ve hazırlanacak barko cihazı ile gösterilmesini ve dosyadan 

gizlenen BU YENİ DELİLİN TARTIŞILMASINI mahkemeden talep etmiştir.  

 
Ancak talep Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy tarafından reddedilmiştir. Gerekçe olarak 

“SANIKLARA İLİŞKİN KARARIN SALONDA BULUNAN İZLEYİCİLERİN DEĞİL KENDİLERİNİN 

VERECEĞİNİ, CD’Yİ DOSYAYA KOYMAMIZIN YETERLİ OLDUĞUNU” belirtmiştir.  

 

Mahkemeye sunulan ancak bu kısımda gizlenen bu somut ve açık delil ile ilgili kapsamlı 

açıklama  dilekçemizin “54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanı Prof.Dr.Necmettin Erbakan'ın 18 

Haziran 1997 tarihli istifa mektubu” başlıklı “20.XXX.” maddesi ile “54. Hükümet protokolu ve 

istifası, basın toplantısı, Refah-Yol hükümetinin Meclis çoğunluğunu temsil etmediği, 

milletvekillerinin mahkemenin iddiasını çürüten beyanları, mahkemenin yaşanan tarihi gerçekleri 

karartması ve Bangalor Yargı Etiği İlkeleri” başlıklı “36.” maddesinde ve aynı maddenin “36.D.”, 

“36.H.”, “36.İ.” fıkraları ile “Mahkeme 21 Haziran 1997 tarihli RP-DYP-BBP basın açıklamasını 

gizlemiş, yeni delil olarak sunulmasına rağmen tartışılmasını sağlamamıştır” başlıklı “36.C.” 

fıkrasında detayları ile açıklanmıştır.  

 

Mahkeme gerekçeli kararında (G.K.s.3541-3544) bu basın toplantısının yeni delil niteliğinde 

bulunmadığını 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa ettirildiği gerçeğini değiştirmeyeceğini ifade 

ederek tarihi gerçekleri de reddetmiştir. 21 Haziran 1997 tarihli basın toplantısı ve 18 Haziran 

1997 tarihine gelinceye kadar yaşanan siyasi gerçekler hiç şüphesiz Refah-Yol Hükümetinin istifa 

ettiği gerçeğini değiştirmeyecektir. Ancak mahkemenin gizlediği bu siyasi ve tarihi gerçekler, 

mahkemenin iddia ettiği ve kararına dayanak aldığı Refah-Yol hükümetinin istifa gerekçesini 

değiştirecektir.  

 

15)  EMASYA Protokolünün dosyaya sunulması;  

 

FETÖ üyesi savcı Bilgili ve mahkeme heyetince iddialara ve gerekçeli karardaki 

değerlendirmelere rağmen, İçişleri Bakanlığı, Gnkur Başkanlığı ya da Emniyet Genel 

Müdürlüğünden istenerek dosyaya dahil edilmemiştir. Bu protokol sanıklar tarafından Gnkur 

Başkanlığından 4982 S.K kapsamında istenerek dosyaya sunulmuştur. Ancak mahkeme heyeti 

bu belgeyi ne deliller başlığı altında ne de “Kovuşturma aşamasında gelen belge, beyan ve 

deliller” başlığı altında açıklamamış,  gizlemiştir.  
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EMASYA planları ve EMASYA Protokolü FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin, Bülent Orakoğlu dahil 

müşteki ve katılanların ve mahkeme heyetinin en çok çarpıttığı, kavram ve tanımları saptırdığı   

bir konudur. Konu dilekçemizin “EMASYA ve EMASYA Protokolü” başlıklı 19. Maddesinde 

açıklanmıştır 

 

EMASYA Protokolü; 7 Temmuz 1997 tarihinde (Refah-Yol Hükümetinin İstifasından Sonra) 

İmzalanmıştır. Refah-Yol hükümeti ile bir ilişkisi yoktur.  

 

EMASYA Protokolü Gizlilik derecesi taşımayan açık bir protokoldür. İddia edildiği gibi, 

GİZLİ” GİZLİLİK DERECELİ BİR PROTOKOL DEĞİLDİR.  

 

EMASYA Planları mülki makamlar, İçişleri Bakanlığı ve hükümet tarafından bilinmektedir. 

EMASYA Planları mülki makamların koordinesinde uygulanmış ve geliştirilmiştir. 

 
 EMASYA Seminerinin Gnkur Başkanlığı ile hiç bir ilgisi yoktur (Prot.md.16). Bu yöndeki 

iddia ve sözde belgelerin tamamı uydurmadır.  
 
Mahkeme, EMASYA planları ile ilgili olarak, Refah Yol hükümetini kısmen veya tamamen ıskat 

edecek tek bir belgeyi ya da geçmiş 20 yıl içinde yaşandığını ispat ettiği tek bir faaliyetini somut 

belgesi ve faili ile birlikte gerekçeli kararda ortaya koyamamıştır. 

 
EMASYA Planları ve EMASYA Protokolü dilekçemizin  “Emasya (Emniyet Asayiş Yardımlaşma) 

Planları ve Emasya Protokolü” başlıklı “19.” Maddesinde detayları ile açıklanmıştır.    
 

16) 87.celsede bir Aczmendinin (Metin Sayın) Mahkeme Başkanından söz alarak  
iddiaların aksine verdiği beyanı;  

 

Davanın 87.duruşmasında (Tanık İlnur Çevik’in ifade verdiği) bir Aczimendinin mahkeme 

hâkiminden söz alarak; Aczmendilerin tuttukları özel otobüslerle Kocatepe camiine geldikleri, 

oradan alınıp terörle mücadele şubesine götürüldüklerini, DGM savcısı Nuh Mete Yüksel 

tarafından 12 gün boyunca sorgulandıklarını, çıkarıldıkları Devlet Güvenlik Mahkemesinin Hâkimi 

Orhan Karadeniz tarafından yargılanıp, mahkûm edilip Eskişehir hapishanesine götürüldüklerini 

elindeki delilleri göstererek ifade ettiği mahkemede hazır bulunan sanıklar ve tanıklar tarafından 

da bilinmesine rağmen, gerekçeli kararda ve  Kovuşturma aşamasında gelen belge, beyan ve 

deliller” başlığı altında yer almamıştır. 

 

17) MGK Kararlarının uygulanması ile ilgili Genelkurmay Başkanlığına gönderilen  

Başbakanlığın 28.11.1997  tarih  ve  01-51/02853  sayılı yazısı;   
 

Müdafi Av.Hüseyin Ersöz  26.09.2013 tarihli 19.Celsede;  

 

“Sayın Başkanım, elimde bir belge var, o belgede diyor ki; bu her yıl düzenli olarak hükumet 

tarafından yayınlanan ve Genelkurmay Başkanlığı da dahil olmak üzere hepsine gönderilen bir 

yazı, 97 yılında çıkmış bir yazı, şimdi okuyorum onun sadece 1. Bendini diyor ki; 1-) Milli Güvenlik 

Kurulu Kararları ve bunlara ilişkin bakanlar kurulu kararları ve Başbakan tarafından onaylanan 

planlar gereğince, Bakanlıklar , Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ve illerde yapılmakta olan 

uygulamaları yerinde görmek, yönlendirici ve koordine edici işbirliğinde bulunmak üzere ilgi- A 
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kanun 14., Ilgi-B yönetmeliğin 18. Maddesine gereğince MGK Genel Sekreteri ve görevlendireceği 

personel 1997 yılı içinde Başbakan adına piknik gezileri yapmakla yetkili kılınmıştır, yani söz 

konusu yazı da Milli Güvenlik Kurulu kararları ve bunlara ilişkin bakanlar kurulu kararları ile 

Başbakan tarafından onaylanan planların Genelkurmay Başkanlığına gönderildiği ve 

Genelkurmay Başkanlığınında bunlar ile ilgili olarak bizzat Başbakan adına yetkilendirildiği 

hususu var, şimdi 1997 yılı yazılmış olan bir yazı ama eminim ki bunu Başbakanlıktan talep 

ettiğiniz zaman 96 yılında da uygulamanın böyle olduğunu, 97 de böyle olduğunu, 98'in de böyle 

olduğunu, ortaya çıkacaktır, Sayın Üye Hakimin de merakını celbettim o yüzden bu yazıyı da 

mahkemenize arz ediyorum,” şeklinde ifade ederek,  

 

Gnkur Başkanlığına gönderilen Başbakan Mesut Yılmaz imzalı 28 Şubat 1997 Tarihli MGK 

kararlarının uygulanma durumu konulu Başbakanlık direktifini mahkemeye sunmuştur. Bu belge 

dilekçemizin “28 Şubat 1997 Tarihli MGK kararlarının uygulanma durumu adlı belge” başlığı ile 

yer alan “20.SS.” maddesinde detayları ile açıklanmıştır. 

 

Mahkeme heyeti, dosyaya sunulan ve irticai faaliyetlere karşı alınacak önlemlerin ve 

uygulamanın daha sıhhatli yapılması, takip ve kontroldeki etkinliğin sağlanması için Uygulamayı 

Takip ve Koordinasyon Kurulu ile Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında “Uygulamayı 

Takip ve Değerlendirme Merkezi”nin kurulduğu, Milli Güvenlik Kurulunun 406 Sayılı Kararının 

uygulanmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusundaki bu direktifi gerekçeli kararında 

atılı suç bakımından değerlendirmemiştir.  

 

18) TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonunun Anayasayı ihlal ettiği ve görülmekte 

olan bir dava ile ilgili tavsiye ve telkinlerde bulunamayacağı hakkında sanık müdafi beyanı;  

 

 Sanık Çevik Bir Müdafii Av. Abdullah Atila Bingöl'un 23.09.2013 tarihli 16.Celsede;  

Savunması;  

 
“Türkiye Büyük millet Meclisinin darbeleri araştırma Komisyonu Anayasayı ihlal etmiştir. 

Çok net çok açık Anayasanın 138. maddesinin ikinci ve üçünçü fıkrasına baktığınızda çok net 

görürsünüz görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak tavsiye ve telkinlerde bulunamayacağı emir 

talimat verilemeyeceği bu konuyla ile ilgili görüşme araştırma soruşturma hiç bir şey 

yapamayacağına ilişkin çok net çok açık bir hüküm var ama Türkiye Büyük millet Meclisi buna 

aykırı davranmış Anayasayı ihlal etmiştir.” Şeklinde beyanda bulunulmuştur. 

 

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonunun  28 şubat ile ilgili hazırladığı raporda yer alan, 

sanıklar aleyhine hiçbir hususun ve belgenin delil olarak kabul edilemeyeceği sanıklar 

tarafından beyan edilmiştir. Bu beyan gerekçeli kararın bu kısmında  yer almamıştır.  

 

Mahkemenin sorduğu sorulara cevabı içeren bu belge, Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinin 

(TMK.10.Maddesi ile görevli) Dosya No; 2013 / 43 sayılı yazısı ile Gnkur. Başkanlığından istenmiş 

ve Gnkur Bşk.lığının 12 Aralık 2013 tarihli yazı ekinde mahkemeye gönderilmiştir. Belgedeki 

bilgiler sanık Erdal Ceylanoğlu ve sanık Hikmet Köksal’ın savunmalarında açıklanmıştır. Ancak, 

mahkemenin Gnkur Başkanlığından istenmesine karar verdiği ve mahkemeye gönderilen bu 

belge ve içindeki bilgiler, gerekçeli karar sayfa 3292 de yer alan “KOVUŞTURMA AŞAMASINDA 
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GELEN BELGE, BEYAN VE DELİLLER” BAŞLIĞI ALTINDA YER ALMAMIŞ, GEREKÇELİ KARARDA 

DEĞERLENDİRİLMEMİŞ, ANKARA 5.AĞIR CEZA MAHKEMESİNCE BU DELİL GİZLENMİŞTİR. Ankara 

5.Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin yargı görevini kötüye kullanan kasıtlı delil gizleme eyleminin 

hukuki karşılığının yetkili yargı makamlarınca değerlendirilmesi gereklidir. 
 

MMM. (41). BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN ÇALIŞMALARI VE BRİFİNGLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

(8.Kls. S:222-224) (G.K.s.3302-3308):  

 

Mahkeme heyeti 10-11 Haziran 1997 tarihli brifingler öncesi, Gnkur Başkanı, Kuvvet 

Komutanları, J.Gn.Komutanı ve diğer üst rütbeli kişilerin katılımı ile bir hazırlık toplantısı 

yapıldığını ve toplantıda konuşulanların kaydedildiğini idda etmektedir. Ancak  savcılık ise bu 

sözde toplantının 9 Temmuz 1997 tarihinde  yapıldığını ifade etmektedir.  

 

YANİ, 10-11 HAZİRAN 1997 TARİHLİ BRİFİNGLER ÖNCESİNDEKİ SÖZDE HAZIRLIK 

TOPLANTISININ 9 TEMMUZ 1997 TARİHİNDE YAPILDIĞI İDDİA EDİLMEKTEDİR. ESASEN BU 

İDDİAYI CİDDİYE ALMAK BİLE MÜMKÜN DEĞİLDİR. Kaldı ki, 31 Mayıs 1997 tarihinde hükümet 

istifa kararı almış, 1 Haziran 1997 tarihinde basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanmıştır. Yargıtay 

C.Başsavcısı Vural savaş tarafından hazırlanan Refah Partisi kapatma davası iddianamesi 21 Mayıs 

1997 tarihinde Anayasa Mahkemesine sunulmuş ve Refah-Yol hükümeti 18 Haziran 1997 

tarihinde istifa etmişir. BRİFİNGLERDEN BİR AY SONRA VE REFAH-YOL HÜKÜMETİNİN 

VAROLMADIĞI 9 TEMMUZ 1997 TARİHİNDE YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN BU SÖZDE TOPLANTI 

NEYİN HAZIRLIĞIDIR ?  MAHKEME GEREKÇE ÜRETME ÇELİŞKİSİ İÇİNDEDİR.  

 

Sözü edilen belge,  sahte CD 5 içinde bulunan 3 sayfadan oluşan (CD5\Bcg\Çankaya\tak.doc 

isimli) kurumsal bir işaret taşımayan, sözde 7 Nisan 1997 tarihli toplantı tutanağına benzer tarzda 

MY 75-1 A yönergesine aykırı olarak hazırlanmış, dijital sahte belgedir.   

 

Sözde belge; 09.07.1997 tarihinde “GNPP” kullanıcısı tarafından oluşturulduğu ve son 

kaydetme işleminin ise 09.07.1997 tarihinde “GNPP” kullanıcısı tarafından yapıldığı 

görülmektedir (İddianame – bilirkişi raporu-CD 5)   

Gerekçeli kararda, sözde belgedeki 42 ifadeden / öneriden, 17 sinin içindeki ibarelerin sahte 

CD 5 ve diğer sözde brifing yansıları ile benzerliğinden söz edilmektedir. Ancak, bu 17 ifade ve 

öneriden ise sadece 3 ibarenin 28. Klasörde bulunan 10-11 Haziran 1997 tarihli brifing 

yansılarındaki esas ibarelerle uyuştuğu  belirtilmektedir;  YANİ SÖZDE BELGEDEKİ İBARELER İLE 

10-11 HAZİRAN 1997 tarihli BRİFİNG UYUŞMAMAKTADIR.  

 

İddianame s.199 de  sözde belge ile ilgili olarak; “09 Temmuz 1997 Çarşamba: 2.Gnkur.İsth.  

Bşk.lığı Koordinatörlüğünde, İNÖNÜ Salonunda Gnkur.Bşk., Kuvvet K.lıkları, J.Gn.K., Gnkur.II nci 

Bşk., MGK.Gensek., Kuvvet Kur.Bşk.ları, MGK.Gensek.Başyardımcısı, J.Gn.K.lığı Kur.Bşk., Gnkur “J” 

Bşk.ları, Gnkur.Adli Müşaviri, İlgili General/Amiraller ve Gnkur.Gensek.Vekili, Gnkur.İsth.Bşk.lığı 

özel brifingini dinlemişlerdir.” Denmektedir.  

 

Mahkemenin kendi iddiası ile çeliştiği en belirgin konu; Bu sözde toplantının ve 10-11 Haziran 

1997 tarihli brifinglerin BÇG faaliyeti olduğu iddiasına karşılık, bu sözde belgeden bu sözde 

toplantıya BÇG nin Başkanı Gnkur Harekat Başkanı Korg. Çetin Doğan’ın ve BÇG Koordinatörü 
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İGHD Başkanı Tuğg Kenan Deniz’in katılmadığı da anlaşılmaktadır. Mahkeme neyi iddia ettiğinin 

farkında bile değildir. Mahkeme her değerlendirmesinde kendisi ile çelişip bir başka başlıktaki 

kendi iddialarını çürütmektedir.  

Bu sözde belge, mahkemeye göre 10-11 Haziran 1997 tarihli  brifingler öncesinde yapılmış 

olan hazırlık toplantısıdır. Ancak bu toplantının iddanameye göre 9 Temmuz 1997 tarihinde 

yapıldığı da ifade edilmektedir. Bu iddianın siyasi kastı ve saçmalığı ortada olmakla birlikte, 

başkaca manipülasyonların görülmesi açısından önemli hususlara değinilmiştir;  

Mahkeme değerlendirmesinde (G.K.s.3308); “Bu belgedeki toplantının Teoman Koman 

tarafından doğrulanması nedeniyle brifinglere hazırlık mahiyetinde olduğu, 10-11 

Haziran brifinglerinden önce bu toplantının yapıldığı, zira 28 klasördeki brifingin 
sanık İsmail Ruhsar Sümer tarafından doğruluğu kabul edilip bu brifingin 54. Hükümetin istifa 

ettirilmesinden önce verildiği, toplantıda konuşulanların yazıya dökülmesinin sonraki tarih 

olduğu, brifinglerin bu toplantıya katılanların bilgisi dahilinde tertip edildiği anlaşılmış ve kabul 

edilmiştir.” Demektedir.  

 

“ZİRA” bağlacı ile değerlendirmesine ayrı bir anlam katan ve inandırıcılığı artıran (!) 

mahkeme, savcının 9 Temmuz 1997 tarihinde yapıldığı iddia ettiği toplantının 10-11 Haziran 1997 

tarihli brifingler öncesi yapılan hazırlık toplantısı olduğunu iddia etmiştir!   Bu belge sadece bu 

iddia nedeniyle de  oldukça ilgi çekicidir.  Zira, sanık Ruhsar Sümer tarafından da ne toplantı ne 

de 28.klasördeki brifing slaytları doğrulanmadığı gibi, bunları hazırlamadığını, sunmadığını, 

kendisinin, 13 Temmuz 1997 tarihinde iddia edildiği gibi hiçbir yerde brifing vermediğini,  27 

Haziran 1997 tarihinde TSK bağlılarında verdiği brifingin ise 10-11 Haziran 1997 tarihli brifingler 

olmadığını, bu brifingde dahi sadece “sipikerlik” yaptığını beyan ettiğini, avukatı da İddianamede 

müvekkilin sunduğu iddia edilen brifingin farklı klasörlerde bulunan 9 ayrı brifing, 16 ayrı 

sunumdan derlenerek 28. klasördeki sunumun müvekkil İsmail Ruhsar Sümer'in brifingiymiş gibi 

iddianameye konulduğunu,  müvekkilin slayt ve sunumuymuş gibi gösterilmiş olduğunu ifade 

etmiş ve belgelemiştir.  10-11 Haziran brifingleri ile hiçbir ilişkisinin olmadığını beyan eden ve 

belgeleyen sanık Ruhsar Sümer’in, hakkında bilgi sahibi olmadığı brifingler ve slaytlar ile ilgili 

hiçbir şekilde doğrulayıcı beyanda bulunması da zaten mümkün değildir. Konu ile ilgili kapsamlı 

açıklama dilekçemizin  “sanık İsmail Ruhsar Sümer tarafından sunulan 13 Haziran 1997 tarihli 

brifing ve DCVD çözüm tutanağı”  başlığı ile “20.PPP.” maddesinde  açıklanmıştır.  

 

Söz konusu  sahte belgenin Kls.8 s.224 de bulunan 1.sayfası aşağıdadır ;  
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 MAHKEMENİN, SANIK TEOMAN KOMAN’IN TOPLANTIYI DOĞRULADIĞI İDDİASI GERÇEK 

DIŞIDIR;  

 

Sanık Teoman Koman’ın savcılık ifadesi;  
 
Gerekçeli karar sayfa 1993 de; “Sanık TEOMAN KOMAN 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına vermiş olduğu ifadesinde özetle (Kls.54, 59 ve 278) ;  
 

“Genelkurmay antetli CD’den elde edilen “CD5\Bcg\Cankaya\tak.doc” isimli belgede; Batı 

Çalışma Grubu faaliyetleri ve çalışmaları kapsamında Genelkurmay başkanı (İsmail Hakkı 

Karadayı), MGK Genel Sekreteri (İlhan Kılıç), Jandarma Genel Komutanı (Teoman Koman), 
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K.K.K.Kurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı (Ahmet Çörekçi)’nin bir toplantı yaptıkları, 

BÇG’nin hazırlamış olduğu İrticai Faaliyetler, Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri Ve 

İslami Sermaye, İrtica Ne Durumda takdim ve belgeleri üzerinde görüşlerini dile getirdikleri bir 

toplantı yaptıkları ve bununla ilgili belge ile ilgili olarak ifadesinde;  

 

Jandarma Genel Komutanı olarak belirtilen sözlerin kendisine ait olduğunu, sözlerin bir 

kısmını çok iyi hatırladığını, “valiler bizi ilgilendirmez, vali ve kaymakam içişleri bakanına bağlıdır, 

hiçbir rapor delil olarak kullanılmamalı, devletin kurumlarında istihbarat yapılmaz, din kökenli 

parlamenter deyimi yanlış gibi, %16 nasıl indirilecek, bunlar kanunla olur” ifadelerini kullandığını, 

takdimi kimin yaptığını hatırlamadığını, bu toplantıyı Genelkurmayın yaptığını, başka kimsenin 

yapamayacağını, NE İLE İLGİLİ SUNUM OLDUĞUNU HATIRLAMADIĞINI” şeklinde yazıldır.  

 

Ancak, sanık Teoman Koman’ın savcılık ifadesi,  gerekçeli kararda özetleme bahanesi ile  

değiştirilerek aktarılmıştır. İfadesinde geçen “TOPLANTIYI” ve “OLSA OLSA” kelimeleri  

gizlenmiştir. Teoman Koman’ın savcılık ifadesi;   

 

“TOPLANTIYI ve  takdimi kimin yaptığını hatırlamıyorum, OLSA OLSA  Genelkurmay 

yapmıştır” şeklindedir.  

 

 “TOPLANTIYI” ve “OLSA OLSA” kelimeleri gizlenerek, sanki  toplantıyı hatırladığı, ancak  

takdimi kimin yaptığını hatırlamadığı ve  bu toplantıyı Genelkurmayın yaptığını kesin olarak bildiği 

şeklinde algı oluşturulmuştur. Bu manipülasyon açık bir kasıttır.  Sanık Teoman Koman’ın Kls.278 

sayfa 217 de bulunan savcılık ifadesi aşağıdadır;  
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Kaldı ki; Sanık Teoman Koman’ın Parkinson ve Parkinson demans hastası olduğu 

bilinmektedir. Unutkanlığının yüksek olduğu, bilgi geri çağırmada zorlandığı, karıştırdığı, gerçeklik 

bağlantısının oldukça zayıfladığı, Cumhuriyet savcılığında verdiği ifadesinde 20 yıl önceki bilgilerin 

hem seyreden hastalığı hem de FETÖ üyesi savcının diğer sanıklara uyguladığı yasak sorgu, yanlış 

bilgi, aldatma, ilave eksiltme gibi manipülasyonları ile ifadesinin gerçeği yansıtmasının mümkün 

olmadığı açıktır.  Kaldı ki ne ile ilgili bir sunum olduğunu hatırlamadığını  belirttiği, savcının 10-

11 Haziran 1997 tarihli brifinglerle ilişki kurmadan sorduğu bir belgenin 10-11 Haziran 

brifingine ait olduğunu teyit ettiği söylenemez. Bu nedenle Teoman Koman’ın savcılık ifadesi 

karara dayanak alınamaz. Teoman Koman 3 Eylül 1997 tarihinde ağır hastalığı (Parkinson dahil) 
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nedeni ile tahliye edilmiş, hastaneye yatırılmış ve tadavi sürecinde 3 ay sonra 14 Aralık 2013 

tarihinde mahkemede ifade verme ve savunma yapma imkanı bulamadan vefat etmiştir.   

Ayrıca, tutukluluk sürecinde 15-16 Mayıs 2013 tarihinde, FETÖ üyesi  hakim Halil İbrahim 

Kütük’’ün başkanlığını yaptığı Özgürlük Hakimliğindeki tutuklanma halinin devamına karar verilen 

duruşmada;  Teoman Koman’ın gerçeklik algısının iyice zayıfladığı ve heyete, düğmesinin koptuğu 

iğne iplik istediği ancak vermediklerinden şikayetçi olduğu, duruşmadaki diğer sanıklar ve 

avukatlar tarafından üzüntü ile gözlendiği de bilinmektedir. Bu vesile ile kumpas şehidi olan 

Teoman Koman’a Allahtan rahmet diliyoruz.   

 

Ayrıca, mahkemenin duruşmada fenalaşan Teoman Koman’a sandalye getirtmesi, sağlık 

durumu nedeni ile tahliye edileceğinin anlaşılması üzerine, müşteki avukatlarının başta Necip 

Kibar ve Emrullah Beytar olmak üzere bağırarak ve hakaret edercesine “NUMARA YAPIYOR, 

NUMARA YAPIYOR” şeklinde, esasen kendi iç dünyalarından izler barındıran ve kendilerini tarif 

eden sözleri bu davanın sanıkları tarafından unutulmayacak ve tarihe insanlık dışı bir leke olarak 

geçecektir.  

 

 TOPLANTIYA KATILDIĞI İDDİA EDİLEN SANIKLAR, BELGEYİ VE TOPLANTIYI YALANLAMIŞTIR:  

 

Toplantıya katıldığı iddia edilen sanıkların beyanları aşağıdadır;  

 

Sanık İSMAİL HAKKI KARADAYI  12.12.2013-16.12.2013 ve 17.12.2013 tarihli 48,49. ve 50. 
celselerindeki savunmasında;  

 

 Gerekçeli karar sayfa 1390; "Bu şekilde, evet devam ediyor, şimdi bir tanesi ve camilerde 

bazı silahların olduğu ve bunların yer değiştirdiği gibi bir ibare geçiyor, bunu özellikle 

savunmanızda bu hususa değindiğiniz için söylüyorum, yine Teoman Koman bu soruya verilen 

cevapta; bu husus herhangi bir delile dayanmamaktadır, zaman zaman bu şekilde söylentiler 

olmuştur demiş, gerçekten bu şekilde bir değerlendirme toplantısı yapıldı mı BÇG'nin vereceği 

brifinglerle ilgili olarak? Bu şekilde konuşmalarınız oldu mu?"  

 

 "Bir defa o nereden toplantı bilemiyorum, o ifadelerin hiçbirisi bana ait değil, böyle bir 

toplantı da yapılmadı, oradaki ifadeler işte mali durumlar ondan sonra efendim söyleyiniz, 

başlangıçta söylediğiniz şeydeki Gölcük yapılan toplantısı kimseye söyle...Bunlar tamamıyla 

saçma, hiçbir yerde ne böyle ifade kullandım, ne böyle bir toplantı yaptık, bu kesinlikle yanlış ve 

bunu sayın avukatıma söyledim, efendim o da gayet iyi biliyor." 

 

Sanık İLHAN KILIÇ 8.11.2013 tarihli 33. celsesindeki savunmasında ise;  

“Bir CD var galiba işte iddianame de yer alıyor bazı kuvvet komutanları ben ve kara 
kuvvetleri kurmay başkanı Genelkurmay başkanımız bir toplantı yapmışız 9’un da Genelkurmay 
da o toplantının tarihi var şey ama komutanlar toplantısı diye geçiyor öyle toplantı asla 
olmamıştır ben bende katılmamışımdır (….)  
 

Şimdi bakın böyle bir toplantıda asla hatırlamıyorum yani hatırlanacak olsa bunların hiç birisi 

suç değil ben derim evet ben hatırlıyorum bunu bunları ben söylemişim mesela vakıflarla ilgili de 
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vardı ama o bunu yazmamışız galiba İslam vakfı bilmem ne vakfı falan öyle şeyler yani gülünç 

oluyor birde burada en önemli konu Genelkurmay başkanı başlıyor konuşmaya 32 tane kritik 

yapıyor sonra bizlere geliyor mesela Hava kuvvetleri komutanı var ben varım o var şimdi 

efendim. Bu güne kadar komutanın ilk önce konuştuğunu hiç görmedim hiç duymadım. 

Komutan en son konuşur böyle bir şeyi hazırlayan cahiller komutan imkanı yok konuşmaz  

bırakın komutanlık vasfını kendisini de tanırım yani emrinde çalıştım böyle hemen alıp da  sözü 

32 noktada kritik yapmaz en son herkesi dinler dinler dinler dinler ondan sonra kritiğini yapar ve 

vurmaz yani kalkar ayağa böyle bir şey olduğu için asla kabul etmiyorum. 8 Temmuz’da 

güvenoyu alan bir hükümet varken 9 temmuz’da böyle bir toplantı yapan askeri cenah 

yani deli olması lazım daha işte hükümet dün güvenoyu almış sen hükümet aleyhinde 

toplantı yapar mısınız yani ya bırakın bir hükümet bir şöyle bir yani baksın daha dün güvenoyu 

almış asker ben de dahil bugün toplanmışız şunları şöyle yapalım bunları böyle yapalım yani bu 

kadar saçmalık bizde yaşımızın adamıyız yani bu kadar saçmalık olmaz.” 

 

Sanık AHMET ÇÖREKÇİ ;  

 

Sanık AHMET ÇÖREKÇİ’nin 28.05.2012 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesinde 

10-11 Haziran brifingleri ile ilgili bir beyanı ya da kendisine bu yönde sorulan bir soru yoktur. 

20.11.2013 tarihli 35. Celsesindeki savunmasında (G.K.s.654);  

 

“Ayrıca bu toplantının 9 Temmuz 1997 tarihinde yapıldığı yazılıdır. Bu tarihte 

yaklaşık 20 gün önce RP, DYP hükümeti istifa etmiştir. Mesut Yılmaz Başbakanlığı'nda başka bir 

hükümet kurulmuştur. Eğer iddia edildiği gibi RP, DYP hükümetine yönelik bir çalışma varsa bu 

hükümet istifa ettikten sonra neden böyle bir çalışma yapılsın? Bu sebeple bahse konu olayın atılı 

suça delil olarak kabul edilmesini anlayabilmiş değilim. Kabul etmiyorum. Ayrıca bu belge 2007 

yılında kullanılmaya başlanan yazı karakteriyle oluşturulmuştur.” 

 

Cumhuriyet Savcısı; “Şimdi iddianamede geçiyor 9.7.1997 tarihli bir toplantı var. 

Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı. Bu toplantıda sizin söylediğiniz sözleri okuyacağım ben. 

Biliyorsunuz ki siyasal islamın isminin Refah olarak mı algılayacağız diyorsunuz. Orman Bakanlığı 

üzerinde durulmadı bu bakanlıkta Cuma namazını kıldıktan sonra toplu halde sokaklara dağılan 

görevliler var, Kültür Bakanlığı özellikle kütüphaneler ve İl Müdürlükleri bunlarla dolu diyorsunuz. 

Toplantıyı hatırlıyor musunuz? " şeklindeki soru üzerine;  

 

Sanık Ahmet Çörekçi; "Toplantıyı hatırlamıyorum. Toplantıya inanmıyorum. Bu 

toplantıda söylediğimi düşündüğünüz şeyleri asla söylemedim. Tamamen sahte olduğuna 

inanıyorum. Ordaki şahısları asla görmedim, tanımıyorum. 9 Temmuz 1997, 18 Haziran 1997 

arasında bir hayli fark var. 18 Haziran 1997'de merhum Erbakan'ın hükümeti istifa etmiş, yerine 

Mesut Yılmaz hükümeti kurulması istenmiş ve 30 veyahut da 28 Haziran'da toplanmışlar, 

hükümeti kurma çabası içine girmişler ve 8 Temmuz'da zannediyorum hükümet güvenoyu almış, 

274 oyla bu şekilde olan bir oluşumda cebir ve şiddet 9 Temmuz'da düşünülür mü, cebir ve 

şiddetin dışında 9 Temmuz'da toplanarak bu konular konuşulur mu Savcı'm?" 
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Sözde toplantıya katıldığı iddia edilen sanıklara, hem savcılık sorgusunda hem de  celselerde 

bu sözde toplantının 10-11 Haziran 1997 tarihli brifingler öncesi yapılan toplantı olup olmadığı 

şeklinde değil,  7 Temmuz 1997 tarihli toplantı olduğu şeklinde tanımlanarak bu yönde soru 

yöneltilmiştir. Bu nedenle dahi, bu sözde toplantının 10-11 Haziran 1997 tarihi öncesinde 

yapıldığı ileri sürülemez.  

 

Mahkemenin iddiasına göre 7 Temmuz 1997 tarihinde yapıldığı iddia edilen sözde 

toplantıda 10-11 Haziran 1997 tarihli brifing metni ile ilgili hazırlık görüşmesi yapılmıştır !   

 

 MAHKEMENİN, BELGEDE YER ALAN SÖZDE İFADE / ÖNERİLERİ SAHTE CD 5 VE DİĞER SÖZDE 

BRİFİNG SLAYTLARI İLE MUKAYESESİ VE  SÖZDE BELGEYİ 10-11 HAZİRAN 1997 ÖNCESİ YAPILAN 

HAZIRLIK TOPLANTISININ  KAYDI ŞEKLİNE ÇEVİRME MANİPÜLASYONU;  

Sözde Belgede  Gnkur Başkanı ve diğer katılanların ifade ettiği  toplam 42 adet öneri cümlesi 

bulunmaktadır. Bu ifadeler  Klasör 200 de yer alan  18.02.2013 tarihli 82 sayfadan oluşan  EGM 

tarafından hazırlanan araştırma tutanağında, sahte  CD 5 içinde bulunan ve diğer sözde sunumlar 

ile mukayese edilerek sözde “kelime” benzerliklerinden söz edilmektedir.   

 

Bu sözde belge de yer alan ifade ya da kelimelerin diğer farklı konular ve Refah-Yol 

hükümetinden sonraki BUTKK faaliyetlerine ait ilgisiz sunum slaytları içindeki  kelimelere 

benzerliği ile mukayesesi belgenin 10-11 Haziran 1997 tarihli brifing öncesi sözde toplantı belgesi 

olduğunu kanıtlayamaz. Öncelikle mukayesede sebep-sonuç-mantık ilişkisi tutarsızdır.   

 

Teoman Koman’ın (savcının manipüle ettiği) savcılık ifadesinde;  “BÇG’nin hazırlamış 

olduğu İrticai Faaliyetler, Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri Ve İslami Sermaye, 

İrtica Ne Durumda takdim ve belgeleri üzerinde görüşlerini dile getirdikleri bir toplantı 

yaptıkları ve bununla ilgili belge ile ilgili olarak ifadesinde..” şeklinde devam eden ifade 

bulunmaktadır. Sadece bu nedenle bile bu sözde toplantı ile 10-11 Haziran 1997 tarihli brifingler 

arasında ilişki kurulamaz. Kaldı ki, “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami 

Sermaye” ve “irtica ne durumdadır” konulu sunumlar içinde 1998 yılına ait ifadeler, Refah 

Partisinin Kapatılması, 55.Hükümet uygulamalarına ilişkin ifadelerin bulunduğu zaten 

görülmektedir. Bu sunumların esasen BUTKK tarafından 1998 yılı ve sonrasında hazırlandığı, 

sahte CD 5 içindeki sözde sunumların bu sunumlardan ifade ve cümle alınarak üretildiği açıkça 

anlaşılmaktadır. Bu hususlar dilekçemizin;  “20.OOO.” maddesinde “..5 Nolu CD den elde edilen 

brifing metinleri”,  “20.VVV.” maddesinde “Araştırma Karşılaştırma Tutanakları”, “20.HHH.” 

maddesindeki Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden gönderilen belgeler”, “20.İİİ.” 

maddesinde “TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonundan gönderilen belgeler” başlıklarında 

açıklanmıştır.  

 

Kaldı ki, araştırma tutanağı  savcılığın böyle bir iddiası olmadığı için, bu sözde belgenin 10-11 

Haziran 1997 tarihli birifinge etkisi ya da benzerliğini ortaya koymak üzere hazırlanmış bir 

araştırma tutanağı da değildir. Araştırma tutanağı, bu sözde belge de yer alan her yerde 

kullanılan genel kelimelerin onlarca ilgisiz, farklı konu ve tarihlere ait brifinglerde bulunan 

binlerce  slayt ile nasıl bir sözde ve genel bir benzerlik oluşturduğunun incelemesidir ki, bu 

araştırma tutanağı dahi uç seviyede kasıtlı ve anlamsız bir zorlamadır. Bilimsel ve mantıksal 

tutarlılığı yoktur. Sözde belgenin bir kumpas belgesi olduğunu bir yana bıraksak dahi, onlarca 
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farklı brifinge ait sunum slaytları ile genel kelime benzerlikleri sonucunda, bu sözde toplantı 

tutanağının  hangi konu ve tarihli  brifinge ait  sözde toplantı tutanağı olduğuna nasıl karar 

verilecektir? BU MÜMKÜN DEĞİLDİR.  Bu ancak, “yağmur yağıyor” dendiğinde  “vay bana 

ördek dedin” fıkrasındaki ilişkiye  konu edilebilir.  

 

Sahte CD 5 içinde yer alan bu sözde belge, yine sahte CD 5 içinde bulunan sahte belgelerle 

sözde mukayese edilmektedir. Bozacının şahidi şıracı örneğinde olduğu gibi, anlamsız bir 

mukayeseden, anlamlı bilimsel ve hukuki bir sonuç çıkartılamaz. Kumpasçı kumpas belgelerini 

dilediği gibi hazırlayarak, dilediği benzerliği yaratacak şekilde ifade ve cümle kurgulamasını 

yapabilir ve CD 5 içine monte edebilir. Bu konuda FETÖ savcısı Bilgili ve işbirlikçilerin direktifleri 

dışında kumpasçıyı bağlayan hiçbir şey yoktur. Ancak bunu dahi yapamadığı mukayeseden 

anlaşılmaktadır;  

 

Sözde belgedeki 42 ifadeden/öneriden, 17 sinin içindeki kelimelerin sahte CD 5 ve diğer 

sözde brifing yansıları ile benzerliğinden söz edilmektedir. Bu 17 ifade ve öneriden ise sadece 3 

ifade /önerinin 28.Klasörde bulunan 10-11 Haziran 1997 tarihli brifing yansılarındaki esas 

ibarelerle uyuştuğu belirtilmektedir. 42 ibare içinde uyuştuğu ifade edilen 3 ibare aşağıda 

incelenmiştir;    

                         

1) “Hava Kuvvetleri Komutanı “Siyasal İslamın ismini RP olarak mı algılayacağız? 

Çünkü irtica başka, siyasal İslam başkadır” ibareleri,” 

 

 Bu ibarenin  “28.Klasör içerisindeki “İrticai Faaliyetler” başlıklı (192 sayfa) sunumun (85-86, 

115-116) numaralı yansılarında değerlendirmeye esas ibareler mevcut olduğu tespit edilmiştir.” 

denmektedir.  Yukarıdaki ibareye easas ibarenin mevcut olduğu iddia edilen 28.Klasör deki örnek 

115. ve 86. slayt aşağıdadır; 

  

Slayt No 115;  
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Slayt No 86;  
 

                             
 

2) “Genelkurmay Başkanının Özellikle İslami sermaye takdimini maliyeciler ve 

hukukçular görsün  ibareleri”  

 

“J.GN.K.nın “Mükerrerler Var Ve Takdim Çok Uzun, Özellikle İslami Sermaye Takdimi” 

ibareleri,” 

 

Bu iki ibarenin “28.klasörde bulunan “İrticai Faaliyetler” başlıklı (192 sayfa) sunumun (199-

206, 217-220, 245-256) numaralı yansılarında  ….  mevcut olduğu tespit edilmiştir”  denmektedir.  

Yukarıdaki ibareye esas ibarenin mevcut olduğu iddia edilen 28.Klasör deki örnek 218. ve 248. 

slayt aşağıdadır;  

 

Slayt No 218;  
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Slayt No 248;  

                 
 

MAHKEMENİN UYUŞTUĞUNU İFADE ETTİĞİ BENZERLİĞİN TAMAMI BUDUR.  

 

Mahkemenin sözde belge içindeki 42 öneride yer alan ibarelerden, 10-11 Haziran 1997 tarihli 

brifinglere ait  slaytlar olduğu iddia edilen 28.Klasördeki 192 sayfa 383 slayt içinden zorlama ile 

benzetebildiği  yukarıda yer alan 3 adet ilgisiz ibarenin, sadece “Maddi destek”  “Büyük maddi 

imkanlara ulaşmaktır” ve “siyasi İslam” kelimeleri olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki, sadece 

kelimelerin yaklaşık benzerliği değil, öneriler içinde yer alan kavramların ve içerdiği anlamların da 

benzemesi  gerektiği açıktır. Ancak mahkeme 42 ifade ve kavram arasından bu 3  genel ve cılız 

benzemez benzerliğe dayanarak, CD 5 içindeki sözde belgenin 10-11 Haziran 1997 tarihli brifing 

öncesi hazırlık toplantı tutanağı olduğunu iddia edebilmiştir. Mahkeme heyetinin  bu benzetme 

kavramına dayanarak, yürüttüğü yargılamanın neye benzediği konusunda oldukça geniş 

değerlendirme yapmak da mümkündür. Gerekçeli kararda (s.3395), ilgisiz uzun ifade kalabalığı 

yaratarak   arasına sıkıştırıp gizlediği  gerçeğin,  yansıları ortaya koyunca hiç de öyle olmadığı, bu 

davanın nasıl bir zorlama siyasi kumpas davası olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.   

 

SÖZDE TOPLANTI TUTANAĞININ 10-11 HAZİRAN 1997 BRİFİNGLER ÖNCESİ  SÖZDE 

HAZIRLIK TOPLANTISI OLMADIĞINI GÖSTEREN,  MAHKEMENİN GİZLEDİĞİ  EN KESİN DELİL ;  

 

Bu sözde toplantı tutanağında dikkat çeken bir başka kumpas konusu da, “Din Kökenli 

Parlementerlerin ”  cümlesidir.   

 

 “Din kökenli Parlamenter” cümlesi, sözde hazırlık toplantısına ait olduğu iddia edilen 

sözde toplantı tutanağında (Kls.8 s.222-224);   “% 16 nasıl indirilecek bunlar kanunla olur din 

kökenli parlamenter deyimi yanlış gibi” ve “% 16 din kökenli parlamenter, bu ne kadar doğru 

olur (tekliflerdeki maddeye istinaden)” şeklinde yer almaktadır.  

 

Bu ifadeler;   

 

MGK Genel Sekreterinin özel mektup ekinde gönderdiği “Siyasal İslamın Kadrolaşması ve 

İslami Sermeye İle İlgili Genel Değerlendirme, Sonuç Ve Teklifler” konulu büyük harflerle yazılı 

brifing metninde (253. Klasör s.1-12)  aynen yer almakta,    



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 902 / 1709 
 

 

 

        Ayrıca,  Klasör 24  de bulunan “Genelkurmay Başkanlığı Siyasal İslamın Kadrolaşması Ve 

Mali Kaynakları Doğrultusunda Genel Değerlenirme, Sonuç ve Teklifler (24 nolu klasör 

CD5/BÇG/bornova/serdaralb/murat-126 sayfa) konulu sözde brifing slaytlarında bulunmaktadır;  

 

 BU İFADE BAŞKA HİÇBİR BRİFİNG METNİNDE BULUNMAMAKTADIR.  

 

253. Klasörde (s.4) yer alan MGK Genel Sekreterinin gönderdiği “Siyasal İslamın 

Kadrolaşması ve İslami Sermeye İle İlgili Genel Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler” konulu büyük 

harflerle yazılı sözde brifing metninin 7. Sayfasından alıntı aşağıdadır;  

 

 
 

Kls.24  sayfa 103 de bulunan sözde brifinge ait  101 numaralı slayt aşağıdadır;  

  

                              
 

24. VE 253 KLASÖRLERDE BULUNAN  VE “DİN KÖKENLİ MİLLETVEKİLLERİ” İFADESİ GEÇEN  

BU İKİ BRİFİNG  METNİ  AYNIDIR. BU BRİFİNG METİNLERİ 10-11 HAZİRAN 1997 TARİHLİ 

BİRİFİNG METİNLERİ DEĞİLDİR.    

 

253. Klasör s.1-12 arasında yer alan “Siyasal İslamın Kadrolaşması ve İslami Sermeye İle 

İlgili Genel Değerlendirme, Sonuç Ve Teklifler” konulu büyük harflerle yazılı brifing metninin 6. 

sayfası nda “12 Aylık İktidar döneminde” ifadesinden, brifing metni ve slaytlarının 55.Hükümet 
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dönemine ait olduğu da açıkça anlaşılmaktadır. 253.klasör sayfa 1-12 de İfadenin geçtiği 

sayfadan alıntı aşağıdadır;  

 

 
 

Mahkemenin delil olarak dosyaya koyduğu kendi belgesi, mahkemenin kendi iddiasını 

yalanlamaktadır. Bu kumpas konusunda esasen fazlaca bir şey söylemeye de gerek yoktur. 

Ancak, kumpasın detayları ile görülmesi açısından açıklamalarımıza devam ediyoruz. 

 

 SÖZDE TOPLANTI TUTANAĞINDA YER ALAN ANCAK 28.KLASÖRDEKİ 10-11 HAZİRAN 1997 

TARİHLİ BRİFİNGE AİT SLAYTLAR OLDUĞU İDDİA EDİLEN 192 SAYFA 383 ADET SLAYTTA 

BULUNMAYAN iBARELERDEN ÖRNEKLER;  

 

1) Gnkur. Bşk. Org.İ.H.Karadayı’nın  sözde belgede  söylediği  iddia edilen “BİR AY ÖNCE 

KADROLAŞMA 167 000 DEMİŞTİNİZ, ŞİMDİ NİYE 150 OOO DİYORSUNUZ” cümlesi;   

 

10-11 Haziran 1997 tarihli brifing metninde ne 167 000 ne de 150 000 rakamları 

bulunmamaktadır.   Bu rakamın en azından 167 000 olarak düzeltilip 10-11 Haziran 1997 tarihli 

brifing metninde bulunması gerekirdi. Kaldı ki bir ay önceki sözde sunumda 167 000 olarak ifade 

edilmiş olduğuna göre “BİR AY ÖNCEKi BRİFİNG METNİ” hangisidir? 10-11 Haziran 1997 

tarihinden öncesine ait içinde 167 000 rakamı bulunan böyle bir brifing metni yoktur.  

 
Mahkeme değerlendirmeye  esas bu ifadelerin 18, 24. ve 30. Klasörlerde bulunan (CD 5 

içinde) brifing slaytlarında bulunduğunu belirtmiştir.  

 

18.Klasörde yer alan sözde Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı “İrtica” konulu 179 sayfalık 

Powerpoint sununumu;  

 

 137 numaralı slaytında “RP’nin kapatılmasıyla ilgili davanın sonuçlandırılması aşamasının 

yaklaştığı son zamanlarda” ifadesi yazılıdır. Bu sunumun tarihinin 1997 sonu 1998 başı olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu brifingin 10-11 Haziran 1997 tarihli brifing ile bir ilgisi yoktur. Ancak, 67 

numaralı slaytta “150 000” rakamı bulunmaktadır. Yani  10-11 Haziran 1997 tarihi öncesinde 

“167 000” olan ifade Gnkur Başkanının sözde direktifine rağmen  bu brifingte dahi hala “150 

000” olarak kullanılmıştır. BU DURUM HEM SÖZDE TOPLANTININ HEM DE SÖZDE BRİFİNG 

YANSILARININ UYDURMA OLDUĞUNU ORTAYA KOYMAKTADIR.   

 

Ayrıca; 1997 sonu 1998 başı  olduğu anlaşılan  18. Klasördeki brifingin 67 numaralı slayt ile, 

24. Klasörde bulunan sözde “Siyasal İslamın Kadrolaşması Ve Mali Kaynakları Doğrultusunda 

Genel Değerlendirme, Sonuç Ve Teklifler” konulu Haziran 1997 tarihi öncesine ait sözde brifing 

içinde “150 000” rakamı yazılı  49 numaralı slayt YAZIM VE İŞARETLEME DE DAHİL BİREBİR 
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AYNIDIR. Yani aynı yansılar kullanılarak uydurma brifingler yaratılıp, sahte CD 5 içine monte 

edilmiş, ancak kumpasçılar zaman-olay ilişkisini karıştırmıştır. 18.Klasör 129 ve 67. Numaralı 

slaytlar aşağıdadır;  

 

Klasör 18  slayt no: 67 (s.22);  

 

                      
, 

Klasör 18 slayt no: 67 ;  

                          
24.Klasörde “Siyasal İslamın Kadrolaşması Ve Mali Kaynakları Doğrultusunda Genel 

Değerlendirme, Sonuç Ve Teklifler” başlıklı 64 sayfadan oluşan sunum;  

 
Klasör 24 slayt no; 49;  
                

                    
                   

30.Klasör de yer alan “İrtica Ne Durumdadır? Konulu Takdime Yapılan İlaveler” başlıklı 181 
sayfadan oluşan brifing;  

 
226-338. slaytında “23 HAZİRAN 1997” tarihi yazılıdır. Bu brifingin 10-11 Haziran 1997 tarihli 

brifing ile bir ilgisi yoktur. Brifingin sahte olduğunu göz ardı etsek bile 23 Haziran 1997 tarihinden 

sonraki bir tarihe ait olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, 327 numaralı slaytta “150 000” rakamı 
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bulunmaktadır. Yani 10-11 Haziran 1997 tarihi öncesinde“167 000” olan ifade Gnkur Başkanının 

sözde direktifine rağmen Eylül 1998 tarihli brifingte dahi hala “150 000” olarak kullanılmıştır. 

BU DURUM HEM SÖZDE TOPLANTININ HEM DE SÖZDE BRİFİNG YANSILARININ UYDURMA 

OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMAKTADIR.   

 
Klasör 30 slayt no; 336-338;   

              
 

 

Klasör 30 slayt no; 327;   
 

           
 

2) “HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI, “Orman Bakanlığı üzerinde durulmadı. Bu 

bakanlıkta Cuma namazını kıldıktan sonra toplu halde sokaklara dağılan görevliler vardır” 

ibareleri ;  

 

10-11 Haziran 1997 tarihli brifing metninde bu ibarelere benzer bir ifade bulunmaktadır.  

 

Gerekçeli karararda (G.K.s.3307); “MGK ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen “Siyasal 

İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri” başlıklı belgede bu değerlendirmeye esas alınan 

ibarelerin mevcut olduğu, 15.klasörde bulunan “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri” 

başlıklı (181 sayfa) sunumun (259-260) numaralı yansılarında”, 

 
“17.klasörde bulunan “İrticai Unsurların Kadrolaşma Faaliyetleri” başlıklı (151 sayfa) 

sunumun (179-180) numaralı yansılarında, 

 
“30.klasörde bulunan “İrtica Ne Durumdadır? Konulu takdime yapılan ilaveler” başlıklı (181 

sayfa) sunumun (259-260) numaralı yansılarında, “Adalet Bakanlığı 450 Yeni Hakim ve Savcı İçin 

Açılan Sınav” ibaresi ile başlayan sunumun 284.sayfasında değerlendirmeye esas ibarelerin tespit 

edildiği,”   denmektedir,  
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Belge ve slaytların incelemesinde;  

 

MGK ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri” 

başlıklı belgeden Refah-Yol hükümetinin istifası sonrasına ait olduğu anlaşılmaktadır Klasör 253  

sayfa 83 ;  

 

 
 

15.Klasörde “Siyasi İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri” (189 sayfa) sunum slaytlarından 
Refah-Yol hükümetinin istifası sonrasına ait olduğu anlaşılmaktadır. Klasör 15  sayfa 13  slayt no: 
317 ;  

 

                         
 
17.klasörde bulunan “İrticai Unsurların Kadrolaşma Faaliyetleri” başlıklı (151 sayfa) sunum 

slaytlarından, Refah-Yol hükümetinin istifası sonrasına ait oldukları anlaşılmaktadır. Klasör 17  

sayfa 219  slayt no: 157  ;   
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30.Klasördeki “irtica ne durumdadır” (163 sayfa) ve “Adalet Bakanlığı 450 Yeni Hakim ve 

Savcı İçin Açılan Sınav” ibaresi ile başlayan sunum yansılardan Refah-Yol hükümetinin istifası 

sonrasına ait oldukları anlaşılmaktadır;  Klasör 30  sayfa 206-209 ve  sayfa 13 slayt no: 334-338   ;   

 

              
 

30.klasördeki “Adalet Bakanlığı 450 Yeni Hakim ve Savcı İçin Açılan Sınav” ibaresi ile başlayan 

sunumda “Gnkur başkanlığı” başlığı yoktur. Bu sunum Gnkur Başkanlığına ait de değildir. Ancak 

yukarıdaki slayt her iki sunumda da aynen kullanılmıştır. Bu durum; CD 5 içindeki sunumların 

üretilmiş olduğunu da açıklamaktadır.  

 

 SÖZDE BELGEDEKİ İBARELERİN GEÇTİĞİ İFADE EDİLEN DİĞER BRİFİNGLER;  

 

Yukarıda açıklanan; MGK ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen “Siyasal İslami Kesimin 

Kadrolaşma Faaliyetleri” başlıklı belge ve CD 5 içinde yer alan ve  15, 17, 18, ve 30 numaralı 

klasörlerde bulunan konuları yukarıda yazılı sözde sunumların Refah-Yol Hükümetinin istifasından 

sonraki tarihlere ait olduğunu açıklamıştık. Gerkeçeli kararda sözde belgedeki ibarelerin yer aldığı 

ifade edilen;   

18.Klasörde bulunan “Türkiye’deki İrticai Faaliyetlerin Ortaya Çıkış Nedenlerinin, Muhtelif 
Parametreler Açısından İncelenmesi” konulu brifing slaytlarında sözde belgedeki  ibarelerin 
bulunduğu ifade edilmektedir.  

 
Sunumun 129.slaytında “29 EYLÜL 1998” tarihi yazılıdır. Bu brifingin 10-11 Haziran 1997 

tarihli brifing ile bir ilgisi yoktur. Ancak, 67 numaralı slaytta “150 000” rakamı bulunmaktadır. 

Yani 10-11 Haziran 1997 tarihi öncesinde “167 000” olan ifade Gnkur Başkanının sözde 
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direktifine rağmen Eylül 1998 tarihli brifingte dahi hala “150 000” olarak kullanılmıştır. BU 

DURUM HEM SÖZDE TOPLANTININ HEM DE SÖZDE BRİFİNG YANSILARININ UYDURMA 

OLDUĞUNU ORTAYA KOYMAKTADIR.  Klasör  18 s. 116-117, slayt No 129 aşağıdadır;  

 

                 
21. klasörde “İrtica Ne Durumdadır” başlıklı (208 sayfa) konulu brifing slaytlarında sözde 

belgedeki  ibarelerin bulunduğu ifade edilmektedir.  

 
Sunumun 146.slaytında  “16 OCAK 1998” tarihi yazılıdır. Bu brifingin 10-11 Haziran 1997 

tarihli brifing ile bir ilgisi yoktur. Ancak, 67 numaralı slaytta “150 000” rakamı bulunmaktadır. 

Yani  10-11 Haziran 1997 tarihi öncesinde “167 000” olan ifade Gnkur Başkanının sözde 

direktifine rağmen Eylül 1998 tarihli brifingte dahi hala “150 000” olarak kullanılmıştır. 

Klasör.21 sayfa.136-slayt No 146 aşağıdadır ;  

 

                         
 

Sonuç olarak;  

 

Savcılığın 9 Temmuz 1997 tarihinde yapıldığını iddia ettiği, gerekçeli kararda ise 10-11 

Haziran 1997 tarihli brifingler öncesi, Gnkur Başkanı, Kuvvet Komutanları, J.Gn.Komutanı ve 

diğer üst rütbeli kişilerin katılımı ile yapıldığı iddia edilen her hangi bir toplantı yapılmamıştır.   
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,Hiçbir sanık tarafından söz konusu belge ve toplantı teyit edilmemiştir. 28.Klasörde bulunan 

10-11 Haziran 1997 tarihli brifinglere ait olduğu iddia edilen brifing slaytları sanık İ.Ruhsar Sümer 

tarafından doğruluğu teyit edilmemiştir.  

 

Sözü edilen belge,  sahte CD 5 içinde bulunan 3 sayfadan oluşan (CD5\Bcg\Çankaya\tak.doc 

isimli) kurumsal bir işaret taşımayan, sözde 7 Nisan 1997 tarihli toplantı tutanağına benzer tarzda 

MY 75-1 A yönergesine aykırı olarak hazırlanmış, dijital sahte belgedir.   

 

Sözde belge; 9.07.1997 tarihinde “GNPP” kullanıcısı tarafından oluşturulduğu ve son 

kaydetme işleminin ise 9.07.1997  tarihinde “GNPP” kullanıcısı tarafından yapıldığı görülmektedir  

Gerekçeli kararda, sözde belgedeki 42 ifadeden / öneriden, 17 sinin içindeki ibarelerin sahte 

CD 5 ve diğer sözde brifing yansıları ile benzerliğinden söz edilmektedir. Ancak, bu 17 ifade ve 

öneriden ise sadece 3 ibarenin 28. Klasörde bulunan 10-11 Haziran 1997 tarihli brifing 

yansılarındaki esas ibarelerle uyuştuğu  belirtilmektedir;   

 

 SÖZDE BELGEDEKİ İBARELER İLE 10-11 HAZİRAN 1997 TARİHLİ BRİFİNG 

UYUŞMAMAKTADIR.  

 
Sözde belgeden bu sözde toplantıya BÇG nin Başkanı Gnkur Harekat Başkanı Korg. Çetin 

Doğan’ın ve BÇG Koordinatörü İGHD Başkanı Tuğg Kenan Deniz’in katılmadığı da 

anlaşılmaktadır.  

Bu sözde belge de yer alan ibarelerin farklı konular ve Refah-Yol hükümetinden sonraki 

BUTKK  faaliyetlerine ait ilgisiz sunum slaytları içindeki  ibarelerle mukayesesi  belgenin 10-11 

Haziran 1997 tarihli brifing öncesi sözde toplantı belgesi olduğunu kanıtlayamaz. Sebep-sonuç-

mantık ilişkisi tutarsızdır.   

 
28 klasördeki brifingin sanık İsmail Ruhsar Sümer tarafından doğruluğu kabul edilip bu 

brifingin 54. Hükümetin istifa ettirilmesinden önce verildiği, toplantıda konuşulanların yazıya 

dökülmesinin sonraki tarih olduğu, brifinglerin bu toplantıya katılanların bilgisi dahilinde tertip 

edildiği gerçek dışıdır. Mahkemenin bu yönde tek bir delili ve belgesi yoktur. Mahkemenin 

kabulü hukuk dışıdır.  

 

NNN. (42). GENELKURMAY TARAFINDAN GÖNDERİLEN MESAJ FORMLARI (1. KLASÖR 

SAYFA 204-214) (G.K.s.3308-3314): 

 

FETÖ ÜYESİ ADLİ MÜŞAVİRİ M.KÖSE’NİN “ADLİ MÜŞAVİRLİKTE YAPILAN ARAMADA 4 AYRI 

DOSYADA BULDUĞUNU (!)” İDDİA EDEREK 14 MART 2012 TARİHLİ EVRAK EKİNDE GÖNDERDİĞİ 

SÖZDE “İRTİCA BRİFİNGLERİ” KONULU 11 SAYFA MESAJ, RESMİ KAYDI BULUNMAYAN,  

FOTOKOPİ VE TAHRİF EDİLMİŞ SÖZDE BELGELERDİR.   

 

Bu sözde mesajlarla ilgili mahkemenin çelişkili değerlendirmesine cevabımıza geçmeden 

önce, söz konusu mesajların üzerindeki tahrifatları, çelişkileri ve resmi tutarsızlıkları açıklamakta 

yarar görüyoruz;  
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 Sözde mesajların asılları Adli Emanette yoktur;  

 

Mesajların da, evraklar gibi işlem gördüğünü zanneden FETÖ üyesi M.Köse Adli Müşavirlikte 

yaptığı sözde incelemede 4 ayrı dosya içinde bulduğunu belirterek (!), bu fotokopi (ıslak imzası 

bulunmayan) sözde mesajların 1997 yılında Adli Müşavirliğine de çekildiği algısını yaratıp, 14 

Mayıs 2012 tarihli evrak ekinde “ASLI” OLDUĞUNU BELİRTEREK FETÖ üyesi M.Bilgili’ye 

FOTOKOPİLERİNİ  göndermiştir.   

 

Gerekçeli kararda (G.K.s.3311) de; “Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 tarih ve 2011/206 

soruşturma sayılı yazılarına cevaben Genel Kurmay Başkanlığından gönderilen 14.03.2012 tarih 

ve ADMÜŞ.: 9170-303.12 sayılı ve üzerinde 120917 rakamı bulunan yazı Ekinde "İRTİCA 

BRİFİNGİ" konulu 11 sayfa Mesaj Formlarının gönderildiği; (Belge asılları emanetin 2012/75 

sırasında kayda alınmış olup belge fotokopileri 1. Klasör Sayfa 204-214, Emanet makbuzu ise 

S:236)” şeklinde ifade edilmektedir. 

 

ANCAK DURUM BÖYLE DEĞİLDİR. BELGELERİN ISLAK İMZALI ASILLARI  ADLİ EMANETTE 

YOKTUR.  

 

Fetö üyesi M.Köse imzalı 14 Mart 2012 tarihli yazı ve FETÖ üyesi M. Bilgili imzalı 26.03.2102 

tarih ve 2012/75 sıralı adli emanet eşya makbuzu aşağıdadır (8.Kls. s.189, 208- 1.Kls.s.215, 234, 

235) ;  
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 Hazırlanması ve çekilmesi (gönderilmesi) mümkün olmayan mesajlar bulunmaktadır;  

 

Klasör 1 s.213 de yer alan 23 Haziran 1997 tarihli, Gnkur Karargah içi birimlere  (Gnkur Adli 

Müşavirliğine de) “GEREĞİ” olarak çekildiği şeklen görülen BU MESAJ HİÇ BİR ŞEKİLDE 

HAZIRLANAMAZ VE GÖNDERİLEMEZ. TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi (MY 75-1 (B)) ne göre 

sadece  karargah içine adresli mesajlar hazırlanmaz ve gönderilmez. Bu sözde belge üretilmiş 

bir kumpas belgesidir. Yönergenin  ilgili kısmı (Mesajların Hazırlanması başlıklı 6.Bölüm 2.Kısım 

sayfa 6-1 madde 1.ç)  ve 23 Haziran 1997 tarihli mesaj aşağıdadır;  

 

 
Kls.1 s.213 de bulunan mesaj formu aşağıdadır;  
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 Mesajlardaki toplu adresler, FETÖ üyesi M.Köse’nin Adli Müşavirlikte bulduğunu iddia ettiği  

30 Mayıs 1997 tarihli sözde mesajda olduğu gibi, (Genkur “J” Başkanlıkları) yazılmaz, MAGG (Mili 

Adres Gösterge Grubu) kullanılır.  Sözde mesaj UYDURMADIR.  

 

FETÖ üyesi KÖSE’nin ürettiği mesajlardan, mesaj adresleri açısından  ilginç olan bu mesajda 

“GENKUR “J” BAŞKANLIKLARI” şeklinde toplu mesaj adresinin yazıldığı görülmektedir. Toplu 

mesaj adresleri, Milli Adres Gösterge Grupları (MAGG) numaraları kullanılarak yazılır.  Ayrıca 

açık yazım şekli olarak dahi hatalıdır. J harfi, “Gnkur “J” başkanlıkları” şeklinde tırnaklı şekilde 

değil, tırnaksız J harfi şeklinde yazılır.  Yönergenin  ilgili kısmı (Mesajların Hazırlanması başlıklı 

6.Bölüm 3.Kısım sayfa 6-12 madde 15.C ) ve 30 Mayıs 1997 tarihli mesaj (Kls.1s.206)  aşağıdadır;  

 

 

Mesaj adreslerinin 

tamamı Gnkur Karargah 

içi adreslerdir.  Sadece 

karargah içine mesaj 

hazırlanamaz ve 

gönderilemez (MY 75-

1 (B) 6.1.1.ç) 

Bu kısım, kapatıldığı belirtilmeden, FETÖ üyesi M.Bilgili tarafından 
kapatılmıştır. Savunma hakkını egelleyen ve aldatma işlevini gören 
bu eylem TCK da suç olarak tarif edilmiştir. Bu kısmı kapatarak neyi 
saklamaya çalıştığı adli yönden sorgulanmalıdır. 

     BU MESAJ GÖNDERİLEMEZ 
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 Sözde mesaj formlarında dijital tahrifatlar mevcuttur;  

 

Bu sözde mesajlarda oldukça fazla tahrifat olmakla birlikte, sadece bir hususu daha 

belirtmekte yarar görüyoruz. Mesaj formları TSK matbaasında basılan matbu boş formlardır. 

Formun sol alt kısımda bulunan, mesajın kaç sayfadan ibaret olduğunu ve her sayfasının bu 

mesajın kaçıncı sayfası olduğu gösteren “………Sayfanın ……….Sayfası” şeklinde matbu 

yazımdaki boşluklar, sayfa adedine göre doldurulmak suretiyle belirtilir. Ancak bu sözde 

mesajlarda, bu matbaa basımı olması gereken matbu kısımda kaymalar olduğu, bu sözde 

mesajların bilgisayarda oluşturulduğu ve sahte olduğu anlaşılmaktadır. Bir diğer husus ise, sözde 

mesajların “..sayfanın….sayfası” kısımlarının ilk rakamının “1” olduğu, yani mesajın bir sayfadan 

ibaret olduğu anlaşılmakta, ancak mesajın ikinci sayfasının da olduğu,  2.sayfasının ise  “1 

Sayfanın 2. Sayfası“ (?)  şeklinde yazıldığı hayretle görülmektedir. BU MESAJ FORMLARININ  

BİLGİSAYARDA HAZIRLANDIĞI VE TAHRİF EDİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. FETÖ müridlerinin gözden 

kaçırdığı önemli kumpas emarelerinden birisi de budur. Sözde mesajlardan alıntı yapılan iki örnek 

aşağıdadır;  

 

        

GENKUR“J”BAŞKANLIKLARI 

ŞEKLİNDE TOPLU ADRES YAZIM 

ŞEKLİ YOKTUR 

MAGG (Milli Adres Gösterge 

Grubu) kullanılmak zorundadır. 

“J”  ŞEKLİNDE TIRNAKLI 

YAZILMAZ. SADECE  J  YAZILIR.  

  

 

 

    GENKUR “J” 

BAŞKANLIKLARI  (?) 
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                                              Yazı kayması (bilgisayar hatası) (matbaa basımında bulunmaz) 

 

                                             
Yazı kayması (bilgisayar hatası) (matbaa basımında bulunmaz) 

 

 Tüm sözde mesajlar Genkur Adli Müşavirliğine giden nusha değildir. BU SÖZDE MESAJLAR 

ADLİ MÜŞAVİRLİKTE BULUNAMAZ.  

 

FETÖ kumpas davalarında, hakkında “sahte evrak düzenlemek” suçu ile ilgili  karar bulunan 

FETÖ üyesi Köse tarafından, Gnkur Adli Müşavirliğinde yapılan sözde araştırmada (!) 4 ayrı dosya 

içinde (!) bu sözde mesajların kaydı olmaksızın Adli Müşavirlikte bulunması mümkün değildir.  

FETÖ üyesi Köse ve işbirlikçileri, bu sözde mesajları, eline geçirdikleri bir takım gerçek mesaj 

formları üzerinde dijital tahrifatlar yaparak üretmiş, ancak bu kumpas üretiminde yukarıda 

açıklanan bir kısım hatalarla birlikte çok önemli bir başka hata yaptığı da anlaşılmıştır. FETÖ üyesi 

M.Köse’nin Adli Müşavirlikte buldum dediği sözde mesajlar, Adli Müşavirlikte değil, ÇIKARAN 

MAKAMDA (GENSEK’TE) BULUNMASI GEREKEN DOSYA NUSHASIDIR.  

  

GİDEN MESAJLARDA İMZA BULUNMAZ. İMZALAR SADECE  GÖNDEREN MAKAMIN DOSYA 

NUSHASINDA YER ALIR.  ALAN MAKAMLARIN NUSHALARINDA  GERÇEK İMZA YERİNE “İMZA” 

İBARESİ (YAZISI) BULUNUR.  

 

Ancak Adli Müşavirliğe gönderildiği algısı yaratılan tüm sözde mesajlarda, fotokopi 

imzaların bulunduğu görülmektedir.  Mesajlar 2 Nusha hazırlanır. Islak imzalı nushası DOSYA 

NUSHASIDIR VE SADECE GÖNDEREN MAKAMDA BULUNUR. DİĞER NUSHASININ İMZA 

HANELERİNE “İMZA” İBARESİ YAZILIP  ÇOĞALTILARAK ADRESLERE GÖNDERİLİR. BU BEDENLE, 

Gnkur Gensek tarafından çıkartılan bir mesajın imzalı nushasının, alan adres olan GENKUR ADLİ 

MÜŞAVİRLİĞİNDE BULUNMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. 

 

TSK Karargah Hizmetleri Yönergesinin (MY 75-1 (B)) ilgili kısmı (6.Bölüm 6.Kısım sayfa 6-37 

madde 31.A.(3))  aşağıdadır;  

 

1 sayfadan ibaret mesaj 

1 sayfadan oluşan mesajın, 2.sayfası (?) 
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 Mesajların her sayfasında olması gereken “KALEME ALAN” İMZASI (İMZA İBARESİ) üretilmiş 

sözde mesajlarda BULUNMAMAKTADIR. SÖZDE MESAJLAR SAHTEDİR. 

 

Çok sayfalı mesajların son sayfası “MÜSAADE EDEN” tarafından imzalanır. ANCAK HER 

SAYFASININ “KALEME ALAN” TARAFINDAN İMZALANMASI ZORUNLUDUR (MY 75-1).  Bu sözde 

mesajlardan çok sayfalı olanların her sayfasında KALEME ALANIN İMZASI (İMZA İBARESİ) 

YOKTUR. FETÖ üyelerinin yukarıda da açıkladığımız gibi, mesajların bazı kısımlarını 

kapatmalarının esas nedenlerinden birisi de budur.  Yukarıda tam sayfa görüntüsü bulunan ve 

“Kaleme Alan” imzası/imza ibaresi olmayan  30 Mayıs 1997 tarihli sözde mesajın ilk sayfasından 

alıntı aşağıdadır (Kls.1 s.206);   

 

  

                     
                                                                                      KALEME ALANIN İMZASI /İMZA İBARESİ YOK 

 

TSK Karagah Hizmetleri Yönergesinin (MY 75-1 (B)) ilgili kısmı (6.Bölüm 5.Kısım sayfa 6-34 

madde 27.ç.(6))  aşağıdadır;  

 

 
 

Mesajın 1.sayfası 
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 Sözde mesajların ikinci ve diğer sayfalarında bulunan “KİMDEN (from)”,”KİME (To)”, “BİLGİ 

(İnfo) ve KGK BAŞLIKLARI  GERÇEK MESAJLARDA İLK SAYFA DIŞINDAKİ DİĞER SAYFALARDA 

BULUNAMAZ.  

 

Sözde mesajların ikinci ve diğer sayfalarında “KİMDEN (From),”KİME (To, “BİLGİ (İnfo)” ve 

“KGK”  başlıklarının bulunduğu görülmektedir. Ancak, gerçek mesajlarda bu başlıklar sadece ilk 

sayfada bulunur, diğer sayfalarda bulunmaz.  Sahte mesajlara ait örnek 3.sayfa ile (Kls.1 s.213) 

TSK Karargah Hizmetleri Yönetmeliğinde (MY 75-1 (B)) yer alan mesaj formunun ara sayfaları 

(sayfa AA-4) aşağıdadır;  

 

Kls.1 s.213 23 Haziran 1997 tarihli sözde mesajın ikinci sayfası;  

                          
 

 

 

TSK Karargah Hizmetleri Yönetmeliğinde (MY 75-1 (B)) yer alan mesaj formunun ara sayfası 

(sayfa AA-4);  

BU BAŞLIKLAR MESAJIN 2.SAYFASINDA  BULUNAMAZ.   

ARA SAYFALARDA BU BAŞLIKLAR 

BULUNAMAZ 
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 SÖZDE MESAJLARIN ÜRETİLMESİ VE BİR KISMININ KAPATILMASINDAKİ KUMPAS 

GEREKÇESİ; 

 

Bu sözde mesajlar, o dönem TSK  birlik ve karargahlarında iç tehditle ilgili brifinglerin 

verildiğine sözde delil olması, mesajlara monte edilen imza ve isimler ile sanık yaratılması, ugun 

gizlilik dereceleri monte edilerek  FETÖ üyesi savcının  ürettiği ve mahkemenin de katıldığı 

anlamsız ve tutarsız  tespite dayanak olmak üzere KUMPAS OLARAK ÜRETİLMİŞTİR.  

 

Sözde mesajların özellikle kumpas açığını verecek imza  kısımları ile diğer bazı kısımları,  

kapatıldığı belirtilmeden,  FETÖ üyesi M.Bilgili ve M.Köse tarafından kapatılmıştır. Savunma 

hakkını egelleyen ve aldatma işlevini gören bu eylem TCK da suç olarak tarif edilmiştir. FETÖ 

üyeleri ve işbirlikçilerinin,  bazı kısımlarını  kapatarak kumpas emarelerini saklamaya çalıştıkları 

sözde mesajların kapatılan kısımlarından birkaç örnek aşağıdadır;   

 

 

 

“KİMDEN (From),”KİME (To), “BİLGİ 

(İnfo)” ve “KGK”  başlıkları 

bulunmayan gerçek mesaj ara sayfa 

formatı 
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23 Haziran 1997 tarihli sözde mesaj  (Kls.1 s.123);  

           
 

20 Haziran 1997 tarihli sözde mesaj  (Kls.1 s.121);  

            
 

17 Haziran 1997 tarihli sözde mesaj  (Kls.1 s.208);  

           
 

BU SÖZDE MESAJLARIN, İÇERİKLERİ, İMZA VE PARAF HANELERİ, GİZLİLİK DERECELERİ 

SAHTEDİR.  AÇIK HALİ VE ASILLARI ADLİ EMANETTE DE YOKTUR. 

 

 FETÖ üyesi M.Köse’nin Adli Müşavirlikte bulduğunu iddia ettiği, resmi nitelik taşımayan  ve 

tahrifatlar bulunduğu açık olan, fotokopi imzalı  mesajların GİZLİLİK DERECELERİNİ VE 

İÇERİKLERİNİ  aynen koruduğunu, böyle bir mesajın var olup olmadığını  ileri sürmek mümkün 

olmamakla birlikte, söz konusu mesajların gerçekliğini kabul ettiğimiz anlamına gelmemek 

üzere, MAHKEMENİN GİZLİLİK DERECELERİ İLE İLGİLİ TUTARSIZ DEĞERLENDİRMESİNE KARŞI, 

değerlendirmemiz aşağıdadır;    

 

Gerekçeli kararda, Gnkur Başkanlığından “İrtica Brifingleri” konulu 30 Mayıs 1997, 20 Haziran 

1997, 23 Haziran 1997 (2 adet) ve 27 Haziran 1997 tarihli toplam 5 adet mesaj formunun 

KAPATILMIŞ 

KAPATILMIŞ 

KAPATILMIŞ 
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gönderildiği belirtilerek değerlendirme buna göre yapılmıştır. Bu mesajların görünen şekli 

unsuru itibari ile brifing içerikleriyle ilgili bir direktif taşımayan, personel intikal ve lojistik 

programını açıklayan mesajlar olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle mesaj formunda parafı olduğu 

şeklen görülen kişilerin, brifingin planlaması ve sunumu ile ilgili bir sorumluluğu ve yükümlülüğü 

yoktur.  

MESAJLARDA TARİHLERİ BELİRTİLEN (10-11 HAZİRAN 1997 TARİHİNDE YAPILAN 

BRİFİNGLER DIŞINDA)  BRİFİNGLER İLE İLGİLİ HİÇ BİR HABER  BASINDA  YER ALMAMIŞTIR.  

 

Mesaj formları gerekçeli kararda (G.K.s.3311) de; “Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 tarih 

ve 2011/206 soruşturma sayılı yazılarına cevaben Genel Kurmay Başkanlığından gönderilen 

14.03.2012 tarih ve ADMÜŞ.: 9170-303.12 sayılı ve üzerinde 120917 rakamı bulunan yazı Ekinde 

"İRTİCA BRİFİNGİ" konulu 11 sayfa Mesaj Formlarının gönderildiği; (Belge asılları emanetin 

2012/75 sırasında kayda alınmış olup belge fotokopileri 1. Klasör Sayfa 204-214, Emanet 

makbuzu ise S:236)” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

İrtica ile mücadelenin yasal dayanakları dilekçemizin 12.maddesinde ve 16 maddesinde 

“Laiklik İlkesi, Devrim Kanunları, İrtica, İrtica tanımının TSK mevzuatında geçmediği iddiası, 

Dönemin Anayasal düzene yönelen irticai olayları, toplum tepkileri ile bunların Anayasa, mevzuat 

ve yargı kararlarına göre anlamı.” başlığı altında açıklandığından TSK nın öncelikle kendi iç 

bünyesinde düzenlediği “irtica Brifingleri”nin anayasa ve mevzuata uygunluğu konusuna 

değinilmemiştir.   

 

Söz konusu mesaj formları ile ilgili kapsamılı açıklama ve mahkemenin değerlendirme 

çelişkileri dilekçemizin “29.V. Manevi Unsur” ve  “20.FF. 4). 1997 yılı Genelkurmay Genel 

Sekreterliği Tarihçesinde Batı Çalışma Grubu toplantıları” maddelerinde açıklanmıştır. Ancak bu 

kısımda,  mahkemenin değerlendirme çelişkisine kısaca değinmekte yarar görüyoruz;  

MAHKEMENİN GİZLİLİK DERESİNDEKİ DEĞERLENDİRME TUTARSIZLIĞI VE ÇELİŞKİSİ; 

 

Mahkeme değerlendirmesinde  5 (beş) adet mesajdan hükümetin istifa tarihi olan 18 Haziran 

1997 tarihinden önce gönderilen 2 (iki) adedinin “GİZLİ”, bu tarihten sonra gönderilen 3 (üç) 

adedinin ise gizlilik derecesinin “HİZMETE ÖZEL”e düşürülerek gönderildiği, 16 Haziran 1997 

tarihinde sonra BATI ÇALIŞMA GRUBU adı altında toplantı yapılmadığı ve toplantının isminin İÇ 

GÜVENLİK TOPLANTISI olarak yer değiştirdiği (Gizlediği) ve bu değişikliklerin;  

Hükümetin istifa etmesinden başka bir değişiklik olmadığı zaman dilimine denk geldiği ve  

bunun mantıklı bir gerekçesinin olamayacağını değerlendirmiştir. (G.K.s.3313, 3463);  

İDDİA 1 (İRTİCA BRİFİNGLERİ) Mesajların Hükümetin İSTİFASINDAN SONRA “GİZLİ” gizlilik 

derecesinin  “HİZMETE ÖZEL”e düşürülmesi (ÖNCE GİZLİ SONRA AÇIK);  

Gerekçeli karar sayfa 3313 ve 3463 de; "İrtica Brifingi" konulu Mesaj Formlardan 54. 

Cumhuriyet Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde  istifa ettirilmesinden önce 

301700 C MAY 97 (30 Mayıs 1997) ve 171700 C HAZ 97 (17 Haziran 1997) tarihli olanların 

GİZLİLİK DERECESİ GİZLİ iken 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde 

istifa ettirilmesinden sonra ise 201615 C HAZ 97 (20 Haziran 1997), 231615 C HAZ 97 (23 Haziran 
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1997) ve yine aynı tarihli 231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ 

HİZMETE ÖZEL'e ÇEVRİLDİĞİ, hükümetin istifa ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı 

zaman diliminde gizlilik derecesinin 17 Haziranda GİZLİ iken 20 Haziranda HİZMETE ÖZEL'e 

çevrilmesi ..” 

 

 İDDİA 2 (BÇG TOPLANTILARI); BÇG Toplantılarının Hükümetin İSTİFASINDAN SONRA 

GİZLENEREK  İÇ GÜVENLİK TOPLANTISI  ADI ALTINDA  yapılması (ÖNCE AÇIK SONRA GİZLİ);    

Gerekçeli karar sayfa 2952- 2953  değerlendirmesinde; “Anayasa ve yasada teşkilatlanması 

olmadığı, hükümetin bilgisi dışında kurulup son toplantısını 54. Cumhuriyet Hükümetinin 18 

Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden önce 16 Haziran 1997 tarihinde BATI ÇALIŞMA 

GRUBU TOPLANTISI adı altında yaptığı, bu tarihten sonra batı çalışma grubu adı altında toplantı 

yapılmadığı ve toplantının isminin İÇ GÜVENLİK TOPLANTISI olarak yer aldığı, hükümetin istifa 

ettirilmesinden başka değişikliğin olmadığı bir dönemde toplantının isminin değiştirilmesinin 

hukuki ve mantıklı bir gerekçesi olamayacağı,” nı iddia etmiştir. 

 

Yani mahkeme aynı nedenle; 18 Haziran 1997 öncesinde BÇG toplantılarının AÇIK, İrtica 

Brifinglerinin GİZLİ yapıldığını, 18 Haziran 1997 den sonra BÇG toplantılarının GİZLİ,  İrtica 

Brifinglerinin AÇIK yapıldığını iddia etmiştir. MAHKEME KENDİSİ İLE ÇELİŞKİ İÇİNDEDİR. Neyi 

iddia ettiğinin, ne sonuca varmak istediğinin farkında değildir. BU İKİ İDDİA AYNI ANDA DOĞRU 

OLAMAZ. Mahkemenin iddialarının tamda bu nedenle hukuki ve mantıklı bir gerekçesi yoktur.  

 

MAHKEMENİN BU TUTARSIZ DEĞERLENDİRMESİ İLE ULAŞTIĞI  TUTARSIZ SONUÇ;  

Gerekçeli karar sayfa 3463 deki değerlendirmesinde ise;  HÜKÜMETİN İSTİFA 

ETTİRİLMESİNDEN BAŞKA DEĞİŞİKLİĞİN OLMADIĞI BİR DÖNEMDE TOPLANTININ İSMİNİN 

DEĞİŞTİRİLMESİNİN ve brifing mesajlarında gizlilik derecesinin 17 Haziranda GİZLİ iken 20 

Haziranda HİZMETE ÖZEL'e çevrilmesinin hükümetin istifa ettirilmesinin sağlanması amacı 

doğrultusunda hareket edildiğinin dışında HUKUKİ VE MANTIKLI BİR GEREKÇESİ 

OLAMAYACAĞI, 

 

Yani, gizlilik derecesinin harekat ihtiyaçlarına göre düzenlenmesinden hükümetin istifa 

ettirilmesi amacını taşıdığını anlamıştır! Oldukça anlayışlı olan mahkeme heyetinin bu 

tespitinin mantıklı bir tarafı olmadığı gibi, ceza hukuku bakımından bir değeri de yoktur.  

 

Gerekçeli karar sayfa 3313 de değerlendirmesinin sonunda; “.. brifinglerde İç Hizmet 

Kanunu 35. maddeye ve İç Hizmet Yönetmeliği 85. maddeye yapılan atıflar ve brifingler sonrası 

gazete manşetleri ile sanıkların davranışlarının cebir ve şiddet içerikli olduğunun anlaşıldığı ve 

amaç suç gerçekleştirmek kast ve iradesi ile hareket ettikleri anlaşılmış ve kabul edilmiştir.”  

Demiştir.  

 

Mahkeme, manevi unsurun varlığına dair dayanağa konu ettiği bu değerlendirmesinde 

“sanıkların davranışlarının cebir ve şiddet içerikli olduğu” nu değerlendirmiştir.    

 

Hangi sanığın hangi eyleminin cebir ve şiddet içerikli olduğunu ortaya koymadan 

söylenmiş, tarafımızdan da nasıl cevap vereceğimizi bilmediğimiz hayali bir iddia olarak 
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karşımıza çıkmaktadır. Yüklenmeye çalışılan suç eylemsizlik ile işlenemeyeceğine göre, sanıkların 

şiddet içeren eylemlerinin mahkeme gerekçesinde sıralanması, görüntüsünün konulması 

gerekmekte iken yapılmamış, yapılamamıştır. Dolayısı ile bu başlık altında var olduğu belirtilen 

eylem ve davranışın ne olduğu mahkeme kararı ile açıklanmadığından GEREKÇESİZLİK söz 

konusudur. 

 

GİZİLİLİK DERECESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME;  

 

Bu hususları açıklayan Yönetmelik ve TSK yönergesinin ilgili kısımlarındaki tanımlamalar, bu 

mesajlara “GİZLİ” ya da “ HİZMETE ÖZEL” gizlilik derecesinden herhangi birisinin verilmesine tam 

olarak imkân vermekle birlikte, her iki gizlilik derecesinin de ortak özelliği; “Bilmesi gerekenlerin 

dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği” ve “kesinlikle karargâh dışına  çıkartılmaması ve 

hizmete yönelik olmasıdır.”  YANİ HER İKİ GİZLİLİK DERECELİ EVRAK DA KARARGÂH DIŞINA 

ÇIKARTILAMAZ VE YETKİSİZ KİŞİLERE VERİLEMEZ. BU YÖNÜYLE ARALARINDA HİÇBİR FARK 

YOKTUR. Bu iki gizlilik derecesi arasındaki seçim TSK nın içinde bulunduğu teyakkuz, alarm 

seviyesi, sınır içi ve dışı harekât ile sabotaj ihbar ve istihbaratına göre değişiklik gösterebilir. 

Bunun takdiri idarenindir. Mahkeme en ufak bilgisinin dahi olmadığı kompleks bir durumla ilgili 

uydurma varsayımlarla hüküm kuramaz.  

 

TÜM SÖZDE MESAJLARIN (GİZLİ VE HİZMETE ÖZEL) KRİPTOLU ÇEKİLDİĞİ ŞEKLEN 

GÖRÜLMEKTEDİR. TÜM MESAJLAR KRİPTOLU KAPALI MESAJLARDIR. AÇIK DEĞİLDİR. 

MAHKEME BU DURUMUN FARKINDA BİLE DEĞİLDİR.  

 

Askeri muhabere usül ve yöntemleri ile ilgili hiçbir bilgiye sahip olmayan,  Hizmete  Özel ve 

Gizli gizlilik dereceli mesajların arasındaki  farkı fark edemeyen,  Hizmete Özel mesajların herkes 

tarafından okunabilen, gizliliği bulunmayan açık mesajlar olduğunu zanneden ve bu yönde algı 

yaratmaya çalışan  mahkeme heyeti, BU SÖZDE MESAJLARIN TAMAMININ  (SAHTE DE OLSA) 

KAPALI VE KRİPTOLU GÖNDERİLDİĞİNİN DE FARKINDA DEĞİLDİR.   

 

Mesajlar H.Özel gizlilik derecesine sahip olsa dahi, KRİPTOLU VE KAPALI OLARAK 

GÖNDERİLİR ve Gizli gizlilik derceli mesajlar ile aynı şekilde sadece bilmesi gerekenler 

tarafından işlem görür. H.Özel gizlilik dereceli bir mesaj, eğer kriptolanmadan açık olarak 

çekilmek isteniyor ise, bu mesajlar üzerine “AÇIK ÇEKİLECEKTİR” ibaresi, mesaj talimatı kısmına 

yazılır ve ayrıca imzalanır. Bu sözde mesajların hiç birisinde, açık gönderilmesi ile ilgili bir 

talimat ve imza yoktur. TÜM SÖZDE MESAJLAR KRİPTOLU VE KAPALI MESAJLARDIR. TSK 

Karargah Hizmetleri Yönetmeliğinin (MY 75-1 (B)) ilgili kısmından alıntı aşağıdadır (6.Bölüm 

2.Kısım sayfa 6-9 madde 11.a); 
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Mahkeme heyeti, askeri mesajların ne zaman, nasıl ve hangi gizlilik derecesi ve hangi 

usülle gönderileceği konusunda TSK ya akıl ve hüküm verecek durumda değildir.  

 

MAHKEMENİN FARKINDA OLMADIĞI DÖNEMİN ASKERİ DURUMU;  

 

14 Mayıs 1997 tarihinde hükümet direktifi ile sınır içi ve sınır ötesinde 200 bin personelin 

katılımıyla Kıbrıs Barış Harekâtından sonra icra edilmiş en büyük harekât olan, Kuzey Irak’ta PKK 

ya karşı ÇEKİÇ HAREKÂTI BAŞLATILMIŞ, Harekâtta toplam 114 personel şehit düşmüş, toplam 

338 personel ise yaralanmıştır. Bu aşamada alarm seviyesi “Kırmızı” ya yükseltilmiş personel 

intikal mesajlarıda dahil tüm mesajlar “GİZLİ” gizlilik derecesi ile  çekilmiş, Kuzey Irak’a ilk giren 

zırhlı birlik unsurlarının bir kısmı 13 Haziran 1997’de K.Irak’tan çekilmeye başlamış ve bir hafta 

süren geri çekilme harekatı sonrasında alarm seviyesi düşürülerek  personel intikal mesajları 

“HİZMETE ÖZEL” e çekilmeye başlanmıştır. GENEL UYGULAMA BUDUR.  

 
18 Haziran 1997 öncesi 2 adet mesaj ile, sonrasında gönderildiği şeklen görülen 3 adet 

mesajın içeriğinin, devam eden KUZEY IRAK ÇEKİÇ HAREKATI, sabotaj ve terör eylemlerine karşı 

güvenlik tedbirlerinin alınması açısından farklı olduğu,  gizlilik derecelerinin farklı olmasının ne 

tarih ne brifing metinleri, ne de hükümetin durumu ile ilişkili olmadığı açıktır. Ancak mesajların 

gizlilik derecesine etki edecek o günlere ait TSK faaliyetleri, ne iddianamede ne de gerekçeli 

kararda hiçbir şekilde yer almamıştır. Bu durum, mahkemenin soyut değerlendirmesinin ne 

derece hukuk ve mantık dışı olduğunu açıklayacak niteliktedir. 

 
18 Haziran 1997 tarihinden önce yapılan içinde tarihi planlı personel intikali hassasiyeti 

olduğundan TSK içi brifinglerin “GİZLİ” gizlilik dereceli yayınlanması, açıklandığı gibi tamamen 

Kuzey Irak ta yürütülen “ÇEKİÇ HAREKÂTI” ve bu kapsamda alınan tedbirlerle ilgilidir. 

Hükümetle hiçbir ilgisi yoktur, Zira, TSK brifing mesajlarının “GİZLİ” çekildiği sıralarda yani 10-11 

Haziran 1997 tarihinde Basın ve Yargı Mensuplarına verilen bilgilendirme brifingleri, basına açık 

ve kamuoyunun önünde gerçekleşmiş, Hükümet ve kamuoyu tarafından zaten bilinmektedir. 

Mahkemenin bu tespiti  bu yönüyle de mantık dışıdır.  

 
Bu büyük harekâtın hangi safhalarında hangi mesajların hangi gizlilik derecesinde 

çekileceği kararı harekât icra eden TSK nın yani idarenin takdiridir. Mahkeme idarenin takdir 

hakkı üzerinde yerindelik denetimi yapamaz, niyet okuyamaz. TSK’nın teyakkuz durumu ve 

harekâtın safha ve icrasından bihaber olan mahkemenin, TSK İLE İLGİLİ EN UFAK BİR BİLGİ 
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EMARESİ DAHİ GÖSTERMEYEN, ZATEN UYDURULMUŞ OLAN BU SÖZDE MESAJLARLA İLGİLİ 

DEĞERLENDİRMESİ TAMAMEN SİYASİDİR. MANTIKİ, ASKERİ VE HUKUKİ BİR YÖNÜ DE YOKTUR. 

(Ayrıntılı açıklama dilekçemizin manevi unsur başlıklı “ 29.V. “maddesinde yapılmıştır) 

 

OOO. (43). ADLİ EMANETİN 2012/3 SIRASINDA KAYITLI ÜZERİNDE 2011/206 SOR. ASIL CD 

YAZILI, GENELKURMAY KARARGAHI YAZISI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI LOGOSU VE 

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ BAŞKANLIĞI 

LOGOSU BULUNAN, SERİ NO: A..3278 YAZILI, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: VE KONU: 

YAZILARI BULUNAN VE A5J21I2222525 SERİ NUMARALI 5 NOLU CD'DEN ELDE EDİLEN BRİFİNG 

METİNLERİ (G.K.s.3314-3324): 

 

F.GÜLEN iltisakı nedeni ile TSK dan atılan Tamer Tatar tarafından FETÖ üyesi Bilgili’ye 

21.12.2011 tarihinde teslim edilen, HASH değeri hesaplatılmadan 2 ay firari FETÖ üyeleri TÜBİTAK 

bilirkişilerince kullanılan, 9 ay FETÖ üyesi Bilgili’nin elinde bulunan, adli imajı alınmadan ve HASH 

değeri tespit edilmeden  bir tutanakla adli emanete teslim edilen, kayıt bilgisayarı bulunamayan,  

CD yazma tarihinin 2007 yılına ayarlanması son derece mümkün olan ve CMK m.134’E UYGUN 

DELİL NİTELİĞİ TAŞIMAYAN CD 5 in içinde bulunan sözde brifing metinlerinin hukuka uygun 

delil niteliği bulunmamaktadır.  

 

Sahte CD 5 içindeki brifing metinleri, Başbakanlık Müsteşarı başkanlığındaki  Başbakanlık 

Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulunun (UTKK), Bakanlıklar ve diğer kurumlarla  işbirliği 

içinde  Refah Yol Hükümeti sonrası çalışmalarına  ait olan Cumhurbaşkanlığı  S.D. Arşivinden ve 

MGK Genel Sekreterinin özel mektup ekinde gönderdiği brifing metinlerinden alıntılarla 

üretilmiş, aynı slaytlar defalarca kullanılarak farklı konu başlıkları ile türetilmiş sözde brifing 

metinleri ve bunlara ait slaytlardır. CD 5 içindeki brifing metinlerinin ana kaynağı; 1998 yılında 

hazırlandığı anlaşılan Cumhurbaşkanlığı SD Arşivi Dolap No:91704, Fihrist No:22357-668/728 

numaralı “İrtica Ne Durumdadır” başlıklı 60 sayfalık belge ile, yine 1998 yılında UTKK tarafından 

hazırlanmış olmasına rağmen Gnkur İsth. Başkanlığı kapağı monte edilerek dosyaya konulmuş ve 

kapaklarında  CB resmi arşiv damgası bulunmayan  253 klasörde yer alan “Siyasal İslami Kesimin 

Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami Sermaye” Başlıklı Belgelerdir.   

 
Gerekçeli kararda  CD 5 den elde edilen  sözde brifing metinleri açıklanırken, brifinglerin 

özellikle içindeki tarih belirten ifadeler özenle gizlenmiş, 16 farklı brifingin neredeyse tamamında, 

temcit pilavı gibi  defalarca kullanılan aynı slaytlardan hiç söz edilmemiş, Cumhurbaşkanlığı 

arşivinden alınan 55.Hükümet dönemine ve BUTKK na ait brifing metinleri ile birebir benzerliği 

hiç konu edilmemiştir.  

 

 CD 5 içindeki sözde brifing metinleri üretilmiş, tahrif edimiş, ekleme çıkartma yapılış olmakla 

birlikte, Gnkur Başkanlığınca TSK bünyesinde, anayasa ve mevzuattaki görev yetki ve 

sorumlulukla, TSK ya açık ve kesin görevler veren MGSB de yer alan ve bir iç tehdit olan irtica 

tehdidi konusunda TSK personelini  bilgilendirmesi için brifing düzenlemesi hiçbir biçimde suç 

teşkil etmediği gibi, aksine bu faaliyeti bir suç gibi yargıya konu etmek hukuk dışıdır.  

 

Mahkeme heyeti CD 5 içindeki sözde brifing metinlerinin içeriklerini özetlemekle birlikte,  

brifing metinleri ve slaytlar içinde Refah Yol hükümeti döneminden sonraki tarih ve olaylara 
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ilişkin ifadeler bulunduğunu, mevcut hükümetin direktifleri ile yürütülen BUTKK faaliyetleri ile 

ilişkili olduğunu özenle gizlemiştir. CD 5 içindeki brifing metinleri ve slaytları ile ilgili yapılan 

çarpıtmalar, dilekçemizin; “20. PPP.” maddesindeki “Sanık İsmail Ruhsar Sümer tarafından sunulan 

13 Haziran 1997 tarihli brifing ve DVD çözüm tutanağı “, “20.MMM.” maddesindeki “Batı Çalışma 

Grubunun çalışmaları ve brifingler ile ilgili görüşler”,  “20.QQQ.” maddesindeki  “10-11 Haziran 

1997 tarihli brifingler ve 06.12.2012 tarihli araştırma tutanağı” başlıklarında açıklanmıştır.  

   

Söz konusu brifingler ve içeriklerinin tarafımızdan kabul edildiği anlamını taşımamakla 

birlikte,  sunumlardaki şekli unsurlar bu kısımda değerlendirilmiştir;   

 

Gerekçeli kararda bu başlık altında sahte CD 5 içinde yer alan 16 brifing metni konu 

edilmiştir (G.K.s.3314-3324);   

 

3) “1-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İRTİCAİ FAALİYETLER konulu sunum (12 no.lu 

klasör, CD5/BÇG/bornova/irtica/irtifa 417 s.) ile 25 nolu Klasörde bulunan 544 sayfadan oluşan 

Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı irtica ve Türk Silahlı Kuvvetleri başlıklı 

(Cd5/Haymana/konferans) sunu ile içerik olarak benzerlik teşkil ettiği anlaşılmıştır.”  

Denmektedir.  

 

Kls.25 deki sunumun 433 nolu slaytında;“28 Şubat kararlarından Hükümetin ayrılışına 

kadar olan dönem” ve “iktidardan uzaklaştıktan sonraki dönem” ifadelerinden, bu sunumun 

Refah-Yol hükümetinden sonraki döneme ilişkin olduğu anlaşılmaktadır;   

 

                              
 

4) “2-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İSLAMİ KADROLAŞMA FAALİYETLERİ (15 nolu 

klasör-CD5/BÇG/bornova/brifing/amırsağ-361s) içeriğinde;” ifadesi ile başlayarak slayt 

içeriklerinden alıntılar yapılmıştır. Bu alıntılarda özellikle “Refah-Yol” ve “DYP” kelimesinin 

geçtiği; 

 
“REFAHYOL RP DYP–Siyasi Kadrolaşma – En küçük mahalli birime kadar örgütlenip halkla bire 

bir temas kurarak başlamıştır” gibi cümleler seçilerek bağlamından kopartılmış, sunum içindeki 
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“23 Haziran 1997 Başbakanlık Genelgesi” ifadesi gizlenerek, Refah-Yol hükümetine yönelik  bir 

faaliyet olduğu algısı  yaratılmıştır. Sunumun Refah-Yol hükümetinin istifasından sonraki 

döneme ait olduğu   gizlenmiştir.  

 
  Klasör 15  sayfa 13,  317 numaralı slayt aşağıdadır;   
 

                                   
 

5) “3-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İRTİCAİ UNSURLARIN KADROLAŞMA FAALİYETLERİ 

(17 nolu klasör–CD5/ BÇG/ bornova/ brifing/ kadrolaşma –301 s.) içeriğinde;”  ifadesi ile 

başlayarak slayt içeriklerinden alıntılar yapılmıştır. Bu alıntılarda özellikle “Refah-Yol” ve “DYP” 

kelimesinin geçtiği; 

 

“RP / DYP Destek – Kadrolaşma” “Koalisyon Hükümeti RP – DYP Refah Partili Bakanlara bağlı 

bulunan kurum ve kuruluşlarda yoğun bir kadrolaşma,”  gibi cümleler seçilerek olay-zaman ilişkisi 

kopartılmış, sunum içindeki “23 Haziran 1997 Başbakanlık Genelgesi” ifadesi gizlenerek, Refah-

Yol hükümetine yönelik  bir faaliyet olduğu algısı  yaratılmıştır. Sunumun Refah-Yol hükümetinin 

istifasından sonraki döneme ait olduğu gizlenmiştir.  

 

Klasör 17  sayfa 219, 157 numaralı  slayt aşağıdadır ;   

 

                              
                              

6) “4-GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI İRTİCA (17 no.lu klasör – 

CD5/BÇG/bornova/brifing/gen.. – 195 s.) konulu sunu ile 18 nolu Klasörde bulunan 179 
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sayfadan oluşan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı irtica konulu (cd5/bçg/haymana/irtica) sunu 

ile içerik olarak benzerlik teşkil ettiğinden yazılmamıştır” denmektedir.  

 

Sunum içindeki “İktidarı kaybetmesine neden olan faktörleri dikkate alarak” ifadesi 

gizlenerek, sunumun Refah-Yol hükümetinin istifasından sonraki döneme ait olduğu  

gizlenmiştir.  Klasör 17, 129 numaralı slayt aşağıdadır;  

 

                         
 

7) “5-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI başlıklı (17 nolu klasör-CD5/BÇG/ bornova 

/brifing/ay - 34 sayfa) içeriğinde;”  ifadesi ile başlayarak slayt içeriklerinden alıntılar yapılmıştır.  

 

 Bu sunumda irtica tehdidinin  genel olarak ifade edildiği, herhangi bir parti, grup, hükümet, 

tarikat, sermaye  vs. zikredilmemiş olduğu görülmektedir. Ancak mahkeme alıntılarını oldukça 

geniş yapmakla birlikte, sunum slaytında bulunan “siyasal islamın 2005 yılında oy oranının iki 

kat artacağı” ifadesini gizlemiştir.  Bu ifadeden, sunumun 2000 li yıllara ait olduğu, Refah-Yol, 

BÇG ve atılı suç ile ilgisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. 17.Klasör 24 numaralı slayt aşağıdadır;  

 

                           
 

8) “6-GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI KONU – İRTİCA (18 nolu klasör - 

CD5/BÇG/haymana/irtica – 179 s.) içeriğinde;” ifadesi ile başlayarak slayt içeriklerinden alıntılar 

yapılmıştır.  
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Sunum içindeki “İktidarı kaybetmesine neden olan faktörleri dikkate alarak” ” ifadesinin 

gizlenerek sunumun Refah-Yol hükümetinin istifasından sonraki döneme ait olduğunun  

gizlendiği  yukarıdaki  “4)” numaralı bent de  görseli ile açıklanmıştır 

 

9) “7-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İÇ TEHDİT DEĞERLENDİRMESİ (19 nolu klasör - 

CD5/BÇG/haymana/irtica/gen – 256 s.) içeriğinde;” ifadesi ile başlayarak slayt içeriklerinden 

alıntılar yapılmıştır.  

 
Bu sunumun Bakanlar Kurulu Kararı olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) kapsamında 

Başbakan onayı ile yayınlanan Türkiye’nin Milli Askeri Strateji Konsepti (TÜMAS) paralelinde 

hazırlanan ve Yüksek Askeri Şurada görüşülen İç Tehdit Dokümanının sunumu olduğu şekilsel 

olarak anlaşılmaktadır.  MGSB, TÜMAS ve İç Tehdit Dokümanı mahkemeden celbini istediğimiz 

ancak toplanmayan deliller arasındadır. Bu sunumun tahrif edilip edilmediği bilinmemekle 

birlikte, sunum içinde; Yıkıcı Bölücü unsurlar/Terör örgütleri (PKK,KUK, PSK, KAWA, KÖİP, 

RIZGARİ, Aşırı sol, Aşırı sağ, ırkçı unsurlar vs.) genişçe açıklanmış, ERUH ve ŞEMDİNLİ baskınları 

değerlendirilmiş, PKK ya karşı icra edilen Bahar-94 harekatı incelenmiş, iç tehditin bir unsuru olan 

İrticai Gruplarda (İBDA-C, Hizbullah, İslami Hareket) açıklanmıştır. Ancak mahkeme, alıntısında 

sadece irticai unsurlara ait bir sunummuş gibi, bu kısımdan alıntı yapmış ve sonuç kısmının sadece 

bu unsurlarla ilişkili olduğu algısı yaratılmıştır.  

 

Ancak mahkeme heyeti, hukuken hiçbir fark olmamasına rağmen, aşırı sol dahil, diğer iç 

tehdit unsurları ile mücadele, Refah-Yol hükümetinin çalışmasına engel olmaz iken, sadece 

irticai gruplar ile mücadelenin hangi gerekçe ile Refah-Yol hükümetinin çalışmasına kısmen 

veya tamamen engel olduğunu ise açıklayamamıştır. Kaldı ki bu sunumun hangi tarihe ait 

olduğu da açık değildir.  

 

Ayrıca, mahkeme heyeti diğer sunumlarda olduğu gibi, sunumu tanımlarken  

“GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İÇ TEHDİT DEĞERLENDİRMESİ” ifadesini kullanıp “istihbarat 

Başkanlığı”ifadesini gizleyerek bu sunumun Batı Çalışma Grubu faaliyeti olduğu algısını 

yaratmıştır. Her türlü tehdit değerlendirmesi Gnkur Başkanlığında ve Kuvvet Komutanlıklarında 

İstihbarat Başkanlıklarının asli görevidir. BU SUNUMUN  NE ATILI SUÇLA NE DE BATI ÇALIŞMA 

GRUBU İLE HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR.  Kls.19  210 numaralı slayt aşağıdadır;  
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10) “8-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE’DEKİ İRTİCAİ YAPILANMA VE SON DÖNEM 

FAALİYETLERİ (21 nolu klasör - CD5/BÇG/ çankaya/ mgk – 101 sayfa) konulu sunu ile 18 nolu 

Klasörde bulunan 179 sayfadan oluşan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı “irtica” konulu 

(cd5/bçg/haymana/irtica) sunu ile içerik olarak benzerlik teşkil ettiği anlaşılmıştır.”  Denmektedir.  

 

Sunum içindeki “İktidarı kaybetmesine neden olan faktörleri dikkate alarak” ” ifadesinin  

gizlenerek sunumun Refah-Yol hükümetinin istifasından sonraki döneme ait olduğunun  kasıtla 

gizlendiği  yukarıdaki  “4)” numaralı bent de  görseli ile açıklanmıştır 

 

11) 9-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İRTİCA NE DURUMDADIR? (21 nolu klasör 

CD5/BÇG/bornova/serdaralb/irticane-416s.) içeriğinde; ifadesi ile başlayarak slayt içeriklerinden 

alıntılar yapılmıştır.  

 

Sunumun 146.slaytında Refah Partisinin Anayasa Mahkemesi tarafından irticai faaliyetlerin 

odağı olduğu gerekçesi ile kapatıldığı tarih olan “16 OCAK 1998” tarihi yazılıdır. Mahkeme 

sunumun Refah Partisinin kapatılması ve  sunumdaki ifadelerin kendisini de bağlayan Anayasa 

Mahkemesinin gerekçeli kararı ile uyumlu olduğunu gizlemiştir. Bu durumdan hiç söz etmeyen 

mahkeme;   

 

“Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 85/1 nci Maddesinde de “Vazifesi, Türk 

yurdu ve Cumhuriyetini İç ve Dışa Karşı Lüzumunda Silahla Korumak”,  

 

“Sivil demokratik güçler= Partiler + TBMM + Diğer Kuruluşlar Harekete Geçirmiş RP + DYP 

Refahyol Hükümeti Haziran 1997 İktidarı bırakmak zorunda  kalmıştır.” Şeklinde sunum içine 

monte edilmiş ilgisiz, alıntılarla siyasi maksadını açıkça ortaya koymuştır.  

 

 

SUNUMDAKİ GERÇEK;  REFAH PARTİSİNİN AYM TARAFINDAN OLDUKÇA DETAYLI GEREKÇE İLE 

KAPATILDIĞI VE KARARIN TÜM KİŞİ VE KURULUŞLARI KESİN OLARAK BAĞLADIĞIDIR.   

 

Klasör.21 sayfa.136-slayt No 146 aşağdadır ;  
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12) “10-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İRTİCA NE DURUMDADIR? KONULU TAKDİME 

YAPILAN İLAVELER (30 nolu klasör - CD5/BÇG/haymana/irtica/ncpot – 362 s.) içeriğinde;”  

ifadesi ile başlayarak slayt içeriklerinden alıntılar yapılmıştır.  

 

“REFAHYOL RP DYP – Siyasi Kadrolaşma – En küçük mahalli birime kadar örgütlenip halkla 

bire bir temas kurarak başlamıştır” “150000 Devlet Memuru İşe Alma Yer Değiştirme” gibi 

cümleler seçilmiş ancak, sunum içindeki “23 Haziran 1997 Başbakanlık Genelgesi” ifadesi 

gizlenmiştir. Bu suretle, Refah-Yol hükümetine yönelik  bir faaliyet olduğu algısı yaratılarak, 

sunumun Refah-Yol hükümetinin istifasından sonraki döneme ait olduğu  gizlenmiştir.  

 

Ayrıca sunumda; (327 numaralı slaytta) mahkemenin de alıntı yaptığı “150 000” rakamı 

bulunmaktadır. Yani 10-11 Haziran 1997 tarihi öncesinde “167 000” olan  rakamsal değer,   Gnkur 

Başkanının sözde direktifine rağmen Eylül 1998 tarihli brifingte hala “150 000” olarak kullanılmıştır. 

BU RAKAMSAL DEĞER SÖZDE BRİFİNG YANSILARININ ÜRETME OLDUĞUNU DA ORTAYA 

KOYMAKTADIR. 

 
Bu sunum;  dilekçemizin  “Batı Çalışma Grubunun çalışmaları ve brifingler ile ilgili görüşler 

“ başlıklı   “20.MMM” maddesinde açıklanmıştır.  

 
Klasör 30,  sayfa 13,  337 numaralı slayt aşağıdadır;            
 

                        
13) “11-GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI İSLAMCI UNSURLARI FİNANS 

KAYNAKLARI (22 nolu klasör CD5/BÇG/haymana/irtica/finans – 545 S. içeriğinde;” ifadesi ile 

başlayarak slayt içeriklerinden alıntılar yapılmıştır.  

 

Hangi konuda olursa olsun CD 5 içindeki neredeyse tüm brifing metinlerinlerinde sürekli 

kullanılan aşağıdaki slayttan, sunumun Refah-Yol hükümetinin istifasından sonraki döneme ait 

olduğu  anlaşılmaktadır. Bu husus, bu sunumun açıklamasında da gizlenmiştir;  
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Kls.22 s.57 slayt No. 434 ;  

                                  
 

Ayrıca, bir kısım brifing slaytları arasına ilgisiz, açıklamasız “AMPUL” sembolünün monte 

edildiği görülmektedir. Bu husus, kumpas organizasyonunun, belli amaca yönelik  subliminal algı 

oluşturma çabası ile ilgili dikkat çeken bir faaliyetidir. Kls.22 s.266 slayt No. 31-33 aşağıdadır;  

 

                               
                       

14) “12-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SİYASAL İSLAMIN KADROLAŞMASI VE MALİ 

KAYNAKLARI DOĞRULTUSUNDA GENEL DEĞERLENİRME, SONUÇ VE TEKLİFLER (24 nolu klasör 

CD5/BÇG/bornova/serdaralb/murat-126 s) içeriğinde;” ifadesi ile başlayarak slayt içeriklerinden 

alıntılar yapılmıştır.  

 

Bu brifing slaytları, 55.Hükümet dönemine ait ve BUTKK tarafından Başbakan ve 

Cumhurbaşkanından “TENSİP” istenen Cumhurbaşkanlığı S.D. arşivinde bulunan ve 253. Klasör 

sayfa 13-20 arasında yer alan ve MGK Genel Sekreterince özel mektup ekinde gönderilen “Siyasal 

İslamın Kadrolaşması ve İslami Sermeye İle İlgili Genel Değerlendirme, Sonuç Ve Teklifler”  

konulu büyük harflerle yazılmış birifing metninden alıntılarla üretilmiş ve CD 5 içine monte 

edilmiştir. BİREBİR AYNIDIR.   

 

Mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanlığı arşivden gelen belgelerin arşiv kayıt numaralarını 

belirtmiş,  ancak belgelerin arşive kayıt tarihlerini ve gönderen makam bilgilerini gizleyerek, 

belgelerin ne zaman ve kim tarafından hazırlandığı ve hangi  hükümet dönemine ait olduğu 

konusunda bulanıklık yaratmıştır.  

? 
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Cumhurbaşkanlığı S.D. Arşivinde yer alan ve MGK Genel Sekreterinin özel mektup ekinde 

gönderdiği ancak resmi kaydı bulunmayan “Siyasi İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri” brifing 

metinlerinin  kapak sayfasında, “Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı” yazılıdır. Brifing metninin 

BUTKK tarafından hazırlandığını kamufle etmek ve Gnkur Başkanlığı tarafından hazırlanmış algısı 

yaratılmak üzere kapak sayfalarının  sonradan üretilerek belgeler üzerine monte edildiği  ve CB 

arşiv belgesinin KAPAK SAYFASINDA CB. ARŞİV KAYIT KAŞESİNİN BULUNMADIĞI  dilekçemizin 

“20.VVV” “Araştırma Karşılaştırma Tutatanakları”  başlığındaki “ 2).b.” bendinde açıklanmıştır.   

 

 Cumhurbaşkanlığı arşivine kayıtlı (Kls.253 s.13-20) ve MGK Genel Sekreterinin gönderdiği 

kayıtsız (Kls.253 s.1-12) “Siyasal İslamın Kadrolaşması ve İslami Sermeye İle İlgili Genel 

Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler” konulu büyük harflerle yazılı brifing metinlerinin “Teklifler” 

kısmının son sayfaları ve 24.klasörde bulunan bahse konu brifinge ait “teklif” slaytı aşağıdadır;  

 

- Cumhurbaşkanlığı SD Arşivi “Siyasi İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami 

sermaye Genel değerlendirme, Sonuç ve Teklifler” brifing metninden alıntı aşağıdadır (Kls.253. 

s.13-20);  

              
 

- MGK Genel Sekreterinin özel mektup ekinde gönderdiği evrak kaydı bulunmayan 

“Siyasal İslamın Kadrolaşması ve İslami Sermeye İle İlgili Genel Değerlendirme, Sonuç Ve 

Teklifler” konulu büyük harflerle yazılı brifing metninin son sayfası aşağıdadır  (Kls.253. s.13 – 20);  

-  

            
- 24.Klasör de bulunan (CD 5) “siyasal islamın kadrolaşması ve mali kaynakları 

doğrultusunda genel değerlendirme, sonuç ve teklifler” brifing metnine ait slayt aşağıdadır  
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(Kls.24 s.91 slayt no 126);   

                       
Cumhurbaşkanlığı arşivindeki  55.Hükümet dönemine ait BUTKK brifinginde, Bakanlıkların 

görev alanlarına ilişkin Başbakan ve Cumhurbaşkanından  icra için tensip istenen, oldukça teknik 

ve Gnkur Başkanlığının sunum üslubu ve  ilgisi dışındaki konulardan aynen alıntı yapılarak, CD 5 

içine monte edilen 24.Klasördeki bahse konu brifing metni bir kumpas ürünü olarak 

hazırlanmıştır. Ancak, sözde brifing metninin, üretilmiş olsa bile sadece bu nedenle dahi Refah-

Yol hükümeti sonrası 55.hükümet dönemine ait olduğu anlaşılmaktadır.  

 

253. Klasör s.1-12 arasında yer alan “Siyasal İslamın Kadrolaşması ve İslami Sermeye İle 

İlgili Genel Değerlendirme, Sonuç Ve Teklifler” konulu büyük harflerle yazılı brifing metninin 6. 

sayfası nda “12 Aylık İktidar döneminde” ifadesinden, brifing metni ve slaytlarının 55.Hükümet 

dönemine ait olduğu açıkça anlaşılmaktadır.  

 

      
 

BRİFİNG METNİNDEKİ KUMPAS EMARELERİ;  

 

Gnkur Başkanlığının hiçbir biçimde ilgili olması beklenmeyen teknik ekonomik ayrıntılara 

ilişkin, 1998 yılı 55.Hükümet dönemi BUTKK tensip brifing metninden  aynen alıntılanmasına ve 

kumpasın ayak izine örnek olacak slaytlardan biri de aşağıdadır;   
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Klasör 24 s.95 slayt No: 117;  

                  
 

Cumhurbaşkanlığı SD Arşivi “Siyasi İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami 

sermaye Genel değerlendirme, Sonuç ve Teklifler” brifing metninden alıntı aşağıdadır (Kls.253. 

s.13);  

 

         
 

MGK Genel Sekreterinin gönderdiği 253. Klasör s.1-12 arasında yer alan “Siyasal İslamın 

Kadrolaşması ve İslami Sermeye İle İlgili Genel Değerlendirme, Sonuç Ve Teklifler” konulu büyük 

harflerle yazılı brifing metninin 2. sayfasından alıntı aşağıdadır;  

 
 

           
 

Sunum slaytında; Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Bankalar sistemi ile ilgili “VESAYET VE 

DENETİM” YETKİSİNDEN söz edilmekte, bu yetkinin arttırılması ve ticari bilgi aktarımını 

sağlayacak bir sistem kurulması teklif edildiği anlaşılmaktadır. Genelkurmay Başkanlığının 

görevini icra ederken sermaye piyasasında, merkez bankasının ve Hazine Müsteşarlığının vesayet 

yetkisini  az bularak (!)  arttırılmasını teklif ettiği yetkinin ne olduğunu?  Bu yetki artımı talebinin 

Hazine Müsteşarlığının işlem ve uygulamalarının hangi ölçüde ve hangi teknik alanda nasıl 

kolaylaştıracağı gibi, Gnkur Başkanlığı açısından son derece anlamsız ve ilişkisiz sözde teklif, 
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ESASEN KUMPAS ÖRGÜTÜNÜN ÜRETTİĞİ MUHTEŞEM BİR ESER OLARAK KARŞIMIZDA 

DURMAKTADIR.  

 

Gnkur Başkanlığı hiçbir gerçek sunumunda, kendisi açısından  bu tür anlamsız  teknik konuda 

fikir beyan etmemiş, son derece anlaşılabilir bir üslupla sonuçta ne istediğini kendi görev ve 

sorumluluğu  kapsamında dile getirmiştir. Bu teklifin, Gnkur Başkanlığı açısından hiçbir anlamı 

olmasa da, Başbakanlık Müsteşarlığının BUTKK faaliyetleri kapsamında Bakanlıklar ve devlet 

kurumlarının irtica ile mücadelede tespit ettiği tedbir konularına  ilişkin teklif ve tensip hususlarını 

kapsadığı anlaşılmaktadır. Kumpas organizasyonu, CD 5 içindeki sözde brifingleri üretirken, bu tür 

alıntılarla kendisini ele vermeyi de başarmıştır.  

 

Bu sözde brifing metninde dikkat çeken bir başka kumpas konusu da, Cumhurbaşkanlığı SD 

arşinde bulunan “Siyasi İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami sermaye Genel 

değerlendirme, Sonuç ve Teklifler” konulu brifing metninden alıntı yaparken slayt arasına monte 

ettiği “Din Kökenli Parlementerlerin TBMM deki temsil oranlarını makul seviyeye indirmek için 

her türlü tedbir alınmalıdır” cümlesidir.   

 

 “Din kökenli Parlamenter” cümlesi, gerekçeli kararda (G.K.s.3302-3308) 10-11 Haziran 1997 

tarihli brifing öncesi sözde hazırlık toplantısına ait olduğu iddia edilen sözde toplantı 

tutanağında (Kls.8 s.222-224);“% 16 nasıl indirilecek bunlar kanunla olur din kökenli 

parlamenter deyimi yanlış gibi” ve “% 16 din kökenli parlamenter, bu ne kadar doğru olur 

(tekliflerdeki maddeye istinaden)” şeklinde yer almaktadır. Bu ifadelerin MGK Genel Sekreteri ve 

J.Gn.K.Org. Teoman Koman tarafından söylendiği iddia edilmektedir.   

 

Bu ifadeler; MGK Genel Sekterterinin özel mektup ekinde gönderdiği “Siyasal İslamın 

Kadrolaşması ve İslami Sermeye İle İlgili Genel Değerlendirme, Sonuç Ve Teklifler” konulu büyük 

harflerle yazılı brifing metninde de  (253. Klasör s.1-12) aynen yer almaktadır.  Bu ifade başka 

hiçbir brifing metninde bulunmamaktadır.  Ancak Cumhurbaşkanlığı SD Arşivi “Siyasi İslami 

Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami sermaye Genel değerlendirme, Sonuç ve Teklifler” 

konulu aynı brifing metninde yoktur (Kls.253. s.13-20).  

 

253. Klasörde (s.4)  yer alan “Siyasal İslamın Kadrolaşması ve İslami Sermeye İle İlgili Genel 
Değerlendirme, Sonuç Ve Teklifler” konulu büyük harflerle yazılı brifing metninin 7. Sayfasından 
alıntı aşağıdadır;  
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Kls.24  sayfa 103 de bulunan sözde brifinde ait  101 numaralı slayt aşağıdadır;  

                               
 

Bu mevcut kumpas  durumdan dört sonuç çıkmaktadır;  

 

Birincisi; 24. Klasörde bulunan bu sözde brifing slaytların içindeki 55.hükümet dönemini 

tarif eden ifadeler ile Cumhurbaşkanlığı SD Arşivinde bulunan 55. Mesut Yılmaz Hükümeti 

dönemine ait “Siyasi İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami sermaye Genel 

değerlendirme, Sonuç ve Teklifler” brifing metninden alınmış aynı ifadeler olduğuna göre,  

gerekçeli karar sayfa 3302-3308 de 10-11 Haziran 1997 tarihli brifing öncesi sözde hazırlık 

toplantısına ait bir toplantı tutanağı olduğu yönündeki (gerçek olsa dahi) mahkemenin 

iddiasının doğru olmadığı,   

 

İkincisi;  Cumhurbaşkanlığı arşivindeki  BUTKK tarfından hazırlanan ve 55.hükümet dönemine 

ait brifing metninden aynen alıntı yapılarak 24.klasördeki söz konusu brifing metninin üretildiği,  

ancak metinde bulunmayan “din kökenli parlamenter” cümlesinin monte edilerek delil 

yaratılmaya çalışıldığı, 

 

Üçüncüsü; Cumhurbaşkanlığı arşivindeki brifing metni ile MGK Genel Sekterinin özel 

mektup ekinde gönderdiği ve hukuki delil taşımayan sözde belge bu cümle nedeni ile 

uyuşmadığından, MGK Genel Sekreterinin gönderdiği brifing metninin CD 5 ile uyum sağlaması ve 

kaynak çeşitliliği sağlanması için  üretilerek gönderildiği,  

 

Dördüncüsü; bu ifadenin, 55.hükümet dönemine ait olduğu anlaşılan 24.Klasördeki sözde 

brifing metninden silinerek, bu cümlesi silinmiş metnin Cumhurbaşkanlığına gönderildiği iddia 

edilebilir. Bu durumda da,  Kls.8 s.222-224 de yer alan sözde toplantı tutanağının 10-11 Haziran 

1997 tarihi öncesine ait bir hazırlık toplantısı olmadığı, bu toplantı tutanağının kumpas olarak 

üretildiği teyit edilmiş olurki, aynı zamanda, Cumhurbaşkanlığı arşivindeki bahse konu brifing 

metni içindeki Gnkur Başkanlığının zaten ilgi alanı içinde bulunmayan sermaye piyasasına ait 

ekonomik veri ve analizler, uç birim idari tespitleri izah edilemez. 

 

24 Klasördeki bu sözde sunum belgesi her durumda kumpası açıkça ortaya koyan bir sözde 

belgedir.  
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Cumhurbaşkanlığı SD Arşivi “Siyasi İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami 

sermaye Genel değerlendirme, Sonuç ve Teklifler” brifing metninde “DİN KÖKENLİ 

PARLAMENTER” ifadesinin bulunmadığını gösteren alıntı aşağıdadır (Kls.253.s.15,metnin 

6.sayfasının sonu ve 7.sayfasının başı);  

 

       
 

         

 
 

Sahte CD 5 içinde yer alan ve 24 nolu klasörde bulunan  “Genelkurmay Başkanlığı Siyasal 

İslamın Kadrolaşması ve Mali Kaynakları Doğrultusunda Genel Değerlenirme, Sonuç ve Teklifler “  

konulu brifing slayları; Hem kumpasın ortaya koyulması hem de  mahkeme heyetinin gerekçeli 

karar sayfa 3302-3308 de (Kls.8 s.222-224)  10-11 Haziran 1997 tarihli brifing öncesi sözde 

hazırlık toplantısına ait olduğunu  iddia ettiğin  toplantı tutanağın da  bir kumpas belgesi 

olduğunu ve 10 -11 Haziran 1997 tarihi ve öncesi ile hiçbir ilişkisinin olmadığını ve mahkeme 

heyetinin bu iddiasının da çöktüğünü göstermesi bakımından önemlidir.   

   

15) “13-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İSLAMİ SERMAYE (24 nolu klasör – 

CD5/BÇG/bornova/serdar alb/bçg – 178 s.) içeriğinde;” ifadesi ile başlayarak slayt içeriklerinden 

alıntılar yapılmıştır.  

 

24 Klasörde bulunan; “Genelkurmay Başkanlığı İslami Sermaye “  konulu brifing slayları  ile  

Cumhurbaşkanlığı S.D. arşivinde bulunan 253. Klasör sayfa 51-63 arasında yer alan “İslami 

Sermaye” konulu büyük harflerle yazılmış birifing metni  BİREBİR AYNIDIR. Ancak mahkeme 

heyeti bu yazılı metinden bu kısımda hiç söz etmemiştir. 

 

CD 5 içindeki bu brifing metni (slaytları) Cumhurbaşkanlığı arşivindeki 55.Hükümet dönemine 

ait BUTKK brifinginde Bakanlıkların görev alanlarına ilişkin Başbakan ve Cumhurbaşkanına 
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sunulan oldukça teknik ve Gnkur Başkanlığının sunum üslubu ve  ilgisi dışındaki konulardan aynen 

alıntı yapılarak, bir kumpas ürünü olarak hazırlanmıştır.  

 

Mahkeme heyeti,Cumhurbaşkanlığı arşivden gelen belgelerin arşiv kayıt numaralarını 

belirtmiş olmasına rağmen, belgelerin arşive kayıt tarihlerini ve gönderen makam bilgisini 

gizleyerek, belgelerin ne zaman kim tarafından hazırlandığı ve hangi  hükümet dönemine ait 

olduğu konusunda bulanıklık yaratmıştır. Mahkeme heyeti, olay-zaman ilişkisine hiç 

değinmeden, doğrudan slayt içindeki ifadelerden alıntı yaparak Refah Yol hükümetine karşı bir 

faaliyet olduğu algısı oluşturmuştur. Oysa ki, arşiv kaydına alınan belgelerin sadece arşiv 

numarası değil, kayıt tarihi ve belgenin geldiği kurum/makamında kayıtlı olması gereklidir. Bu 

arşiv bilgisi hem iddianamede hem de gerekçeli kararda gizlenmiştir. Cumhurbaşkanlığından 

gelen belgelere arşiv kayıt bilgilerinin celp edilerek dosyaya dahil edilmesi gereklidir.  

 

Cumhurbaşkanlığı arşivden gelen “İslami Sermaye” konulu brifing metninin;  “İslami Kesimin 

Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami Sermaye” konulu  brifingin bir bölümü  olduğu görülmektedir. 

253.Klasör sayfa 81 deki kapak sayfası aşağıdadır;  

 

                                 
Cumhurbaşkanlığı S.D.arşivinde bulunan brifing metnindeki (s.84) ifadeden, “İslami 

Sermaye” konulu büyük harflerle yazılı bu brifing metninin 55. Mesut Yılmaz Hükümeti 

döneminde hazırlandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca,Cumhurbaşkanlığı arşivi ve MGK Genel 

Sekreterinin özel mektup ekinde gönderdiği brifing metinlerine, arşiv kayıt damgası bulunmayan  

“Gnkur İstihbarat Başkanlığı” kapağı monte edilerek BUTKK faaiyetlerinin Gnkur Başkanlığına  

ait faaliyetler olduğu algısı da yaratılmıştır. Bu hususlar  yukarıdaki başlıkta da  (12-Genelkurmay 

Başkanlığı siyasal islamın kadrolaşması ve mali kaynakları doğrultusunda genel değerlenirme, 

sonuç ve teklifler” başlıklı sunum) açıklanmıştır. Brifing metninden alıntı aşağıdadır  (Kls.253 

s.84) ;   
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Brifing metninin BUTKK tarafından hazırladığına ilişkin hususlar;   

 

Brifing slaytları içinde, Gnkur Başkanlığının hiçbir biçimde ilgili olması mümkün olmayan  

teknik ekonomik ayrıntılara ilişkin hususlar bulunmaktadır. Bu teknik ayrıntı ve analizlerin Gnkur 

Başkanlığı ile ilgili olması mümkün ve inandırıcı değildir. Bu hususlar, brifingin 55.Hükümet 

dönenmine ait  BUTKK faaliyetlerine ilişkin sermaye piyasası ve mali teknik konulara ilişkin veri ve 

analizlerle ilişkili  olduğunu göstermektedir.   

 

- 24.Klasör de bulunan “İslami Sermaye” brifing metnine ait slaytlar aşağıdadır (Kls.24 

s.3 slayt no 173 ve 174);   

 

                             
Devamı slaytta;  

Denmektedir.  
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- Yukarıdaki slaytla aynı olduğu görülen Cumhurbaşkanlığı SD Arşivi  “İslami Sermaye” 

brifing metninin 12.ve 13. Sayfalarından  alıntı aşağıdadır (Kls.253. s.51,52);  

    

      

        
Brifingde; zorunlu olanlar dışında çalışan personel ile tüm tesis ve araçlara sigorta 

yaptırılmadığı, bu modelde kaynakların etkin kontrolü, denetimi ve kaynakların verimli 

kullanılmasının mümkün olmadığı tespiti yapılmaktadır.  

 

Gnkur Başkanlığının, kaynakların verimli kullanılması ile ilgili neden ve nasıl bir kaygısı  

olabilir ? Gnkur Başkanlığı açısından son derece anlamsız bu kaygıyı Cumhurbaşkanına iletmenin 

ne gibi bir anlamı olabilir? Bu sorulara Gnkur Başkanlığı açısından cevap vermek mümkün 

değildir. Bu hususlarla ilgili tespitlerin hükümet tedbir ve uygulamalarına ilişkin olduğu son 

derece açıktır.   

- 24.Klasör de bulunan “İslami Sermaye” brifing metnine ait  167 numaralı slayt 

aşağıdadır (Kls.24 s.6 );   
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Yukarıdaki  slaytta ise;   Sermaye Piyasası kanununa atıfla şirketlerin sermaye arttırabilmesi 

için sağlıklı bir belge kayıt sistemine sahip olması, gerçek bilançolarına göre faaliyet 

sonuçlarının saptanması ve (en önemlisi (!))  sonuçların İZAHNAME ve SİRKÜLERLE kamuoyuna 

duyurulması önerilmektedir. Gnkur Başkanlığınca hiçbir biçimde dile getirilmesi mümkün 

olmayan bu anlamsız mali teknik analiz ve  tespitin, Gnkur Başkanlığınca hatta BÇG tarafından 

teklif edildiğine inanmak saflık değilse sadece kasıttır. Gnkur Başkanlığının irtica tehdidi ile ilgili 

kaygı ve talepleri ile  görev alanı ve üslubu  gazetelere de yansıyan 10-11 Haziran 1997 tarihli 

brifinglerden açıkça bellidir.  

 

16) “14-GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI İRTİCA VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 

(25 nolu klasör. CD5/haymana/konferans/544 s.) içeriğinde;” ifadesi ile başlayarak slayt 

içeriklerinden alıntılar yapılmıştır.  

 

Bu sözde brifing slaytlarında da;  55.Hükümet dönemine ait ifadeler bulunduğu  ve Refah-

Yol hükümeti  icraatları ile doğrudan ilişkisi  olmadığı anlaşılmaktadır; Kls.25 s.86 slayt no: 374 

aşağıdadır;  

 

                           
 

Kls.25 s.56 slayt no: 433 aşağıdadır;   
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Ayrıca, bir kısım brifing slaytları arasına ve  diğer brifing slaytları arasına da sıkıştırılan  ilgisiz, 

açıklamasız “AMPUL” sembolünün monte edildiği görülmektedir. Bu husus, kumpas 

organizasyonunun, belli amaca yönelik  subliminal algı oluşturma çabası ile ilgili dikkat çeken bir 

faaliyetidir.  Kls.25 s.257 slayt No. 72 aşağıdadır;  

 

                    
 

17) “15-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI LAİKLİK VE TÜRKİYE’DEKİ GRUPLARIN 

CUMHURİYET REJİMİNİ TEHDİDİ (26 nolu klasör – CD5/BÇG/ haymana/ brifing/konyabir-338 s.) 

içeriğinde; ifadesi ile başlayarak slayt içeriklerinden alıntılar yapılmıştır.  

 

Bu brifing slaytları “GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI KONU – İRTİCA (18 nolu 

klasör - CD5/BÇG/haymana/irtica – 179 s.)” brifing slaytları ile  aynıdır. Sahte CD 5 içindeki 

sözde brifing metinlerinin konu başlıkları değiştirilerek, yeni brifinglerin türetildiği 

anlaşılmaktadır. Bu brifing içeriğinin de 55.Hükümet dönemine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Kls.26 s.85 slayt no: 249 aşağıdadır,  

 

                      
 

18) “16-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI (30 nolu klasör – CD5/BÇG/haymana/ 

irtica/konuşma-10 s) içeriğinde; ” ifadesi ile başlayarak slayt içeriklerinden alıntılar yapılmıştır 

(Kls.30 s.347-351) 

? 
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Klasör 30 sayfa 347-351 arasında yer alan CD 5 içindeki 10 sayfalık PowerPoint sunumunun 

dosya özelliklerinden;  11 Haziran 1997 tarihinde oluşturulduğu, ancak 6 ay evvel 21 Ocak 1997 

tarihinde yazdırıldığı görülmektedir. Yani Haziran 1997 ayında oluşturulan,  Ocak 1997 ayında var 

olmayan sunum dosyası, oluşturulmasından 6 ay önce Ocak 1997 ayında yazdırılmıştır!  Bu durum 

önemli bir kumpas emaresi olup,  dosyanın ve CD 5 in kayıt tarihlerinin sahte olarak 

düzenlendiğini / istenilen tarihe ayarlandığını göstermektedir. Dosya özellikleri aşağıdadır;  

 

İçerik Oluşturma Tarihi : 11.06.1997    18:12 

Son Kaydetme Tarihi     : 11.06.1997    18:13 

Son Yazdırma Tarihi     : 21.01.1997  02:14 

 

Kaldı ki, bu sözde brifing slaytlarında;  55.Hükümet dönemine ait ifadeler bulunduğu  ve 

Refah-Yol hükümeti  icraatları ile doğrudan ilişkisi  olmadığı anlaşılmaktadır;  

 

 

Klasör 30,  sayfa 13,  slayt No. 337;            
 

                        
 

Mahkeme heyeti, gerekçeli kararda sunum slaytları içinde bulunmayan ifadeleri varmış 
gibi göstermiştir. Gerekçeli kararda (G.K.s.3323);  
 

“ - BU YÖNDEKİ KADROLAŞMA FAALİYETLERİ DYP sorumluluğunda bulunan Bakanlıklarda 
da sürdürülmüştür. 

 
- Bu noktadan hareketle; devlet kademelerinde Siyasal İslamın oluşumuna yönelik 

kadrolaşmanın, tasfiye edilmeden devam etmesi halinde, 
 
- Bu noktadan hareketle; Tehdidin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir” 

Sunumlarının bulunduğu görülmüştür.”  Denmektedir.  
 

BU İFADELER BU BİRİFİNG SLAYTLARI İÇİNDE YOKTUR. Mahkeme heyeti bu 

sunumda olmayan ifadeleri gerekçeli kararına varmış gibi yazıp uydurma delil üreterek,  yargı 

görevini kötüye kullanmıştır.   
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MAHKEME HEYETİNİN SANIK İFADELERİNİ ÇARPITARAK YUKARIDA AÇIKLANAN 16 SÖZDE 

BRİFİNG SLAYTLARINI TEYİT ETTİRME MANİPÜLASYONU;  

 

Mahkeme heyeti  gerekçeli kararda (G.K.s.3324) yukarıda açıkladığımız, Refah Yol hükümeti 

dönemine ait olmadığı 55. Hükümet dönemine ait olduğu içeriğindeki  ifadelerden anlaşılan sahte 

CD 5 içinde yer alan 16 üretilmiş sözde brifing metinlerinin  aşağıdaki 4 sanık beyanları ile 

doğrulandığını ifade etmiştir. MAHKEMENİN BU ÇARPITMA DEĞERLENDİRMESİ GERÇEK DIŞIDIR. 

Mahkeme heyetinin, FETÖ üyesi kumpas savcılarının aldığı ifadelerine dayanarak 

değerlendirme yaptığı sanıklar ve sanık sıfatı ile ifade verenler aşağıdadır;   

 

 Sanık İsmail Ruhsar SÜMER 15.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadesi, 

 Sanık Metin Yaşar YÜKSELEN 14.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesi, 

 Sanık sıfatıyla sivil memur Serhat ALTAY’ın Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesi 

 Sanık sıfatıyla sivil memur Recep DURLANIK’ın Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesi.  
 

Yukarıda adı sayılan sanıklar ve sanık sıfatı ile Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınanların hiç 

birisi bu kısımda geçen CD 5 içindeki brifing slaytlarının doğruluğunu teyit edemeyeceği gibi, 

aksine mahkemedeki hukuken geçerli beyanlarında teyit ettikleri yönündeki iddiaları 

reddetmiş, hatta FETÖ savcısının hukuka aykırı olarak ekleme çıkartma yaptığı ifadelerini, 

korkutma tehdit ve baskı ile aldığını açıkça beyan ederek suç duyurusunda bulunmuşlardır.  

Mahkeme heyeti, sanıkların mahkemedeki beyanlarını yok sayarak, sanki dava halen soruşturma 

aşamasındaymış gibi, savcılık ifadelerinden ve üstelik çarpıtarak yaptığı alıntılarla brifinglerin teyit 

edildiği algısı yaratmıştır.  

 

Sanık sıfatıyla müdafii eşliğinde Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan, Gnkur Başkanlığında 

sivil memur olarak görev yapmış SERHAT ALTAY ve RECEP DURLANIK ;  

 

İddianamede ve gerekçeli kararda; sözde BÇG belgelerini bilgisayarda yazdıkları iddia edilen 

savcılık ifadelerine atıf yaparak CD 5 içindeki sözde BÇG belgelerinin neredeyse tamamına tanık 

gösterilen ancak ne yazdıklarını birebir hatırlamaları zaten mümkün olmayan Gnkur 

Başkanlığında görevli sivil memurlardan ÖMER ÖZKAN ve SERHAT ALTAY’ın 78.celsede, RECEP 

DURLANIK’ın ise 79. celsede ve huzurda verdikleri ilke ifadelerinde; soruşturma aşamasındaki 

ifadelerinin çarpıtılarak ve “ben yazdım” ben gördüm” “hatırlıyorum” vs. gibi savcılık iddiasını 

destekleyecek ilaveler yapılarak tutanağa geçtiği, yönlendirme, tehdit ve korkutma ile iradeleri 

dışında CMK m.148’e aykırı olarak ifadelerinin alındığı, dosyaya sanık olarak dahil edilmekle 

üstü örtülü  şekilde tehdit edildikleri, istendiği şekilde ifade vermeleri halinde korunup 

kollayacağı söylenerek iradelerinin sakatlandığı, savcılık ifadelerinin değiştirildiği, 

mahkemedeki hukuken geçerli beyanları ile ortaya çıkmıştır.  

 

Duruşmada net bir şekilde iddia makamı tarafından baskıya maruz kaldığını ve ifadelerinin 

manüpile edildiğini söyleyen tanıklar konusunda mahkeme hiçbir işlem yapmamış,bu tanıklarla 

ilgili ifadeleri yasa dışı delil olarak bile kabul etmemiştir. Durumun mahkeme de ortaya çıkması 

ile sanıklar mahkemeden suç duyurusunda bulunulmasını talep etmiştir. Ancak, bu konuda bir 

karar alması halinde FETÖ mensubu savcıların yasa dışı eylemlerini tescilleyeceğini düşündüğü 

anlaşılan mahkeme bilinçli bir eylemsizlik içine girmiştir. 

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 944 / 1709 
 

 

 Bu husus gerekçeli kararın pek çok kısmında olduğu gibi, bu kısımda da mahkeme tarafından 

kasıtla gizlenmiştir. Kaldı ki bu tanıklar, hiçbir belgenin içeriği hakkında bilgi sahibi 

olmadıklarını, hiçbir belge içeriğini hatırlamadıklarını da ayrıca beyan etmişlerdir. Tanıkların 

saptırılmış/ilave edilmiş savcılık ifadelerinde ki tutarsızlıklar da dahil, bu husus dilekçemizin her 

belge için yapılan tahrifat ve sahteliğin açıklandığı ilgili maddelerinde incelenmiştir. 

 

Sanık İSMAİL RUHSAR SÜMER 15.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcısına verdiği FETÖ 
üyesi savcısının çarpıttığı  ifadesinden alıntı yaparak;  

 
Dava 5 yıl hiç görülmemiş gibi davranan mahkeme heyeti gerekçeli kararda (G.K.s.3323); 

“Sanık İsmail Ruhsar SÜMER 15.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcısına müdafii eşliği ile 

verdiği ifadesinde özetle; Müşteki Tamer Tatar’a kargo ile gönderilen ve İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığına teslim ettiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının da Başsavcılığımıza göndermiş 

olduğu bir adet DVD nin çözümünde 13.06.1997 tarihinde İsmail Ruhsar Sümer tarafından irticai 

faaliyetler konusunda yaklaşık bir saat slayt sunu/yansı gösterisi eşliğinde brifing verildiği, bu 

brifing çözümünün soruşturma dosyamızda bulunan 28. klasördeki 383 sayfa ile örtüştüğü 

tespit edilmiş olup, brifing ile ilgili, ifadesinde; belgelerin doğru olduğunu, brifingi verdiğini, 

Çevik Bir’in talimatı doğrultusunda hazırlanmış yansı ve içerikleri kendisine verilen emir 

doğrultusunda ilgili birliklerde brifing olarak sunduğunu, emir gereği bu brifingleri sunucu eleman 

bulunamadığından kendisi tarafından verildiğini, brifing içeriklerini kendisinin hazırlamadığını 

belirtmiştir.” Demektedir. 

 

Öncelikle sanığın yukarıda özetlenen savcılıktaki söz konusu ifadesi çarpıtılmıştır. Doğru 

değildir. Sanık Ruhsar Sümer’in verdiği brifing metni 28.Klasördeki 383 slayt ile 

örtüşmemektedir. Sanık Ruhsar Sümer TSK bünyesinde verdiği brifing metnini celsede  

mahkemeye sunmuş ancak gerekçeli kararda gizlenmiş hiç söz edilmemiştir.  

 

SANIK RUHSAR SÜMER 28.KLASÖRDEKİ BRİFİNG SLAYTLARINI DOĞRULAMADIĞI GİBİ, 

BUNLARI HAZIRLAMADIĞINI, SUNMADIĞINI, kendisinin, 13 Temmuz 1997 tarihinde iddia 

edildiği gibi hiçbir yerde brifing vermediğini, 27 Haziran 1997 tarihinde TSK bağlılarında verdiği 

brifingin ise 10-11 Haziran 1997 tarihli brifingler olmadığını, bu  brifingde dahi sadece “spikerlik” 

yaptığını beyan ettiğini,  avukatı da İddianamede müvekkilin sunduğu iddia edilen brifingin farklı 

klasörlerde bulunan 9 ayrı brifing, 16 ayrı sunumdan derlenerek 28. klasördeki sunumun 

müvekkil İsmail Ruhsar Sümer'in brifingiymiş gibi iddianameye konulduğunu, müvekkilin slayt 

ve sunumuymuş gibi gösterilmiş olduğunu ifade etmiş ve belgelemiştir.  

 

Sanık İSMAİL RUHSAR SÜMER Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 05.12.2013 tarihli 43. 

Celsesindeki savunmasında (G.K.s.1461) sunum yansıları üzerindeki manipülasyonu detayları 

ile açıklamıştır. Sanık savunmasından alıntı aşağıdadır;  

 
“Ben verdiğim dediğim brifing metni ile birlikte iddianameye koyulmamış ve bunun yerine ne 

metnin kendisi ne de 193 viyografı iddianamede yer almamıştır. Bunu yerine biraz evvel 

bahsettiğim 10 saat süreli brifinglerin 9 ayrı brifingten parçalar, esintiler koyarak benim bunları 

sunduğum şeklinde bir iddia ortaya atılmıştır. Ben kimin, hangi daire veya birimin ne maksatla 

hazırladığını ve nerelerde kimin tarafından sunulduğunu ben ve dairemce bilinmeyen ve hiçbir 

yerde sunumu yapılmayan çeşitli değişik konulardaki toplam 16 adet ayrı konuyu ilgilendiren 
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brifinglerin yansılarının ve sunum metinlerinin benim verdiğim kurum görüşlü brifingimin 

yansılarıymış gibi yanıltıcı bir anlayışın sergilendiği kesin olarak iddianameden belirlenmiştir”. 

 
Sanık İ.Ruhsar Sümer’in, hakkında bilgi sahibi olmadığı brifingler ve slaytlar ile ilgili 

doğrulayıcı beyanda bulunması da zaten mümkün değildir. Konu ile ilgili kapsamılı açıklama 

dilekçemizin “sanık İsmail Ruhsar Sümer tarafından sunulan 13 Haziran 1997 tarihli brifing ve 

DCVD çözüm tutanağı” başlığı ile “20.PPP.” maddesinde açıklanmıştır. 

 
Sanık METİN YAŞAR YÜKSELEN’in 14.02.2013 tarihinde FETÖ üyesi savcısının çarpıttığı  

ifadesinden alıntı yaparak;  
 

“Sanık Metin Yaşar YÜKSELEN 14.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına müdafii eşliği 

ile verdiği ifadesinde özetle; Batı Çalışma Grubunun planlamış olduğu brifingler çerçevesinde Batı 

Çalışma Grubu tarafından hazırlanan metinleri verilen görev gereği Ankara GATA ve Bursa Işıklar 

Askeri Lisesinde Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan metnin aynen sunumunu yaptığını, 

Bursa’da Hava Oto Ulaştırma Komutanlığı personelinin de sunuma katıldığını, Batı Çalışma Grubu 

tarafından hazırlanan metnin sunumunu yaptığını, Brifing Programı İle İlgili Belgeler Batı Çalışma 

Grubunun planlamış olduğu brifinglerle ilgili görevlendirdiği kişiler, tarih, yer ve saati gösteren 

programlardır, Belgelerde benim de görevlendirildiğim anlaşılmaktadır diye belirtmiştir.”  

Demektedir.  

 
Ancak hem sanık hem de belgeler bu hususu yalanlamaktadır. Ayrıca sanıkla ilgili söz 

konusu brifinglerin CD 5 İÇİNDEKİ VE BU KISIMDA AÇIKLANAN BRİFİNGLERLE VE BÇG İLE HİÇ BİR 

İLİŞKİSİ DE YOKTUR.  

 
Sanık Metin Yaşar YÜKSELEN’in 6.12.2013 tarihli 44.celde mahkemedeki savunmasında;   
 
“Genelkurmay başkanlığına yaptığımız müracaatta aldığımız cevapta benim herhangi bir 

kurum, birlikte konferans, sunum yaptığıma dair herhangi bir kayda rastlanmamıştır 

denmesine rağmen dürüstlük ve içtenlikle söylemeliyim ki 2.Başkanını imzası ve bağlı bulunduğum 

istihbarat başkanının emri ile 2 birlikte sunum yaptım. Yaptığım sunumun genelkurmay 

başkanlığında çeşitli kesimlere takdim edilen brifinglerle ilgisi yoktur (…) Ben 

istihbarat başkanına bağlı bir daire başkanı olmam nedeniyle beni ancak istihbarat başkanı 

görevlendirebilir. Nitekim öyle de olmuştur. 

 

Saatlerce savcılık koridorunda ne ile suçlanacağımı bilmeyerek stres dolu saatlerden sonra 

savcının odasına alındım. Sorulan suallere cevap verirken sunumları batı çalışma grubunun 

planladığı, hazırladığı ve beni görevlendirdiğini tahmin ettiğimi ifade etmeye çalıştım. Yazılı 

metne ve iddianameye tarafıma BÇG tarafından görev verilmiş gibi geçmiştir. Bunun doğrusu 

bana batı çalışma grubu tarafından görev verilmediği ve verilemeyeceğidir. Bana istihbarat 

başkanı tarafından emir verildi. Bu sunumların da bir karargah çalışması sonucu hazırlandığını ve 

genelkurmay başkanlığının kurumsal görüşü olduğunu şimdiye kadar ifade veren sanık 

beyanlarından ve delillerden de ortaya çıkmıştır. Bana BÇG tarafından emir verilmiş veya 

sunumlar BÇG tarafından hazırlanmış olsaydı ilgili mesaj emirleri BÇG nin bünyesinde 

kurulduğu harekat başkanlığı ve iç güvenlik harekat dairesinden çıkar, sunumları da 

onlar yapardı. 
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Üye Hakim Hakan Oruç (FETÖ üyeliğinden hükümlü) : "İddianamede bazı metinler var, brifing 

metinleri. Şimdi sabahki oturumda İsmail Bey'de onlardan bir tanesini veya işte kendi yani 

belirttiği metni sunduğunu belirtti. Sizin bu konuda diyeceğiniz bir şey var mı?"  şeklindeki soru 

üzerine;  

 

Sanık Metin Yaşar Yükselen: "Ruhsar Sümer'in söylediği 193 yansılık bir brifing metni var. 

Biz bunu sunduk. Bunun dışında başka bir brifing metni ile ilgim olmadı bilmiyorum. 

Nitekim onu da dosyada takdim ettim. Sağolun." 

 

Sanık Metin Yaşar Yükselen’de, sanık Ruhsar Sümer gibi,  brifing metnini dosyaya sunmasına 
rağmen, gerekçeli kararda hiç söz edilmemiş gizlenmiştir.  

 
Ayrıca, mahkeme heyeti, mevcut belgelerde açıkça görünen uyumsuzluğa rağmen, sanığın 

verdiği  brifingler (2 adet) ile ilgili zaman-mekan uyumsuzluğunu gizleyerek gerçek dışı iddiasını 

sürdürmüştür;  Sanık Metin Yaşar Yükselen mahkemedeki savunmasında;  

 

“Iddia makamı tarafından genelkurmay karargahı dışında bir yıl içinde 30 Mayıs 1997 ile 29 

Mayıs 1998 tarihleri arasında sadece benim 37 askeri birlikte sunum programlandığı iddia 

edilmektedir. Bu iddiaya göre 5 birlikte 2'şer, 2 birlikte 3'er, bir birlikte de 5 kez sunum yapmış 

olmam icap eder. Iddianamede kayıtlı tarihlerde ve sıklıkta sunum yapmadım. Kendi dairemin 

işlerinin yoğunluğu nedeniyle karargahtan bu kadar uzun süre ayrı kalmam zaten mümkün 

değildi.” 

 

“Iddianame 1. Cilt 319-320, ikinci cilt 1186-1187. Sayfalarda benim için 5 Mayıs 1998 günü 

saat 15:00'da Ankara Gata'da, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, aynı gün ve saatte Bursa Işıklar 

Askeri Lisesinde sunum yaptığım,  

 

26 Mayıs 1998 günü de hem İstanbul Hava Harp Okulunda hem de Bursa Işıklar Hava 

Lisesinde, hava lisesinde aynı saatte sunum programlandığı belirtilmiştir. Bunun mümkün olup 

olamayacağını takdirlerinize sunuyorum.” Şeklinde iddianamedeki manipülasyonu belgesi ile 

açıklamıştır. 

            

Ancak mahkeme heyetinin,  sanığın aynı saatte hem Bursa’da hem İstanbul’da ve yine aynı 

saatte hem  Ankara’da hem de Bursa’da olabileceğini mümkün gördüğü gerekçesinden 

anlaşılmaktadır (!)  Mahkeme heyetinin sanıkla ilgili bu tarih-saat çakışmasını  bu bölümdeki 

değerlendirmesinde gizlediği görülmektedir. Bu fiili imkansızlığın nasıl gereçekleşmiş 

olabileceğini  de mahkeme heyeti açıklamalıdır.  

 

Sanık İfadelerinden görüleceği gibi yukarıda adı geçen sanıkların bu bölümde açıklanan 16 

adet brifing ve  CD 5 deki diğer brifing metinleri ile hiçbir ilişkilerinin  bulunmadığı, FETÖ üyesi 

savcının ekleme, çıkartma, korkutma ve her çeşit ifade manipülasyonları ile ürettiği 

iddianamede geçen  söz konusu birifing metinlerini doğrulamalarının da mümkün olmadığı 

anlaşılmaktadır. 
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FETÖ ÜYESİ SAVCI VE MAHKEMENİN GİZLEDİĞİ KUMPASIN AYAK İZİ VE ADRESİ;   

 

Mahkeme heyeti  bu bölümde saydığı CD 5 içindeki 16 adet brifing ile bir ilişkisi olmayan, 

yine CD 5 içindeki 10.klasörde bulunan “irtica” başlıklı sözde sunum slaytları hakkında Serhat 

Atalay  ile ilgili olarak;   

 
“10. Klasörün sonunda Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı amblem ve yazılarının olduğu ve 

irtica başlığı ile başlayan 142 sayfadan oluşan gizli damgalı powerpoint sunumunu 

komutanlarımın talimatı doğrultusunda kendisinin hazırladığını. (CD5\Bcg\Haymana\Genoryan-

Gensemir.ppt.) (10.Kls. S:1-142) (Genelkurmay antetli CD içerisinde bulunan Genelkurmay 

İstihbarat Başkanlığınca hazırlanan İRTİCA başlıklı power point sunum) belirtmiştir.”  Demektedir. 

 
Mahkeme heyetinin, gerekçeli kararda sıkça ratladığımız ilgisiz konular arasına ilgisiz 

ifadeler monte ederek, bu ifadeleri doğrulatma gayreti bu bölümde de görülmektedir.  

 

10.Klasördeki söz konusu “irtica” başlıklı 147 sayfa sunum bu bölümde sayılmamıştır.. Ancak 

mahkeme heyeti bu ifadeyi bu bölüme monte ederek, bu bölümde saydığı sözde 16 brifingi 

doğruladığı izlenimi yaratmıştır. Kaldı ki en önemli konu hatta kumpasın açık bir emaresi olarak, 

10 klasördeki bu sözde brifing slaytları üzerinde LOGOLU “GNKUR BAŞKANLIĞI” ÜST BAŞLIKLARI 

YOKTUR. Bu slaytlar kumpasçının logo koymayı ve başlık yazmayı unuttuğu üretilmiş 

slaytlardır.  Klasör 10,  sayfa 40,  salayt No 104 aşağıdadır;  

 

                   
Mahkeme heyeti, kumpas ürünü olduğu açıkça belli olan  bu brifingden gerekçeli kararın 

başka hiçbir yerinde de söz etmemiş, içeriğini açıklamaktan kaçınmış, bu bölüme sessizce 

monte ederek bu brifingde yer alan kumpas emaresini geçiştirmeye çalışmıştır. Bu tür 

geçiştirmelere gerekçeli kararda sıkça rastlanmaktadır. Kaldı ki söz konusu sahte brifing 

slaytlarındaki “11 EKİM 1998” tarih ifadesinden Refah-Yol hükümeti ile hiçbir ilişkisinin 

bulunmadığı da görülmektedir.  

 

Esasen bu brifingin  “ben kumpasım” diye bağıran oldukça önemli, kumpasın parmak izi ve 

adresi niteliğinde bir başka delili daha vardır.  Kumpasçılar “GİZLİ” GİZLİLİK DERECELİ KUMPAS 

ŞABLONU OLARAK HAZIRLADIKLARI ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK DERSANE MATEMATİK 
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MÜFREDAT PROGRAMINI BU BRİFİNG SLAYTLARI SONUNDA UNUTURAK, BRİFİNGE DAHİL 

ETMİŞTİR.  

 

Mahkeme heyetinin bu brifingin içeriğinden gerekçeli kararın hiçbir yerinde söz 

etmemesinin, esas nedeninin bu açık kumpas belgesinin yüzbinlerce sahte belge arasında 

kaynamasını ve fark edilmemesini sağlamak olduğu açıkça anlaşılmaktadır.   

 

Klasör 10,  sayfa 40,  slayt No 144 aşağıdadır;  

 

                              
 

Sonuç olarak, sahte CD 5 içindeki brifing metinleri,  Başbakanlık Müsteşarı başkanlığındaki  

Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulunun (BUTKK), Bakanlıklar ve diğer 

kurumlarla  işbirliği içinde Refah Yol Hükümeti sonrası çalışmalarına  ait olan Cumhurbaşkanlığı  

S.D. Arşivinden ve MGK Genel Sekreterinin özel mektup ekinde gönderdiği brifing 

metinlerinden alıntılarla üretilmiş, aynı slaytlar defalarca kullanılarak farklı konu başlıkları ile 

türetilmiş  sözde brifing metinleri ve bunlara ait slaytlardır.  CD 5 içindeki brifing metinlerinin 

ana kaynağı;  1998 yılında hazırlandığı anlaşılan Cumhurbaşkanlığı SD Arşivi Dolap No:91704, 

Fihrist No:22357-668/728 numaralı “İrtica Ne Durumdadır” başlıklı 60 sayfalık belge ile, yine 

1998 yılında  BUTKK tarafından hazırlanmış olmasına rağmen Gnkur İsth. Başkanlığı kapağı 

monte edilerek dosyaya konulmuş ve kapaklarında CB resmi arşiv damgası bulunmayan  253 

klasörde yer alan “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami Sermaye” Başlıklı 

Belgelerdir.  İçeriklerinden 55.Hükümet dönemine ait olduğu ve Refah Yol hükümeti  dönemi ile 
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bir ilişkisinin bulunmadığı gürülmektedir. Hiçbir sanık tarafından teyit edilmemiş, hazırlanmamış 

ve sunulmamıştır. Batı Çalışma Grubu ile hiçbir ilişkisi bulunmayan kumpas belgeleridir.  

 

PPP. (44). SANIK İSMAİL RUHSAR SÜMER TARAFINDAN SUNULAN 13 HAZİRAN 1997 

TARİHLİ BRİFİNG VE DVD ÇÖZÜM TUTANAĞI (G.K.s. 3324-3334): 

 

Öncelikle; Sanık İsmail Ruhsar Sümer tarafından 13 Haziran 1997 tarihinde verildiği iddia 

edilen brifing ve Gnkur İstihbarat Başkanlığı koordinesinde hazırlanmış benzer brifinglerin BATI 

ÇALIŞMA GRUBU İLE HİÇBİR İLİŞKİSİ YOKTUR.   

 

13 HAZİRAN 1997 TARİHİNDE SANIK RUHSAR SÜMER TARAFINDAN  BRİFİNG 

VERİLMEMİŞTİR. Bu husus Gnkur Başkanlığının 30 Mayıs 1997 tarihli mesaj formunda yer alan 

brifing proğramından da anlaşılmaktadır (G.K.s.3308).  Sanık Ruhsar Sümer Tarafından verilen 

birifing 27 Haziran 1997 tarihlidir.  

 

13 Haziran 1997 tarihli brifing sunum yansıları olduğu iddia edilen belgeler Tamer Tatar’ın  

teslim ettiği CD 5 içinde bulunan 16 ayrı konu ve 9 ayrı sözde takdim metninden derlenmiş, 192 

sayfa ve 383 slayta çoğaltılarak  manipüle edilmiş sözde belgelerdir (Kls.28).   

  

İçeriğinde 1 saat 2 dakika 59 saniye süreli 13 Haziran 1997 tarihine ait sunum olduğu iddia 

edilen Tamer Tatar tarafından FETÖ üyesi Bilgili’ye teslim edilen söz konusu DVD’nin imaj 

kopyası sanıklara verilmemiş, bilirkişi incelemesi yaptırılmamış hukuka uygun delil niteliği 

taşımamaktadır. 

 

BÇG nin Başkanı Gnkur Hrk. Bşk. Korg. Çetin Doğan’ın, Gnkur İstihbarat Başkanlığınca 

yapılması emredilmiş brifinglerin hazırlaması, koordinasyonu, kontrolü, planlaması, takibi ve 

sunumuna yönelik kendisine ve Başkanlığına hiçbir görev tevcih edilmediği gibi, bu yönde hiçbir 

belge ya da emir dosyada bulunmamaktadır. BU NEDENLE SÖZ KONUSU BRİFİNGİN VE BU 

KAPSAMDAKİ BRİFİNGLERİN BATI ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETİ OLARAK HİÇ BİR BELGE VE DELİLE 

DAYANMAKSIZIN İLERİ SÜRÜLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR. Bu ve benzer brifingler Gnkur Başkanı 

emri ile Gnkur İstihbarat Başkanlığınca BÇG ve Gnkur Harekat Başkanlığından bağımsız  olarak 

hazırlanmış ve Gnkur Başkanlığı bağlı birliklerinde sunulmuştur. Bu faaliyet, Gnkur Başkanlığının 

kurumsal hiyerarşik bir görev  faaliyetidir. BÇG ve Gnkur Harekat Başkanlığı ile  bir ilgisi yoktur.  

Sanık Ruhsar Sümer ve diğer sanıkların bu brifinglerin BÇG ya da Gnkur.Hrk Başkanı Korg.Çetin 

Doğan ile bir ilişkisinin olmadığı yönünde mahkemedeki beyanları da bulunmaktadır.   

 

Ayrıca; Brifing planlama mesaj formlarında (G.K.s.3308);  hazırlayan, koordine ya da müsaade 

eden hanesinde Harekat Başkanı Korg. Çetin Doğan ya da Harekat Başkanlığının  paraf ve imzası 

yoktur. Bu brifingler eğer BÇG ile ilgili olsa idi, Mesaj Formunda Gnkur Harekat Başkanı  Korg. 

Çetin Doğan’ın imzası ya da parafının bulunması gerekirdi. Bu nedenle de bu brifingin BÇG ile 

hiçbir ilişkisi yoktur.  

 

Batı Çalışma Grubuna verilen göreve yönelik olarak, genel koordinasyonu Harekat 

Başkanlığına verilen ve bizzat Korg. Çetin Doğan tarafından sunulan brifingler ise;  Genelkurmay 

Başkanlığı Karargâhında 28 ve 29 Nisan 1997 tarihlerinde ve Harp Akademileri’nde 02 Mayıs 
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1997 tarihinde düzenlenmiştir. Bu brifinglerin kapsamı ise PKK Terör Örgütü ve Türk-Yunan 

ilişkileridir. İrtica ile mücadele konusu, sadece brifingin sonundaki soru-cevap kısmında 

gündeme gelmiştir. Bu brifinglerle ilgili kapsamlı açıklama sanık Çetin Doğan’ın savunmaları ile 

istinaf ve temyiz dilekçesinde ve dilekçemizin  “irticai faaliyetler konulu brifingler sonrası gazete  

manşetleri ve köşe yazıları” başlıklı  “20.RRR” maddesinde bulunmaktadır.  

 

BU BÖLÜMDE, MAHKEME 13 HAZİRAN 1997 TARİHİNDE YAPILDIĞINI İDDİA ETTİĞİ 

BRİFİNGLE İLGİLİ HER HANGİ BİR DEĞERLENDİRME YAPMAMIŞ, BRİFİNGİN ATILI SUÇ VE 54. 

HÜKÜMET İLE İLİŞKİSİNİ AÇIKLAMAMIŞTIR.  

 

Ayrıca  Tamer Tatar’ın  teslim ettiği ifade edilen söz konusu DVD nin imaj kopyası sanıklara 

verilmemiş, bilirkişi incelemesi yaptırılmamış ve içeriği sanıklarca da bilinmemektedir. Söz 

konusu DVD Hukuka uygun delil niteliği taşımamaktadır.  

 

1) 13 HAZİRAN 1997 TARİHLİ BRİFİNG YANSILARI VE DVD ÇÖZÜM TUTANAĞI İLE İLGİLİ 

MANİPÜLASYONU;  

 

Atılı suç ile ilişkili bir değerlendirme yapamayan mahkeme; sahte CD 5 içinde bulunan 

sözde 13 Haziran 1997 sunum yansıları (28.Klasör) ile yine Tamer Tatar’ın elden teslim ettiği  DVD 

çözüm tutanağının örtüştüğünü, gerekçeli kararda (G.K.S.3314-3324) “……5 Nolu CD'den Elde 

Edilen Brifing Metinleri” başlığı altında sanık Ruhsar Sümer’in CD  5 içindeki sunum yansılarının 

manipüle edilmiş olduğunu belgesi ile açıkladığı  mahkemedeki kapsamlı savunmasından hiçbir 

alıntı yapmadan, savcılık ifadesinden yaptığı alıntının arasına kendi gerçek dışı tespitini 

sıkıştırarak, sanık ifadesiymiş gibi, CD 5 içindeki sözde sunum yansıları ile DVD çözüm 

tutanağının uyuştuğu izlenimi yaratmıştır. Mahkemenin bu gayretinin CD 5 i aklama çabası 

olduğu açıktır.  

 

Mahkeme gerekçeli karardaki bir üst başlıkta (G.K.s.3323); Sanık İsmail Ruhsar SÜMER  

15.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Savcısına müdafii eşliği ile verdiği ifadesinde özetle; Müşteki 

Tamer Tatar’a kargo ile gönderilen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettiği, İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığının da Başsavcılığımıza göndermiş olduğu bir adet DVD nin çözümünde 

13.06.1997 tarihinde İsmail Ruhsar Sümer tarafından irticai faaliyetler konusunda yaklaşık bir 

saat slayt sunu/yansı gösterisi eşliğinde brifing verildiği, bu brifing çözümünün soruşturma 

dosyamızda bulunan 28.klasördeki 383 sayfa ile örtüştüğü tespit edilmiş olup, 

brifing ile ilgili, ifadesinde; belgelerin doğru olduğunu, brifingi verdiğini, Çevik Bir’in talimatı 

doğrultusunda hazırlanmış yansı ve içerikleri kendisine verilen emir doğrultusunda ilgili birliklerde 

brifing olarak sunduğunu, emir gereği bu brifingleri sunucu eleman bulunamadığından kendisi 

tarafından verildiğini, brifing içeriklerini kendisinin hazırlamadığını belirtmiştir.”  Demektedir. 

 

Mahkeme yukarıdaki paragrafta koyu olarak yazılan “bu brifing çözümünün soruşturma 

dosyamızda bulunan 28.klasördeki 383 sayfa ile örtüştüğü tespit edilmiş olup” ifadesini, sanık 

savcılık ifadesi arasına sıkıştırıp manipüle ederek,  belgelerin sözde uyuştuğu izlenimini yarattığı 

görülmektedir. Mahkemenin, fark ettirmeden sanki gerçekmiş gibi ifade ve beyan aralarına 

sıkıştırarak yaptığı  bu tür manipülasyonlara ve anlam kaydırmalarına gerekçeli kararda sıkça 

rastlanmaktadır. Böyle bir tespit yoktur. Bu tespitin doğru olmadığı DVD ve CD lerin 
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mukayesesiden de açıkça  anlaşılmaktadır. Esas itibari ile mahkemenin bu tür manipülasyonlara 

neden ihtiyaç duyduğu ise yaptığı manipülasyondan daha önemlidir!   

 

Mahkemenin sıkça rastlanılan diğer bir manipülasyon alışkanlığı ise, sanıkların mahkemedeki 

savunmalarından hiçbir alıntı yapmadan, FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin çarpıtıp ilave ve eksiltmeler 

yaptığı sanıkların savcılık ifadelerinden alıntı yapmak ve ikinci kez manipülasyona uğratmaktır. 

Oysaki sanık Ruhsar Sümer söz konusu DVD tutanağı ile sahte CD 5 içindeki sunum yansılarının 

uyuşmadığını, aralara yansı ilave edilmiş ve gerçek sunum yansılarının çıkartılmış  olduğunu, CD 5 

deki sunum yansılarının kendisinin (27 Haziran 1997 tarihinde) verdiği sunum yansıları olmadığını  

13 Nisan 1997 tarihinde sunum yapmadığını  5.12.2013 tarihli 43. celsedeki savunmasında belgesi 

ve detayı ile açıklamıştır (G.K.s.1461). Ancak mahkeme, tespitinden emin olsaydı, sanık 

savunmasından alıntı yapıp, belgelerin neden uyuştuğunu gerekçesi ile açıklaması gerekirdi.  CD 5 

i aklama gayretinden ibaret olan bu manipülasyonun ve bu tespitin maddi ve hukuki hiçbir değer 

yoktur. Sözde belgelerin uyuşmadığı ve sahte CD 5 içindeki sunum yansılarında yapılan 

manipülasyon alt başlıka açıklanmıştır;   

 

2) MAHKEMENİN SAHTE CD 5 İÇİNDEKİ SUNUM YANSILARI İLE DVD BRİFİNG ÇÖZÜM 

TUTANAĞININ ÖRTÜŞTÜĞÜ TESPİTİ GERÇEK DIŞIDIR;  

 
Mahkeme, gerekçeli karar  sayfa 3324 de; “bir adet DVD nin çözümünde 13.06.1997 

tarihinde İsmail Ruhsar Sümer tarafından irticai faaliyetler konusunda yaklaşık bir saat slayt 

sunu/yansı gösterisi eşliğinde brifing verildiği, bu brifing çözümünün soruşturma dosyamızda 

bulunan 28.klasördeki 383 sayfa ile örtüştüğü tespit edilmiş” olduğunu  belirtmektedir. BU 

TESPİT  TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR.   

 

Sanık İsmail Ruhsar Sümer Müdafi Av.Erol Yılmaz Aras'ın savunmasında  (G.K.S.1477);   

 

“Çok özetleyerek şunu söyleyebilirim, 1; müvekkilin gerçek sunumu eklerde 28'inci klasör 

sayfa 38-243'te yer alan ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nden ve Savcılık'tan gelen 

evraklarda ortaya çıkan 193 adet slayttan ibaret sunumdur. Yani müvekkile Savcılık'ta 

gösterilenin gerçek brifingin yeri budur, burada dün kendisi anlattı, ben zamandan tasarruf etmek 

için nerde beş tane verdiğini söylemiyorum. İki; iddianamede müvekkilin sunduğu iddia edilen 

brifing bunun sahteliğinin de kaynaklarını söylüyoruz daha doğrusu montajlama yapılmış, 

maksat, biraz sonra maksadının ne olduğunun kendimizce yorumunu da arz etmeye çalışacağım. 

 

İddianamede müvekkilin sunduğu iddia edilen 9 ayrı brifingten eklenerek 32 tane slayt 

halinde hazırlanmış sayfa 334, 353 arasında yer alan brifing sahte olarak hazırlanmıştır. 

Tekrarlıyorum, sayfa 334, 353. Yaptığımız çalışmalarla bu sahteciliğin kaynaklarını da tespit 

ettik. Peki, üç; nerelerden alınarak bu brifing oluşturulmuştur? Bunlar da gene söylediğim gibi her 

şey iddianamenin içinde, bütün cevaplar iddianamenin içinde, olacak şey değil. Ben çok kısa 

olarak özetlemem gerekirse 9 ayrı brifing, 16 ayrı sunumdan derlenerek müvekkil İsmail Ruhsar 

Sümer'in brifingiymiş gibi iddianameye konulmuştur. Bunlar 13'üncü klasörde, 13'üncü 

klasörde 6 slayt, 17'nci klasörde, 22'nci klasörde, 24'üncü klasörde, 25'inci klasörde, 26'ncı 

klasörde ve 30'uncu klasörde bulunan toplam 16 sunum bir araya getirilerek müvekkilin slayt 

ve sunumuymuş gibi gösterilmiştir. 
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Kaynaklarını tekrar arz ediyorum başkanım, saydığım klasörlerde bulunanlardan alınmış, bir 

araya getirilmiş, monte edilmiştir. Bu sahteciliğin nedenini iddianameye konulan slayt ve 

sunumlarda aşağıdakiler, ibareler ve çarpı konulmuş siyasi parti isimlerinin bulunmasıdır. 

Başkanım bunu özetlemem gerekirse çok net olarak yani orda mesela Refah Partisi'nin üzerine 

çizgi konulmuş halbuki gerçek sunumda böyle bir şey yok. İslamcı sermaye deniyor, halbuki 

gerçek sunumda böylebir şey yok yani sayın Savcılığın, sayın Mahkemeyi ya da bu konuya 

yaklaşırken objektif olmaya çalışan herkesi rahatsız edecek kimi ibareler müvekkilin 

brifingindeymiş gibi konulmuş..”   

 

Sanık İSMAİL RUHSAR SÜMER Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 05.12.2013 tarihli 43. 

Celsesindeki savunmasında (G.K.s.1461) sunum yansıları üzerindeki manipülasyonu detayları 

ile açıklamıştır.  Sanık savunmasından alıntı aşağıdadır;    

 

“Ben verdiğim dediğim brifing metni ile birlikte iddianameye koyulmamış ve bunun yerine ne 

metnin kendisi ne de 193 viyografı iddianamede yer almamıştır. Bunu yerine biraz evvel 

bahsettiğim 10 saat süreli brifinglerin 9 ayrı brifingten parçalar, esintiler koyarak benim bunları 

sunduğum şeklinde bir iddia ortaya atılmıştır. Ben kimin, hangi daire veya birimin ne maksatla 

hazırladığını ve nerelerde kimin tarafından sunulduğunu ben ve dairemce bilinmeyen ve hiçbir 

yerde sunumu yapılmayan çeşitli değişik konulardaki toplam 16 adet ayrı konuyu ilgilendiren 

brifinglerin yansılarının ve sunum metinlerinin benim verdiğim kurum görüşlü brifingimin 

yansılarıymış gibi yanıltıcı bir anlayışın sergilendiği kesin olarak iddianameden belirlenmiştir”. 

 

“13/06/1997 tarihinde irticai faaliyetler konusunda brifing verdiğim belirtilmekte, oysa ki 

genelkurmay başkanlığınca mahkemenize gönderilen 30 Mayıs tarihli mesaj emrinde sayfa 314 ve 

315, brifing zaman ve mekan diyagramında 13/06/1997 tarihinde herhangi bir brifing veya 

sunumun olmadığı gibi genelkurmaydan istenen belgede de bu tarihte herhangi bir brifing 

vermediğim belirtilmiştir.” 

 

“Benim sanki 28. klasördeki benim sunumlarımmış gibi yapıştırıldığını vurgulamak 

istiyorum. (…) Kısaca Tamer Tatar'ın DVD'sinde ve benim verdiğim iddia edilen sunumun 

toplam yansı sayısı benim verdiğim iddia edilen toplam 32'dir. Oysa ki mahkemenize sunulan 

tarafımdan Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine verilen takdim metni ve yansı adedi 193'tür. Ve 

hiçbirisinde yukarıda bahse konu 32 yansının hiçbirisi bulunmamaktadır. (..) Böylece suçlamanın 

hakikat ve elverişlilik şartını güçlendirebilmek maksadıyla her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe 

yakıştırmak üzere özellikle derleme, düzmece, bir takım değişik başlıklı sunumlardan 

yapıştırılarak  benim tarafımdan verildiğinin iddianamede yer alması belirsizlik yaratarak 

hazırlık hareketlerinin varlığının kabul edilmesi yönünde sahte olduğu ve röntgeni çıkartılmayan 

derleme bir kayıt veya CD veya DVD'yi meşrulaştırmak için arayış sergilendiği iddianamenin 

içindeki ek klasörlerin de incelenmesinden açıkça anlaşılmaktadır.” 

 

“İddianamenin sayfa 244 ve 245'inde belli olan ve tarafımdan verilen kurum görüşlü 

sunumun neden yansıları ile birlikte iddianamede yer almamıştır. Klasör 28, iddianame 338 irticai 

faaliyetler. Klasör 25, iddianame sayfa 340 irtica ve Türk silahlı kuvvetleri. Klasör 22 iddianame 

sayfa 345 ve 1162 islamcı unsurların finans kaynakları. Siyasal kadrolaşma klasör 17 sayfa 1162, 
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iddianame sayfa 346. Laiklik ve rejimin tehdidi klasör 26 iddianame sayfa 351. İrtica ne 

durumdadır klasör 30, iddianame sayfa 343. Kadrolaşma klasör 30, iddianame sayfa 1162. 

İddianame sayfası 352-339. İslami sermaye klasör 24, sayfa 1162. Siyasal islamın mali kaynakları 

ve genel değerlendirme klasör 20, sayfa 233-242. Bu brifinglere ilişkin yansı isimleri, sunum 

metinleri ek-10'da makamlarına sunulmuştur. Bu sunumların hiçbirisinin şahsımın verdiği 

kurumsal görüşlü sunumla hiçbir ilgisi yoktur.” 

 

“brifingler Batı Çalışma Grubuna ait değildir, o brifing, bizim verdiğim brifing 

İstihbarat Başkanlığının takdimde de söylediğim gibi yönlendirdiği, görevlendirdiği daire veya 

kişiler tarafından hazırlanmış olup bu takdiminde özü MİT Müsteşarlığının Milli Güvenlik Kurulu 

toplantısında MGK'da 28 Şubat'ta verdiği brifingin hemen hemen bir benzere veya özetidir 

şeklinde açıklamada bulundum." 

 

“Öncelikle belirtmek isterim ki Ankara C.Başsavcılığının CMK 250. maddesi ile görevli yetkili 

kişilerce 26/12/2011 tarih ve 2011/206 sor sayılı yazı ekinde gönderilen CD'de konuşma yapan 

subayın benim olduğum, yazı ekinde gönderilen CD'nin yapılan incelemesinde CD değil DVD 

olduğu, DVD'nin içinde 1 saat 2 dakika 59 saniye süreli askeri bir birimde kürsüde benim 

şahsımın bulunduğu ve sunum yaptığı belirlenmiştir. Bu sunum daha önce de belirttiğim gibi 

savcılık soruşturmasında tarafıma gösterilmiş ve hiç çekinmeden evet bu sunum tarafımdan 

verilen yazılı emir de olsa yapılmıştır şeklinde ifade edilmiştir. O sunum, bu sunumdur ve sonucu 

tek vatan, tek millet ve tek devlet şeklinde bitmektedir. Bunun tarihini 27 Haziran'da verilmiştir. 

 

“Bu brifingi ben verdim, muhtevası bana ait değildir, ben aynen bir TRT spikeri 

statüsündeyim. Brifingin özü 28 Şubat MGK da sunulan MİT Müsteşarlığının brifinginin özü ile 

hemen hemen aynıdır, kanaatime göre istihbarat başkanımızın görevlendirdiği yetkili ilgili 

kişiler bu brifingin özüne bağlı kalarak bu brifingi hazırlamışlardır, askeri birliklerde sunma 

görevi bana verilmiştir,” 

 

QQQ. (45).10-11 HAZİRAN 1997 TARİHLİ BRİFİNGLER VE 06.12.2012 TARİHLİ ARAŞTIRMA 

TUTANAĞI (28 Kls S:193-243) (G.K.s.3334-3337): 

 

Gerekçeli kararın bu bölümünde de;  6.12.2102 tarihli araştırma tutanağına atıf yapılarak 

(Kls.28 s.193-243) sahte CD5 içinde bulunan 192 sayfa  383 slaytan oluşan “irticai faaliyetler” 

başlıklı brifing yansılarının (Kls. 28 s.1-192)  12 Haziran 1997 tarihli gazetelerde yayınlanan (Sabah ve 

Cumhuriyet Gazeteleri) 11 Haziran 1997 tarihinde Gnkur Başkanlığınca basın mensuplarına verilen 

brifinginin tam metni ile birebir uyuştuğu tespiti tekrarlanmıştır.    

 
BU TESPİT ARAŞTIRMA TUTANAĞINDA YER ALAN KAPSAMLI ANALİZE GÖRE DOĞRU DEĞİLDİR.  

 

Araştırma tutanağındaki ayrıntılı analizden (Kls.28 s.183-243) CD 5 içinde bulunan “İrticai 

Faaliyetler” konulu brifinge ait 88 slaytın UYUŞTUĞU, ANCAK  295 ADET SLAYTIN UYUŞMADIĞI DA 

ANLAŞILMAKTADIR. Ancak, bu uyuşmazlığa rağmen, tutanakta; gazetede yer alan brifingin tam 

metninin, sahte CD 5 deki “İrticai Faaliyetler” başlıklı brifinge ait slaytlar ile  “benzerlikler göz önüne 

alınarak” örtüştüğü ifade edilmiştir. mahkeme ise araştırma  tutanağının  kapsamlı analizini inceleme 

gereği bile duymadan, tutanağa atıf yaparak, sahte CD 5 içindeki manipüle edilmiş sözde slaytları 

brifing metni ile ilişkilendirmeye çalışmıştır.  
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6.12.2012  tarihli araştırma tutanağınıda yer alan kapsamlı analizde gazetelerde yer alan ve 

“11 Haziran Brifinginin Tam Metni” şeklinde yayınlanan metinle, sahte CD 5 içindeki 383 slayttan 

oluşan brifingin 11 Haziran brifingi ile birebir uyuşmadığı, Dilekçemizin “Araştırma Karşılaştırma 

Tutanakları” başlıklı  “20.VVV.” maddesinin “Sahte CD 5 İçinde Bulunan “İrticai Faaliyetler” 

Başlıklı 192 Sayfadan Oluşan 383 Yansı (11 Haziran Brifingi Olduğu İddia Edilen)” başlıklı  “g” 

bendinde detayları ile açıklanmıştır.   

 

Gerekçeli kararda (s.3335) mahkeme; 11 Haziran 1997 tarihli brifing metni adı altında  

gazetelerde yayınlanan metnin,  sanık İ.Ruhsar Sümer’in TSK personeline verdiği ve CD 5 içinde 

bulunan “İrticai faaliyetler” başlıklı  192 sayfa 383 slayttan oluşan brifing metni olduğunu ileri 

sürerek “Şüpheli İsmail Ruhsar SÜMER’in vermiş olduğu brifing; Genelkurmay Başkanlığı İrticai 

Faaliyetler (28 nolu Klasör–CD5/BÇG/haymana/irtica/brf37-383 s.)” başlığı altında 383 slayttan 

yaptığı alıntıları gerekçeli kararına aktarmıştır. Mahkemenin iddianameden kopyalayıp yapıştırdığı  

“ŞÜPHELİ” ifadesi de, mahkemenin ne sanık savunmasını ne de araştırma tutanağının kapsamlı 

analizini incelemediğine de işaret etmektedir.   

 

Sanık İ.Ruhsar Sümer tarafından 13 Haziran 1997 tarihinde TSK personeline verdiği  ve 11 

Haziran 1997 tarihli brifing olduğu iddia edilen 192 sayfa 383 slayttan oluşan  brifingin sunum 

yansılarının, Tamer Tatar’ın  teslim ettiği  sahte CD 5 içinde bulunan 16 ayrı konu ve 9 ayrı sözde 

takdim metninden derlenip 383 slayta çoğaltılarak oluşturulduğu,  13 Haziran 1997 tarihinde 

brifing verilmediği,  sanık İ.Ruhsar Sümer tarafından verilen brifingin 11 Haziran 1997 tarihinde 

basın mensuplarına verildiği iddia edilen brifing metni ve brifinge ait slaytlar olmadığı,  brifingin 

video kaydı olduğu iddia edilen DVD tutanağı ile sahte CD 5 içindeki sunum yansılarının 

uyuşmadığını, hem sanık savunmasında hem de dilekçemizin “Sanık İsmail Ruhsar Sümer 

tarafından sunulan 13 Haziran 1997 tarihli brifing ve DVD çözüm tutanağı” “20.PPP.”maddesinde 

belgesi ve detayları ile açıklanmıştır.  

 

Mahkeme bu kısmın sonundaki değerlendirmesinde ise (G.K.s.3337);   

 

“..İstihbara Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi Başkanı Fevzi TÜRKERİ’nin irticai faaliyetlerle 

ilgili brifingi verdiği, İrticai faaliyetler ile ilgili brifingin gazetelerin vermiş olduğu brifing metni 

ile MGK Genel Sekreterliğinden gönderilen ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden TBMM ye ordan da 

soruşturma dosyasına gönderilen irticai faaliyetler başlıklı belge ile birebir örtüştüğü tespit 

edilmiştir.” Sonucuna ulaşmıştır. ANCAK  6.12.2012 TARİHLİ ARAŞTIRMA TUTANAĞINDA BÖYLE 

BİR TESPİT YOKTUR.  

 

Mahkeme, 6.12.2012 tarihli araştırma tutanağında mukayese edilmeyen  ve  bu kısımda 

açıklamadığı halde, sahte CD 5 içindeki “irticai faaliyet” konulu 383 slaytlık brifing metninin,  MGK 

Genel Sekreterliğinden gönderilen ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden dosyaya gönderilen “irticai” 

faaliyetler konulu brifing metni ile birebir aynı olduğu değerlendirmesini yapmıştır. BU 

KISIMDA BU SONUCA NASIL ULAŞTIĞINI AÇIKLAYAN HİÇ BİR HUSUSU BELİRTMEMİŞTİR.  

 

Ayrıca; Mahkemenin “MGK Genel Sekreterliğinden gönderilen brifing metni” ifadesinin 

hukuki bir karşılığının olmadığı, MGK Genel Sekreterliğinden kurumsal bir evrak ile hiçbir belgenin 

gönderilmediği, söz konusu belgelerin MGK Genel Sekreteri Vali Muammer Türker’in özel 
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mektup ekinde ne olduğu belli olmayan, kurumsal kaydı bulunmayan ve hukuki delil nitelik 

taşımayan belgeler olduğu dilekçemizin  “20.HHH.” maddesinde “MGK Genel Sekreterliğinden 

gönderilen belgeler” başlığı altında açıklanmıştır.   

 

RRR. (46). KAMUOYU BİLGİLENDİRME BRİFİNGLERİ SONRASI GAZETE  MANŞETLERİ ve 

KÖŞE YAZILARI (330.Kls. S:1-224) (G.K.s.3337-3344) 

 

Öncelikle; Gnkur Başkanlığında verilen 10-11 Haziran 1997 tarihli kamuoyu bilgilendirme 

BRİFİNGLERİNİN BATI ÇALIŞMA GRUBU İLE HİÇBİR İLİŞKİSİ YOKTUR.  Batı Çalışma Grubunun bir 

faaliyeti değildir ve  BÇG tarafından hazırlanmamıştır.  

 
Batı Çalışma Grubunun 10 Nisan 1997 tarihli kuruluş emrinde verilen görev kapsamında 

genel koordinasyonu Harekat Başkanlığına verilen  ve  bizzat Gnkur Hrk.Bşk. Korg Çetin Doğan 

tarafından  sunumu yapılan brifingler ise;  Harekat Başkanlığının Harekat konuların kapsamak 

üzere (Türk-Yunan sorunu, İç Güvenlik Harekatı vs.) Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında  28 ve 

29 Nisan 1997 tarihlerinde ve Harp Akademileri’nde 02 Mayıs 1997 tarihinde düzenlenmiştir. Bu 

brifingler sonunda  soru cevap bölümünde ise TSK nın irtica ile mücadelesi kapsamında sorulan 

sorulara cevap vermiştir. Bu husus Çetin Doğan’ın savunmasında kapsamlı olarak açıklanmıştır. 

Gnkur karargahında ve  TSK birliklerinde verilen  brifinglerin  BÇG ile hiçbir ilişkisi yoktur.  

 
10-11 Haziran 1997 tarihli  brifingler BÇG faaliyeti olmamakla birlikte, başbakanlığın devri 

ve erken seçim kararı ile hiçbir şekilde ilişkili olmadığı, henüz brifingler gerçekleşmeden çok 

önce, 31 Mayıs 1997 tarihinde yeni koalisyon protokolün (ya da sözleşme) hazırlandığı, 1 

Haziran 1997 tarihinde Başbakan Erbakan ve T.Çiller ortak basın açıklaması ile Başbakanlığın 

devri ve erken seçim kararının alındığının zaten ilan edildiği siyasi ve tarihi bir gerçektir. Bu 

husus dilekçemizin “Mahkemenin Gizlediği, Refah-Yol Hükümetinin İstifa Gerekçesini Oluşturan 

18 Haziran 1997 Öncesi Siyasi Olaylar ve Gerçekler” başlığı altında 36.B. maddesinde 

açıklanmıştır. Mahkemenin bu başlıkta yaptığı tüm değerlendirmeler bu yönüyle de kronolojik 

sıraya aykırı, tutarsız ve gerçek dışıdır.  

 

Bu brifingleri sunanların savunmalarında ayrıntıları bulunmakla birlikte, sunacak kişilerin 

Genelkurmay Başkanı tarafından bizzat seçildiği ve emredildiği ve Gnkur.Bşk.İ.H.KARADAYI’nın 

onayından geçtiği takdim metinleridir. Bu brifingler Gnkur.Bşk.nın emri ile devletin istihbarat 

kurumları tarafından elde edilen ve değerlendirilen bilgiler esas alınarak  Gnkur İstihbarat 

Başkanlığınca yapılan karargah çalışması sonucu Gnkur.Bşk.lığının kurumsal görüşü olarak 

hazırlanmış ve Gnkur.Bşk. İ.H.KARADAYI’nın onayından geçmiştir.   

 

Bu konu dilekçemizin  “20. QQQ.” maddesinde “(3.C.4.) 10-11 Haziran 1997 tarihlerinde 

Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında yapılan brifingler)” başlığı altında açıklanmıştır. 

 

Mahkemenin bu kısımda konu ettiği brifing metni içinde atlı suçla ilişkili hiçbir ifade 

bulunmadığı gibi mahkeme brifing metnine atıf yaparak atılı suça ilişkin somut bir 

değerlendirmede de bulunamamıştır. Mahkemenin dayanak aldığı, subjektif ve TSK dışında 

gelişen basın manşetleridir.  
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Brifinglerin içeriğinde bulunmayan, ifade edilmeyen ve Gnkur. Başkanlığının kurumsal 

amacını yansıtmayan, sanıklar tarafından teyit edilmeyen basın manşetleri ve haberler, mahkeme 

tarafından delil olarak gösterilmiş ancak basında yer alan haberlere ilişkin brifing metnindeki 

karşılığı, brifing metnine atıf yapılarak somut delil olarak sunulamamıştır. Basında çıkan 

haberler, basın özgürlüğü kapsamında basın mensuplarının kendi değerlendirmesi, algısı ve 

yorumu ile ilişkili olup, bu haberlerin mutlak gerçekliği yansıttığı kesin olarak söylenemez. Basın 

haberleri, sonuç itibariyle bir değerlendirmeden ibarettir. Değerlendirmeler kişisel ve soyut 

özellik taşıdığından, gerçeğin aynen aktarımı olduğu hükmüne varılamaz.. 

Alıntı yapılan bu gazete haberleri tabii olduğu şekilde yazanların sorumluluğundadır. Bu 

yazılanların bir cezai sorumluluğu olduğu anlamına gelmemekle birlikte, ceza hukukunun temel 

ilkelerinden olan “şahsilik” başkaca ilkelerin unutulduğu gibi unutulmuş görülmektedir.  

Gazete manşetlerinde yer alan “gerekirse silah kullanırız” sözünün hükümete karşı 

söylendiği ise tamamen kasıtlı bir yakıştırmadan ibarettir. İrticai faaliyetler kapsamında verilen 

brifingde, anayasal düzene karşı bir tehdit haline gelen, devlet belgelerinde  yer alan, silahlanan 

irticai grupların toplum yaşamını ve güvenliğini tehdit etmesi, ülke bütünlüğünü ve anayasal 

ilkeleri ortadan kaldırmaya ve eylemli bir kalkışmaya varması halinde içte veya dışta silah 

kullanması öncelikli görevi olan TSK açısından yasal görevini ifade etmekten ibaret bu sözün 

irticai tehlikeye karşı söylenmesi hiç bir biçimde suç oluşturamaz.  

Ayrıca “gerekirse silah kullanırız” sözü, o dönem resmi bir araştırmaya da konu olmuştur. 

Brifinglerde geçen TSK’nin Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi kapsamındaki kanun 

maddelerinin (lüzumunda silahla koruma sözlerine çevrilerek) basında fazlaca tartışılması 

sebebiyle Cumhurbaşkanlığında bir çalışma yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı “Hukuk İşleri 

Kanunlar ve Kararlar Başkanı Kemalettin Ali KAŞİFOĞLU imzalı üç maddeden müteşekkil bu 

belgede, TSK İç Hizmet Kanunu’nun 2, 35 ve 37’inci maddeleri ile TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin 1, 

85 ve 86’ncı maddeleri hükümleri zikredilerek; üçüncü maddesinde “Gerek İç Hizmet Kanunu ve 

gerekse bu Kanuna dayanılarak çıkarılan İç Hizmet Yönetmeliği’nin yukarıda yazılı hükümleri 

nazara alındığında; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyete ve Cumhuriyetin temel ilkelerine 

yönelik tehditler karşısında “koruma ve kollama görevi”ni yerine getirmesinin, bu Kurumun 

görevleri cümlesinden olduğu düşünülmektedir.” ifadesi yer almıştır (Meclis Darbeleri Araştırma 

Komisyonu Raporu, Sh.1017). Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunan bu tespitler 

Cumhurbaşkanlığının resmi görüşüdür. (Konu dilekçemizin “10-11 Haziran 1997 Tarihli 

Brifinglerde “Gerekirse Silah Kullanırız” Sözünün Kullanıldığı İddiası”  başlıklı “17.D.” maddesinde 

açıklanmıştır.) 

 

Dolayısı ile brifinglerde olmayan bu sözlerin sanıklara yüklenmeye çalışılması hukuk dışıdır, 

ceza hukukunun neredeyse tüm prensiplerini alt üst eden mahkeme açısından, cezanın şahsiliği 

prensibine de aykırıdır.   

Değerlendirmesinde (G.K.s.3340), “Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik yapısında ve mensubu 

olmakla sahip oldukları silahlı güce ve kaynağını Anayasadan ve yasalardan almayan hukuka 

aykırı bir yetkiye dayanmak suretiyle meydana getirdikleri Batı Çalışma Grubu oluşumu ile fikir ve  

eylem birliği içinde hareket eden sanıklar ve haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal 

Suçlar Bürosunun 2011/154446 soruştuma sırasında haklarında soruşturma devam eden diğer 
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failler ile birlikte gazete manşetlerinden cebir ve şiddet kullanmayı ifade eden irade beyanları 

sonucu istifa etmek zorunda bırakılmak suretiyle icra organını cebren ıskata veya vazifeden men 

etme zararlı sonucunu meydana getirmişlerdir” diyen mahkeme, suçun kanuni unsurunu yine 

görmezden gelmiştir.  

Yüklenen suç gazete manşeti ile işlenemez. Gazete ile fiili şiddet, ancak gazetenin kişilere 

vurulması ile olabilir (!). Maddi olayda gazetelerde yazılan haberden bahsedildiğinden ve suç 

tehdit, algı yönetimi veya fikirle işlenemeyeceğinden suç oluşturması söz konusu da olmayacaktır.  

Değerlendirmesinde (G.K.s.3344); “Devlet düzeni dışındaki suç örgütlerinden gelecek 

saldırılara karşı iç güvenlik kapsamında emniyet ve asayişi sağlamakla görevlendirilen Türk Silahlı 

Kuvvetlerine mensup sanıkların kullanabilecekleri cebre karşı, icra organının mukavemet 

edebilme imkan ve kabiliyeti bulunmamaktadır. Zira, emniyet kuvvetlerini de etkisiz hale getirip 

sonuçta Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik imkanlarını kullanan sanıkların, amaç suçla 

öngörülen neticeyi elde etmek yolunda hiçbir maddi engelle karşılaşmayacakları açıktır” şeklinde 

varsayım gerekçe üreten mahkemenin bu beyanı da gerçek dışıdır. 

15 Temmuz 2016 darbe girişiminde olduğu şekilde, darbecilerin kullanacağı cebre karşı icra 

organının mukavemet etme imkanı her zaman vardır. 15 Temmuz 2016 tarihinde de bu olmuştur.  

Ayrıca,“hiyerarşik imkanlardan” söz eden mahkeme, davayı Kuvvet Komutanları ve Gnkur 

Başkanı açısından görevsizlikle AYM’ne göndermemiştir.Mahkeme her bakımdan çelişki içindedir.    

Kaldı ki; bir terör örgütünden söz eder gibi, TSK’nın yasal görev araçlarını, imkan ve 

kabiliyetlerini, o ya da bu şekilde kullacakları yönünde anlamsız ve hukuk dışı  varsayımlara 

konu ederek, üstelik somut olarak geçmişte gerçekleşmemiş olaylar için “imkanları vardı” 

şeklinde varsayıma dayalı gerekçe üretmek,  sadece abestir. Esasen,  darbeye zemin hazırlamak 

ve devletin silahlı mukavemet gücünü etkisiz hale getirmek konusunda yargının oldukça fazla  

imkan ve kabiliyetinin olduğu yakın tarihte yaşanan olaylarla anlaşılmıştır. Oldukça fazla 

miktarda yargı mensubu hükümlü ya da tutukludur. Binlercesi de meslekten ihraç edilmiştir. 

Mahkemenin bu anlamsız tespitinden yola çıkarak şu an görülmekte olan dava da dahil, yargının 

da emniyet kuvvetlerini etkisiz hale getirebileceğinden ve buna dayanarak halen Cumhuriyete 

karşı bir darbe hazırlığı içinde olunduğu varsayımda bulunmak hiç de zor olmayacaktır.  

Mahkeme ancak, yasa dışı silahlı bir örgütün, yasa dışı cebir ve şiddet araçlarına ilişkin imkan ve 

kabiliyetinden ve amacından potansiyel bir suç olarak söz edebilir. Bunun dışında, yetkisini 

anayasadan alan TSK nın, elindeki yasal imkan ve kabiliyetlere bakarak, neler yapabileceği 

varsayımı ile suç yüklemek potansiyel suçlu yaratmak kastı aşan hukuk dışı siyasi bir tespittir.  

Hiç kimse ve hiçbir kurum bin yıllık geçmişi ile Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasının esas unsuru 

olan TSK için, bir terör örgütünden söz eder gibi, üstelik bir FETÖ hükümlüsü savcının 

iddianamesine dayanarak  varsayımlar üretilmesini Türk Milleti  asla unutmayacaktır.   

Onlarca FETÖ üyesi hükümlü ve tutuklu yargı ve emniyet mensubunun elinden geçerek 

kotarılan bu davada, halen hükümlü yargı mensupları için  “bu davada yargı gücünün  örgüt 

amaçları doğrultusunda kullanıldığına dair yargı kararı olmadığı” gerekçesine dayanarak, 

hükümlü FETÖ üyesi savcının hazırladığı iddianameyi, soruşturma hatta kovuşturma aşamasında 

yapılan bunca belgeli  kumpas için, yargı imkan ve kabiliyetlerini  cebir ve şiddet unsuru olarak 
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görmeyen mahkeme kendisi ile çelişerek, TSK’nın elindeki yasal araç ve gereçleri, sanıklarla ilgili 

bu yönde bir yargı kararı olmadığı halde, potansiyel cebir ve şiddet unsuru olarak değerlendirip 

“öyleydi, böyleydi” diyerek kendi varsayımına gerekçe oluşturamaz. Bu durum tam bir 

gerekçesizlik halidir.   

Hatta; FETÖ üyesi yargı mensupları için özel olarak bir yargı kararı arayan mahkeme, 

dönemin basın organları ve basın mensupları hakkında bir yargı kararı aramadan, üstelik bu 

davada sanık ya da tanık olmadıkları halde,  sözde işbirliği içinde bulunduğundan söz ederek,  

“şerikleri” olarak  suçlu ilan etmekte hiçbir beis görmemiştir.  

Başkaca başlıklar altında da ifade edildiği şekilde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal 

Suçlar Bürosunun 2011/154446 soruşturma sırasında haklarında soruşturma devam eden diğer 

failler masumiyet ilkesi sebebiyle halen suçsuzdurlar. Haklarında kamu davası açılması bir 

kandırmaca ve algı yönetimidir. Hâkim sıfatına sahip mahkeme heyetinin bu kişileri suç işledikleri  

sabit olacak şekilde gerekçeli karara yazması en azında etik değildir.  

Mahkeme G.K.s.3342 de; “Şeklindeki gazete manşetleri, batı üst kurulu çalışmaları, 

fişlemeler, ihraçlar, istihbarat faaliyetler gibi maddi cebir olarak ortaya çıkacak hareketlerin 

kolaylaşması, aksamadan yürütülmesi ve amaç suç bakımından öngörülen neticeye ulaşmasını 

sağlayacak çalışmaların tamamlandığı, geriye sadece fiziki kuvvet kullanmaya bağlı maddi cebri 

içeren hareketlerin kaldığı anlaşılmaktadır.” Şeklinde değerlendirme yapmıştır. 

 
Mahkemenin, 12 Haziran 1997 tarihi itibari ile geriye sadece fiziki kuvvet kullanmaya bağlı 

maddi cebri içeren hareketlerin kaldığını ifade etmesine rağmen, fiziki kuvvet kullanılmış 

mıdır? HAYIR.  

 

Mahkemenin bu değerlendirmesinin somut, mantıksal, belgeli  ve gerçekçi bir karşılığı 

olmadığı gibi, sıraladığı faaliyetlerin içeriği de boştur.  Gerekçeli kararın hiçbir yerinde,  

yuvarlayarak saydığı “batı üst kurulu çalışmaları”, “fişlemeler” “ihraçlar” “istihbarat faaliyetleri” 

ve “gazete maşetleri”   nin,  hangi fiziki kuvvet kullanma hazırlığına  nasıl dayanak olduğunu, fiziki 

kuvvet kullanma planına ilişkin nasıl bir  belgenin dosyada bulunduğunu, bu fiziki kuvvet 

kullanma eyleminin, gazete manşetlerinin atıldığı tarih olan 12 Haziran 1997 tarihinden sonra 

ne zaman ve  nasıl gerçekleştiğini açıklayamamıştır. 

 

Mahkeme ne yaşandığı bilinen 20 yıl öncesinden, sanki bu güne ait mutasavver bir eylem 

hazırlığından söz eder gibi söz etmektedir. Madem mahkemenin bu saydığı faaliyetler, fiziki 

kuvvet kullanmaya bağlı maddi cebrin icrası için yapılmıştır, mahkeme bu fiziki kuvvet kullanma 

eyleminin  12 Haziran 1997 tarihinden hükümetin istifasına kadar olan süre içinde ne zaman ve 

nasıl gerçekleştiğini de ortaya koymalıdır. Mahkeme heyeti kendi zihninde, geçmişte var 

olmamış bir eylem tasarlayarak, tasarladığı bu eylemin sanal gerçekliği  üzerinden, hazırlık 

faaliyeti tanımlamıştır. Mahkemenin gerçekleşmemiş sanal bir olay tasarlayarak, olmamış bu 

olayı mutlak gerçeklik gibi kabul edip, hazırlık faaliyeti olarak yamaması, hukuk tarihe geçecek 

muhteşem bir tasarım olarak hatırlanacaktır.  

 
        Değerlendirmede mahkeme, kendi yarattığı sanal fiziki kuvvet kullanma eyleminin hazırlık 
faaliyeti olarak yuvarlayarak tanımladığı faaliyetlerden;  
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Batı Üst Kurulu Faaliyetleri;  Bu sözde kurulun, mahkemenin belgesi ile ortaya koyabildiği, 

fiziki kuvvet kullanmaya yönelik aldığı ya da her hangi bir konuda aldığı tek bir karar dosyada 

yoktur. Esasen mahkeme zaten var olmayan sözde Batı Üst Kurulunun varlığını dahi ortaya 

koyamamıştır. Bu nedenle de gerekçeli kararın hemen her yerinde, sanki gerekçeli kararın diğer 

kısımlarda somut belgesi ile açıklamış gibi, sözü yuvarlayıp sürekli soyut bir Batı Üst Kurulu ve 

varsaydığı faaliyetinden söz etmektedir. Bu konu dilekçemizde yeteri kadar açıklandığından 

sadece kısaca atıf yapılmıştır. 

 

Fişlemeler; Hukuki bir karşılığı ve somut bir gerçekliği olmayan ve mahkemenin fişleme 

olarak tanımladığı sözde faaliyetin, tasarlanan sözde fiziki kuvvet kullanma eylemine nasıl ve 

hangi seviyede katkı sağladığını, nasıl kolaylaştırdığını, sözde fişlemelerin sözde fiziki kuvvet 

kullanımında nasıl kullanılacağına yönelik ne gibi bir planlama yapıldığını, nasıl bir fayda 

umulduğunu belgesi ile ortaya koyamamıştır. Örneğin, fişlendiklerini iddia eden, 2000 yılında 

Çorum’un Osmancık ilçesinde imam olarak görev yapan müşteki Mustafa Şekerci’nin,  il müftüsü 

ve Çorum valisi tarafından Çorum’un Kargı ilçesine tayin edilmesinin sözde fiziki kuvvet 

kullanımını nasıl kolaylaştırdığı, 1996 yılında Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda işe 

başlayan müşteki Ömer Olgaç’ın sınavda usülsüzlük yapıldığı iddiası ile idare tarafından işten 

çıkartılması işleminin  varsayılan fiziki kuvvet kullanımının nasıl bir hazırlık aşaması olduğunu, ya 

da o dönem mevzuatta bulunmasına ve yasak olmasına rağmen, üniversiteye kabul edilmeyen 

öğrenciler konusunda yetkilerini aşarak soruşturma açtığı için bağlısı bakanlık tarafından 

soruşturulan ve hakkında işlem yapılan müşteki Reşat Petek’e uygulanan bu idari işlemle 

varsayılan sözde fişlemenin fiziki kuvvet kullanma eylemine ne gibi bir katkı sağlandığını da, 

müştekileri bu iddia ile dosyaya dahil eden mahkeme açıklayamamıştır.    

 
İstihbarat Faaliyetleri; Mahkeme bu faaliyetlerin ne olduğunu, hatta istihbarat kavramının 

ne olduğunu, sanal fiziki kuvvet kullanımını nasıl kolaylaştırdığını somut olarak açıklamamış 

olmakla birlikte, özellikle ve örneğin F.Gülen örgütünün finans kaynakları ve dersane 

faaliyetlerine yönelik istihbaratı MİT müsteşarlığından alarak, MGK da ve Cumhurbaşkanlığında 

gündeme getirmesinin, anayasal düzene tehdit oluşturduğu yönünde kaygılarını ifade etmesinin, 

sanal fiziki kuvvet kullanımını nasıl kolaylaştırdığını, nasıl bir hazırlık hareketi olduğunu da 

açıklamalıydı. Mahkemenin yuvarlayarak geçiştirdiği, gerekçeli kararda defalarca ifade ettiği, TSK 

nın sözde görevi olmadığı halde siyasal İslam yani şeri devlet düzeni tasarlayan irticai faaliyetlerle 

ilgili devlet kurumlarından elde edilen  istihbaratın, sanal fiziki kuvvet kullanımına nasıl bir katkı 

sağladığını  açıklayamamıştır. Kaldı ki sözünü ettiği bu istihbarat faaliyetleri içinde örneğin, 

stratejik tesisler, güvenlik güçlerinin imkan ve kabiliyetleri gibi, sayılabilecek ve bu harekat için 

gerekli bir dizi  esas istihbarat bulunmamaktadır. Ayrıca, TSK sözde fiziki kuvvet kullanma hazırlığı 

maksadı ile elde ettiği  ve gerçekte paylaşmaması gereken bu istihbaratı başta İçişleri Bakanlığı  

olmak üzere, Bakanlıklar ve devlet kurumlarına  hangi gerekçe ile ilettiğini,  paylaştığını mahkeme 

açıklayamamış, açıklayabilmesi de mümkün değildir. Bir askeri harekatın ya da fiili kuvvet 

kullanımına dayalı bir harekatın nasıl yapılacağı konusunda askeri  bilgi ve donanıma sahip 

olmayan mahkeme heyeti,  kendince belirlediği ve esasen  askeri harekat açısından bir önem 

taşımayan sözde  faaliyetleri, askeri akademik niteliği bulunmayan kendinden menkul sosyolojik 

tabanlı bir doktora tezine de dayandırıp kendince hazırlık faaliyeti olarak nitelendirmiştir.  

FETÖ üyesi Bilgili’nin iddianamesinde de yer alan bu değerlendirmenin anlamlı olmadığı, 

sosyolojik doktora tezlerindeki önermeler ile darbe yapmaya kalkan örgütün, istanbul’un 
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göbeğinde boğaz köprüsünün ortasında çaresiz bekleyişi ile, bu iddiaların bir gerçekliğinin 

olmadığı da fiilen görülmüştür. Bu konu dilekçemizde genişçe yer aldığından kısa hatırlatma ile 

yetinilmiştir.  

İhraçlar; Bu konu dilekçemizde oldukça detaylı sekilde açıklanmıştır. Kısaca ifade edersek;   

1996 yılından  18 Haziran 1997 tarihine kadar TSK’dan ilişiği kesilen personel sayısı çoğunluğu 

küçük rütbeli 260 kişidir. Sözde darbe tarihinden Ağustos 1999 tarihine kadar TSK’dan ihraç 

edilen  personel sayısı ise 493 dür. Yani  bu sayı 18 Haziran 1997 tarihinde TSK da halen görev 

yapan, ancak sözde darbeye karşı çıkması beklenip de, karşı çıkmayan personel sayısıdır.  Eğer 

mahkemenin iddiası doğru olsa idi, sözde fiziki kuvvet kullanma hazırlık aşamasının 

tamamlandığını iddia ettiği 12 Haziran 1997  tarihinde halen görevde bulunan bu 493 personelin 

darbeye karşı çıkması gerekirdi. Durum fiilen böyle olmadığına göre, mahkemenin iddiası da 

gerçek dışıdır. Ayrıca bu 493 kişinin neden sözde darbeye karşı çıkmadıkları konusunda 

mahkemenin bir değerlendirmesi de yoktur. Yani, 18 Haziran 1997 tarihine kadar TSK dan  

çoğunluğu küçük rütbeli 260 kişinin ihraç edilmesi ile mahkemenin  tespitine göre fiziki kuvvet 

kullanımının hazırlık aşaması tamamlanmış, 493 kişinin ihracına da gerek duyulmamıştır.  Doksan 

bin rütbeli personelin görev yaptığı silahlı kuvvetlerin, sözde fiziki kuvvet kullanma hazırlığı için 

260 kişiden korkarak TSK dan ihraç ettiği varsayımında bulunmak, geri kalan onbinlerce rütbeli 

personeli sözde darbeye iştirakle suçlamak anlamını taşır ki bu kabul edilemez.  

Ancak  bütün bu anlamsız  iddiaları  ıskat eden esas unsur MAHKEMENİN HAZIRLIK 

AŞAMASININ TAMAMLANDIĞINI İDDİA ETTİĞİ FİZİKİ KUVVET KULLANIMININ FİİLEN 

GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASIDIR.  YANİ TARİHTE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMAMIŞTIR. GEÇMİŞTE 

YAŞANMAMIŞ VARSAYIM BİR OLAYA DAYANARAK İLERİ SÜRÜLEN HİÇ BİR FAALİYETİN  NE FİİLEN 

NE DE HUKUKEN BİR DEĞERİ VE GERÇEKLİĞİ YOKTUR. MAHKEME VARSAYIMLARA DAYANARAK 

ÜRETTİĞİ ÇIKARIMLARLA CEZA HUKUKU BAKIMINDAN HÜKÜM KURAMAZ. 

Mahkeme gerekçeli karar da (G.K.s.3344); “…Anayasal Suçlar Bürosunun 2011/154446 

soruştuma sırasında haklarında soruşturma devam eden diğer failler ile birlikte (basın 

mensupları !) - gazete manşetlerinden cebir ve şiddet kullanmayı ifade eden irade beyanları 

sonucu istifa etmek zorunda bırakılmak suretiyle icra organını cebren ıskata veya vazifeden 

men etme zararlı sonucunu meydana getirmişlerdir.”  Demektedir. Medeni hukuk kavramları 

arasında anlam kazanan irade beyanının oluşabilmesi için bile belirli bir hukuki sonuca yönelmiş 

arzu  ile dış dünyaya açıklanması gerekmektedir. Sanıkların mahkemenin iddia ettiği şekilde bir 

irade beyanı yoktur. Ancak, medeni hukuk kavramı olan irade beyanının ceza hukukunda bir 

karşılığı da yoktur. Ceza hukukunda suç oluşturan (tehdit,hakaret gibi sözler dışında) irade 

beyanları düşüncenin suç oluşturmayacağı genel prensibinden hareketle ceza hukukunun konusu 

olamamaktadır. Medeni hukuk ilkelerinde farklı olarak ceza hukukunda somut eylem aranır. 

Dolayısı ile birkaç gazete haberinde yer alanlar ceza hukukunun kapsamı içinde değildir.   

 

Ayrıca, her paragrafta farklı bir değerlendirme yapan ve her bir değerlendirmesi kendisi ile 

çelişen mahkeme, öncesinde fiziki kuvvet kullanılması ve buna bağlı hazırlık hareketlerinin 

varlığından söz ederken, bu değerlendirmesinde, fiziki kuvvet eylemi ve hazırlık hareketlerini 

bağlayacak yer bulamamış, istifayı salt gazete mansetlerine yansıyan sözde irade beyanına 

dayandırmıştır. Yani hükümet gazete manşetlerinden korkmuş ve istifa etmiştir. Ancak bu korku 

çabuk geçmiş olacak ki, istifa ederken aynı mektupta iktidara tekrar talip olmuştur.   
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Kaldı ki brifinge bizzat katılan tanıklar mahkeme ve gazete haberleri ile  aynı görüşte de 
değildir; 
 

Tanık Yekta Güngör Özden 77.celse duruşma tutanağı s. 23: “Sanık Kamuran Orhan, Fevzi 

Türkeri, Metin Yaşar Yükselen Vekili Avukat Aykanat Kaçmaz: “İfadenizde net bir şekilde bir 

dayatma, olmadığını söylediniz peki size karşı bir dayatma yok idi ise bile, genel anlamda ülken in 

gidişatı kötüdür, irtica aldı başını gidiyor, bu irtica ile mücadele edilmez, önü kesilmez ise bizde 

askerler olarak gereğini yaparız, darbe de yaparız, özür dilerim darbe de yaparız işte hükümeti, 

meclisi feshederiz şeklinde ya da bu anlama gelen size karşı olmayabilir ama hani derler ya 

kızım sana söylüyorum gelinim sen anla misali, başkalarına karşı da olsa böyle bir tehdit içeren 

beyan, söz ya da açıklama var mıydı bu brifingde?”  

 
Tanık Yekta Güngör Özden: “BİR İHSAS BİLE YOKTU, BU KADAR KESİN SÖYLÜYORUM.” 

demektedir.  

 Bu başlık altında mahkeme, 11 Haziran 1997 tarihli brifing ve 12 Haziran 1997 tarihli gazete 

manşetleri ile bir ilgisi olmamasına rağmen, tankların yürüyüşünden de bahsetmiş ve bunun 

gazetelerde gövde gösterisi olarak yer bulduğunu belirtmiştir. Zaman-mekan, sebep-sonuç 

ilişkisini birbirine karıştıran ve görmek istediğini gören mahkeme (o tarihte) birçok gazetede 

tankların yürüyüşünün halk tarafından ilgi ile karşılandığının haber yapıldığını nedense gözden 

kaçırmıştır. 

Mahkeme tankların yürüyüşü ve basına yansıması konusunda çelişki içindedir. Bir yandan 

“Genelkurmay bu tank geçişlerini altı ayda bir yapılan normal eğitim faaliyeti olarak açıklamış” 

demekte ve Genelkurmayın aksine “gazetelerin ve yazarların görüşü bunun bir gövde gösterisi 

olduğu” yönünde olduğunu söylemektedir.  

Eğer ortada, belirtilen yöntemler dışında (brifing, medyanın etkileme gücünden faydalanmak 

vb) askeri güvenlik bürokrasisi siyaseti etkilemek için kullandığı bir yöntemle gücünü göstermek 

ve yapabileceklerini hatırlatmak isteyen bir Genelkurmay  var ise, tankların eğitim için 

yürüdüğünü neden söylesin ? Askeri hiyerarşi içinde tankları hükümeti düşürmek için yürütmüş 

olsa idi, Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklama, hükümete yönelik olurdu. Mahkemenin 

bu konuda söyleyecek sözü yoktur.  Tankların Sincan’da ki planlı tatbikatı ile ilgili kapsamlı 

açıklama dilekçemizin “17.B.” maddesinde bulunmaktadır.  

        28-29 MAYIS 1997 VE 2 MAYIS 1997 TARİHLİ GNKUR HRK.BŞK. KORG. ÇETİN DOĞAN 

TARAFINDAN VERİLEN BRİFİNGLER;  

Mahkemenin bir iki satırla geçiştirdiği, BÇG nin Başkanı Gnkur Hrk Bşk. Korg.Çetin Doğan 

Tarafından verilen brifingler sonunda da gazetelerde, brifingler ile ilgili haberler yayınlanmıştır. 

Ancak mahkeme TSK nın maksat ve niyetini açıklayan bu gazete haberlerini görmezden 

gelmiştir. 

 

Batı Çalışma Grubunun 10 Nisan 1997 tarihli kuruluş emrinde verilen görev kapsamında 

genel koordinasyonu Harekat Başkanlığına verilen ve bizzat Korg Çetin Doğan tarafından 
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sunumu yapılan brifingler Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında 28 ve 29 Nisan 1997 

tarihlerinde ve Harp Akademileri’nde 02 Mayıs 1997 tarihinde düzenlenmiştir. Bu brifingler kayda 

alınmış, çözümleri yapılmış ve arşivlenmiştir. FETÖ üyesi eski savcı Bilgili bu brifing 

metinlerinden umduğunu bulamadığından, çözümleri bulunan bu brifinglerden İddianamede 

sadece bir iki satırla “belirtilen tarihlerde brifingler verildiğini” belirterek geçiştirmiştir.   

 

Çetin Doğan tarafından verilen brifinglerin ana konuları ise;  PKK Terör Örgütü ve Türk-

Yunan ilişkileridir. İrtica ile mücadele konusu, sadece brifingin sonundaki soru-cevap kısmında 

gündeme gelmiştir. 28 Şubat MGK kararlarının kamuoyu gündeminde olmasından olsa gerek, 

basın, brifinglerin ana temalarından ziyade brifinglerin soru-cevap kısmını geniş olarak 

yansıtmıştır. 54. T.C. Hükümeti, verilen brifinglerin ne içeriğinde ne de brifing sonundaki soru-

cevap kısmında gündeme gelmemiştir. Kayda alınan brifingler ve basında yansımalarına ilişkin 

ayıntılı bilgi  sanık Çetin Doğan’ın savunmalarında, istinaf ve temyiz dilekçesinde bulunmaktadır. 

28 Nisan 1997 tarihinde verilen ilk brifing; YÖK, üniversite rektör ve temsilcilerine, 29 Nisan 1997 

tarihindeki  ikinci brifingin sabah oturumunda medya mensuplarına, öğleden sonra ise TÜSİAD, 

Bankalar, Sayıştay ve Danıştay temsilcilerine, 02 Mayıs tarihinde ise İstanbul’daki Üniversiteler, iş 

adamları, sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine verilmiştir. Bu brifinglerde ise, brifing 

çözüm tutanaklarından da anlaşılacağı gibi, brifinge katılan  kurum ve kuruluş mensuplarına 

talimat niteliği taşıyacak bir sunum kesinlikle yapılmamıştır.    

 

Brifinglerde yapılan konuşmaların bant çözümleri, brifing sonrası Komuta Katı için hazırlanan 

orijinal bilgi suretinin bir kopyası 15.01.2013 tarihinde sanık Çetin Doğan’ın Avukatı tarafından 

müvekkil  dilekçesinin EK-A’sı olarak mahkemeye verilmiştir. EK-A’nın içeriğinde brifinglerin açılış 

ve kapanış konuşmaları ile katılımcıların sorduğu sorulara verilen yanıtlar da yer almaktadır. Aynı 

tarihte brifinglerin basına yansımalarının tamamı da aynı dilekçenin EK-B’si olarak CD’ye kayıtlı 

olarak sunulmuştur. 

 

Verilen bu brifinglerin basında çok olumlu yansımaları olmuştur. Belli başlı gazetelerin 

manşetten verilen haberlerden örnekler aşağıda görülmektedir: 

 

 "Genelkurmay Harekât başkanı Çetin Doğan, ülkeyi asker yönetmiyor, Hükümet ve TBMM 

bizim üzerimizdedir, dedi," Radikal, 30 Nisan 1997  

 "Ordu: Devleti Koruyalım," 30 Nisan 1997 Radikal gazetesi 

 "Ordu: Öncelik İç Tehdit," Milliyet, 30 Nisan 1997 

 "Öncelik İç tehdit," Cumhuriyet, 30 Nisan 1997 

 "Milletin Ordusuyuz," Akşam, 30 Nisan 1997  

 "Tehdidin Adı İrtica," Milliyet, 30 Nisan 1997 

 "Ordu Gerginlik İstemiyor," Türkiye, 01 Mayıs 1997 

 "Şeriat Kara Para Aklıyor," Cumhuriyet, 01 Mayıs 1997 

Brifinglerin gazete manşetlerine ve köşe yazılarına yansımalarından örnekler aşağıdadır;  

 

30 Nisan 1997 Tarihli Radikal Gazetesi;  
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30 Nisan 1997 Tarihli Radikal Gazetesi 5.sayfa;  

 

        

 

30 Nisan 1997 tarihli AKŞAM Gazetesi;  

 

        

 

Dönemin önde gelen ‘ana akım’ köşe yazarlarının verilen brifinglere ilişkin yorumların ortak 

noktaları aşağıda özetlenmiştir: 
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 TSK’nin yönetime el koyma, darbe yapma gibi bir düşüncesi bulunmuyor. 

 Sorunlara, özellikle de irtica meselesine Türk aydınları ile birlikte bir çözüm arayışı 

içindeler. 

 Demokratikleşmeye engel olmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ifade ettiler. 

 Türkiye’nin Batı Avrupa Birliği ile entegre olması gerektiğini özellikle vurguladılar 

 Sivil toplum örgütlerinin, silahsız güçlerin en az Silahlı kuvvetler kadar önemli olduğunu, 

hatta da önce olduğunu belirttiler. 

 

Koray Düzgören –RADİKAL Gazetesi;  
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Kenan Akın-TÜRKİYE Gazetesi (30.04.1997) 
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Fatih Çekirge SABAH Gazetesi (30.04.1997); 
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Sonuç olarak, Genelkurmay Harekat Başkanliği koordinatörlüğünde icra edilen PKK, Türk-

Yunan sorunları “Kamuoyunu Bilgilendirme Brifinglerinde” sorulan sorulara verilen yanıtlarda ve 

yapılan beyanlarda atılı suça dayanak yapilabilecek bir husus bulunmadığı gerek gazete 

manşetleri ve gerekse gazetelerin önde gelen köşe yazarlarının yaptıkları yorumlarda açıkça 

görülmektedir. Buna karşılık yanlış anlaşılmalara meydan verilmemesi için özen gösterilmiş, Batı 
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Çalışma Grubunun görev yönergesinde belirtildiği gibi TSK’ni öne çıkarmadan Anayasada temel 

nitelikleri belirtilmiş Cumhuriyete ve demokratik ilkelere bağlılık dile getirilerek ‘Devletin Türk 

Silahlı Kuvvetleri tarafından yönetilmediği’,‘Ordumuzun üzerinde Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetinin ve onun üzerinde de Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin bulunduğu’ 

açıkça belirtilmiştir. Siyasi islama karşı geçit vermemek için de ‘Gnkur. Karargahında özel bir 

birim oluşturulduğu’ dile getirilmiştir.  

 

Bu brifinglerin içeriği ve ertesi gün gazetelerde çıkan haberler, mahkemenin 10-11 Haziran 

1997 tarihli brifinglere ilişkin iddiaları da açıkça yalanlamaktadır Ancak mahkeme, bu brifingleri 

ve ilgili gazete haberlerini özenle gizlemiştir.  

 

SSS. (47). BATI ÇALIŞMA GRUBU-YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU İRTİBATI YÜKSEKÖĞRETİM 

KURULU BAŞKANLIĞI (116.Kls: S: 1-521) (G.K.s.3344-3346): 

 

Açıklamamıza geçmeden önce mahkemenin gerekçeli kararda başlığa yazdığı;“YÜKSEK 

ÖĞRETİM KURULU” ifadesi yanlıştır. “YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI”  şeklinde, bitişik 

ve “Başkanlığı” da belirtilmek sureti ile yazılır. iddianamede ve gerekçeli karardaki  bu yazım 

biçiminin önemi, sahte belgelerde aynı hatanın sürekli görülüyor olmasıdır.   

 

Bu kısımda mahkemenin, YÖK Başkanlığı ile BÇG arasında sözde irtibat sağlandığını 

gerekçelendirmek için bir hayli çaba gösterdiği ve oldukça zorlandığı anlaşılmaktadır.  

MAHKEMENİN  İLERİ SÜRDÜĞÜ İRTİBATI GÖSTEREN HİÇ BİR TUTARLI, HİYERARŞİK, GERÇEK VE 

ANLAMLI BİR DELİLİNİN OLMADIĞI BU KISIMDAN AÇIKÇA ANLAŞILMAKTADIR. Mahkeme bu 

sözde irtibatın sağlandığına sözde kanıt olarak sahte CD 5 içinde bulunan;   

 

 10 NİSAN 1997 tarihli (Batı Çalışma Grubu) belgedeki; “veri tabanı oluşturmak üzere 

raporların gönderileceği”  ifadesini göstermiştir;  

 

Bu emrin 8.maddesinde mahkemenin bağlamından kopartıp alıntı yaptığı bu ifade  Gnkur 

Başkanlığı bağlısı  Kuvvet Komutanlıklarına, J.Gn.K.lığına ve  bağlı Komutanlıklara “GEREĞİ”,  MGK 

Genel Sekreterliğine “BİLGİ” olarak verilmiştir. YÖK BAŞKANLIĞI EMRİN “DAĞITIM”  KISMINDA 

YOKTUR.  Bu nedenle de  mahkemenin sıkça ifade ettiği gibi Gnkur Başkanlığınca YÖK 

Başkanlığına “AÇIK – KAPALI” bir görev ya da bilgi verilmemiş,  bir talepte bulunulmamıştır. BU 

EMİRDEN VE BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN KURULDUĞUNDAN YÖK BAŞKANLIĞININ HABERİ DAHİ 

YOKTUR.   

 

 29 NİSAN 1997 tarihli (Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi) belgedeki; “ilgili 

bakanlıklar,kamu kurum ve kuruşları ile istihbarat teşkilleri gibi çeşitli kanallardan elde edilecek 

bilgilerin gecikmeksizin Batı Çalışma Grubuna aktarılması sağlanacaktır” ifadesini göstermiştir 

(Kls.250 s. 1219-1221);  

Bu emir ile rapor sistemi kurulmuş ve Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığına “GEREĞİ”,  MGK 

Genel Sekreterliğine “BİLGİ” olarak verilmiştir. YÖK BAŞKANLIĞI EMRİN “DAĞITIM”  KISMINDA 

YOKTUR.  Bu nedenle de  Gnkur Başkanlığınca YÖK Başkanlığına “AÇIK –KAPALI” bir görev yada 

bilgi verilmemiş, bir talepte bulunulmamıştır. BU EMİRDEN VE RAPOR SİSTEMİNDEN YÖK 

BAŞKANLIĞININ HABERİ DAHİ YOKTUR. Emirde YÖK Başkanlığı için özel bir konum 
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belirlenmemiş, Batı Çalışma Grubuna YÖK Başkanlığı ile hiyerarşik ya da rapor bağlantısı 

kurulması yönünde bir emir verilmemiş, üniversitelerle ilgili özel bir bilgi tarif edilerek rapor 

edilmesi istenmemiştir. Emirde, Kuvvet K.lıklarına, ayırım yapılmaksızın  bakanlıklar dahil kamu 

kurum ve kuruluşları ile istihbarat teşkillerinden kendilerine ulaşacak  irticai faaliyetlerle ilgili 

bilgilerin rapor edilmesi istenmiştir. BU EMİR İDDİANIN AKSİNE YÖK İLE GNKUR BAŞKANLIĞI 

ARASINDA HİÇ BİR BİÇİMDE ÖZEL BİR İRTİBAT OLMADIĞINI GÖSTEREN AÇIK KANITTIR.  

Yükseköğretim kurumlarında, irticai faaliyetler dahil, Yıkıcı Bölücü faaliyetlere karışan 

personele ait tüm tespitler MİT Müsteşarlığı, EGM ve siyasi iradenin idari kontrolünde yönetilen 

Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulunca yapılmış ve YÖK Başkanlığına bu kurumlarca 

iletilmiştir.  Bu yönde ne Gnkur Bşk.lığından YÖK Başkanlığına, ne de YÖK Başkanlığından Gnkur 

Başkanlığına FETÖ üyesi savcı ve mahkemenin iddia ettiği gibi, herhangi bir sistemli aktarım 

yapılmamıştır.   

Bu durum YÖK Başkanlığından ele geçen gerçek  belgelerden açıkça anlaşılmaktadır. Ancak 

ne FETÖ üyesi savcı Bilgili ne de mahkeme heyeti dava dosyasında bulunan bu belge ile ilgili hiçbir 

değerlendirmede bulunmamış, hatta gizlemiştir. YÖK Başkanlığına ulaşan ve savcının hukuka 

aykırı olarak ”FİŞLEME” olarak adlandırdığı tüm tespitlerin,  MİT Müsteşarlığı, EGM ve UTKK 

tarafından (Bakanlıklardan) yapıldığı ve bu kurumlar tarafından YÖK Başkanlığına iletildiğini 

somut olarak açıklayan toplam 38 sayfadan oluşan,  özenle gizlenen ve gerekçeli kararda “YÖK 

Başkanlığından Gelen Belgeler” kısmında ve bu bölümde hiç söz edilmeyen belge (Kls.76 s.246-

283), dilekçemizin “YÖK Başkanlığından Gelen Belgeler” Başlıklı “20.YY.3).d.” maddesinde 

açıklanmıştır.  

 

Mahkemenin sözde belgelere dayanarak açıklamaya çalıştığı sözde Gnkur Başkanlığı-YÖK 

irtibatına cevaplarımıza geçmeden önce, 1997 yılında yürürlükte olan ve kaynağını anayasadan 

alan 6 Kasım 1981 tarihli R.G.de yayınlanarak yürürlüğe giren  2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununda yer alan hükümleri ve bu kanun uyarınca Gnkur Başkanlığınca seçilen 

Cumhurbaşkanınca Yükseköğretim Kurullarına atanan kişilerin hangi gerekçe bu kurullara 

atandığını açıklamamız gereklidir. Mahkeme, YÖK Kanunundan  ve bu kurul üyelerinin hangi 

gerekçe ile bu kurullarda görev aldığından hiçbir biçimde söz etmemiş, gerekçesinde yer 

vermemiştir. Bu nedenle de, mahkemenin yasaya dayanmayan subjektik varsayım gerekçesinin 

hukuki bir değeri ve dayanağı yoktur.   

 

2547 S.K.nun 5.c.maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurumlarının özellikleri eğitim-öğretim 

dalları ile amaçları gözetilerek eğitim-öğretimde birlik sağlanması öngörülmektedir.  TSK ya 

Kurmay Subay yetiştiren Harp Akademileri ile Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Milli Güvenlik 

Akademisi  Gnkur Başkanlığına bağlı olarak  3563 sayılı kanun özel hükümlerine tabidir.  Harp 

Okulları (o dönemde) 4.08.1971 tarih ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanunu hükümlerine tabi olarak 

yine aynı şekilde Kuvvet Komutanlıklarına bağlı olarak eğitim ve öğretim, idarî ve diğer 

faaliyetlerin yürütülmesi ve denetimi ilgili kuvvet komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığınca 

yapılır. Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulları (O dönem) ve 2002 yılından sonra Astsubay Meslek 

Okulları 926 S.K ve 4752 S.K hükümlerine tabi olarak eğitim-öğretim ve denetleme Genelkurmay 

Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel 

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca plânlanır ve gerçekleştirilir. Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi 2955 S.K. özel hükümlerine tabi ve Gnkur başkanlığına bağlı olarak olarak Muvazzaf 
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Tabip Subay ihiyacını karşılar. Bunun yanında; Gnkur Başkanlığı ve Kuvvet K.lıklarına bağlı 

yukarıda sayılan Yükseköğretim kurumlarına okuyan öğrenciler ile akademik veya akademik 

olmayan tüm personel YÖK’e bağlı ÖSYM’nin açmış olduğı ÖSS Öğrenci Seçme Sınavı), LES (Lisan 

Üstü Sınavı), TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sınavları yolu ile bu kadrolara ve okullara 

yerleştirilmişlerdir. O dönemde rütbeli personelin %30’u yüksek lisans, %15’i Doktora (Harp 

Akademileri Yüksek Lisans Eğitimleri hariç) eğitimlerini Üniversitelerden karşılamıştır.   

 

TSK nın Gnkur Başkanlığı bünyesindeki yukarıda sayılan yoğun eğitim-öğretim ihtiyaçları 

nedeni ile 2547 S.K.nun ile TSK ya bağlı Eğitim-Öğretim kurumlarının özel kanunlarda gösterilen  

amaçlarına uygun şekilde TSK ve YÖK arasında koordinasyonun ve eğitim-öğretim birliğinin 

sağlanması mutlak olarak zorunludur. Bu nedenle 2547 S.K. hükmü uyarınca Gnkur. Başkanlığı 

bünyesinden seçilen bir kişi Yukseköğretim Kuruluna, bir kişi  Yükseköğretim Denetleme Kuruluna 

Cumhurbaşkanınca atanır. Mahkeme bu hususları değerlendirmeden, uydurma belgelerle ve 

varsayımla atılı suça gerekçe oluşturmuştur. Mahkemenin kararına  dayanak teşkil eden sözde 

belgelere cevaplarımız ise aşağıdadır;   

 

 6 MAYIS 1997 ( Batı Harekat Konsepti) belgesindeki;  “mümtaz Bilim ve din adamlarının 

yönlendirilmesi ve yüreklendirilmesi halinde mücadeleye çok büyük fayda sağlayacakları, 

irticacıları kendi silahlarıyla vuracakları”, “bu nedenle… üniversite öğretim üyeleri, aydın din 

adamları, halk arasında itibar sağlamış değerli şahsiyetlerle samimi ilişkiler içinde bulunulmalı ve 

onlardan yaralanma yolları araştırılmalıdır” ifadesini göstermiştir;  

 

Sahte CD 5 içinde bulunan bu sözde dijital  belge hiçbir tereddüt olmaksızın üretilmiş 

kumpas belgesidir.  Bu husus dilekçemizin pek çok maddesinde yer almakla birlikte “20.MM”, 

“21.” ve “39.” maddelerinde detayları ile açıklanmıştır.  Bu sözde belgenin “DAĞITIM” hanesinde 

YÖK Başkanlığı da bulunmamaktadır. Bu sahte belgenin imha edildiğini gösteren sahte imha 

tutanakları üretilerek üzerinde FETÖ üyeleri Köse ve Bilgili tarafından manipülasyon ve gizleme 

yapılmış, yine bu tatanakların aslı adli emanetten kaçırılmıştır. Bu nedenle 6 Mayıs 1997 tarihli 

sözde belge, atılı suça delil olamayacağı gibi, bu kısımda söz edilen YÖK Başkanlığı ile BÇG 

arasında her hangi bir irtibata da zaten delil olamaz.  

 

Davada yargılanan tek sivil kişi  YÖK eski Başkanı  Prof.Dr.Kemal Gürüz’dür.  O dönemde 

Anayasa Gereği Gnkur Başkanı tarafından teklif edilen C.Başkanı tarafından atanan ve atandığı 

tarihte emekli asker kişi olarak YÖK üyeliği görevi yapan Korg. Erdoğan Öznal’da sanıktır. Bu 

ifadeyi kanıt olarak koyan mahkeme şu sorulara da cevap vermelidir;  Sözde belgede yer aldığı 

şekilde; BÇG nin sözde yararlandığı tek mümtaz bilim adamı Kemal Gürüz müdür?  BÇG nin 

sözde irtibat kurduğu ve İrticacıları kendi silahları ile vuracak olan (!) diğer mümtaz din ve bilim 

adamları, öğretim üyeleri nerededir?   

 

 27 MAYIS 1997 tarihli (Batı Eylem Planı)  belgedeki;  “Cumhuriyetin temel nitelikleri olan 

Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olma özelliklerini muhafaza 

ve devam ettirmek maksadıyla; 

(1) Siyasi Partiler 
(2) Üniversiteler 
(3) Sendikalar 
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(4) Demokratik Kitle Örgütleri 
(5) Kadın ve gençlik teşekkülleri 
(6) Medya 
 
Vasıtasıyla kamuoyunun olumlu yönlendirilmesini sağlamak ve her düzeyde yapılacak 

bilimsel toplantılar (Panel, sempozyum, açık oturum, konferans v.b.) gösteri ve mitinglerle 
halkın tepkisini sağlamak “ 
 

YÖK’le ilgili Üniversitelerdeki irticai faaliyetleri tespit etmek, 
 
Suç unsuru tespit edilen militan konumundaki öğrenciler hakkında işlem yapılmasını 

sağlamak 
 
Atatürk’ü tanıtıcı programlar hazırlattırılarak bu kitleye ulaşmaya, aynı zamanda laik 

cepheyi güçlendirmeye çalışmak. 
 

Atatürkçü Düşünce Derneği, Kemalist Atılım Derneği, Emekli subay/astbsubay dernekleri, 

şehit ve gazi dernekleri vb., Atatürkçülüğü ve laikliği şiar edinen derneklerin durumu başlığı 

altında,.  Atatürkçü düşünceye sahip üniversite öğretim üyeleri, üst düzey bürokratlar, tanınmış 

basın/yayın elemanları ve derneklerinin yöneticileri, tanınmış iş adamları, medyatik ve 

popülaritesi yüksek şahısların bu derneklere üye olmalarını sağlamak ve bunu basın/yayın 

organlarında kullanmak. 

 
Devlet memurları, öğrenciler, hemşire ve hasta bakıcılar vb. özellik arz eden personel 

kıyafetleri ile ilgili yönetmeliklerin kanunlara uygun olmasını ve uygulanmasını sağlamak,” 
ifadelerini göstermiştir;  

 

Sahte CD 5 içinde bulunan 27 Mayıs 1997 tarihli bu sözde dijital  belge  6 Mayıs 1997 tarihli 

sözde belge gibi hiçbir tereddüt olmaksızın üretilmiş kumpas belgesidir.  Bu husus dilekçemizin 

pek çok maddesinde yer almakla birlikte “20.NN”, “21.” ve “39.” maddelerinde detayları ile 

açıklanmıştır. Bu sözde belgenin “DAĞITIM” hanesinde YÖK Başkanlığı da bulunmamaktadır. Bu 

sahte belgenin bir nushası (Adli Müş.nushası) FETÖ üyesi Adli Müşavir M.Köse tarafından  

üretilmiş, bariz sahteliği nedeni ile belge adli emanetten kaçırılmış, imha edildiğini gösteren sahte 

imha tutanakları üretilerek üzerinde FETÖ üyeleri Köse ve Bilgili tarafından manipülasyon ve 

gizleme yapılmış, yine bu tatanakların da aslı adli emanetten kaçırılmıştır.  Bu nedenle 6 Mayıs 

1997 tarihli sözde belge, atılı suça delil olamayacağı gibi, hem sahteliği hem de içeriği bakımından 

bu kısımda söz edilen YÖK Başkanlığı ile BÇG arasında her hangi bir irtibata da zaten delil 

olamaz.  

  

Bu sözde belge sahte olmakla birlikte, bu belgenin sadece dava açısından değil, FETÖ 

hedefleri ve işbirlikçi paralel siyaset bakımından, hem mahkemenizin, hem de bu uzun vadeli  

süregelen geniş kumpas organizasyonun hesap vereceği yargı makamlarının dikkatine sunulması 

açısından da, yeri gelmişken bazı hususların açıklanmasında yarar görmekteyiz;   

 

Bu dava ile; FETÖ ve birlikte yol aldıkları yoldaşlarınca siyaseten bir çok ara kazanım elde 

edilmesinin yanı sıra esasen sanıkların değil, temelde demokratik laik Cumhuriyetin, Atatürk ilke 

ve devrimleri ile şekillenmiş kurucu anayasamızın yargılandığını, TSK ve  devlet kurumlarının  sinsi 

ideolojiler doğrultusunda şekillendirilmeye çalışıldığını dilekçemizde ve henüz FETÖ ismi ortada 
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yokken savunmalarımızda sıkça tekrar ettik.  Yargının halkın güvenini kaybettiği, siyasi düşünce ve 

ideolojilere o ya da bu şekilde hizmet ettiği somut örneklerle zaten bilinmekte ve bu dava da ileri 

sürülen anlamsız, üretilmiş, vasat bir aklın bile kolaylıkla kavrayabileceği kumpasın ısrarla 

görmezden gelinerek, yine siyasete alet edileceği uygun bir zamanda gündeme getirilmek üzere 

bu dava sürdürülmektedir.  Bunların farkında olunmadığını ve halkımızında görmediğini sanmak, 

sadece sananların yanılgısıdır.  

 

Bu kumpas belge de, “Balyoz” kumpas davasında olduğu gibi, satır aralarına “Atatürkçü 

düşünceye sahip üniversite öğretim üyelerinin … vs., bu derneklere üye olmalarını sağlamak ve 

bunu basın/yayın organlarında kullanmak”  gibi enjektelerle,  Atatürkçü düşünce ile şekillenmiş 

ne kadar bağımsız meşru faaliyet varsa, ne kadar örgüt ve aydın varsa neredeyse tamamını 

kapsayacak şekilde “Atatürkçü” “Aydın” sıfatları da kullanılarak butün bu kişi, kurum ve 

demokratik örgütleri sözde darbe ve BÇG ile ilişkilendirip, her an müdahale edilebilecek 

potansiyel “darbeci” konumuna sokmak, Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerini korumak adına 

yürütülen her faaliyetin sanki bir sözde darbeye hizmet için  yapıldığını, halkın cumhuriyete sahip 

çıkan tüm faaliyetlerinin darbe destekçiliği olduğunu, kendi sapkın ideolojilerine aykırı düşen 

basın araçlarının darbe çığırtkanlığı yaptığını, kendi sanal gerçekliklerinin dışında cumhuriyet 

hassasiyet ve gerçekliğinin sanal olduğu  subliminal mesajının verildiği görülmektedir.  Belge 

aralarında özellikle “Atatürk” adının “darbe” söcüğü ile  yan yana kullanması ve  yargıya konu 

edilmesi ile esas amacın;  bütün bu demokratik faaliyetler, demokratik örgütler, basın  ve aydın 

kişiler üzerinde açık bir baskı aracı oluşturmak, potansiyel darbeci olarak her an haklarında işlem 

yapmak üzere sindirmek ve kendi ideolojilerinin hakim kılmak olduğu açıkça görülmektedir.   

 

Bu kumpas belgelerinde, darbe kılıfı altında, ne kadar yasal ve meşru işlem, eylem ve faaliyet 

varsa neredeyse tamamı suç unsuru olarak gösterilmeye ve bu sözde işlem ve eylemlerle 

ilişkilendirilmek üzere potansiyel suçlu bir kitle yaratılmaya çalışıldığı da görülmektedir.   

 

İddianameden aynen alıntı yapılan, mahkemenin altına çizerek  BÇG ile YÖK arasındaki sözde 

irtibata kanıt gösterdiği “YÖK’le ilgili Üniversitelerdeki irticai faaliyetleri tespit etmek” 

cümlesinin de esasen, bu faaliyetin suç teşkil ettiğinin subliminal mesajını vermekten öte bir 

anlamı yoktur. Ancak, bir devlet kurumunun kendi sorumluk alanında ve kendi kararı ile, üstelik 

bu yönde Bakanlar kurulu kararına dayalı bir Başbakanlık direktifi mevcut iken, kendi görev ve 

sorumluluğu kapsamında işlem başlatması için BÇG  ile irtibatına ve direktifine de zaten ihtiyacı 

yoktur. Esasen irtica ile mücadele sadece siyasi iradenin direktifi ile değil,  anayasanın başlangıç 

metninde vücut bulan Atatürk ilkelerinin ve anayasanın açık ve kesin emri olduğu kadar, ne dün 

ne bugün ne de yarın hiç kimse ya da hiçbir kurum tarafından suç olarak tanımlanması mümkün 

olmayan, aksine vazgeçilemez tabi ve mutlak bir görevdir.  

 

Özellikle, 27 Mayıs 1997 tarihli sözde belge ve diğer sahte belgeler üretilerek diğer kumpas 

davalarında olduğu gibi, dozunu artıran bir yoğunlukla, esasen dış destekli bir siyasi ideolojinin 

yoğun harekatının ve rejim dizaynı için  girişilen sistemli ve stratejik saldırıların, bu odakların  çok 

iyi bildiği gibi  zaten farkında olunduğu ve bu davanın esasen bu farkındalığın önlenmesi ve emsal 

yaratılması için kotarıldığı da açıktır.    
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 5  MAYIS 1997 tarihli (Dz.K.K.lığının BÇG Bilgi İhtiyaçları) belgedeki;  “ a.Tüm dernekler, 

vakıflar, meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları  b.Yüksek Öğrenim 

Kurumları (Fakülte, yüksekokul ve enstitüler) Yurtlar d.Üst düzey yöneticiler…… (görevlilere  ait 

biyografiler, anılan şahısların siyasi görüş/yönleri.” İfadelerini göstermiştir;  

 

Mahkeme bu ifadeyi yazarken sadece “Yüksek Öğretim Kurumları (Fakülte, yüksekokul ve 

enstitüler)” ifadesini koyu yazıp öne çıkartarak bu direktifin doğrudan YÖK ile olmasa da, 

Yükseköğretim Kurumları ile  bir bağlantısı varmış algısı yaratmaya çalışmıştır.   

Bu belgenin Gnkur Başkanlığında kurulan BÇG ile ilgisi de yoktur. Tamamen Dz.K.K.lığını 

kendi insiyatifi ile hazırlanmış ve Ankara DGM de açılan davaya konu olmuş ve aklanmış bir 

belgedir. Kaldı ki bu belge de; YÖK Başkanlığı ile bir bağlantı ve hiyerarşik bir ilişki kurulması 

yönünde bir direktif yoktur. Bu belge de; yargı kararlarında da belirtildiği gibi, açık kaynaklardan 

bilgi toplanmasına yönelik bir direktif söz konusudur.  

 BÇG Kriz Masası Kurulu (Kls.8 s.211) belgesinde; Not: olarak yazılan  “YÖK.Bşk.lığına 

gönderilecek evraklar elden kurye ile (a: Prof.Dr.Sedat ARITÜRK YÖK Dnt.Krl.Bşk.; b: 

E.Korg.Erdoğan ÖZNAL YÖK üyesi) gönderilecek…” İfadelerini sözde kanıt olarak yazarak,    

Değerlendirmede; “ … şeklindeki ibarelerden Batı Çalışma Grubu Kriz Masası kurulunda 

alınan YÖK’le ilgili kararların kurye ile YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof.Dr.Sedat Arıtürk’e ya 

da YÖK Üyesi Emekli Korgeneral Erdoğan Öznal’a gönderilmek suretiyle gereğinin yapıldığı 

anlaşılmaktadır” demektedir.  

Yani mahkeme, esasen somut bir delili olmaksızın,  sadece bu sahte belgenin “Not” 

kısmında yer alan bu ifadeden GEREĞİNİN YAPILDIĞINI ANLAMIŞTIR (!). MAHKEMENİN 

ORTAYA KOYABİLDİĞİ BAŞKACA SOMUT BİR DELİLİ YOKTUR. CD 5 içinde bulunan bu belge 

uydurulmuş sözde belgedir. 

 

 Sahte CD 5 içinde bulunan bu sözde dijital belgenin ve sözde “BÇG Kriz Masası Kurulu” nun 

sahte olduğu, dilekçemizin “Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu Başlıklı Belge” “20.Z.” ve  “Kriz 

Masası Grubu, Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu, Kriz Masası, BÇG Üst Kurulu, Üst Kurul ve 

Batı Çalışma Grubu” başlıklı “20.V” maddelerinde detayları ile açıklanmıştır.  Sözde belge 

aşağıdadır (Kls.8 s.211);  
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Gnkur Başkanlığından YÖK Başkanlığına gönderilen evrakların birkaç adet ile sınırlı olduğu, ve 

sadece 1998 yılına ait bir adet evraka işlem yapıldığı, evrakların ise, Gnkur Başkanlığından  evrak 

kaydı yapılarak ve MİT ile İçişleri Bakanlığına da bilgi verilmek sureti ile gönderildiği, bu nedenle 

de hiçbir evrakın belli bir kişiye elden teslim edilmediği görülmektedir. Bu yönde tek bir somut 

delil de dosyada bulunmamaktadır.   

 

Sanık Halil Kemal Gürüz savcılık ifadesinde (G.K.s.1217-1218); “Batı Çalışma Grubu Kriz 

Masasında YÖK.Bşk.lığına gönderilecek evrakların elden kurye ile (a.Prof.Dr.Sedat ARITÜRK YÖK. 

Dnt.Krl.Bşk.na, b.E.Korg.Erdogan ÖNAL YÖK üyesi) gönderileceği belirtilmiş ise de; kurye ile 

gönderilmiş herhangi bir belge ve belgeyi getiren bir kurye bulunmadığını, bu kapsamda 

Batı Çalışma Grubunun direktifleri ile YÖK’te herhangi bir faaliyet yürütmediğini, 

Kendisine gösterilen fıhrist20 yazan yeşil renkli ve dilek inşaat yazan mavi renkli ajandaları 

ilk kez gördüğünü, kendi YÖK Başkanlığı döneminde bu konuda herhangi bir talimatı, 

yönlendirmesi olmadığını. YÖK Başkanlığının kişilerin durumları ile ilgili böyle bir istihbarat 
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toplama ve bilgi biriktirme görevi bulunmadığını, ancak sicil amirlerinin kanaat edinmek için bilgi 

toplayabildiklerini, fakat bu şekilde bir arşivleme yapılmadığını, kendi zamanında da bu şekilde bir 

çalışma yapıldığını bilmediğini,” 

 

Sanık Halil Kemal Gürüz mahkemedeki ifadesinde (G.K.s.1223); “Görevde bulundukları süre 

zarfında ne Erdoğan Öznal ne de Sedat Arıtürk bırakınız BÇG’den belge veya haber getirmeyi 

Türk Silahlı kuvvetleri veya Genel Kurmay Başkanlığı Milli Güvenlik Kurulu Genel sekreterliğinin 

istek, görüş veya düşüncelerine dair en küçük bir telkin veya imada dahi bulunmamışlardır. 

İddianamede de bunun aksini ortaya koyan hiçbir ibare dahi yoktur. 

 

Genel Kurmay Başkanlığı ve MGK Genel Sekreterliğinden YÖK başkanlığına gelen ve YÖK 

başkanlığında yerleşik usüllere göre arşivlenmiş resmi yazılar ortada iken BÇG ile YÖK arasında 

kuryeler vasıtasıyla sanki ayrıca gizi bir haberleşme kanalının bulunduğunu ileri sürmek kendi 

içinde tutarsız ve abestir. Batı Çalışma grubu faaliyetleri analizi başlığı altında iddianamede yer 

alan bilgilere göre Genel Kurmay Başkanlığı ve MGK genel sekreterliğinden sadece YÖK ‘e değil 

çeşitli bakanlıklara MİT müsteşarlığına, Diyanet işleri başkanlığına, RÜTÜK başkanlığına ve 

Emniyet genel müdürlüğüne de çok sayıda belge gönderilmiştir. 

 

Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterliğinden gelen gizili ve 

kişiye özel damgalı yazıların tarafımdan özel olarak arşivlenmediği de açık bunlar hepsi orda 

duruyor normal resmi kurumlarda anayasal bir kurumun evrak sistemi içinde kayda girmiş 

duruyor yani darbe için mi bilmem ne hazırlığı içinde olunsa böyle bir bağlantı olsa böyle 

arşivlenmiş yazılarla mı bunlar yapılacak, anayasal kurumlardan resmi kanallardan gelen ve 

başka bir anayasal kurumlarda arşivlenen resmi yazıları darbe teşebbüsünün kanıtı olarak kabul 

etmek hukukun temele ilkelerine aykırı olmanın ötesinde mantık ve vicdana sığar mı.” Şeklinde 

beyanda bulunarak iddiayı reddetmiştir.  

 

3) 17 EYLÜL 1998 TARİHİNE KADAR GNKUR BAŞKANLIĞINDAN YÖK BAŞKANLIĞINA 

GÖNDERİLEN (BİR KAÇ ADET) EVRAKTAN SADECE BİR ADEDİNE 1998 YILINDA İŞLEM 

YAPMIŞTIR. REFAH-YOL HÜKÜMETİ VE ATILI SUÇLA İLİŞKİSİ YOKTUR ;   

 

Gnkur Başkanlığından YÖK Başkanlığına gönredilen evrakların birkaç adet ile  sınırlı olduğu ve 

sadece bir adedine işlem yapıldığı mahkemenin dosyaya koyduğu belgelerden dahi 

anlaşılmaktadır; CD 5 içinde bulunan ve mahkemenin delil olarak gerekçeli karara dahil ettiği  

"Batı Çalışma Grubunun Aldığı Kararlara Uygun Olarak Yapılan İşlemler" başlıklı belgeden  17 

Eylül 1998 tarihi itibari ile YÖK Başkanlığınca sadece 1 (bir) adet evraka işlem yapıldığı 

görülmektedir (G.K.s.3026) (Kls.8 s.160-170 Pdf: s. 160-170);   
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YÖK Başkanlığının işlem yaptığı bu evrak ise; Refah Yol hükümeti ile ilişkisi bulunmayan 

1998 yılına ait olup, yukarıdaki belgenin 147. Sırasında; “Gnkur.Bşk.lığının 15 Mayıs 1998 gün ve 

HRK : 7130-104- 98/İGHD PI.Ş.(6) 248 sayılı İrticai faaliyetleri nedeniyle TSK’den ilişiği kesilen 

personel konulu yazısı. -YÖK Bşk.lığının 24 Haziran 1998 gün ve SAYI : B.30.0.PER.0.00.00. 01-

05.001-5958 sayılı cevabi yazısı” dır.   

 
Bu evrakın Gnkur Başkanlığınca YÖK başkanlığına gönderilen ve  YÖK BAŞKANLIĞINCA 

İŞLEM YAPILAN TEK EVRAK olduğu görülmektedir. Evrak içeriğinin de; TSK dan ilişiği kesilen 

personelle ilgili olduğu, YÖK başkanlığının görev alanına giren atılı suça ilişkin Yüksek Öğretim 

Kurumları ile ilgili her hangi bir evraka  işlem yapılmadığı anlaşılmaktadır.Bu nedenle, 

mahkemenin YÖK Başkanlığı ve BÇG arasında iddia ettiği şekilde bir ilişkinin olmadığı, 

mahkemenin delil olarak dosyaya koyduğu belgeden anlaşılmaktadır. Mahkemenin sözde BÇG-

YÖK bağlantı iddiası da bu belge ile çökmüştür. 

 

Konu dilekçemizin  “20.RR. 2).”  maddesindeki "Batı Çalışma Grubunun Aldığı Kararlara 

Uygun Olarak Yapılan İşlemler" başlığı altında açıklanmıştır. 

 

4) YÖK BAŞKANLIĞININ İDARİ İŞLEM VE EYLEMLERİNİN BÇG İLE İLGİSİ YOKTUR. KENDİ 

GÖREV ALANI İÇİNDEKİ YETKİ VE SORUMLULUĞU İLE İCRA EDİLMİŞ, YASALARA VE HÜKÜMET 

DİRTEKTİFLERİNE UYGUN İDARİ İŞLEMLERDİR;  

Bu konu sanık Kemal Gürüz ve sanık Erdoğan Öznal’ın savunmalarında ve istinaf 

dilekçelerinde detayları ile açıklanmıştır.   

Sanık Halil Kemal Gürüz mahkemedeki ifadesinde (G.K.s.1221) ; 10 Nisan 1997 tarihinde 

Genel Kurmay Başkanlığında kurulan Batı Çalışma grubunun şubesi gibi çalışmış ve faaliyet 
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göstermiş BÇG ‘nin amacı ve faaliyetleri doğrultusunda icraatlarda bulunmuş BÇG ‘nin 

talimatlarını yerine getirmiş bu iddia ve buna dayalı suçlamaları tümüyle red ediyorum. BÇG ‘nin 

adını daha önce sadece medyadan duymuştuk. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu.” 

Demektedir.  

 

YÖK Başkanı Kemal Gürüz mahkemedeki ifadesinde;  YÖK Başkanlığı ile Gnkur Başkanlığı 

arasında hiçbir ilişkinin bulunmadığını,  BÇG nin varlığından haberdar olmadığını ve işlem ve 

eylemlerinin tamamının  yasalara ve hükümet kararlarına uygun olduğunu beyan etmektedir;  

 

Sanık Halil Kemal Gürüz mahkemedeki ifadesinde (G.K.s.1222) ; 28 Şubat 1997 tarih ve 406 

sayılı MGK kararları bunlar çok konuşuldu üzerinde durmayacağım ama şu hususu belirtmek 

istiyorum Başbakanlık genelgesini okuduğunuzda çok açık görüyorsunuz ki hükümet tam 

anlamıyla bu kararların tam arkasında YÖK başbakanlığa bağlı değil ama YÖK gökten zembile 

inmiş bir kurum da değil Türk devletinin Türk milletinin anayasal bir kurumu dolayısıyla MGK 

kararları tabi ki YÖK ve Üniversiteleri de bağlar biz de konuyu bu bakımdan önemsedik ve bu 

şekilde yaklaşık değerlendirdik kaldı ki 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 4 ve 5. 

maddelerine göre bu kararlara yansıyan Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkeleri Türk Yüksek 

öğretim sisteminin de felsefi temelini oluşturmaktadır. Bu ilkelere aykırı davranış ve tutumlara 

Türk Üniversitelerinde yer olmadığı açıktır kısacası anılan MGK kararları YÖK ve üniversiteler 

açısından yeni bir durum yaratmamıştır. 

 

Sanık Halil Kemal Gürüz mahkemedeki ifadesinde (G.K.s.1224); Yürütme kurulu bu 

yönetmelik ve genel esaslara göre kararlar alır ve yürütme kurulu aynı zamanda Rektörler ve 

Dekanlar dışında tüm üniversite personelinin yüksek disiplin kuruldur. Rektör ve Dekanlar için 

ise yüksek disiplin kurulu genel kuruldur ancak YÖK başkanı kurulduğu günden beri teamül 

olarak yüksek disiplin kurulu toplantılarına Rektör ve Dekanlarınki hariç teamül olarak katılmaz 

bir başkan vekili bu konuda başkanlık eder her iki kurulun da aldığı tüm kararlar karar defterine 

yazılır ve arşivlenir Yüksek Disiplin Kurulunun kararları da arşivlenmiştir iddianamede de yer 

alıyor bunlar ve alınan bu kararların tümü yargı denetimine tabidir yapılan bu 

işlemlerin hepsi yargıdan geçmiştir. 

 

Batı Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Analizi (Kls.8 s.226 – 245) 20 sayfa belgede;  Faaliyet 

analizinde “KAYNAK” sütununda   YÖK Başkanlığından gelen ve icra edilen TEK BİR FAALİYET VE 

BELGE DE YOKTUR.   

 

TTT. (48). YÖK BAŞKANLIĞINDAN GELEN BELGELER (116.Kls: S: 1-521) (G.K.s.3346-3392) 

 

BU BAŞLIK ALTINDA SAYILAN HİÇ BİR BELGENİN CMK’YA UYGUN ARAMA-EL KOYMA 

TUTANAKLARI İLE YÖK GÖREVLİLERİNCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİĞİ İDDİA 

EDİLEN BELGELERİN SAYIM-DÖKÜMÜ YAPILMIŞ TESLİM TUTANAKLARI YOKTUR. BU BAŞLIK 

ALTINDA SAYILAN HİÇ BİR BELGE CMK’YA UYGUN DELİL NİTELİĞİ TAŞIYAMAZ.  
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 BELGELERİN DELİL NİTELİĞİ;  

 

1) Gerekçeli kararda (s.3346); “YÖK Başkanlığından 18.04.2013 tarihli resmi yazı ile 

YÖK Büyük arşivinde bulunan 1996-2003 yılları itibariyle personel bölümü ile Hukuk Müşavirliği 

arşivlerinin istenmesi üzerine YÖK’ten alınan belgeler arasından;” …  

 

 şeklinde belirtilerek 17 adet belge sayılmaktadır. YÖK Başkanlığı Hukuk Müşavirliği arşivinin, kim 

tarafından teslim edildiği, hangi Emniyet Görevlisi tarafından teslim alındığı ve teslim alınan 

arşivin hangi belgelerden oluştuğuna ilişkin TESLİM TUTANAĞI YOKTUR.   Envanteri belli olmayan 

ve sayım-döküm/teslim tutanağı bulunmayan YÖK Hukuk Müşavirliği arşivinin sayım-döküm 

yapılmadan ve tutanak düzenlenmeden Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü ve  

Emniyet Müdürlüğünde yapılan incelemede (!), içinde 12 Mayıs 1997 tarihli Kenan Deniz imzalı 

(fotokopi) belgenin de olduğunun iddia edildiği  İl Emniyet Müdürlüğününün 19.04.2013 tarih ve 

TEM ŞB.MD.HAMZA BAYINDIR imzalı, Ankara C.Başsavcılığına gönderdiği yazıdan 

anlaşılmaktadır.Gerekçeli kararda YÖK Hukuk Müşavirliğinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki 

incelemesinde 17 Adet belgenin bulunduğu ifade edilerek bu belgeler sayılmaktadır. Sayılan bu 

belgelerin CMK’YA UYGUN DELİL NİTELİĞİ YOKTUR. TEM Şb.Md.Hamza Bayındır imzalı yazı 

aşağıdadır;  

 

                    
 

FETÖ üyesi Bilgili’nin YÖK Hukuk arşivinde yer aldığı tutanakla tespit edilmeyen, var 

olduğunu kanıtlamaya çalıştığı sözde belgeye ilişkin Emanet Eşya Makbuzu aşağıdadır;  
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  Araştırma tutanağında imzası bulunan TEM Şb.Md. HAMZA BAYINDIR,  FETÖ üyesi savcı 

Bilgili ile birlikte Kozmik Büro ve Selam-Tevhit Kumpası davalarında tutuklanmış, yargılanmış ve 

meslekten ihraç edilmiştir.  Ayrıca, Hamza Bayındır imzalı 19 Nisan 2013 tarihli evrak ve Bilgili 

imzalı makbuzda da “ YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU” ifadeleri de dikakat çekmektedir. İfadenin 

“YÜKSEK ÖĞRETİM” şeklinde ayrık değil, “YÜKSEKÖĞRETİM” şeklinde bitişik yazılması, 

“KURUM” değil “KURUL” olması gerekirdi. Ancak bu yazım biçiminin, sahte CD 5 içindeki sahte 

belgeler ve diğer üretilmiş belgeler üzerindeki yazım hatası ile BİREBİR UYUŞTUĞU DA 

GÖRÜLMEKTEDİR.  Bu tür detaylar kumpasçıların arkalarında bıraktıkları önemli izlerdir.  

 

2) Gerekçeli kararda (s.3351) ; “Ankara C.Başsavcılığınca (TMK 10. Madde ile Yetkili ve 

Görevli) yürütülen 2011/206 sayılı soruşturma ile birleştirilen Ankara C.Başsavcılığınca yürütülen 

2011/91239 sayılı soruşturma kapsamında; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 

22.02.2012 günü Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edilen, üzerinde “Fihrist 20” ibaresi bulunan, 

aramaya katılan görevlilerce (21) numara ile numaralandırılan, yeşil renkli, ilk sayfasında (1), son 

sayfasında (311) yazan (2 – 3 – 4 – 5 yazılı sayfalar yok) ajandanın yapılan incelemesinde;” 

 

şeklinde belirtilerek YEŞİL RENKLİ “Fihrist 20” ibaresi bulunan ajandanın, yapılan aramada 

bulunduğundan söz edilmemektedir. Ancak, ARAMA-EL KOYMA TUTANAĞI DOSYADA YOKTUR.  

CMK’YA UYGUN DELİL NİTELİĞİ TAŞIYAMAZ.  

 

3) Gerekçeli kararda (s.3352); “Ankara C.Başsavcılığınca (TMK 10.Madde ile Yetkili ve 

Görevli) yürütülen 2011/206 sayılı soruşturma ile birleştirilen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 

yürütülen 2011/91239 sayılı soruşturma kapsamında; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 

tarafından 22.02.2012 günü Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edilen, Mavi Renkli, üzerinde 

“Dilek İnşaat” ibaresi bulunan ve arama sırasında görevliler tarafından (56) ile numaralandırılan, 

(170) sayfadan oluşan ajandanın yapılan incelemesinde;” şeklinde belirtilerek; 
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MAVİ RENKLİ “Dilek İnşaat” ibaresi bulunan ajandanın, yapılan aramada bulunduğundan 

söz edilmemektedir. SAYIM-DÖKÜM/TESLİM TUTANAĞI DOSYADA YOKTUR. Kim tarafından 

nerede bulunduğu, kim tarafından teslim edildiği, hangi Emniyet Görevlisi tarafından teslim 

alındığı belli değildir. CMK’YA UYGUN DELİL NİTELİĞİ TAŞIYAMAZ.  

 

4) Gerekçeli kararda (s.3352); Ankara C.Başsavcılığınca (CMK 250.Madde ile Yetkili ve 

Görevli) yürütülen 2011/206 sayılı soruşturma ile birleştirilen Ankara C. Başsavcılığınca yürütülen 

2011/91239 sayılı soruşturma kapsamında; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 

22.02.2012 günü Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edilen belgeler içerisinde görevlilerce (33) 

numara ile numaralandırılan, klasör sırtlığında “GENEL İRTİCA” ibaresi bulunan, sarı renkli klasör 

içerisindeki şeffaf kapaklı sarı renkli dosya içerisinde bulunan (42) sayfalık “YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUL BAŞKANLIĞINCA İRTİCA İLE MÜCADELEDE YAPILAN FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK 

HAZIRLANAN RAPOR ARALIK 2000” başlıklı belgenin yapılan incelemesinde; 

 

şeklinde belirtilerek, yapılan aramada bulunduğundan  söz edilmemektedir. Ancak, SAYIM-

DÖKÜM/TESLİM TUTANAĞI DOSYADA YOKTUR. Kim tarafından nerede bulunduğu, kim 

tarafından teslim edildiği, hangi Emniyet Görevlisi tarafından teslim alındığı belli değildir. CMK’YA 

UYGUN DELİL NİTELİĞİ TAŞIYAMAZ.  

 

5) Gerekçeli kararda (s.3368); “Ankara C. Başsavcılığı (CMK 250. Madde ile Yetkili ve 

Görevli)'nim 28.02.2012 tarihli yazısına istinaden Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/175 

D.iş sayılı kararı ile Bilkent'te bulunan Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı arşivinde 28.02.2012 

günü yapılan arama neticesinde elde edilen (7) adet Yüksek Disiplin Kurulu Karar Defterinin 

(8-9-10-11-12-13-14 Sayılı Yüksek Disiplin Karar Defterleri) yapılan incelemesi sonucunda,” 

 

şeklinde belirtilerek yapılan aramada bulunduğundan  söz edilmemektedir. Ancak, ARAMA-

EL KOYMA TUTANAĞI DOSYADA YOKTUR.  CMK’YA UYGUN DELİL NİTELİĞİ TAŞIYAMAZ.  

 

6) Gerekçeli kararda (s.3387); “Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2012/175 D.İş 

sayılı kararı ile Bilkent’te bulunan Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı arşivinde 28.02.2012 günü 

yapılan arama neticesinde yurtdışından geri çağrılan araştırma görevlileriyle ilgili belgeler ele 

geçirilmiştir. Bu belgelerden;” 

 

şeklinde belirtilerek yapılan aramada bulunduğundan  söz edilmemektedir. Ancak, ARAMA-

EL KOYMA TUTANAĞI DOSYADA YOKTUR.  CMK’YA UYGUN DELİL NİTELİĞİ TAŞIYAMAZ.  

 

 BELGELERİN ŞEKLİ DEĞERLENDİRMESİ;  

 

YÖK Başkanlığının faaliyetleri ve bu faaliyetlerin icrası ile ilgili hiçbir belgenin GNKUR 

BAŞKANLIĞI VE BÇG İLE HİÇ BİR İLİŞKİSi YOKTUR.  GNKUR BAŞKANLIĞININ KURUMSAL GEÇMİŞİ 

VE STATÜSÜ BAKIMINDAN DA YÖK BAŞKANLIĞI İLE İLİŞKİ İÇİNE GİRMESİNİ DÜŞÜNMEK DAHİ 

ABESTİR. GEREKÇELİ KARARDA YER ALAN  YÖK BAŞKANLIĞININ FAALİYETLERİ VE BELGELERİ 

TAMAMEN KURULUN KENDİ GÖREV ALANI İÇİNDE VE KENDİ KURUMSAL KARARI İLE İCRA 

EDİLMİŞ, GNKUR BAŞKANLIĞINI HİÇ BİR BİÇİMDE İLGİLENDİRMEYEN, FARKLI STATÜ VE 

SEVİYEDEKİ FAALİYETLERDİR.  
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Bu konu ile ilgili açıklamalar YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz’ün ve YÖK üyesi olan sanık 

Erdoğan Öznal’ın savunmalarında bulunmaktadır. Bu kısımda, sadece bu belgelerin Gnkur 

Başkanlığı ve BÇG ile kurulmaya çalışılan ilişkisi yönünde açıklamalar yapılmıştır.   

 

Açıklamamıza geçmeden önce, iddianamede, gerekçeli karar ve EGM tutanaklarında 

“YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI” ifadesinin  “YÜKSEK ÖĞRETİM/ÖĞRENİM KURUMU” 

ve “YÜKSEK ÖĞRETİM/ÖĞRENİM KURUMU BAŞKANLIĞI” şeklinde, ayrık ve çoğunlukla 

“Başkanlığı” da belirtilmeden yazıldığı görülmektedir.  İddianamede, gerekçeli kararda ve EGM 

tutanaklarındaki bu yazım biçiminin, sahte belgelerde de sürekli görülüyor olması hafife alınamaz. 

Bu yanlış ifade biçiminin sıklığı ve kaynağı, üretilmiş belgelerin kumpas karinesidir. Yanlış yazım  

biçimi, gerçek hiçbir Gnkur Başkanlığının evrakında yoktur.  

 

Mahkeme bu başlık altında yer verdiği ve CMK’ya göre delil niteliği taşımayan varlığı şüpheli 

belgeleri “YÖK Başkanlığından Gelen Belgeler” adı altında sıralayarak, bu belgelerin tamamının 

YÖK BAŞKANLIĞINDAN RESMİ YAZI İLE DAVA DOSYASINA GÖNDERİLDİĞİ İZLENİMİ 

YARATMIŞTIR. Bu başlıkta yer alan belgeler, arama-el koyma ve teslim tutanakları bulunmayan 

ve  CD 5 içinde yer alan sözde belgelerdir.  

 

1) FETÖ’CÜ ANKARA TEM ŞB.MÜDÜRLERİNİN YÖK HUKUK ARŞİVİNDEN BULDUĞU 

İDDİA EDİLEN 17 ADET BELGE VARDIR. BU BELGELER;  

 

a. 1.BELGE;  Genelkurmay Harekat Başkanı Vekili Kenan Deniz imzalı 12 Mayıs 

1997 tarihli  “41” ara numaralı, Kırıkkale Üniversitesinde görevli  Rektör Prof D.Beşir Atalay   ve 

bazı öğretim  üyelerinin İran’a gittikleri, bir öğretim görevlisinin İran rejimi ile ilgili mollalardan 

eğitim aldığı konusundaki istihbaratın İçişleri Bakanlığına, MİT müsteşarlığına ve YÖK 

Başkanlığına, bildirilmesi  konulu belgedir. Bu belge bir DIŞ TEHDİT BELGESİDİR.  Mollalardan 

eğitim alındığı konusu gerekçeli kararda gizlenmiştir.  (Kls.22 s.331). 

 

b. 2. BELGE; İmzasız, isimsiz bilgi notu;  İran’a gittiği belirtilen Kırıkkale Üniversitesi  

Rektörü Beşir Atalay hakkında  (Kls.22 s.320-321). Özetle; İran İslam Devletinin 3.kuruluş 

yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere İran’a gittiği, Erzurum İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu 

ile irtibatlı olduğu, memleketin İran’dakine benzer bir devrimle kurtulacağı görüşünü 

savunanlarla birlikte öğrencilere kaldıkları evlerde seminer düzenleyen grup içinde yer aldığı, 

1983 yılında Erzurum Sıkıyönetim K.lığınca yakalandığı, alınan ifadesinde İran’a gittiği, devrim 

şenliklerine katıldığı, cemaatleşme adı altında faaliyet gösteren örgüte 40.000 TL verdiği, 

evindeki aramada bulunan kasetleri İran yetkililerinin verdiği, yasak olduğunu bilmediğini 

beyan ettiğinin istihbar edildiği yazılıdır.  Bu bilgilerde gerekçeli kararda gizlenmiştir.  Söz konusu 

belgenin altıında “İstihbari Nitelikte Olan Bu Bilgiler Hukuki Delili Olarak Kullanılamaz” şeklinde 

ifade olduğu belirtilmektedir.  Bu klasik  MİT belgesi  ifadesinden, belgenin MİT Müsteşarlığı ait  

olduğu ve MİT tarafından YÖK Başkanlığına gönderildiği anlaşılmaktadır. GNKUR BAŞKANLIĞI 

İLE BİR İLGİSİ YOKTUR.   

 

c. 3. BELGE; “Konu : Kırıkkale Üniversitesinde Görev Yapmakta olan İslamcı Kesim 

İle İltisaklı Öğretim Görevlileri Hakkında Bilgi”  başlıklı imzasız isimsiz belge;  Belge içeriğindeki 
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“Kırıkkale Üniversitesinde görev yapmakta olan İslamcı Kesim İle İltisaklı Öğretim Görevlileri 

Hakkında yapılan araştıra neticesinde  elde edilen bilgiler aşağıda sunulmuştur”  ifadesinden bu 

belgenin bir yazının eki olduğu ve yazının İçişleri Bakanlığının direktifi ile  Emniyet Genel 

Müdürlüğünce yapılan araştırmaya ait olduğu açıkça anlaşılmaktadır. BELGENİN GNKUR 

BAŞKANLIĞI İLE BİR İLGİSİ YOKTUR.  Bu belge ile esasen, öğretim görevlileri ile ilgili bilgilerin 

EGM tarafından tutulduğu ve YÖK Başkanlığından ele geçen ajandalardaki belgelerle uyuştuğu,  

CD 5 içindeki sözde belgelerin, BU KAYNAKTAN (EGM) ALINAN VERİLERLE  BÇG ye yamanarak 

üretildiği ve BÇG ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığı da anlaşılmaktadır. (Kls.22 s.322-327) 

 

d. 4.BELGE;  Yukarıdaki 3.Belgenin Eki’dir. GNKUR BAŞKANLIĞI İLE BİR İLGİSİ 

YOKTUR.   

e. 5.BELGE; Yukarıdaki 3.Belgenin Eki’dir. GNKUR BAŞKANLIĞI İLE BİR İLGİSİ 

YOKTUR. 

f. 6.BELGE; Genelkurmay Harekat Başkanı Vekili Kenan Deniz imzalı 12 Mayıs 1997 

tarihli  “47” ara numaralı, Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde dağıtılan bildiride TÜRK 

SİLAHLI KUVVETLERİNE SUÇLAMALAR İÇEREN İFADELERİN BULUNDUĞU”  belirtilerek yasal işlem 

yapılmasını  talep ve ihbar eden  bir yazıdır (Kls.22 s.317). 

 

g. 7 BELGE; Genelkurmay Harekat Başkanı Vekili Kenan Deniz imzası 12 Mayıs 1997 

tarihli  “44” ara numaralı, İstanbulda bir camide “ORDUNUN DİN DÜŞMANI OLDUĞUNU, 

MiLLETE VE İNANÇLARINA DÜŞMAN OLDUĞUNU”  belirterek vaaz veren Marmara Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hikmet Özdemir hakkında yasal işlem yapılmasını  talep ve ihbar eden  bir 

yazıdır (Kls.22 s.328). 

 

h.  8 BELGE; YÖK Başkanlığınca Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne yazılan 

26.08.1996 tarihli APK 8088-16560 sayılı, Mevlüt Baydar hakkında yazılan yazı;  Belgede 

“DEVLETİN GÜVENLİK MAKAMLARINDAN ALINAN BİLGİLER” den söz edilmektedir. Bu ifade 

bilginin Emniyet Genel Md.lüğü ve MİT ten alındığını açıklamaktadır. Bu belgenin  GNKUR 

BAŞKANLIĞI  VE BU TARİHTE HENÜZ KURULMAMIŞ OLAN BÇG İLE  İLE HİÇ BİR İLGİSİ YOKTUR.   

(Kls.33 s.143) 

 

i. 9 BELGE; YÖK Başkanlığınca Sakarya Üniversitesi Üniversitesi Rektörlüğüne 

yazılan 26.08.1996 tarihli APK 8114-16587 sayılı, Mehmet SARIBIYIK, Hamza ATEŞ  hakkında 

yazılan yazı;  Belgede “DEVLETİN GÜVENLİK MAKAMLARINDAN ALINAN BİLGİLER” den söz 

edilmektedir. Bu ifade bilginin Emniyet Genel Md.lüğü ve MİT ten alındığını açıklamaktadır. Bu 

belgenin  GNKUR BAŞKANLIĞI  VE BU TARİHTE HENÜZ KURULMAMIŞ OLAN BÇG İLE  İLE HİÇ BİR 

İLGİSİ YOKTUR.   (Kls.33 s.138) 

 

j.  10 BELGE; YÖK Başkanlığınca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Rektörlüğüne yazılan 26.08.1996 tarihli APK 8092-16564 sayılı, İbrahim KAYA hakkında yazılan 

yazı;  Belgede “DEVLETİN GÜVENLİK MAKAMLARINDAN ALINAN BİLGİLER” den söz edilmektedir. 

Bu ifade bilginin Emniyet Genel Md.lüğü ve MİT ten alındığını açıklamaktadır.  GNKUR 

BAŞKANLIĞI  VE BU TARİHTE HENÜZ KURULMAMIŞ OLAN BÇG İLE  İLE HİÇ BİR İLGİSİ YOKTUR. 

(Kls.33 s.134) 
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k. 11 BELGE;  YÖK Başkanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığına yazılan 

06.03.1997 tarihinde 2078-4101 sayılı  belgede; “2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesi uyarınca 

lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerinden bir kısmının aşırı 

akımlarla ilişkileri olduğu, CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ, BAŞBAKANLIK GÜVENLİK 

İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İSTİHBARAT VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TARAFINDAN Kurulumuza gönderilen yazılardan anlaşılmıştır.”  Denmektedir.  

 

Bu ifade  aşırı akımlarla ilişkili olan ve sakıncalı görülen öğretim görevlilerine ait bilgi ve 

listelerin;  bu tarihte zaten var olmayan BÇG den ya da Gnkur Başkanlığından gönderilmediğini, 

isim listelerinin  BAŞBAKANLIK  (REFAH YOL) VE  DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN GÖNDERİLDİĞİNİ 

AÇIKLAMAKTADIR. Yazıdaki bu açıklama  Refah Yol hükümeti ile YÖK  arasındaki mevzuata uygun 

ve yasal işbirliğini ve gerekçeli kararda ileri sürülen sözde YÖK-BÇG irtibatını ve listelerin Gnkur 

Başkanlığından gönderildiği iddialarını da tamamen çürütmektedir.  

 

Yazının devamında; “Yapılan değerlendirmeler neticesinde bu durumda olan araştırma 

görevlilerinin yurt dışındaki eğitimlerine devam etmelerinin sakıncalı olduğu, bu nedenlerle bu 

gibilerin geri çağırılarak eğitimlerini Türkiye’de tamamlamalarının gerekli olduğu sonucuna 

varılmış (….) yurda dönüşlerinde üniversitelerince gözetim altında bulundurulması, her türlü 

faaliyetlerinin takip edilmesi yeterli delil elde edildiği takdirde haklarında idari ve adli 

soruşturma açılması gerekitiği ilgili üniversitelere duyurulmuştur.”  Denmektedir (Kls.33 s.136).  

 

l. 12.Belge, 13.Belge, 14.Belge, 15.Belge, 16.Belge ve 17.Belgede Master ve 

Doktora öğrenimi görmek amacıyla yurtdışına gönderilen ancak Refah Yol hükümetinin tespitleri 

ile  sakıncalı bulunan araştırma görevlileri ile ilgili isim ve bilgilerin yer aldığı “BEYAZ KARTON” 

olarak isimlendirilen belgenin gidilen ülkelere göre açıklaması yapılmıştır. Bu belge de yer alan 

bilgilerin YÖK Başkanlığına CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ, BAŞBAKANLIK GÜVENLİK 

İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İSTİHBARAT VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TARAFINDAN gönderildiği yukarıdaki yazı içeriğinden zaten anlaşılmaktadır. Bu belgelerin 

GNKUR BAŞKANLIĞI  VE  BÇG İLE  İLE HİÇ BİR İLGİSİ YOKTUR. (Kls.33 s.123-146) 

 

YÖK Başkanı Kemal Gürüz mahkemedeki savunmasında “BEYAZ KARTON” şeklinde ifade 

edilen belgede yer alan isimlere ilişkin bilgilerin MİT tarafından gönderildiğini beyan etmektedir 

(G.K.s.1229);  

 

“MİT ‘den de bize bi 102 kişilik bir liste geldi iddianamede beyaz şeyler diyor MİT ‘den öyle 

gelir bilgi istediğinizce beyaz kağıtlara karton içinde bunun üzerine ben de iddianameden yer 

alan yazıları ve bu konular tek tek her bir öğrencinin durumu Yüksek öğretim yürütme 

kurulunun toplantısında ele alındı geri çağrılma kararları her bir öğrenciye için ayrı ayrı verildi 

bu değerlendirmeler sonunda yetiştiriciler kurulun görüşü bu arada onları Amerika’ya gönderdik 

yerinde tespit ettik, tespitler yapıldı sefaretlerde büyükelçilerin katıldığı orada görevli işte MİT 

deyim sicillerinin diyelim bulunduğu toplantılarda tüm bu konular enine boyuna 

değerlendirildi” 

 

Diğer Belgeler CD 5 içinde yer alan sözde belgeler ve YÖK Başkanlığında aramada ele geçen 

kime ait olduğu belli olamayan yeşil defter ve mavi ajandadır.  Mahkemenin YÖK ten gönderilen 
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belgeler adı altında bütün ileri sürebildiği, MİT ve İçişleri Bakanlığına bildirilen  Dış Tehdit 

kapsamında İran rejimi ile ilişkisi tespit edilen öğretim görevlileri ile ilgili istihbarat ile  TSK ya 

hakaret edilen iki olayla ilgili suç duyurusudur. Bu yasal belgelerden atılı suçla sözde irtibat 

kurmaya çalışılması sadece abestir. Bu belgelerden, Gnkur Başkanlığınca gönderilen yazıların 

resmi kaydının bulunduğu, MİT ve İçişleri Bakanlığına da gönderildiği ve mahkemenin ileri 

sürdüğü gibi elden YÖK üyesi Erdoğan Öznal’a verilmediği de anlaşılmaktadır. Bu belgeler esasen, 

hem iddianamede hem gerekçeli kararda İran Rejimine yönelik her tedbiri  anlaşılmaz biçimde 

suç unsuru olarak zımnen ileri süren dış destekli organizasyonu ve davadaki kumpas gayretini 

de açıklayan belgelerdir.  

 
2) “B. SORUŞTURMA KAPSAMINDA YÖK’TEN ELDE EDİLEN BELGELER (21) İLE 

NUMARALANDIRILMIŞ YEŞİL AJANDA” ;  
 

Gerekçeli kararda (G.K.s.3351) ;  “yeşil renkli, ilk sayfasında (1), son sayfasında (311) yazan (2 

– 3 – 4 – 5 yazılı sayfalar yok) ajandanın yapılan incelemesinde; 

 

Ajandanın harf ayrımı yapılmış bir fihrist olduğu, içerisinde alfabetik sıraya uyularak bazı 

isimlerin yer aldığı, ön kapağın arkasında, “İsimleri yazılı olanlar için” UTTK, - DİĞER 

KURULUŞLAR, - MİT. ŞEKLİNDE YUKARIDA YAZILDIĞI GİBİ SİYAH, MAVİ VE YEŞİL RENKLERLE 

BELİRTİLDİĞİ, (6) yazılı sayfadan itibaren (1001) adet kayıt tutulduğu, kayıtlardan bazılarının 

şahıs ismi, bazılarının ise üniversite adı olduğu, üniversite adı yazan kayıtların altında o 

üniversitedeki irticai faaliyet hakkında bilgi verildiği, aynı üniversiteyle ilgili birden fazla kaydın 

olabildiği, isimleri yazılı bulunan kişilerin yukarıdaki gibi renklendirildiği, ajanda içeriğinde (789) 

tane öğretim görevlisi, (38) tane öğrenci, (56) tane memur ve diğer görevliler hakkında fişleme 

bilgisi olduğu,”   

 

Gerekçeli kararda (G.K.s.3352);  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 22.02.2012 günü 

Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edilen, Mavi Renkli, üzerinde “Dilek İnşaat” ibaresi bulunan ve 

arama sırasında görevliler tarafından (56) ile numaralandırılan, (170) sayfadan oluşan ajandadan 

söz edilmekte ve bu ajandada, yeşil renkli ajanda da yer alan aynı tür bilgilerin bulunduğu 

belirtilmektedir.  

 

Yeşil Ajanda içinde bulunan bilgilerin;  Başbakanlık “Uygulamayı Takip ve Kooordinasyon 

Kurulu”, MİT ve diğer kuruluşlardan alındığının yazılı olduğu zaten araştırma tutanağında 

belirtilmektedir. Mahkemenin  “FİŞLEME”  şeklinde  ifade ettiği  bu belge içeriğindeki  bilgilerin   

GNKUR BAŞKANLIĞI  VE  BÇG İLE  İLE HİÇ BİR İLGİSİ YOKTUR. (Kls.33 s.123-146).  

  

Yeşil Ajanda da; isimlerin yanında; “BŞB. MÜST.YRD. bildirildi 29.4.99”  (Başbakanlık 

Müsteşar Yardımcısı), “24.6.98, 8.9.98 Ü. Yazıldı, sonuç BŞB. MÜST.YRD. bildirildi 27.10.98”, 

“YÖK Denetleme Kuruluna bildirildi”  ifadelerin bulunduğu da görülmektedir. Bu ifadelerden de;  

YÖK Başkanlığınca yapılan idari işlemlerin Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon 

Kurulu ile ilişkisinin olduğu (BUTKK) , 28.11.1997 tarihli Başbakan Mesut Yılmaz imzalı “406 sayılı 

MGK Kararlarına istinaden çıkarılan 14 Mart 1997 tarih ve 01704 sayılı Başbakanlık Direktifinin 

uygulanmasının takibi” konulu Başbakanlık direktifi ile Başbakanlık Müsteşarı Başkanlığında 

“Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu”nun kurulduğu (UTTK), yine Başbakanlık Müsteşarı 

Başkanlığında “Uygulamayı Takip ve Değerlendirme Merkezi”nin (UTDM)  oluşturulduğu zaten 
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bilinmektedir. Direktiften ve Yeşil ajanda da yazılı notlardan bu idari faaliyetin Hükümetle 

koordineli olarak yürütüldüğü, Gnkur Başkanlığı ve BÇG ile  yasal ya da yasa dışı hiyerarşik bir 

ilişkinin olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Mahkemenin hukuka aykırı olarak suç isnat ettiği 

faaliyet siyasi iradenin yürüttüğü sadece idari değil aynı zamanda siyasi bir faaliyettir. Başbakanlık 

Direktifinden alıntı aşağıdadır;  

 

        
 

3) “C. GENELKURMAY ANTETLİ CD’DEN ELDE EDİLEN BELGE “ÖĞRENCİ SEÇME VE 

YERLEŞTİRME SİSTEMİNDE UYGULANAN ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI UYGULANMASININ 

İRTİCAİ GRUPLARCA İSTİSMAR EDİLMESİ”  (G.K.s.3353);  Başlığı altında gerekçeli kararda,  CD 5 

içinde bulunan  isimsiz imzasız aşağıdaki uydurma belgeler konu edilmiştir; 

 

a.  CD 5 içinde bulunan “Öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde uygulanan 

ortaöğretim başarı puanı uygulanmasının irticai gruplarca istismar edilmesi” başlıklı 6 sayfadan 

oluşan her sayfasında “OSS.DOC” ifadesi bulunan power point sunum yansıları (16.Kls, S:182-

187); 

 

Gerekçeli kararda bu yansılarla ilgili olarak; “Recep DURLANIK şüpheli sıfatıyla müdafii 

eşliğinde alınan ifadesinde özetle; BÇG de sivil memur olarak çalıştığını, yukarıda belirtilen 

belgeyi amirlerinin vermiş olduğu emir doğrultusunda yazarak hazırladığını, içerik olarak belge 

hazırlamadığını belirtmiştir.”denmektedir. Mahkeme bu kısımda da, sivil memur Recep 

Durlanık’ın FETÖ üyesi  savcı tarafından manüpile edilmiş savcılık ifadesini sözde belgenin 

gerçekliğine kanıt göstermiştir. Şahsın ifadesinin baskı ve tehdit ile alındığı, ilaveler yapıldığı, 

şahsın hiçbir belgeyi hatırlamadığı, mahkemedeki açık beyanında ortaya çıktığı dilekçemizin bir 

çok maddesinde ve celse tutanağında bulunmaktadır.  
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CD 5 de bulunan uydurma Power point sunum yansılarından örnek sayfa aşağıdadır (Kls.16 
s.184);  

            
Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavındaki ortaöğretim başarı katsayısı ile ilgili olarak; YÖK 

Başkanı Kemal Gürüz’ün, bu çalışmanın 1996 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber 

yürütüldüğü, NİSAN 1998 yılında  sonuçlandığı,  Gnkur Başkanlığı ve Refah Yol hükümeti ile ile 

hiçbir ilgisinin bulunmadığını açıklayan mahkemedeki beyanı aşağıdadır. Bu uydurma belge 

esasen, davayı siyasallaştıran, sözde müşteki – mağdur yaratmaya çalışan  üretilmiş  sözde 

belgedir;    

b. YÖK Başkanı tarafından Sn.Genelkurmay Başkanına arz edilen hususlara ilişkin 
BİLGİ NOTU (CD 5) (G.K.s.3353; Kls.23 s.230-231);  

 
CD 5 içinde bulunan uydurma bu belge, YÖK Başkanı tarafından Gnkur Başkanına bir kısım 

bilgilerin arz edildiği izlenimi yaratmak üzere üretilmiş SAHTE BELGEDİR. Sözde belgenin 

başlığında “BİLGİ” notu yazılıdır. TSK da “BİLGİ NOTU” bu uydurma belge formunda rastgele 

hazırlanan belgeler değildir. CD 5 içindeki uydurma belge ve yönergedeki gerçek formatı 

aşağıdadır;  

 
CD 5 içindeki uydurma “BİLGİ NOTU” Kls.23 s.230-231);  
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TSK Karargah Hizmetleri Yönergesindeki (MY 75-1) Bilgi Notu Formatı Aşağıdadır;  
                

            
 
Bu uydurma bilgi notu içinde dikkat çeken hususlardan birisi de, diğer uydurma belgelerde 

ve Balyoz davasındaki Dursun Çiçek’in hazırladığı ileri sürülmüş olan sözde “AKP ve F.Gülen’i 

bitirme Planı” nda olduğu gibi  din tüccarı terör örgütü lideri F.GÜLEN’ e sürekli zımni mağduriyet 

atfeden, bu örgütün işlem ve eylemlerini aklayan ve  ne kadar masum ve yerinde olduğu algısı 

yaratan şırıngaların da varlığıdır.  

 
Bu sözde belge ile ilgili Sanık Halil Kemal Gürüz mahkemedeki ifadesinde (G.K.s.1224); 

 
YÖK başkanı tarafından sayın Genel Kurmay başkanına arz edilen hususlara ilişkin bilgi 

notu başlıklı yazıyı da ilk defa iddianamede gördüm gıyabımda hazırlanmış bu yazı hakkında 

hiçbir fikrim yok YÖK başkanı olarak sayın Cumhurbaşkanına,Türkiye Büyük Millet Meclisine 

yaptığım sunumlar ve bir kez de 29 Nisan 1998 günü yani ne Refah yol ortada ne başka bir şey var 

sayın Cumhurbaşkanının isteği üzerine Milli Güvenlik kurulunda yaptığım “Türk yüksek 

öğretimin bugünkü durumu “konulu takdim dışında hiçbir makam ve kuruma Yüksek öğretim 

hakkında bilgi sunmadım. Gerektiğinde sayın Demirel’den sonra gelen Cumhurbaşkanına da bu 

konularda mücadele ettim bana emredemezsin diye kendisini de mahkemeye verdim 

mahkemeyi de kazandım. Danıştay 1. dairesinde yani kimseden emir alacak değilim bunun 

dışında hiçbir makam ve kuruma Yüksek öğrenim hakkında bilgi sunmadım.” Demektedir.  

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 988 / 1709 
 

 

Bu sahte belge, gerçek bir belge olmuş olsa idi, Gnkur Başkanına arz edilen hususlara ilişkin 

diğer gerçek belgeler gibi, evrak kaydının yapılmış ve arşivde kaydınında bulunuyor olması da  

gerekirdi.    

c.  “GENELKURMAY ANTETLİ CD DEN ELDE EDİLEN” ara başlığı altında söz de 
fişleme belgeleri (G.K.s. 3354); 
 

Bu başlık altında sahte CD 5 içinde yer alan üniversitelerde görevli personel ile ilgili listelerin 

yer aldığı iki adet belgeden söz edilmektedir.  Bu iki adet belgenin BÇG İLE HİÇ BİR İLİŞKİSİ 

YOKTUR VE SAHTEDİR. CD 5 içindeki bu sözde belgelerle ilgili oldukça ilgi çeken, gerekçeli 

kararda konu edilmemiş teknik detaylarda bulunmaktadır. Bu belgeler;  

 
1-CD/Bornova/Hakan/Üniversitede irtica illere göre.doc belgesi. İçerik oluşturma tarihi 

8.06.1998  15:12 dir. Düzenleme süresi;  20 saat 40 dakikadır.  
 
 

2-CD5/ Bornova /Bnb.Salih/Kadrolaşma /YÖK.Personeli.Doc. belgesi. İçerik oluşturma tarihi 
8.06.1998 16:12 dir. Düzenleme süresi;  2 saat 6 dakikadır.  

 
G.K.s.3357 de; “Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla müdafii eşliğinde alınan ifadesinde özetle; 

BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine CD5/BCG/BORNOVA/ 

HAKAN/ÜNİVERSİTEDE İRTİCA İLLERE GÖRE.DOC isimli word belgesinden elde edilen İrticai 

faaliyette bulunan YÖK Personeli başlıklı belgenin amirleri tarafından kendisine müsvette olarak 

verildiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin hazırladığını belirtmiştir” denmektedir. 

 

G.K.s.3357 de; “Mehmet ÖZBEK şüpheli sıfatıyla müdafii eşliğinde alınan ifadesinde özetle; 

BÇG de sivil memur olarak görevlendirildiğini ve çalıştığını, talimat üzerine CD5/BCG/BORNOVA/ 

BNB.SALİH/KADROLAŞMA/YÖK.PERSONELİ.DOC isimli word belgesinden elde edilen İrticai 

faaliyette bulunan YÖK Personeli başlıklı belgenin amirleri tarafından kendisine müsvette olarak 

verildiğini ve verilen emir doğrultusunda kendisinin hazırladığını belirtmiştir.” 

 
Mahkeme bu kısımda da, sivil memur Mehmet Özbek’in FETÖ üyesi savcı tarafından 

manipüle edilmiş savcılık ifadesini sözde belgenin gerçekliğine kanıt göstermiştir. Şahsın 

ifadesinin baskı ve tehdit ile alındığı, ilaveler yapıldığı, hiçbir belgeyi hatırlamadığı, mahkemedeki 

açık beyanında ortaya çıktığı dilekçemizde ve celse tutanağında bulunmaktadır.  

 
YUKARIDAKİ HER İKİ BELGE İÇERİĞİ DE AYNIDIR. İkinci belge birinci belgeye bazı  isimlerin de 

ilave edilmiş olduğu görülen aynı belgedir. AYNI BİLGİSAYARDA (BORNOVA) BİR SAAT ARA İLE 

OLUŞTURULDUĞU  BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN ANLAŞILMAKTADIR.   

Düzenleme süreleri, biri 2 SAAT 6 DAKİKA, diğeri 20 SAAT 40 DAKİKA olan bu sahte iki 

belge, kayıtlara göre bir saat ara ile aynı bilgisayarda (Bornova) üretilmiştir.  

Ayrıca iki belgenin Power-Point ve Windovs sürümlerindeki farklılıklar nedeni ile bir 

belgede “Arial” font ve çizelge  deformasyonu  görülmektedir.  ESASEN BU UYUMSUZLUK, İKİ 

BELGENİN FARKLI PROGRAM SÜRÜMLERİ YÜKLÜ, FARKLI BİLGİSAYARLARDA YAZILDIĞINI  DA 

AÇIKLAMAKTADIR.   
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Ancak, belgelerin (üretilmiş) adres yollarına bakıldığında, her iki belgenin de “BORNOVA” 

İSİMLİ AYNI BİLGİSAYARDA YAZILMIŞ OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR.  Bu durumda,  Bornova isimli 

bilgisayarda WİNDOWS VE POWER-POİNT PROGRAMLARININ FARKLI SÜRÜMLERİNİN YÜKLENMİŞ 

VE İKİ BELGENİN DE OLUŞTURULMA ZAMANI VE SÜRELERİNİ DİKKATE ALDIĞIMIZDA Çakışan 

süreleri  içinde AYNI ANDA YAZILIYOR OLMASI GEREKLİDİR. Üstelik, bir belgenin yazdığı 

program sürümünün değiştirilip, diğer belgenin farklı program sürümü kullanılarak aynı 

bilgisayarda yazılması da gereklidir.  

YANİ, MAHKEMEYE GÖRE BU BELGELERİ ÜRETEN MEHMET ÖZBEK, AYNI BİLGİSAYARDA, 

FARKLI WİNDOWS VE POWER POİNT SÜRÜMÜ KULLANARAK, AYNI  ÇAKIŞAN SÜRELER İÇİNDE 

AYNI ANDA YAZMIŞTIR.  BU MÜMKÜN DEĞİLDİR. 

Aynı bilgisayarda belgelerden  biri “Hakan” klasörü içinde, diğeri  “Bnb Salih” klasörü içine 

kaydedilmiştir. Aynı bilgisayarda ve aynı zaman diliminde aynı klavye ile, ANCAK FARKLI 

WİNDOWS VE POWER-POİNT SÜRÜMÜ KULLANILARAK yaratılmış  içerikleri aynı olan,  bu iki 

listeyi de Mehmet Özbek’in amirlerinin kendisine müsvette olarak verdiğini ve kendisinin 

yazdığını ifade ettiği belirtilmektedir.  İçeriği aynı olan bu iki listeyi,  amirlerinin kendisine iki kez 

verip, aynı bilgisayarda, farklı klasörde, birinde font deformasyonu olacak şekilde farklı 

program sürümü ve  farklı satır sütün aralıkları kullanarak, bir saat ara ile iki kez yazıp  (ki bu 

teknik olarak düzenleme süreleri itibari ile mümkün değil) farklı klasörlere kayıt  etmesindeki 

saçmalık izahtan yoksundur.  Sözde belgelerden alıntılar aşağıdadır;  

“CD5/ Bornova /Bnb.Salih / Kadrolaşma /YÖK.Personeli.Doc.”  sözde belgesi;  

 

“CD/Bornova/Hakan/Üniversitede irtica illere göre.doc” sözde belgesi;  

 

Bu durum, aynı isim verilmiş, ancak farklı program sürümleri yüklü olan iki ayrı 

bilgisayarda yazıldığını, bilgisayar tarih-saatinin geri alınıp sözde belgelerin üretilme 

zamanlarına ayarlandığını ve  Gnkur Başkanlığı ile ilgisi olmayan başka bilgisayarlara “Bornova” 

ismi verilerek belgelerin ihtiyaca göre üretildiğini açıklamaktadır.  

BU DAVADA,  BELGELERDEKİ  SAHTELİK  HER ŞEKİLDE KENDİSİNİ GÖSTERMEKTEDİR.  
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d. Sözde Belgelerin Karşılaştırılması “D. Karşılaştırma ve Araştırma Tutanağı 

(117.Kls. S:1-114)” ;  

 

Mahkemenin CD 5 içindeki (Hakan ve Bnb.Salik Klasörleri) bu sözde fişleme belgeleri ile 

Yeşil-Mavi ajandalardaki isim listeleri ile uyuştuğu tespiti de doğru değildir. Bu listeler ayrıca ADD 

Genel Merkezinden ele geçirilen CD içinde yer alan  Gnkur İGDH tarafından hazırlandığı iddia 

edilen ve  gerekçeli kararda bir başka başlıkta açıklanan sözde  listelerle de uyuşmamaktadır.  

Mahkeme bu kısımda yaptığı karşılaştırma da ADD Genel Merkezinde ele geçen CD içindeki “Batı 

Olayları” isimli sözde belgelerden ve mukayesesinden hiç söz etmemiştir.  Bu husus dilekçemizin 

“(50). Araştırma Karşılaştırma Tutanakları” başlığı  altındaki “20.VVV. 4).m. maddesindeki  “YÖK 

Personeli Karşılaştırması (G.K.s.3400)” alt başlığında açıklanmıştır;   

 

         Gerekçeli karar sayfa 3400’de;  “YÖK Personeli Karşılaştırması” başlığında;  
 

 “Batı olayları belgesinde ismi geçen YÖK Personeli ile soruşturma kapsamında Yüksek 

Öğretim Kurulunda yapılan aramada elde edilen Mavi ve Yeşil Ajanda’da bulunan isimler 

karşılaştırılmış, Batı Olayları belgesinde ismi geçen YÖK Personelinden (43) tanesinin Mavi ve 

Yeşil ajandadaki isimlerle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ, Batı olayları belgesinde ismi geçen YÖK 

Personelinden (44) tanesinin Genelkurmay antetli CD içerisindeki 

“CD5/bornova/Bnb.Salih/kadrolaşma/YOK PERSONELI.doc” isimli 40 sayfalık listede geçen 

isimlerle birebir örtüştüğü “ belirtilmektedir.  

 

Ancak, “Batı Olayları” listesinde yer alan isimlerden; sahte CD 5 içindeki “YÖK 

PERSONELI.doc”isimli uydurma listede yer alan 500 civarında isimden 460  ismin uyuşmadığı, 

YÖK listesi ile sadece 43 ismin uyuştuğu anlaşılmaktadır. Mahkeme bu uyumsuzluğu belirtmek 

yerine 44-43 ismin “Listede geçen isimlerle birebir örtüştüğünü” belirterek listelerin uyuştuğu 

algısı yaratmıştır. 

Yeşil defter -Mavi ajanda da toplam 1178 isimden, CD 5 içindeki sözde belgelerde yer alan 

isimlerden 312 ismin uyuştuğu, ancak  866 İSMİN UYUŞMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR.  

Sanık Halil Kemal Gürüz mahkemedeki ifadesinde bu uyumsuzluğu açıklamıştır 

(G.K.s.1225) ; 

 
“iddianamede “yeşil defter ve mavi ajanda “olarak zikredilen iki tane defter var bunları ilk 

kez 25 Haziran 2012 günü savcılıkta yapılan sorgulanmam sırasında gördüm defterlerde kurşun 

kalem el yazı ile yazılmış notlar vardı el yazısı bana ait değildir daha sonra yukarıda sözüne 

ettiğim birimi kurmuş olan sayın Durmuş Yalçın’ın yaptığı incelemeler sonucunda bu iki defterin 

sözüne ettiğim arşivleme birimlerinde çalışan memurların aranan bir yazının kolayca 

bulunabilmesi amacıyla kendilerine göre tuttukları fihristler olduğu anlaşıldı. İddianamede yer 

alan bilgiler de bunu doğruluyor şöyle ki 664-685-686. Sayfalar yeşil renkli defterin üzerinde 

fihrist 20 ibaresi var ayrıca defterlerde yer alan bilgilerin yanında UTKK diğer kuruluşlar ve MİT 

diye notlar var. UTKK ‘nun başbakanlık bünyesinde kurulan uygulamayı takip ve koordinasyon 

kurulu MİT'in Milli İstihbarat Teşkilatı olduğu açıktır.” diğer kuruluşlar ise 

Cumhurbaşkanlığından başlayın Genel Kurmay başkanlığı, MGK genel sekreterliği valiliklere kadar 

gidin onları kapsıyor.” 
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İddianamenin sayfalarını yeşil renkli üzerinde fihrist 20 ibaresi bulunan ajandada 1001, 

mavi renkli ajandada ise 177 olmak üzere” bu fişleme belgelerini” defterlerde 1178 kayıt var 

bunların 312 tanesi Genel Kurmay başkanlığında bulunan bilgilerle örtüşüyormuş”  demektedir.  

 

Yükseköğretim Kurumlarında, irticai faaliyetler dahil, Yıkıcı Bölücü faaliyetlere karışan 

personele ait tüm tespitler MİT Müsteşarlığı, EGM ve siyasi iradenin idari kontrolünde 

yönetilen Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulunca yapılmış ve YÖK Başkanlığına bu 

kurumlarca iletilmiştir. Bu yönde ne Gnkur Bşk.lığından YÖK Başkanlığına, ne de YÖK 

Başkanlığından Gnkur Başkanlığına FETÖ üyesi savcı ve mahkemenin iddia ettiği gibi, herhangi 

bir sistemli aktarım yapılmamıştır. Gnkur Başkanlığının, kendisine ulaşan YAŞ kararları ile TSK 

dan atılan bir kaç personelin mevzuata aykırı olarak kamu kurumu olan üniversitelerde çalıştığı 

tespiti ile Gnkur Başkanlığına gönderilen ve Gnkur Başkanlığını ilgilendirmeyen birkaç ihbar 

mektubunu (PKK Dahil) yasal zorunluluk olarak ilgili kuruma göndermenin dışında hiçbir sistemli 

ilişkisi olmamıştır.  

 

Bu durum YÖK Başkanlığından ele geçen somut belgelerden açıkça anlaşılmaktadır. Ancak 

ne FETÖ üyesi savcı Bilgili ne de mahkeme heyeti dava dosyasında bulunan bu belge ile ilgili hiçbir 

değerlendirmede bulunmamış, hatta gizlemiştir. Aşağıda sadece üç sayfası bulunan bu belge, 

YÖK Başkanlığına ulaşan ve savcının hukuka aykırı olarak ”FİŞLEME” olarak adlandırdığı tüm 

tespitlerin, MİT Müsteşarlığı, EGM ve UTKK tarafından (Bakanlıklardan) yapıldığı ve bu 

kurumlar tarafından YÖK Başkanlığına iletildiğini somut olarak açıklamaktadır. Toplam 38 

sayfadan oluşan belgenin 3 sayfası aşağıdadır (Kls.76 s.246-283);  
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76.Klasörde 38 sayfa ve yüzlerce tespitten oluşan listeden görüleceği gibi,, sadece 2 adet 

tespit Gnkur Başkanlığından YÖK Başkanlığına iletilmiştir. Bunlardan birisi yukarıda görüldüğü 

gibi PKK terör örgütü ilişkisi,  diğeri ise Gnkur Başkanlığına ulaşan ihbar mektubuna dayanan 

irticai faaliyettir. İletilen başka hiçbir tespit bulunmamaktadır. Ayrıca, böyle bir liste YÖK 

Başkanlığından ele geçtiğine göre, eğer FETÖ üyesi savcı ve mahkeme heyetinin iddiası doğru olsa 
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idi,  YÖK Başkanlığından da Gnkur Başkanlığına iletilen böyle bir belgenin YÖK Başkanlığı (resmi ya 

da özel) kayıtlarından ele geçmesi gerekirdi. ANCAK BÖYLE BİR LİSTE DOSYADA 

BULUNMAMAKTADIR.   

 

YÖK Başkanlığı ile ilgili Arama-El koyma tutanağı 76.klasörde bulunan ve gizlenen bu belge, 

bu bölümde yer alan uydurma tüm kumpas belgeler, FETÖ üyesi TEM Şb.Müdürleri 

kontrolünde FETÖ elemalarınca hazırlanmış, çarpıtılmış araştırma tutanakları ve  mahkemenin 

siyasi tespitleri ile ileri sürülen tüm iddialara cevap verecek niteliktedir.  

 

4) “E.“YÜKSEKÖĞRETİM KURUL BAŞKANLIĞINCA İRTİCA İLE MÜCADELEDE YAPILAN 

FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK HAZIRLANAN RAPOR” (ARALIK 2000) (116.Kls. S:187-229)” 
G.K.s.3357 ;   

 
YÖK Başkanlığı tarafından 22.02.2012  günü Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim ediği ifade 

edilen  Söz konusu  8 sayfalık raporda GNKUR BAŞKANLIĞI ve BÇG İFADELERİ YA DA İLİŞKİ 

ORTAYA KOYACAK TEK BİR CÜMLE YOKTUR. AKSİNE Raporun ve tespitlerin Başbakanlık 

Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu (UTKK) ve MİT tespitlerine dayandığı 

açıklanmaktadır;  

 
Mahkeme bu raporun içeriğinde yer alan hususlarla ilgili kanun ve mevzuata aykırı TEK BİR 

İDDİA İLERİ SÜREMEMİŞTİR.   

 

Raporun 6.maddesinin “b” bendinde (G.K.s.3359);  “b bendinde Başbakanlık Uygulamayı 

Takip ve Koordinasyon Kurulu'nca (UTKK) irticai faaliyetlerde bulundukları iddia edilen 

üniversitelerde görevli personel ve üniversiteler hakkında yapılan işlemleri gösterir 

çizelgenin (116.kls.S:203-205) belgesiyle sunulduğu,  

 

ÇİZELGE NO: 2-A başlığıyla sunulan (3) sayfalık (116.kls.S:203-205) belgesinin “Başbakanlık 

Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulunca” İrticai Faaliyetlerde bulundukları iddia edilen 

üniversitelerde görevli personel hakkında yapılan işlemleri gösterdiği,” 

 

Raporun 6.maddesinin “f” bendinde (G.K.s.3359); “f) Milli İstihbarat Teşkilatı 

Müsteşarlığınca üniversitelerde irticai faaliyetlerde bulundukları iddia edilenlerin takip edilmesi 

için ve sayılarının (1) sayfalık (116.kls.S:194) belgesiyle sunulduğu anlaşılmıştır.”  

 

Raporun 13.maddesinde (G.K.s.3361);  “13. maddede Başbakanlık Uygulamayı Takip ve 

Koordinasyon Kurulu'ndan alınan; "Alınan tedbirlerle üniversitelerde tahsil imkanı bulamayan 

türbanlı öğrencilerin, Kuzey Kıbrıs'a yöneldikleri ve başta Doğu Akdeniz Üniversitesi olmak üzere 

Kıbrıs üniversitelerinde yoğunlaşıp örgütlenmeye başladıkları" şeklindeki iddianın gerekli 

önlemlerin alınması amacıyla KKTC Başbakanlığına, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ayrıca T.C 

Lefkoşa Büyükelçiliğine bildirildiği,”  ifade edilmektedir.  
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MAHKEMENİN MANİPÜLASYONU VE BÇG BELGESİ ALGISI YARATMASI;  

 

G.K.s.3362 de; “MGK Genel Sekreterliği, Genelkurmay Başkanlığı Batı Çalışma Grubu 

tarafından YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA bildirilen duyumlar YÖK Başkanı Kemal 

Gürüz tarafından ilgili Üniversitelere yazılmak suretiyle “İdeolojik amaçla Üniversitenin huzur ve 

sükununu bozan faaliyetler vuku bulduğunda belirtilen elemanların tutum ve davranışlarının 

yakından izlenilmesi” talimatı verilmiştir. (116.Kls. S.333-360)” değerlendirmesini yapmıştır.  

 

116. KLASÖR SAYFA 333-360 ARASINDA GNKUR BAŞKANLIĞINDAN YA DA BÇG DEN 

GÖNDERİLMİŞ DUYUM  YA DA GNKUR BAŞKANLIĞINA AİT HİÇ BİR BELGE BULUNMAMAKTADIR.    

 

Kaldı ki, Gnkur Başkanlığına gönderilen şikayet dilekçesinin ilgili kurum olan YÖK Başkanlığına 

iletilmesi  ile  TSK’ya hakaret eden ve YAŞ kararı ile TSK atılan  bir kaç personelin  yasaya aykırı 

olarak kamu görevinde çalıştırılmasını şikayet dışında hiçbir tarihte Gnkur Başkanlığı tarafından 

YÖK Başkanlığına özel ve kapsamlı bir isim listesi gönderilmemiştir. Bu yönde resmi bir evrak 

dosyada bulunmamaktadır. Değerlendirmedeki “Genelkurmay Başkanlığı Batı Çalışma Grubu 

tarafından YÖK BAŞKANLIĞINA bildirilen duyumlar” ifadesinin kumpasın ve manipülasyonun açık 

bir örneği olarak “bu belgelere kimse bakmaz istediğimi yazarım” düşüncesi ile monte edildiği 

anlaşılmaktadır.   

 

Söz konusu duyumlara ilişkin YÖK Başkanlığının Üniversitelere gönderdiği yazıların tamamı 

da EYLÜL 1998 yılına aittir. Bu duyumların MİT, ve Başbakanlık Uygulamayı Takip ve 

Koordinasyon Kurulu (UTKK)  tarafından ilgili kurumlara gönderildiği hem belgelerden hem de 

“Aralık 2000” isimli rapordan zaten anlaşılmaktadır. Bu belgelerin TARİH İTİBARİ İLE DE NE 

REFAH YOL HÜKÜMETİ İLE NE DE BÇG İLE HİÇ BİR İLGİSİ YOKTUR.  

 

Sonuç olarak; “(ARALIK 2000)” İSİMLİ RAPORUN BÇG VE REFAH YOL HÜKÜMETİ İLE HİÇ BİR 

İLİŞKİSİ YOKTUR. Mahkeme, Bakanlar Kurulu kararına dayanarak Başbakanlık direktifi ile 

oluşturulan BUTKK faaliyetlerini ve Hükümetin siyasi tercih ve uygulamalarını atılı suçla 

ilişkilendirip, bu dava üzerinden esasen bir dönemin BÇG ile hiçbir ilişkisi bulunmayan hükümet 

uygulamalarını yargılamaya kalkmıştır. Mahkemenin böyle bir yetkisi yoktur ve bu yargılamanın  

siyasi hedefinin olduğu, yargılama kılıfı altında bir dönem hükümetin yasal ve meşru siyasi 

tercih ve uygulamalarının yargılandığı anlaşılmaktadır. Ancak sanıklarla bir ilgisi de yoktur.  

 
5) “F. MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİNDEN YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 

BAŞKANLIĞINA YAZILAN BELGE”  (G.K.s.3363) ;   
 

Mahkeme bu başlık altında, başlıkla ilgisi bulunmayan belgeleri de gerekçesini 

açıklayamadan araya monte etmiştir.  BÇG ile MGK Genel Sekreterliği ve Atatürkçü Düşünce 

Derneği arasında zımnı bağ algısı yaratmaya çalışıldığı anlaşılmakla birlikte,  ilgisiz bu  belgeler  

esasen,  FETÖ üyesi savcının iddianamesinden “kopyala - yapıştır” tekniğine ve algı yaratmaya 

dayalı  siyasi bir yargılamanın boyutunu ortaya koyması bakımından da bir örnektir.   Bu başlıkta 

yer alan belgeler;  
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- 15.08.1998 tarihli Gnkur Başkanlığından YÖK Başkanlığına gönderilen  “Yüksek Askeri 
Şura kararı ile ilişiği kesilen personelin kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmaması” konulu 

yazı,  
 

- 24.08.1998 tarihli YÖK Başkanlığından  Gnkur Başkanlığına gönderilen cevabi yazı, 
 
- 14.7.1998 tarihli Gnkur Başkanlığından YÖK Başkanlığına gönderilen “ÖSY’ de 

Uygulanan Ortaöğretim Başarı Puanı” konulu yazı, 
 
- 24.05.2000 tarihli Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı tarafından YÖK 

Başkanlığına hitaben yazılmış olan yazı, 
 
- 04.09.2000 tarihli Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı tarafından 

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer’ e hitaben yazılmış olan yazı,  

 
- Yükseköğretim Yüksek Disiplin Kurulu Tarafından İrticai Faaliyetler Nedeni ile Kamu 

Görevinden Çıkartma Cezası Alanlara İlişkin Dağılım (28.02.1997-14.12.2000) başlıklı belge;  
 

- 21 Eylül 2001 tarihli  MGK  Genel Sekreterliğinden YÖK Başkanlığına yazılan ve BTADB: 

3500-186-01/BTDBM.(İ-55) sayılı BTAD Başkanı ve Gensek. Yardımcısı V. Dz.Kur.Kd.Alb. Abdullah 

Armağan imzalı yazıdır.   

 

MAHKEMENİN  BU BAŞLIĞA MONTE  ETTİĞİ BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ;  

 

Bu başlık altında sıralanan ve yukarıda belirtilen belgelerden sadece “7.” Numaralı belge 

başlıkla uyumludur. Bu belge konu edilerek  araya monte edilen  diğer belgelerle  BÇG ile MGK 

Genel Sekreterliği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Hatta Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 

arasında zımni ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Belgeler  1998 ve 2001 tarihlidir. Belgelerin ne atılı 

suçla ne de BÇG ile bir ilgisi de yoktur. 

 

a. 21 Eylül 2001 tarihli  MGK  Genel Sekreterliğinden YÖK Başkanlığına yazılan 

BTAD Başkanı ve Gensek. Yardımcısı V. Dz.Kur.Kd.Alb. Abdullah Armağan imzalı yazı  (Kls.116 

s.274-276);  

 

Başlıkla uyumlu tek yazı 2001 tarihli olup BÇG ve atılı suçla ilişkisi yoktur. Mahkeme kasıtla 

bu tarihte mevcut mevzuat ve siyasi kararlardan hiç söz etmemiş ve  hiçbir ilişki olmamasına 

rağmen, MGK Genel Sekreterliğini Gnkur Başkanlığı ile birlikte zikrederek zınmnen  BÇG ile 

ilişkilendirmeye çalışmıştır.   

       2001 tarihi itibari ile mevcut mevzuat;  

 

28.11.1997 tarihli Başbakan Mesut Yılmaz imzalı Başbakanlık direktifi ile Başbakanlık 

Müsteşarı Başkanlığında “Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu” (UTKK) oluşturulmuş ve 

BU KURULDA  MGK GENEL SEKRETER YARDIMCISININ DA YER ALMASI EMREDİLMİŞTİR.    
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Başbakanlık Direktifinden alıntı aşağıdadır;  

 

                
 

21 Eylül 2001 tarihli yazı BTAD Başkanı ve Gensek. Yardımcısı V. Dz.Kur.Kd.Alb. Abdullah 

Armağan tarafından imzalanarak, bu görevi kapsamında YÖK Başkanlığına gönderildiği 

anlaşılmaktadır. Söz konusu yazı Gnkur Başkanlığına gönderilmemiştir. Bu listeler iddia edildiği 

gibi BÇG’de bulunmuş ya da önceden gönderilmiş olsa idi, MGK Genel Sekreterliği tarafından  

UTKK faaliyetleri kapsamında YÖK Başkanlığından istenmesi de gerekmezdi. İddia bu yönü ile de 

tutarsızdır.  “BTADB”  ifadesinin açılımı ise  “Bilgi Toplama, Araştırma ve Değerlendirme Daire 

Başkanlığı” dır. Bu daire Başkanlığı UTKK ile koordineli çalışmaktadır. BTAD Başkanı, Genel 

Sekreter Yardımcısı V.sıfatı ile UTKK kurul üyesidir.  BÇG ve Gnkur Bşk.lığı ile HİÇ BİR İLGİSİ 

YOKTUR.   Yazıyı imzalayan kişi  davada sanık değildir.  Bu kişi tanık olarak dahi dinlenmemiştir. 

21 Eylül 2001 tarihli yazı aşağıdadır;  
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MGK Genel Sekreterliğinin söz konusu yazısına cevaben YÖK Başkanlığından MGK Genel 

Sekreterliğine gönderilen 30.10.2001 tarihli yazının da Gnkur Başkanlığına gönderilmediği de 

görülmektedir (Kls.116.s.275);   

                          



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 998 / 1709 
 

 

MGK Genel Sekreterliğinin Gnkur Başkanlığı ve bu tarihte zaten faaliyeti olmayan BÇG ile 

ile bir ilişkinin olmadığı açıkça anlaşılmaktadır.  Mahkemenin hukuka aykırı olarak suç isnat ettiği 

faaliyet siyasi iradenin yürüttüğü sadece idari değil aynı zamanda siyasi bir faaliyettir. 

 

Kaldı ki,  2.02.1999 tarihinde Başbakan Bülent Ecevit imzası ile yayınlanan rejim aleyhtarı 

irticai faaliyetler nedeniyle uygulamaya konulmuş 406 Sayılı MGK Kararının uygulanmasına ilişkin 

13 Mart 1997 tarihli Bakanlar Kurulu kararına dayanarak çıkarılan 14 Mart 1997 tarihli 

Başbakanlık Direktifinin  Uygulanmasını etkin olarak takibi ve izlenmesi ile mali destek ve yasa 

değişikliği gerektiren tedbirler varsa, bunlar hakkında da Bakanlar Kurulu’nca gereğinin yerine 

getirilmesi ve diğer önlemlerin uygulanmasını koordine etmek ve izlemek üzere yayınlanan 

Başbakanlık direktifi Genelkurmay Başkanlığına “GEREĞİ” olarak verilmiştir. Ancak 

mahkemenin, meşru ve yasal bütün bu hükümet kararlarını hukuka aykırı olarak dikkate almadığı 

anlaşılmaktadır. Mahkemeler Türk hukukunu resen uygulamakla ve bu mevzuatı da dikkate 

almakla yükümlüdür.  

 

MGK Genel Sekreterliğinin yasal görev ve faaliyetleri ile bu konu da kapsamılı açıklama 

MGK eski Genel Sekreteri sanık (org) İlhan Kılıç’ın savunması ve istinaf dilekçesinde 

bulunmaktadır.  

 

b. 15.08.1998 tarihli Gnkur Başkanlığından YÖK Başkanlığına gönderilen  “Yüksek 

Askeri Şura kararı ile ilişiği kesilen personelin kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmaması” 

konulu yazı, 

15/05/1998 tarihli Gnkur Başkanlığından YÖK BAŞKANLIĞINA gönderilen II nci Başkan 

Orgeneral Çevik Bir imzalı yazı ile; 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararları içinde yer 

alan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden Yüksek Askeri Şura kararı ile ilişiği kesilen personelin kamu 

kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmamasını öngören karara rağmen, irticai faaliyetlerinden dolayı 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen aşağıda kimliği yazılı personelin Van 100. Yıl Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesinde Yrd. Doçent olarak görev yaptığının tespit edildiği, İrticai faaliyetleri 

nedeniyle TSK’dan ilişiği kesilen Hasan Irmak isimli personelin Başkanlığınıza bağlı 

kurum/kuruluşlarda çalıştırılmasının önlenmesi ve neticeden bilgi verilmesi istenilmiştir. 

(116.Kls. S.296-299) 

Yazının tarihi olan 15.08.1998 tarihi itibari ile; 28 Şubat MGK Kararlarının uygulaması 

hakkında Bakanlar Kurulu kararına dayanarak Başbakanlık ve Bakanlık direktifleri çıkartılmış, 

ayrıca 28.11.1997 tarihli Başbakan Mesut Yılmaz imzalı Başbakanlık direktifi de yürürlüktedir.  

  

Sanık Halil Kemal Gürüz mahkemedeki ifadesinde (G.K.s.1232) ; 

 

"Türk Silahla kuvvetlerinden atılan personelin üniversitelerde çalıştırılmamasına dair yazı 
yada talimat aldınız mı ?" sorusuna;  
 

"Bu konuda talimat almaya gerek yok çünkü 657 sayılı devlet memurları kanunun 125. 
maddesi uyarınca zaten mümkün değil." Şeklinde beyanda bulunmuştur. 
 

657 sayılı.kanun 125.E maddesi; “ Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet 

memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.”  Demektedir. 
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Ağustos 1998 tarihine ait bu yazının atılı suçla nasıl bir ilişkisinin olduğu hangi gerekçe ile suç 

teşkil ettiğini mahkeme açıklayamamıştır.  Kaldı ki YAŞ KARARLARININ BÇG İLE HİÇ BİR İLİŞKİSİ 

DE YOKTUR. Bu konu dilekçemizin bir çok maddesinde açıklanmıştır.  

 

c. 24.08.1998 tarihli YÖK Başkanlığından  Gnkur Başkanlığına gönderilen cevabi 
yazı, 
 

YÖK Başkanlığınca 24.06.1998 tarihli yazı ile, yukarıda açıklanan  Genel Kurmay 

Başkanlığınca yazılan yazıya cevap verilmiştir. Cevapta; “Öğretim üyelerinden Hasan Irmak isimli 

personelin sicil özetinin incelenmesi sonucu eksik evrak beyanında bulunduğu tespit 

edildiğinden görev ile ilişiğinin kesildiği bildirilmiştir.” Denmektedir.   

 

d. 14.7.1998 tarihli  Gnkur Başkanlığından YÖK Başkanlığına gönderilen “ÖSY’ de 

Uygulanan Ortaöğretim Başarı Puanı” konulu yazı  (Kls.116 s.292-295) ;  

 

Bu tahrif edilmiş sözde belgenin o tarihte var olmayan Refah-Yol hükümeti ve BÇG ile 

hiçbir ilgisi yoktur. Bu sözde belgenin tahrif edilerek üretilmiş bir belge olduğu aşağıda 

açıklanmıştır. Kaldı ki, Gnkur Başkanlığına bağlı Kuvvet Komutanlıklarının Eğitim-Öğretim 

sorumluluğu vardır. Harp Okulları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) gibi askeri yüksek  eğitim 

kurumlarına bu tarihte ÖSS puanı ile öğrenci alınmaktadır. Bu yönü ile Gnkur Başkanlığını 

doğrudan ilgilendiren bir konudur.  

 

Bu belge gerekçeli kararda; “Genelkurmay Başkanlığı tarafından Yüksek Öğretim Kurulu 

Başkanlığı’na hitaben yazılmış olan 14 Temmuz 1998 tarihli “ şeklinde tanıtılmıştır. Bu yazı  

sadece YÖK Başkanlığına değil MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA DA “GEREĞİ” OLARAK 

GÖNDERİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. ANCAK BU BELGENİN NEREDEN ELDE EDİLDİĞİ BELLİ 

DEĞİLDİR.  

  Gnkur Başkanlığı bu konuda YÖK Başkanlığına bir yazı göndermiştir. Ancak, NEREDEN ELE 

GEÇİRİLDİĞİ BELLİ OLMAYAN ŞÜPHELİ BU BELGE, İÇERİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ, İLAVELER YAPILMIŞ  

VE ÜRETİLMİŞ SAHTE BİR BELGEDİR. Belgenin sahteliğinin en önemi delili üzerindeki EVRAK 

GÜVENLİK NUMARASIDIR. Sözde belge aşağıdadır (Kls.116 s.292-295);  
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Dilekçemizde, diğer sahte belgelerin açıklamalarında ifade ettiğimiz gibi;  Bu usül ilk kez 5 

Kasım 2002 yılında yayınlanan emirle Gnkur Karargahında yürürlüğe girmiş ve 2008 yılında 

güncelleştirilen TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi (MY-75-1(B)) Bölüm 7-7 de yer almıştır. TSK da 

ise, Yönergede yapılan değişiklikten sonra uygulanmıştır. Üzerinde evrak Güvenlik numarası 

bulunan  (010306) bu belge kesinlikle ÜRETİLMİŞ/TAHRİF EDİLMİŞ SÖZDE BELGEDİR.  

 

Ayrıca, yine AYNI GÜVENLİK NUMARASININ  (0103306) 15 Mayıs 1998 tarihli sözde Çevik 

Bir imzalı bir diğer üretilmiş kumpas belgesi üzerinde de aynen kullanıldığı görülmektedir.  Yani 

biri 15 Mayıs 1998 tarihli, diğeri iki ay sonraya ait 14 Temmuz 1998 tarihli iki evrak üzerinde AYNI 

EVRAK GÜVENLİK NUMARASI BULUNMAKTADIR. O TARİHTE ZATEN KULLANILMAYAN VE 

ÜSTELİK, HER BİR EVRAK İÇİN FARKLI BİR NUMARA KULLANIMINI GEREKTİREN EVRAK 

GÜVENLİK NUMARASININ, İKİ AY SONRA HİÇ UNUTULMADAN BİR BAŞKA EVRAK ÜZERİNDE 

AYNEN KULLANMIŞ OLMASI, KUMPASIN PAÇALARDAN AKAN HALİDİR. O tarihte evrak güvenlik 

numarasının kullanılmadığını bilmeyen kumpasçı, imal ettirdiği stampada ayarladığı aynı 

numarayı ürettiği belgelere rastgele vurduğu anlaşılmaktadır. FETÖ üyesi kumpasçı TEM Şb.Md. 

Hamza Bayındır’ın YÖK Başkanlığından gönderildiğini iddia ettiği Klasör 116. sayfa 299 da bulunan 

15 Mayıs 1998 tarihli sözde belgeden alıntı aşağıdadır;  

 

? ? 

? 
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(Bu sözde belgelerin evrak güvenlik numaraları ile ilgili açıklama ayrıca dilekçemizin  

“Evraklarda Güvenlik Numarası Kullanımı ve Kumpas Belgeleri” başlıklı “37.” Maddesinde 

açıklanmıştır)  

 

Bir diğer sahtelik emaresi ise; Eğitim Öğretim ile ilgili konular (Harp okulları, GATA öğrenci 

alımları) Gnkur Harekat Başkanlığına bağlı İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığının görev alanına 

girmediği halde, bu daire başkanlığından gönderildiği anlaşılmaktadır. BU MÜMKÜN DEĞİLDİR.  

 

Ayrıca, Evrak numarasının Konu gösterge kodunun “3429” olduğu görülmektedir. 3429 Konu 

numarası;  HARP PLANLARIDIR (MY-114 1-A/B sayfa EDP-16). EĞİTİM KONUSUNDAKİ BİR EVRAK 

ÜZERİNDE 3429 KONU NUMARASI KULLANILAMAZ.                        

 

Bir diğer konu ise; sözde belgenin “Dağıtım” hanesinden, bu yazının Eğitim-Öğretim 

konusundaki yetkili başkanlık olan Gnkur Personel Başkanlığına “gereği” ya da “bilgi” olarak 

gönderilmediği, ancak hiçbir ilişkisi bulunmayan Gnkur Genel Sekreterliğine “bilgi” olarak 

gönderildiği anlaşılmaktadır. İkinci imza sayfasında ise Evrak ara numarası ve tarih dahi YOKTUR.  

 

Ayrıca; Özel ve Tüzel Kişilere gönderilen yazılar “RİCA EDERİM” SATIRI İLE BİTER.  

ORGENERAL ÇEVİK BİR’İN HEM STATÜSÜ HEM DE YÖNERGE GEREĞİ YÖK BAŞKANLIĞINA “ARZ 

ETMESİ” SÖZ KONUSU DEĞİLDİR (MY-114 1-A/B sayfa 4-33) 

 

Ayrıca, CD 5 içinde bulunan ve tahrif edilmiş bir belge olan “CD5/Bcg/bornova/Muzaffer 

BCG YAZILAN YAZI.doc” adres yolunda bulunan (G.K.s.3026) BÇG tarafından yazılan yazıların 

dökümün bulunduğu (word) çizelgedir. Bu sözde çizelge içinde de 14 TEMMUZ 1998 TARİHLİ BİR 

BELGE YOKTUR. Belgeden alıntı aşağıdadır (Kls.8 s.160-170);  

? 
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Ancak, CD 5 içinde bulunan ve üretilmiş bir kumpas belgesi olduğu açık olan 

“CD5/Bcg/bornova/Muzaffer/BCG GÖND-YAZI (ÖZET).doc” adres yolunda bulunan BÇG 

tarafından yazılan SÖZDE yazıların evrak numarası yazılmadan dökümü yapılmış sözde çizelge 

(word) oldukça dikkat çekicidir. Bu sözde belgenin şaçmalığı anlaşılmış olacak ki gerekçeli 

kararda yer verilmemiştir. Bu sözde çizelge içinde 14 TEMMUZ 1998 TARİHLİ BİR BELGENİN 

EVRAK NUMARASI BELİRTİLMEDEN YAZILI OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR. Sözde çizelgeden alıntı 

aşağıdadır; 

 

     
 

 

 

 

Yani; üretilmiş olduğu açık olan ve Gnkur.İGHD Başkanlığından gönderilmesi mümkün 

olmayan, CD 5 “Muzaffer” Klasöründeki “BÇG Yazılan Yazı” çizelgesinde de bulunmayan 14 

Temmuz 1998 tarihli bu sözde belge, “Muzaffer” klasöründeki BU SÖZDE ÇİZELGEDE evrak 

numarası belirtilmeden ÜSTELİK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA VE YÖK BAŞKANLIĞINA  VERİLEN 

“EMİR”  ŞEKLİNDE  GÖSTERİLMİŞTİR.  “BU KADARI DA OLMAZ” DEDİRTEN BU BELGE KUMPASIN 

TA KENDİSİDİR. Bu sözde çizelgenin iddianame ve gerekçeli kararda açık biçimde ifade 

edilmesinde bir hayli tereddüt yaşandığını tahmin etmek hiç de zor değildir.   

 

Birbirini tutmayan bu sözde belgeler, CD 5 içindeki tüm belgelerin sahte olduğunu da 

göstermektedir.  

 

Bütün bu hususlar, belgenin tahrif edilerek üretildiğini açıklamakladır. Kaldı ki ilk sayfasında 

herhangi bir imza ya da paraf olmaması (diğer sözde belgelerde olduğu gibi imza montesine gerek 

bırakmadan), ilk sayfasının kolaylıkla yeniden üretilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sözde 

belgenin gerçek olduğu algısını yaratmak için, o tarihte kullanılmayan ancak kumpasçısın 

bilmediği evrak güvenlik numarasının da stampa (!) ile basıldığı görülmektedir. Bu belgenin 

üretilmiş olması, YÖK Başkanlığından sayım-döküm yapmadan belge ayıklayan (!) FETÖ’cü TEM 

Şb.Md.Hamza Bayındır’ın kendisine klasörler içinde teslim edilen YÖK hukuk arşivinden 

bulduğunu / YÖK’ten gönderildiğini iddia etmesi de bize hiç şaşırtıcı gelmemiştir.  

 

? 

Milli Eğitim Bakanlığına ve          
YÖK Başkanlığına                                      
EMİR VERİLMİŞ 
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Her ne kadar, TSK nın personel ihtiyacını karşılayan eğitim kurumları ile ilgili düzenleme 

taleplerini içeren bir yazı YÖK Başkanlığına gönderilmiş olsa da O YAZI, 116.KLASÖRDE BULUNAN 

BU SAHTE BELGE DEĞİLDİR.  
 

Kaldı ki, yukarıda açıklanan sözde belgeler üretilmiş belge olmakla birlikte,  Askeri Okullara 

öğrenci alımları ile ilgili çekinceleri içeren katsayı konusunda gerçek yazı öncesinde YÖK 

Başkanlığı tarafından zaten bir düzenleme yapıldığı ve kararının alındığı, bu düzenlemenin de Milli 

Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğü, sadece eğitim gerekleri nedeni ile duyurulmasının 

sonraya bırakıldığı, hatta düzenlemenin duyurulmasından önce basına sızdığı  sanık Kemal Gürüz 

tarafından mahkemedeki beyanında açıklanmıştır.   

 

Sanık Halil Kemal Gürüz mahkemedeki ifadesinde (G.K.s.1231, 1236) ; 

 

“…bu sistem yeniden tasarlandı ve BU MÜFREDAT KATSAYILARI MİLLİ EĞİTİM 

BAKANLIĞININ , TALİM TERBİYE KURULUNUN TEMSİLCİLERİYLE BERABERE YAPILDI yani sınav 

sistemi baştan 96 ‘dan itibaren Milli Eğitim Bakanlığıyla beraber yürütüldü. 

 
Çevik paşanın mektubuna daha doğrusu Genel Kurmay ‘dan gelen 14 Temmuz 1998 tarihli 

yazıya bizim sınav sistemimiz üzerine çalışmalarımız Nisan 1998 de bitti. İlke olarak bu 

kararlaştırıldı. 

 

Bir üniversiteye giriş sınavı yapılacak eski sisteme göre bir sınav yapılacak şimdi siz kalkıp o 

sınavdan önce seneye bu sene böyle yapıyoruz ama önümüzdeki seneden itibaren yeni bir sistem 

getiriyor deseniz ortalık allak bullak olacak kaldı ki yeni sisteme göre kılavuz hazırlanması lazım 

onun için biz bu nihai kararı rötuşlarıyla falan 30 Temmuz 98 deki YÖK genel kurul toplantısında 

bıraktık arada kargaşa olmasın diye, o arada bütün aldığımız tedbirlere rağmen bu sınav 

sisteminin ayrıntıları basına sızdı ve SİSTEM OLDUĞU GİBİ 16 MAYIS 1998 TARİHLİ MİLLİYET 

GAZETESİNDE SÜR MANŞETDEN YAYINLANDI, Bu arada Temmuz ayı içinde Genel Kurmay’dan 

bir yazı aldık Çevik paşanın imzasıyla şimdi sınav sistemindeki değişikliğin temeli ortaöğretim 

başarı puanının etkisini artırmak nitekim yeni sistemde yüzde altıdan yüzde yirmi ikiye 

çıkarılması öngörülüyor. Benim şahsi görüşüm yüzde altmışa çıkarılmasıydı kurul yüzde yirmi ikiyi 

uygun gördü Genel Kurmay’dan gelen yazıda buna karşı bir görüş vardı diyordu ki ortaöğretim 

başarı puanının ağırlığının artırılmasına biz pek uygun görmüyoruz gereğini takdirlerinize sunarız. 

Hiçbir zaman öyle Genel Kurmay böyle emir verdi diye hiç öyle bir şey yok gayet fevkalade 

nezih kibar bir yazı ama yine de pek normal bir şey değil yani açıkçası beni çok rahatsız etti 

cevap vermemeyi tercih ettim. Cevap verseniz geri spekülasyonlar olacak Çevik paşayı randövi 

aldım makamına gittim kendileri buradalar hayatımda ilk defa Çevik paşayla o gün karşılaştım. 

Ben dedim sizin bu yazınızı kale almayacağız Yüksek öğretim genel kuruluna bu yazıyı 

sunmayacağım biz kararımızı verdik bu işlerde kusura bakmazsanız sizin üstünüze vazife değil 

biz bildiğimizi yapacağız paşam ayrıldık olay bundan ibarettir.  

 

Efendim bu Çevik Bir emretti Kemal Gürüz yaptı diye yıllardır istismar ediliyor kaç defa 

cevap verdim ve bu cevaplar gazetelerde yayınlandı ayrıntıları burada ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTEKİ 

SINAV DEĞİŞİKLİĞİNİN BÇG’YLE FİLAN HİÇBİR İLİŞKİSİ YOKTUR OLAYIN REFAH YOLLA HİÇ İLİŞKİSİ 

YOKTUR. OLAY 1998’ DE CEREYAN EDİYOR HÜKÜMETTE ANASOL D VAR. Yanlış hatırlamıyorsam 
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neydi o ana demokratik parti vs o hükümet hatta biz devrin Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’la 

konuyu ben çok görüştüm birlikte başbakana brifing verdik ondan sonra ben tutuyorum bundan 

hükümeti devirmek hangi hükümet o zaman Refah yol yok ortada artı Milli Eğitim bakanlığıyla 

beraber yaptığımız bir şey olay bundan ibaret.” 

 

“Sonradan da şunun farkına vardım aslında Genel Kurmay’ı bir bakıma ilgilendiriyor şey 

sınav sistemi şöyle ilgilendiriyor. Gata’ya o sistemle talebe alıyorlar artı bu sınavlarda alınan 

puanlar Harp okullarına girişlerde de kullanılıyor.” (G.K.s.1236).   

 

Bu sözde belgenin gerçeğini bulamayan kumpasçıların, manipülatif  cümlelerle BÇG ye 

yamayarak kurguladıkları bu sözde belgeyi  acemice hazırladıkları açık ve kesindir. Bu sözde 

belgeyi en iyi açıklayacak kişiler; FETÖ üyeleri Bilgili, KÖSE ve Bayındır dır. Önümüzdeki  

dönemlerde, sanık sıfatı ile bu belgeleri açıklamak zorunda kalacaklarından da hiç bir şüphemiz 

yoktur.  

 

e.  “ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL BAŞKANLIĞI tarafından 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış olan 24.05.2000, ADD Genel Başkanı 

Yekta Güngör Özden imzalı yazı (116.Kls. S:289-291); 

 

    G.K.s.3364 de;  “….bir üyesinden almış oldukları Atatürk Üniversitesi, Erzincan Hukuk 

Fakültesindeki şeriatçı yapılanma ile ilgili raporu konunun güncelliği nedeniyle ekte bilgilerinize 

sunar, gereğini ilgilerinize rica ederiz” şeklindeki yazının ekinde bulunan elle yazılmış listede “A.U. 

Aşırı ırkçı bir anlayışa sahip şeriatçı, M.D. Siyah çarşaflı ve peçeli bir eşe sahip Nakşibendi 

tarikatı üyesi, A.D. Nakşibendi Tarikatı üyesi, Ş.Y. Kırkıncı cemaati üyesi” şeklinde fişleme içerikli 

bilgiler bulunmaktadır.   

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNE AİT 2000 TARİHLİ BU YAZININ BÇG VE ATILI SUÇLA İLE 

NE İLGİSİ VARDIR?  MAHKEME BU SORUYA CEVAP VERMEMİŞTİR.  Söz konusu yazı Gnkur 

Başkanlığına da gönderilmemiştir. Gnkur Başkanlığının bilgisi dahi yoktur. Yazı içeriğindeki 

duyumun ise bir üyesinden temin edildiği zaten ifade edilmektedir. Ayrıca, bu belgenin gerçekliği 

şüpheli olduğu kadar, belgeyi hazırladığı düşünülen Yekta Güngör Özden’e mahkemede bu belge 

ile ilgili hiçbir soru yöneltilmemiştir. SANIKLARI İLGİLENDİREN BİR YÖNÜ YOKTUR.  

 

f. 04.09.2000 tarihli Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı tarafından 

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer’ e hitaben yazılmış olan yazı,  

 

Bu yazınında da yukarıda açıklanan yazı gibi, BÇG VE ATILI SUÇLA HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR.   

Ancak bu ilgisiz yazıların iddianameye ve gerekçeli karara konu edilmesi,  ADD nin ve özellikle 

“ATATÜRK” isminin  atılı suçla yan yana zikredilerek, Ergenekon kumpas davasında olduğu gibi 

(Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Atatürk evinin yakınında gömülü sözde darbe silahlarının 

bulunması vs.)  zımni ilişki ve algı oluşturmanın sistemli gayreti olduğu anlaşılmaktadır.   
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g. Yükseköğretim Yüksek Disiplin Kurulu Tarafından İrticai Faaliyetler Nedeni ile 
Kamu Görevinden Çıkartma Cezası Alanlara İlişkin Dağılım (28.02.1997-14.12.2000) başlıklı belge;  

 

Bu belgenin BÇG ile HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR. Bu konu YÖK Başkanı sanık Halil Kemal 

Gürüz’ün savunmasında detayları ile açıklanmıştır.  

 
6) G.K.s.3365; “G. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Başlıklı “Yavuz PH planı 

çerçevesinde 1997 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Yüksek Öğretim Kurulu 

Başkanlığınca hazırlanan rapor” (12 Mayıs 1998 ) (116.Kls.S:249-255) 

 

a. “1.Yavuz Psikolojik Harekat Planı”;   
 

Yavuz Psikolojik Harekat Planı MGK da görüşülen ve Başbakan imza onayı ile yürürlüğe giren 

Bakanlıkları ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarını doğrudan ilgilendiren ve icra görevi verilen 

stratejik bir devlet planıdır. Hukuki ve siyasi sorumluluğu Başbakana aittir. MGK da görüşülen ve 

Devletin Milli Güvenlik siyasetini ilgilendiren her türlü planın takip, kontrol ve kordinesi ile ilgili 

MGK Genel Sekreterliğinin kanunla düzenlenmiş görev ve sorumluluğu vardır. Bu konu 

dilekçemizin “1992, 1995 ve 1999 Tarihli Yavuz Psikolojik Harekât Planları” alt başlıklı “12.F.” 

maddesinde açıklanmıştır. Yavuz Harekat Planın da YÖK Başkanlığına verilen icra görevlerinin ve 

bu göreve ilişkin YÖK Başkanlığınca icra edilen faaliyetlerin  BÇG İLE HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR.   

 

Yavuz Harekat Planı Başbakan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren bir devlet belgesidir. 

Planın Başbakan adına yönlendirme, takip ve koordinasyon sorumluluğu MGK Genel 

Sekreterliği Kanununun 13. ve 14. Maddeleri ile Başbakanlık direktifi gereğince MGK Genel 

Sekreterliğindedir. Planın ilgili kısımları aşağıdadır;   

 

Kls.5.s.22;  
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Kls.5 s.21;  

 
 

Mahkeme, hükümetin yürürlüğe soktuğu ve devlet kurumlarına icra görevi verdiği bir 

stratejik planı, siyasi ve hukuki sorumluluğu olan Başbakan’ı işlemi nedeni ile yargılama yetkisi 

yoktur.  Planda icracı makamlar ve görevleri belirtilmiştir.  YÖK Başkanlığı  İCRACI BİRİM 

OLARAK PLANDA YER ALMAKTADIR.  Yavuz  PH Planını  planda sayılan icracı tüm devlet 

kurumları tarafından aynen uygulamıştır. İlgili kısmı aşağıdadır (Kls.5 s.24);  
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Sanık Halil Kemal Gürüz mahkemedeki ifadesinde (G.K.s.1225) ; 

 

“psikolojik harekat planları çok ilginç bu; bende bunları yeni öğrendim MGK kurulduğu 

günden itibaren çeşitli adlar verilen planlarla üniversitelere önerilerde bulunmuştur. Bu tür 

planlar YÖK kanalıyla üniversitelere iletilmiştir. Şimdi suçlanıyorum sen Yavuz planını 

uygulamışın Yavuz planı adına gerçekten 25 Haziran 2012 günü duydum. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi darbeleri ve muhtıraları araştırma komisyonunun raporunda konu hakkında daha fazla 

bilgi sahibi oldum. Planın adının Yavuz psikolojik harekat planı olduğunu da o zaman öğrendim. 

Planın ayrıntılarına ise ilk kez iddianameyi okuyunca muttali oldum. TBMM darbe ve muhtıraları 

araştırma komisyonun 942. sayfasında aynen şu ifadeler yer almaktadır:  

 

MGK genel sekreterliğince icra edilen psikolojik harekat faaliyetleri 2945 sayılı MGK genel 

sekreterliği kanunu ve yönetmeliğine istinaden uygulanmıştır. Bakanlık kurum ve 

kuruluşlarla koordineli olarak hazırlanan psikolojik harekat planları MGK 

toplantılarında görüşülerek başbakanların onayları doğrultusunda ilgili bakanlık, kurum 

vekuruluşlara çeşitli görevler verilmek suretiyle icra edilmiştir. Yani başbakan talimat 

veriyor kurumlara bunları uygulayacaksınız diyerek. MGK genel sekreterliğinde 2 Temmuz 1997 

tarihinde gerçekleştirilen Yavuz PH planı koordinasyon planı toplantısında alınan kararlara ilişkin 

faaliyet raporu vs diye yazıyor yani gizli saklı bir şey yok her şey açıkça yapılıyor ve başbakanın 

talimatıyla yapılıyor 
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İddianamenin 375. Sayfasında;  “ Yavuz psikolojik harekat planı ilk olarak 30 Aralık 1992 de 

yürürlüğe konmuş, 7 Ağustos 1995 tarihinde yenilenmiş ve en son 1999 da tekrar yenilenmiştir. 

Yavuz psikolojik harekat planın ilk uygulandığı dönemde YÖK başkanı Mehmet Sağlam bugün 

AKP milletvekili olup partisince TBMM başkan vekilliğine layık görülmüştür. Belki de bu planı 

uyguladığı için; planın ilk yenilendiği tarihte Temmuz 7 Ağustos 1995 başbakan olan Tansu Çiller 

ise bu davanın bir numaralı mağdurudur.” Şeklinde açıklamıştır.  

 
b. “2.Ümit Psikolojik Harekat Planı” ( G.K.s.3366) ; 

 
Gerekçeli kararda; “5 Mart 1998 tarih ve TİB:4693-8-98/ÖFY Bşmüşv (45) sayılı yazı ile ÜMİT 

PSİKOLOJİK HAREKAT PLANI Uygulamaya konulduğu anlaşılmıştır. (116.Kls. S.239-245)” 

denmektedir.  5 MART 1998 tarihli ve TBMM Darbeleri araştırna Komisyonu Raporunda 

belirtildiği gibi “gençlere yönelik hazırlanan ve Başbakan tarafından onaylanan plan” olarak tarif 

edilen bu planın BÇG ile HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR. İlişkiyi ortaya koyan belge de dosyada 

bulunmamaktadır.  YÖK Başkanlığınca devlet planının icrası ile ilgili hiçbir faaliyetten Gnkur 

Başkanlığının bilgisi ve sorumluluğu  yoktur.   

 
Sanık Halil Kemal Gürüz mahkemedeki ifadesinde “Ümit PH Planı ile ilgili beyanında 

(G.K.s.1225) ; 

 
İddianamede ayrıca Ümit psikolojik harekat planından da söz edilmektedir bununla ilgili 

olarak TBMM darbe ve muhtıraları araştırma komisyonunun 980. sayfasında şu cümleler vardır 

bu da gizli saklı değilmiş 95-2000 yılları arasında gençlere yönelik Ümit ve kalkan, psikolojik 

planları çerçevesinde diye devam ediyor bu plan hakkında iddianamede ayrıca yer verilen bilgileri 

göre Ümit psikolojik harekat planı; MGK genel sekreterliğinin filan sayılı tarihli yazısıyla yürürlüğe 

konmuştur.  

 

5 MART 98 O TARİH DE REFAH YOL HÜKÜMETİ İKTİDARDA DEĞİL yani nasıl olur da onla 

ilişkilendirilebilir. Açıkça görülüyor ki Yavuz ve Ümit psikolojik harekat planları başbakanların 

onayıyla yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla başkanlık dönemimde YÖK‘ün ve Üniversitelerin 

uygulamalarının bu planlarda ön görülen hususlarda uyuşması aleyhime delil olarak 

kullanılamaz. YÖK başkanı olarak MGK da kararlaştırılan ve başbakanın onayıyla yürürlüğe konan 

bu tür planları ve MGK dan gelen yazıları sumen altı edip yırtıp atacak halim yoktu ki eğer bunları 

yırtıp atsaydım o zaman beni suçlamanız gerekirdi.” Demektedir.  

 

7) “H. YÖK’TEN ELDE EDİLEN (7) ADET YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARAR DEFTERİ” 
(G.K.s.3368); 

 
YÖK DİSİPLİN KURULU KARARLARI İLE BÇG NİN HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR.  

 

Gerekçeli kararda; “18.09.1996 tarihindeki oturumda 24 kişi hakkında irticai faaliyetler ve 

kılık kıyafet yönetmeliğine uymamakla ilgili karar verildiği görülmüş, 6 Ekim 1993 tarihinden 

18.09.1996 tarihine kadar irticai görüş veya kılık kıyafetinden dolayı hakkında soruşturma 

yürütülen kimse olmadığı, bu tarihten sonra yani REFAHYOL hükümetinin göreve başladığı 

dönemden sonra irticai faaliyetler ve kılık kıyafet yüzünden çok sayıda kişi hakkında soruşturma 

açıldığı tespit edilmiştir.(116.Kls. S.230)” denmektedir. Kararların nasıl alındığı, yargı 
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denetiminden geçtiği, yasal olduğu konusu sanık H.Kemal Gürüz mahkemedeki savunmasında 

açıklamıştır. Beyanında BÇG ile ilişki kurulabilecek hiçbir ifadesi de yoktur. 

 

Sanık Halil Kemal Gürüz mahkemedeki ifadesinde (G.K.s.1226) ; 

 

“İnceleme ve soruşturmalar sonunda suçlu bulunanlara Resmi gazetede yayınlanmış 

Yüksek öğretim kurumları yönetici, öğretim elemanı ve memurları disiplin yönetmeliği 

hükümlerine göre yani mevzuata göre ilgili üniversite disiplin kurulu veya yüksek disiplin kurulu 

tarafından cezalar verilmiştir. Söz konusu yönetmelik 80 yıllardan beri yürürlüktedir yüksek 

disiplin kurulunun kararları tümü arşivlenmiştir bu kararlar yargı denetiminden geçmiş ve 

açılan davaların büyük çoğunluğu üniversiteler ve YÖK lehine sonuçlanmıştır.” 

 

Sanık Halil Kemal Gürüz mahkemedeki ifadesinde (G.K.s.1232) ; 

 

“Bunların hesabını her yıl yüce Türk milletine yüce meclisimizde verdim. Şikayeti olanlar 

mağdur olduğunu iddia edenler yargıya gitti neredeyse tamamı davaların hepsini kaybetti. 

Dolayısıyla bir mağduriyet veya müştekilik de söz konusu değildir. Hayatımın gurur duyduğum bir 

devresidir. YÖK başkanlığı yaptığım dönem Türk devleti ve Türk milletine gururla hizmet ettim 

bugün de hizmet ederim.” Demektedir.  

 

8) “I- İstanbul CMK 250 C.Başsavcı Vekilliğinin 2008/1756 sayılı soruşturma dosyasında 

hakim kararına istinaden Halil Kemal Gürüz’ün 07.01.2008 tarihinde avukat huzurunda 

Ankara’daki ikametinde yapılan aramada 28 Şubat - Batı Çalışma Grubu dosyası ile ilgili elde 

edilen belgeler” (G.K.s.3368) ; 

 

Sanık Halil Kemal Gürüz’ün mahkemedeki savunmasında ve istinaf dilekçesinde konu 

açıklanmıştır. Sanığın ikametinde elde edilen belgelerle BÇG arasında HİÇ BİR İLİŞKİ YOKTUR.  

 

Bu kısımda YÖK üyesi (Korg) Erdoğan Öznal tarafından kişisel görüş ve düşüncesi ile kalem 

alınmış EYLÜL 1997 tarihli aşağıdaki belgelerden söz edilmektedir;  

 

a. “1. 10 Ekim 1997 tarihli Erdoğan Öznal (Emekli Korgeneral) tarafından bir üst 
yazı ile yazılmış, Gizli ibaresi bulunan Eylül 1997 tarihli Siyasi İslamla Mücadele Yöntemleri başlıklı 
(85) sayfadan ibaret kitapçık, (116.Kls. S.98-187) 

 
b. “2- Sanık Erdoğan Öznal’ın 10 Ekim 1997 tarihinde el yazısı ile YÖK Başkanı 

Kemal Gürüz’e “sayın başkanım” yazarak imzaladığı 1 sayfadan oluşan belge” G.K.s.3370 ;   
 

c.  “3. Siyasi İslamla mücadele yöntemleri başlıklı gizli ibareli Eylül 1997 tarihli 89 
sayfadan oluşan belge (87.kls. S:243-326)” 

 

Bu kişisel nitelikli belgelerin Gnkur Başkanlığı ve BÇG ile hiçbir ilişkisi yoktur.  

 

Sanık Halil Kemal Gürüz mahkemedeki ifadesinde (G.K.s.1223) ; 

 

“Evimde bulunan belgeler YÖK üyesi Erdoğan Öznal yazmaya çizmeye çok meraklı bir 

insandır adabı muaşeret konusunda bir kitabı vardı. Şarap kadehinin dibinden tutulması 
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konusunda çok titizlik gösterirdi dikkat edin oradan tutulmaz üstten alttan şöyle böyle bir insandı 

onun kalem aldığı 10 Ekim 97 tarihli bir üst yazıyla bana verdiği siyasal İslam’la mücadele 

yöntemli ve başlıklı belge adı geçen kişinin kendi başına kaleme aldığı ve iddianamede de 

açıkça belirtildiği gibi Erdoğan Öznal’ın şahsi fikir ve düşüncelerini içermektedir. Erdoğan 

Öznal’ın bu çalışmayla sunduğu 10 Ekim 1997 tarihinde Refah yol hükümeti 

iktidarda değildir yani bu belgenin Refah yol hükümetinin istifasıyla ilgisi olmadığı açıktır kaldı 

ki Erdoğan Öznal’ın yazdığı takdim notunda el yazısıyla tırnak içinde “çalışma 

tamamen şahsi ve fikir ve düşüncelerimi içermektedir” denmektedir.”   Demektedir.  

 

Sanık Erdoğan Öznal mahkemedeki ifadesinde (G.K.s.1047, 1052) ; 

 

“Ben Genelkurmay temsilcisi değilim. Genelkurmay kontenjanından atanmış YÖK üyesiyim. 

YÖK'ün diğer üyeleri ile kurumsal yapısı içerisinde diğer üyeleriyle aynı statüdeyim ve aynı görev 

ve sorumlulukları paylaşmaktayım. YÖK'te Genelkurmayın işlerini takip eden bir durumda değilim. 

Genelkurmay ile bir bağım yoktur.” 

 

“Kemal Gürüz'ün evinde yapılan aramada avukatın huzurunda efendim gizli, çok gizli işte bir 

belge yakalandı, casusluk belgesi gibi sanki halbuki bir bilimsel çalışmadır. Analizin içindeki 

tespitlerin, değerlendirmelerin ve yükseköğretim ilgili önerilerin Kemal Gürüz tarafından hayata 

geçirildiği ima ve iddiası ise, YÖK'ün BÇG'nin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiğinin bir 

delili olarak sunulmaktadır. Bu ima ve iddiaların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. 

 

Bu analizim bir YÖK yayını değildir, resmi bir belge değildir. YÖK ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu 

bana ait bir çalışmadır. İçindeki tespitler, fikir ve düşünceler, öneriler benimdir, kimseyi 

bağlamaz. YÖK ile ilgisi olmadığı gibi Kemal Gürüz ile de hiç ilgisi yoktur ve onunla 

irtibatlandırılamaz. YÖK'e bir talimat verme niteliğinde değildir.Bir icra planı bir eylem planı 

değildir. Sayın Kemal Gürüz kendisine nezaket icabı verdiğim bu çalışmayı okumamıştır bile. 

İçeriğine şöyle bir göz atıp kütüphanesine koymuştur. Dolayısıyla bir mesai arkadaşı olarak benim 

hazırlayıp sunduğum bir çalışmayı kütüphanesinde bulundurması kadar doğal bir şey olamaz. 

Ayrıca yargı mercilerince yasaklanmamışsa bir kişinin bir analizi bir çalışmasını kütüphanesinde 

bulundurması niye suç olsun ki? Bunun ima edilmesi dahi kabul edilemez.” Demektedir.  

 

Erdoğan Öznal’ın kişisel görüş ve düşüncelerini içeren belgelerle  ilgili açıklama Dilekçemizin  

“Belgeyle ilgili mahkemenin değerlendirmesi ve manipülasyonu” alt başlığı altında “20.İİ. 2).” 

Maddesinde açıklanmıştır. 

 

9) G.K.s.3383; “İ. GENELKURMAY ANTETLİ CD DEN ELDE EDİLEN BELGELER ARASINDA 

BULUNAN YÖK BAŞKANI ŞÜPHELİ KEMAL GÜRÜZ’E HİTABEN GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 

TARAFINDAN YAZILAN BELGE (116 Kls. S:246-248) (CD5\Bcg\bornova\BASKIN ALB); 

 

CD 5 İÇİNDE BULUNAN BU SÖZDE BELGE HİÇ BİR TEREDDÜT OLMAKSIZIN SAHTEDİR. 

İsimsiz, imzasız, büyük harflerle bilgisayarda yazılmış, dijital belgenin evrak kaydı yoktur ve hiçbir 

kurum ya da belge ile teyit edilmemiştir. Kim tarafından yazıldığı gerekçeli kararda belirtilmemiş, 

“Gnkur Başkanlığı tarafından” yuvarlak ifadesi ile Gnkur Başkanlığına (belirsiz herhangi birine) 

mal edilmeye çalışılmıştır. Üzerinde bir işaret bulunmayan, özel bir mektup niteliğinde olması 
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mümkün olmayan  bu sözde belgenin FETÖ kumpasçısı ve işbirlikçileri tarafından yazılma ihtimali 

de her zaman mümkündür. Bu sahte belgeyi üreterek CD 5 içine monte etme ihtiyacı, esasen 

davanın dayandığı delillerin ne kadar zayıf olduğunu ve kumpas organizasyonunun delil üretme 

ihtiyacı içinde olunduğunu da göstermektedir.  

 
  Sözde belgenin 1. Sayfası aşağıdadır (Kls.116 s.248);  

           

                
 

Bu sözde belgenin gerçekliği açısından bir değeri olmamakla birlikte, kumpas değeri 

açısından kısaca incelenmesine gerek duyulmuştur;  

 

Bu sözde belge, ilk cümleden itibaren üretilmiş belgedir. İlk cümle; “Yüksek Öğrenim Başkanı 

olarak” ifadesidir. Yükseköğretim Kurulu Başkanına bu ifade ile başlayan bir özel mektup, üstelik 

yanlış yazılan bir ifade ancak üretilmiş bir sözde belge olduğunu kanıtlar.  

 

 Bu sözde belge diğer kumpas davalarında üretilen kumpas belgeleri ile teknik açıdan 

benzerlik göstermektedir.  Özellikle Dursun Çiçek tarafından hazırlandığı iddia edilmiş olan “AKP 
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ve F.Gülen’i bitirme Planı” kumpas belgesi ile subliminal mesaj tekniği açısından yakın benzerliği 

bulunmaktadır.   

 

Bu belgede, diğer kumpas davalarının kilit belgelerinde olduğu gibi, sözde işbirlikçiye övgü 

ifadeleri ile sanıkların ağzından (ikrar) atılı suça ilişkin delil yaratmaya yönelik sözde faaliyetlerin 

ana başlıklarla sıralandığı, sözde ikrar yolu ile inandırıcılığın ve etkinin yüksek seviyede 

sağlanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.    

 

Sözde belge de, kumpas örgütünün kendi amaçları doğrultusunda yürüttüğü ve tespit ettiği 

hedef için oldukça hassas olduğu önemli faaliyetlerden “DERSANELER”,  “FİNANS KAYNAKLARI” 

“FİNANS KAYNAKLARININ KESİLMESİ” gibi ifadelerin milletin hassas olduğu genel mağduriyet 

algısı yaratacak cümleler içine monte edilip,  saldırıya uğradığı, korunması gerektiği ve meşru 

olduğu subliminal mesajın verildiği, özellikle bu konuların iddianamenin bir çok yerinde sıkça 

işlendiği de görülmektedir.   

 

Kendi hedef ve ideolojisi için tehdit olarak gördüğü; “Atatürkçü Demokratik ve Laik Hukuk 

Düzeni” “Gnkur Başkanlığı” “YÖK Başkanlığı” “Çağdaş Atatürkçü Öğretim Elemanı” “Millet ve 

Milli Kimliğe Saygı Duymak” “Büyük Atatürk”  gibi ifade ve kavramları,  “baskı”, “soruşturma”, 

“ikna” “türban” , “türbanın çıkartılması”  “Bertaraf Etmek” gibi ifade ve kavramlarla birlikte 

zikrederek atılı suç üzerinden subliminal hedef göstermek, sebep-sonuç-mağduriyet algısı 

oluşturmak  ve hedefe giden yolda bu kavramlara karşı nefret duyan ideolojik bir cephenin 

oluşturulup genişletilmeye çalışıldığı,   

 

Belgede kullanılan;  “Yuvalanma” “Temizleme” “Bertaraf Etmek”  “Boy Göstermek” “Tedbir”  

“Baskı” “Soruşturma” “İkna” “Köklü Çözüm”  “İlişiği Kesilen Öğretim Üyeleri” “izinsiz gösteriler” 

“Çağdığı Kıyafet”  “Türban” “Üniversiteye giriş” gibi ifadelerle, Gnkur Başkanlığı ve YÖK Başkanlığı 

arasında sözde ilişki ve faaliyet olduğu algısı yaratmak ve bu ifadelerden geniş kitlelerin kendisine 

mağduriyet çıkaracak bir tema bulma imkanı sağlamak,  

 

Belgede kullanılan; “8 yıllık kesintisiz eğitim” “Türkiye’nin istiklaline, kendi benliğine 

milliyesine düşman olan” “Tarikatçı ve Dinci Kesimler” “imam hatip”  gibi ifadelerle, ve özellikle  

bir üniversite rektörü için kullanılan “istifaya zorlama” ifadesi ile  atılı suç ve Refah Partisi 

arasında zihinsel ve zımni bağ oluşturulmaya çalışıldığı, övgü ifadelerine monte edilen faaliyetlere 

amaç şırınga ederek faaliyetlerin işte bu amaçla gerçekleştiği subliminal mesajının verildiği, 

 

Geniş kitleleri ilgilendiren her konuya değinip öfkeyi yaygınlaştırdığı, hedef göstererek ve  

mağduriyet üzerinden geniş ve yuvarlak ifadelerle mütedeyyin kesimi de tahrik edip taraftar 

kitlenin çoğaltılmasına ve maddi-manevi desteğinin arttırılmasına, sözde hukuksuzluğun yaygın ve 

soğukkanlı biçimde süregeldiği düşüncesinin oluşturulmasına çalışıldığı anlaşılmaktadır.    

 

Bu sözde belgenin, 17-25 Aralık olayları ile başlayan süreç nedeni ile davada gündeme 

getirilmesi ve basın yolu ile  propaganda malzemesi olarak kullanılması olanaklı olmamış, hatta 

sanıklara bu konuda soru sorulmamış, kim tarafından yazıldğı konusunda bir araştırma da 

yapılmamıştır. BU BELGE FETÖ TARAFINDAN AYNI KUMPAS TEKNİĞİ İLE HAZIRLANMIŞ VE ALGI 

OLUŞTURMAYA YÖNELİK  DIŞ DESTEKLİ AÇIK BİR  KUMPAS BELGESİDİR.   
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10) “K.YURTDIŞI DENKLİK BELGESİ İPTALİ KONUSU” (G.K.s.3384);   

 

Sürekli algı yaratma çabası içinde olan mahkeme bu başlık altında “Konu ile ilgili YÖK ile 

yapılan yazışmada bu ve benzeri durumda olan kişilerin listesinin evraklarıyla birlikte 

gönderilmesi istenmiş, 22.06.2012 ve 16.08.2012 tarihli gelen yazılar ve CD’lerde;”  şeklinde ifade 

ile başlayarak  bir takım YÖK  Yürütme Kurulunun aldığı kararlardan söz ederek, idarenin, 

Pakistan, Malezya, Irak, Suriye, İran, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan, Libya, Mısır  gibi ülkelerdeki 

üniversitelerin verdiği diplomaların denkliği konusunda aldığı, mevzuata ve hükümet 

direktiflerine uygun kararları üzerinde tam bir yerindelik denetimi yapmaya kalkmıştır. Davanın 

konusu dışına çıkarak, bu kararların 54.hükümeti kısmen veya tamamen ıskat eylemi ile illiyet 

bağını, etkin eylemin ne olduğunu, BÇG ile bağlantısını ve etkisini, bu eylemin 54.hükümetin zorla 

(!) istifasına nasıl sebep olduğunu somut belgesi ile ortaya koyamadan alınan kararları 

sıralamıştır. Mahkemenin görevi, idari işlemlerin yerinde olup olmadığını denetlemek değildir.  

 

Mahkeme bu kısımda, 14 Temmuz 1996 yılında 22696 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Yurt 

Dışı Yüksek Diplomaları Denklik Yönetmeliğinden hiç söz etmeden kararlar hakkında idari ve 

siyasi değerlendirmeler yapmıştır. Kaldı ki bu dava bir idari dava değildir. Mahkeme bu konuda 

yetki aşımındadır. Mahkeme, YÖK Yürütme Kurulunun mevzuata uygun kararları üzerinde 

tasarrufta bulunamaz. Hangi kararın ne zaman, ne şekilde alınması gerektiği konusunda niyet 

okuyamaz.. Kaldı ki mevzuata uygun olmasa dahi mahkemenin bu konuda bir yargı yetkisi yoktur. 

YÖK Yürütme Kurulunun kararları da idari yargı denetimine açıktır. Bu davanın esas maksadının 

54.Hükümeti ıskat eylemi olmadığı, bu sözde atılı suç eylemi üzerinden bir dönemi yargılamak 

ve siyasete şekil vermek olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle mahkemenin bu ve benzer 

konulardaki dayanaksız değerlendirmelerinin siyasi mülahaza olmasının dışında TCK kapsamında 

hukuki bir anlamı yoktur.  

 

Mahkeme, bir çok yerde Mısır’daki El- Ezher Üniversitesi diplomasının denkliğini konu 

ederek, bu üniversite ile ilgili siyasi hassasiyetini de dışa vurmuştur. Ancak, mahkeme bu 

üniversitenin denkliğinin Tansu Çiller’in Başbakanlığı döneminde kaldırıldığından,  o  

dönemdeki YÖK Başkanı Mehmet Sağlam’ın Milli Eğitim Bakanı olduğundan ve  YÖK Başkanının 

sanık Kemal Gürüz olmadığından hiç söz etmemiştir. Bu konuyu sanık Kemal Gürüz 

savunmasında belirtmiştir. Mahkemenin atılı suçun sözde yansımaları gerekçesi ile siyasi ve 

hukuki ne kadar tasarruf varsa, siyaseti şekillendirmeye yarayan ne kadar araç varsa soyut ilişki 

kurmaya çalıştığı hiçbir biçimde gözden kaçmamaktadır.   

 

Mahkemenin atılı suça dayanak gördüğü YÖK Yürütme Kurulu kararlarını alan YÖK Yönetim 

Kurulu üyeleri davada sanık değildir. Tanık olarak dahi dinlenmemiştir.  İşlem ve eylemlerinde 

atılı suç ile ilişki kurulamayan bu nedenle sanık durumunda bulunmayan şahısların işlem ve 

eylemlerinden sanıkların sorumlu tutulması hukuk ilkelerine aykırıdır. Mahkemenin  atılı suçla 

ilişki kurduğu sözde faaliyetleri icra eden kişileri sanık ya da tanık olarak dinlemeden,  soyut 

değerlendirmelerle hükme gitmesidir. Bu yargı yöntemi bu davanın bizce kabul edilmeyen ancak 

mahkeme heyetinin kanıksadığı bir hukuk dışı durumdur.  
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Sanık Halil Kemal Gürüz mahkemedeki ifadesinde (G.K.s.1227-1228) ; 

 

“Yurt dışından alınan diploma denklikleri meşhur” Elezher” meselesi, bu denklik belgesini 

verme yetkisi kanunen Yüksek Öğretim Kurumuna ait 2547 sayılı kanunun 7 P maddesi, YÖK 

başkanı olduğum 5 Aralık 1995 tarihinde diploma denkliklerine ilişkin bu kanun maddesi dışında 

hiçbir mevzuat yoktu yani işlemler nasıl yapılacak neye göre karar verilecek hiçbir akademik 

unvanı olmayan bir başkan vekili gelişi güzel bunları yapıp veriyordu. Selefim, arkadaşım 

Mehmet Sağlam’ın YÖK başkanı olduğu 12 Temmuz 1994 tarihinde YÖK’den Milli Eğitim 

Bakanlığına gönderilen 16498 sayılı yazıyı okuyorum yanılmıyorsam o tarihte başbakan da bu 

davanın bir numaralı mağduru olan Tansu hanım “Elezher üniversitesinin öğrencilerimizi dil 

eğitimine tabi tutmadan ve yüksek öğrenimin belli koşullarını aramadan kabul ettiği,anılan 

üniversite bir çeşit ekstern öğretim yapıldığı, devam zorunluluğunun bulunmadığı ve eğitim 

standartlarının yeterli düzeyde olmadığı anlaşılan anlaşıldığından Mısır’daki Elesher 

üniversitesinin diploma denkliği kaldırılmıştır. YÖK başkanı kim o zaman Mehmet Sağlam, Kemal 

Gürüz nerde yok ortada bakanlıklarınca uyarılması yurtdışındaki eğitim müşavirliklerimizin de bu 

konuda bilgilendirilmesi yararlı olacaktır bunun üzerine Tansu hanımın başbakan olduğu Milli 

Eğitim Bakanlığı da bu kararı olduğu gibi eğitim müşavirliklerine tebliğ ediyor.” 

 

“23 Ocak 1995 tarih ve 8/384 sayılı bir yazı geliyor YÖK ‘e nereden geliyor Kahire,Türkiye 

Cumhuriyeti Kahire büyükelçiliği milli eğitim müşavirliğinden bakın yazıda ne diyor, 

müşavirliğimiz yani eğitim müşavirliği anılan fakültelerin Elezher’in fakültelerinin bugünkü 

tutum ve imkanlarıyla bakın tutum ve imkanlarıyla gençlerimizi dini konuda eğitecek ve onları 

yarınlara hazırlayacak durumda olmadığı görüşündedir. Ben daha yokum ortada şimdi göreve 

geliyorum o tarihte dediğim gibi YÖK ‘ün bu hiçbir bu kanun dışında 7P maddesi dışında bir 

mevzuatı yok ve böyle bir çetrefil bir konu Mısır’la aramız bozulacak o zaman da var aynı konu o 

zaman hoş Elezher’in şeyi darbecilerle bir mi değil mi bilmiyorum.” Derhal ne yapıyoruz biz 

ülkemizin önde gelen ilahiyat profesörlerinden bir ilahiyat uzmanlar kurulu oluşturuyoruz. 

Yüksek öğretim yürütme kuruluna 28 Aralık 95 tarihinde veriliyor yani ben göreve başladıktan 23 

gün sonra şimdi bakın bu komisyonda kimler var 5 kişilik bir komisyon kuruluyor üyeler Prof. Dr. 

Sait Yazıcıoğlu, Sait Yazıcıoğlu kim eski diyanet işleri başkanı,Prof. Mehmet Aydın, bilahere 

diyanetten sorumlu devlet bakanı ve bize bir rapor veriliyorlar. 

 

           “A:Elezher üniversitesi diplomalarının ülkemizce verilen 4 yıllık lisans diplomalarını denk 

olmadığını ancak 2 yıllık önlisans diplomalarına denk olabileceğini. B: Bu üniversitelerden 

mezun olanlara verilecek denklik belgelerinde öğretmenlik formasyon dersini almadıklarının 

belirtilmesinin gerektiği “ 

 

“Denklik işlemlerinin düzenli ve kamunun bilgisine açık şeffaf bir şekilde yürütülmesi için YÖK 

genel kurulu tarafından bir yüksek yurt dışı yüksek diplomaları yönetmeliği çıkarıldı tarih 14 

Temmuz 1996 ve 22696 sayılı Resmi gazetede yayınlandı münhasıran denklik işlemleriyle 

uğraşacak bir birim kuruldu başına çok tecrübeli bir hukukçu getirildi ve denkliği kabul edilen 

üniversiteler listesi hazırlandı. Bunlar arasında Avrupa’da ve Amerika’da bulunan bir çok 

üniversite de vardır. YÖK ‘de Elezher ‘in diploma denkliği bu iddianamenin bir numaralı 

mağduru olan Tansu Çiller ‘in döneminde kaldırılmıştır. Başbakan olduğu dönemde o kararı alan 

YÖK‘ün başkanı millet meclisindedir.”  
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Mahkemenin Yavuz PH Planı ile ilgili manipülasyonu;  

 

Mahkeme gerekçeli kararda; “Ayrıca YAVUZ PSİKOLOJİK HAREKAT PLANI EK-F/LAHİKA-13 

bölümünde YÖK Başkanlığının görevleri 13 maddeyle belirlenmiştir. Bu görevlerden 12.si “Türk 

öğrencilerin Mısır, Suriye, Ürdün, Pakistan ve benzeri İslam ülkeleri üniversitelerinden ilahiyat 

programı çerçevesinde almış oldukları lisans ve lisansüstü diplomaların denkliğini  ahdi hukuk 

esasları dahilinde değerlendirecektir” şeklinde olup bu madde de yukarıda YÖK Yürütme 

Kurulunun aldığı kararlarla örtüşmektedir. (116.Kls. S:42-43)”  Demektedir.  

 

Yavuz PH Planının Başbakanın imza onayı ile yürürlüğe giren, hukuki ve siyasi sorumluluğu  

Başbakanda olan, meşru ve yasal bir devlet planı olduğunu hem dilekçemizin ilgili maddesinde 

(md. 12.F.) hem de  “YÖK ten gelen belgeler”  (md.20.TTT.) kısmında açıklamıştık.   

 

Mahkeme bu kısımda YÖK Yönetim Kurulunun; 2.04.1997, 16.07.1997, 2.09.1997, 

17.09.1997, ve 10.12.1997 kararlarından söz ederek, bu kararların  Yavuz Harekat Planının YÖK 

Başkanlığı Görevleri 13.maddesi ile örtüştüğünü belirtmektedir.   

 

MAHKEMENİN ATIF YAPTIĞI (İMZASIZ) YAVUZ PH PLANI 1999 TARİHLİDİR. ÖRTÜŞTÜĞÜNÜ 

İFADE ETTİĞİ KARARLAR İSE 1997 TARİHLİDİR.  Bu tarihte icra edilecek bir plan yoktur.  Burada 

esasen MAHKEMENİN İDDİASI İLE GERÇEKLER ÖRTÜŞMEMEKTİR. Yavuz P.Harekat Planındaki 

görevlere uyularak bu kararların alınmadığı açıktır. Bu gerekçe anlamsız ve tutarsızdır. Ayrıca,  

FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin  dosyaya koyduğu 1999 tarihli Yavuz PH planının Başbakan imza 

bloğunda imzasının bulunmadığı, gerçek evrak olmadığı, ekleme çıkartma yapılmış olduğu bu 

hususun tanık Mesut Yılmaz’ın mahkemedeki beyanında da ortaya çıktığı, savcı manipülasyonuna 

açık olduğu, imzalı gerçek belgenin dosyaya celp edilmesi gerektiği, yeri geldiğinde ve 

savunmalarda tekrarlanmıştır. Bu davada kasıtlı manipülasyonların yapıldığını, bu 

manipülasyonları ortaya koymak zorunda bırakıldığımızı da,  ilerde açılmasını oldukça mümkün 

gördüğümüz yargısal süreç için önemli bir husus olarak belirterek, yargı arşivine kayıt etmekte 

yarar görüyoruz.  

 

Sonuç olarak; yürütülen dava konusu kapsamında, bu konu ile ilgili tek gerçek;  BU 

KONUNUN VE İLİŞKİLİ BELGELERİN ATILI SUÇ VE BÇG İLE HİÇ BİR İLİŞKİSİNİN BULUNMADIĞI VE 

BÖYLE BİR İLİŞKİNİN BELGESİ İLE ORTAYA koyulamadığıdır. YÖK Yönetim Kurulu kararlarının 

hukuki sorumluluğu  kararı verenleri bağlar. Bundan ötesi siyasi mülahazadır. 

 

11) “L. 2547 SAYILI KANUN UYARINCA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN ARAŞTIRMA 

GÖREVLİLERİNDEN YÖK BAŞKANLIĞINCA GERİ ÇAĞRILANLAR” (G.K.s.3387);   

 
Mahkeme bu kısımda, 22.06.2012 tarihinde Bilkent’te bulunan YÖK Başkanlığının arşivinde 

yapılan aramada aşağıdaki 5 belgenin ele geçirildiğini  ifade ederek, bu belgeleri incelemiştir;  
 

Milli Eğitim Bakanlığından YÖK’e gönderilen B.08.0.YÖG.0.16.01.02  sayılı, Bakan Turhan Tayan 

imzalı 29.01.1996 tarihli, yazı (Kls.116 s.31-34), 

 
- YÖK Başkanlığından Abant İzzet Baysal Üniversitesine gönderilen 26.08.1996 tarihli yazı 

(Kls.118 s.19-26) 
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- Abant İzzet Baysal Üniversitesinden YÖK’e gönderilen 19.09.1996 tarihli ( Rektör Vekili 

Prof.Dr.A.Ali, Karaca imzalı)  cevabi yazı (Kls.116 s.28) 

- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince  Başbakanlık, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı 

ile YÖK’e  gönderilen, 11.03.1996 tarihli, B.01.0.YKB.02-57-255-811 sayılı yazı (Kls.116 s.50) 

- 2 Mayıs 1996 tarihli ASA Başkanı Hüdai Yavalar imzası ile ilgili makama yazdığı yazıya 

istinaden hazırlandığı iddia edilen “YÖK tarafından geri çağrılan araştırma görevlileri listesi” (Kls 

116 s.6-9 

- MGK Genel Sekreterliğiden YÖK’e gönderilen 24.02.1998 tarihli, TİB:3092-69-

98/Müşv.(83) sayılı yazı (Kls.116 s.5) 

 
Ayrıca sahte CD 5 içindeki;  

 
- Genelkurmay Başkanlığı tarafından MGK Genel Sekreterliğine gönderildiği iddia edilen   

Ekim 1997 tarihli, HRK:3590-     -97/İGHD.PL.Ş.(4) sayılı yazı da konu edilmiştir (Kls.116 s.16-18) 

 

Belgeleri açıklamadan önce o dönem ABD de tespit edilen irticai yapılanmanın hangi tarikat 

ekseninde geliştiğini de düşünmek gereklidir. ABD de Pensilvanya merkezli yapılanmanın, bu 

günün FETÖ   olarak bilinen, o dönem F.GÜLEN tarikatı merkezli olduğu hem gazetelere hem de 

istihbarat raporlarına yansımıştır. Bu konu, bu davanın, tarikat ya da örgüt mensuplarını aklamak, 

öç  almak, FETÖ başının maşalığında devlet kadrolarını CIA işbirliği ile ele geçirmeye ve alan 

açmaya yönelik bir kumpas operasyonu olduğu konusunda önemli ip uçlarını vermektedir. Bu 

dava da FETÖ merkezli yapılanma kendisini “inançlı” “dindar” “milli ve manevi değerlere bağlı” 

vs. gibi kavramlar ve türban arkasına gizlemeye çalışsa da her belgede elini kaldırıp 

“buradayım” demektedir.   

 
BELGELERİN  AÇIKLANMASI ;  

 

a. Milli Eğitim Bakanlığından YÖK’e gönderilen B.08.0.YÖG.0.16.01.02 sayılı, 
Bakan Turhan Tayan imzalı 29.01.1996 tarihli, yazı (Kls.116 s. 31-34) 

 
1996 tarihine ait bu belgenin ve içeriğinin Gnkur Başkanlığı ve o tarihte henüz kurulmamış 

olan Batı Çalışma Grubu ve atılı suçla hiçbir ilişkisi yoktur. 
 

Mahkeme gerekçeli kararda bu yazıyı; “YÖK’e hitaben yazılan, 29.01.1996 tarihli” yazı 

şeklinde tanımlayarak, yazının esasen Dışişleri Bakanlığına “GEREĞİ” olarak gönderildiğini 

gizlemiş,  devamında “iddiaların incelenerek sonucun bilgi, belge ve kanaatinizle birlikte 

Bakanlığa iletilmesinin istendiği” ifadesini de ekleyerek bu bilgi, belge ve kanaatin YÖK 

Başkanlığından istendiği  algısını yaratmıştır.  Yazı YÖK Başkanlığına “BİLGİ” olarak gönderilmiştir.  

 

Ancak bu belge ile ilgili oldukça ilginç bir başka husus daha vardır;  Milli Eğitim Bakanlığından 

gönderilen 29 Ocak 1996 tarih ve B.08.0.YÖG.0.16.01.02 sayı ile kayıtlı, KONULARI AYNI 

İÇERİKLERİ FARKLI  İKİ BELGE VARDIR.  Kls.116 s.31 de yer alan ve gerekçeli kararda  “Bakan 

Turhan Tayan imzalı” olarak tanıtılan ve Ekinde  “2 Gazete Küpürü”  yazan, gazete haber içerikleri 

ile ilgili açıklama bulunmayan belge ile, Kls.116 s.34 de bulunan üzerinde İmza bulunmayan ve 

Gazete haberlerinden alıntı yapılarak kaleme alınmış belgedir. AYNI KONUDA AYNI TARİH VE 

AYNI EVRAK NUMARALI İKİ EVRAKIN BULUNMASI, AYNI GÜN AYNI ADRESLERE GÖNDERİLMİŞ 
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OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. Sanıklar, ürettiği yanlış belgeyi dosyada unutan bir kumpas 

organizasyonu ile karşı karşıyadır.  

 

Bu anormalliği FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin açıklama yeteneğine sahip olduğundan hiçbir 

tereddüdümüz olmamakla birlikte, mahkemenin gerekçeli kararda bu konuda bir açıklaması da 

yoktur.  Yazılar aşağıdadır;  
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b. YÖK Başkanlığından Abant İzzet Baysal Üniversitesine gönderilen 26.08.1996 

tarihli yazı (Kls.118 s.19-26);  ABD’de Yüksek lisans öğrenimi gören  G.K isimli  araştırma görevlisi 

ile ilgili MİT ve EGM den alınan bilgiler doğrultusunda, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan 

sonra yurda geri çağrılması hakkında yazıdır. Mahkeme bu kişinin geri çağrılmasının yasa dışı 

olduğunu gösteren bir mevzuatı gerekçesinde belirtememiştir. Refah-Yol hükümeti ve BÇG ile 

hiçbir ilişkisi yoktur. YÖK ve Üniversitenin mevzuta dayalı kendi idari işlemidir.  

 
c. Abant İzzet Baysal Üniversitesinden YÖK’e gönderilen 19.09.1996 tarihli (Rektör 

Vekili Prof.Dr.A.Ali, Karaca imzalı) cevabi yazı (Kls.116 s.28); YÖK Başkanlığının yukarıdaki yazısına 
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cevaben, 11.09.1996 tarih ve 14 sayılı Yönetim kurulu toplantısında alınan 1996/336 nolu kararla 

görev süresi uzatılmayarak G.K’nın geri çağrıldığını belirten cevap yazısıdır, Refah-Yol Hükümeti 

ve BÇG ile bir ilgisi yoktur.  

 

d. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden  Başbakanlık, Dışişleri ve Milli Eğitim 

Bakanlığı ile YÖK’e  gönderilen, 11.03.1996 tarihli, B.01.0.YKB.02-57-255-811 sayılı yazı (Kls.116 

s.50);  

 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince  11.03.1996 tarihli yazı ekine  Yalçın Bayer’in  ABD 

de faaliyet gösteren Atatürk Society of America isimli kuruluşun hazırladığı rapordaki hususları da 

kapsayan ve ABD de  gelişen irticai faaliyetleri konu eden  Hürriyet Gazetesinde yayınlanan yazısı 

eklenerek Başbakanlık, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK Başkanlığına iddiaların 

incelenmesi konusunda direktif verilmiştir.     

 

1996 tarihine ait bu belgenin ve içeriğinin Gnkur Başkanlığı ile o tarihte henüz kurulmamış 
olan Batı Çalışma Grubu ve  atılı suçla hiçbir ilişkisi yoktur.   

     
Sanık Halil Kemal Gürüz mahkemedeki ifadesinde konuyu detayları ile açıklamıştır 

(G.K.s.1229) ; 

 
Milli Eğitim Bakanlığınca YÖK’e hitaben yazılan 29 Ocak 1996 tarih ve 

B08.0.YÖK.0.16.01.02 sayılı yazı ile başlamıştır. Bu yazıyı dönemin Milli Eğitim bakanı Turhan 

Tayan. Bu yazıda bir takım istihbarı bilgiler var bu adamlar görev yapamaz diyor, Şimdi bu yazıda 

şu hususlar tespit edildi.  

 

A- 1993 yılında yapılan seçmelerde 100 üzerinden 40 ağırlıklı ortalama puanı olan 1381 öğrenci 

başarılı sayılmış yani 10 üzerinden 4 alınca çaktınız demektir. Çakan 1381 kişiye yakın yurt dışına 

gönderilmiş YÖK yapmış bunu benim selefim. 

 

B- Başarı sınırının bu kadar düşük tutulması tepki çekince Milli Eğitim Bakanlığının yazıları var. 

1994 ve sonrası yıllar için başarı barajı 100 üzerinden 60 puan olarak tespitedilmiş ve ilan 

edilmiştir ve Milli Eğitim Bakanlığının ısrarlı ikazları üzerine ağırlıklı puan yerine mutlak puan 

kullanılması yani 1-2-3-4 topladın 60 ise tamam değilse giremezsin kararlaştırılmıştır. Buna 

rağmen 1994 yılında sınavı kazandığı ilan olunan 957 öğrenciden 458’ nin yarısı yani 1995 yılında 

ise sınavı kazandığı ilan olunan 685 öğrenciden 318’ inin puanlarının 60 altında olduğunu bulduk 

bilgisayar çıktıları elimizde. Başka bir ifade ile 1994 ve 1995 yıllarında Türk üniversitelerinin 

müstakbel öğretim üyeleri olarak yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen toplam 1642 

öğrenciden 776 ‘sının ilan edilen şart ve kuralların dışında olduğu tespit edilmiş ama bunlara 

burs verilmiş. 

 
C- Burslu öğrencilerin yurt dışında lisans üstü öğrenim gördüğü bazı yüksek öğretim kurumlarının 

doktora programları yok doktora yapmak üzere gönderiyorsun öyle bir şey yok isim verebilirim 

yani stratejik önemi olan bu kadar büyük ve masraflı bir proje için hiçbir denetim ,yönlendirme ve 

değerlendirme mekanizması düşünülmemiş bunun sonucunda ciddi maddi zararlar meydana 

gelmiş ve öğrenciler adeta “saldım çayıra mevlam kayıra“ yaklaşımı ile yurt dışına 

gönderilmiştir. Şimdi birazdan size bu konudaki Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay 
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raporlarından bazı bilgiler arz edeceğim onların tespitleri bunlar. Bunun üzerine konuya 

ciddiyetle eğildik YÖK başkanı olarak atanmamdan çok kısa bir süre sonra içinde Milli Eğitim 

Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve TÜBİTAK temsilcileri de olan ve tanınmış yurt dışında 

tanınmış bu konularda tecrübeli öğretim üyelerinden oluşan 15 kişilik yanlış hatırlamıyorsam bir 

öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulu teşkil ettik bu işi onlara teslim ettik adeta onların 

hazırladığı karar taslakları YÖK ‘e gelmeye başladı ve bir yönetmeliğe bağladık işlerin hepsini bu 

yönetmelik 3 Şubat 1996 tarih ve 22543 sayılı Resmi gazetede yayınlandı. 

 
YÖK ‘ün yurt dışına devlet bursu ile öğrenci okuyan öğrenciler konusunda yeni 

düzenlemeleri koyduğu tarihlerde BU KONULARA EĞİLDİĞİMİZ TARİHLERDE ORTADA NE REFAH 

YOL HÜKÜMETİ VAR NE BATI ÇALIŞMA GRUBU DİYE BİR ŞEY VAR keza denklikler de öyle yani 

bunun darbeyle ilişkisini hakikaten kuramıyorum, 

 

Bu istihbarı bilgiler meselesine niye bazıları geri çağırdı ilk yazı 1996 yılı başında şeyden geldi 

Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinden, Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği Turhan Tayan’ın 

yazısından sonra yani Tansu Çiller‘in hükümetinden sonra Cumhurbaşkanlığı konuya eğiliyor 

Cumhurbaşkanlığı Ağustos 1996 başında tekrarlıyor, teyit ediyor, Ağustos 1996 

Cumhurbaşkanlığından gelen yazıdan bir hafta sonra başbakanlık güvenlik işleri başkanlığı 

tarafından YÖK ‘e bir yazı gönderiliyor bu konuda 13 Ağustos 1996 tarih B.02.0.GİB/033-00/A-

017 42 sayılı gizli yazı başbakanlıktan geliyor kim imzalamış dersiniz? Başbakan adına işte İçişleri 

bilmem ne genel müdürü BAŞBAKAN KİM O TARİHTE RAHMETLİ NECMETTİN ERBAKAN şimdi 

düşünün ben şimdi ne diyebilirim buna; başbakanın rahmetli Erbakan’ın bir yazısının talimat 

verme yetkisi yok başbakanın YÖK ‘e, ama başbakandan gelen bir yazıyı yırtıp atacak halimiz 

yok sayın Rahmetli Erbakan’ın adına yazılmış bir yazının gereğinin yerine getirilmiş olması 

iddianamede aynı rahmetli Erbakan’ın başında olduğu Refah yol hükümetini devirmenin kanıtı 

olarak kullanıyor. 

 

MİT ‘DEN DE BİZE Bİ 102 KİŞİLİK BİR LİSTE GELDİ İDDİANAMEDE BEYAZ ŞEYLER DİYOR MİT 

‘DEN ÖYLE GELİR BİLGİ İSTEDİĞİNİZCE BEYAZ KAĞITLARA KARTON İÇİNDE BUNUN ÜZERİNE BEN 

DE İDDİANAMEDEN YER ALAN YAZILARI VE BU KONULAR TEK TEK HER BİR ÖĞRENCİNİN 

DURUMU YÜKSEK ÖĞRETİM YÜRÜTME KURULUNUN TOPLANTISINDA ELE ALINDI GERİ 

ÇAĞRILMA KARARLARI HER BİR ÖĞRENCİYE İÇİN AYRI AYRI VERİLDİ bu değerlendirmeler 

sonunda yetiştiriciler kurulun görüşü bu arada onları Amerika’ya gönderdik yerinde tespit ettik 

,tespitler yapıldı sefaretlerde büyükelçilerin katıldığı orada görevli işte MİT deyim sicillerinin 

diyelim bulunduğu toplantılarda tüm bu konular enine boyuna değerlendirildi Washington’daki 

toplantıyı ben hatırlıyorum ama isim vermek istemiyorum kimler var o toplantıda diye sayın 

heyet arz emrederse tabi onu da veririm tek tek bakıldı keyfilik filan yok ortada ve bazıları geri 

çağırıldı; 

 

Geri çağırılanların hiçbir tanesinin işini son verilmedi bunlar bu ülkenin çocukları bir hata 

yapmış olabiliriler ama Atatürk’e de küfredersen bilmem ne yaparsan sen Türk üniversitesinde 

görev yapamazsın bunlar Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesine yerleştirildi 

doktoralarınızı burada yapın diye Türkiye’nin bugün Ortadoğu’yla, Boğaziçi’ne girmek için öyle 

100 üzerinden 40 alarak filan giremezsiniz, doktora programına bir kısmı da atıldı zaten orada 

adam bir sene kalmış gelmiş İngilizce sınavını bile geçemiyor yapılan iş bundan ibarettir. 1996 
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Şubat ayında uzman; iki uzman Sayıştay denetçisi Dinçer Gönen ile Kadir Savun hazırladığı geniş 

kapsamlı bir rapor vardır sadece bir cümlesini okuyacağım : öğrencilerin neredeyse yarısının 

başarı sıralamalarındaki hiç yer alamayan okullarda eğitim yapıyor oluşu önemsiz bir 

olumsuzluktur diyor ve uzun uzun 180 sayfalık falan bir rapor yayımlıyorlar daha sonra bu konu 

Türkiye Büyük Millet Meclisince ele alınıyor ve 1997 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi 10/90 

esas numaralı Meclis araştırma komisyonu uzun bir rapor yayınlıyor oradan da iki cümle bir cümle 

okumak istiyorum üniversitelerin ve YÖK’ün yurt dışında öğrenim görmek için gönderdikleri kişiler 

özel bir önemle ele alınmalı ve belirli konularda en üst düzeyde bilim adamı yetiştirmenin 

gerektirdiği şekilde davranılıp davranılmadığı irdelenmedir diyor bu bölümün şu sonuç cümlesiyle 

tamamlıyorum bu açıklamalar YÖK ‘ün yurt dışında doktora yapan araştırma görevlileriyle ilgili 

uygulamalarının Batı Çalışma Grubuyla hiçbir ilişkisinin olmadığını göstermektedir. Tam tersine 

başkan olduğum dönemde YÖK yurt dışında öğrenim gören araştırma görevlileri konusunda 

Necmettin Erbakan hükümeti dahil tüm hükümetlerle ve Türkiye Büyük Millet Meclisiyle birlikte 

hareket etmiştir.”  

 

e. 2 Mayıs 1996 tarihli ASA Başkanı Hüdai Yavalar imzası ile ilgili makam yazdığı 

yazıya istinaden hazırlandığı iddia edilen “YÖK tarafından geri çağrılan araştırma görevlileri 

listesi” (Kls 116 s.6-9) 

 

G.K.s.3389 da;  “2 Mayıs 1996 tarihli, ASA Araştırma grubu adına Başkan Hüdai Yavalar 

imzası bulunan, Atatürk Society of America isimli kuruluşun ilgili makama yazdığı, 

“İNTERNETTEKİ ŞERİATÇI AKTİVİTE HAKKINDAKİ ÖN RAPORDUR” başlıklı 4 sayfalık yazı içeriğinde 

ABD’de 5000’e yakın burslu lisansüstü öğrencisinin olduğu, bu öğrencilerin büyük çoğunluğunun 

internet sitelerini kullanarak şeriat propagandası yaptığı, öğrencilerin birbirleriyle sıkı ilişkilerinin 

bulunduğu, pek çok derneğin gerici ve şeriatçı öğrencilerin kontrolünde bulunduğu, üniversitelerin 

ücretsiz internet imkanını kullanarak Türkiye aleyhinde şeriatçı propaganda yaptıkları ve 

Atatürk’e saldırdıkları, bu kişilerin günün birinde Türkiye’ye dönerek mücadeleyi daha ön saflarda 

yürüteceklerini ve konu hakkında önlemler alma zamanının geldiği, görevi Atatürk devrimlerini 

korumak olan devletin halen uyumakta olduğu, bu öğrencilerin şeriatçılık yaptığının daha önce 

Türkiye’de çıkmış bazı yayınlarda açıklandığı, hatta YÖK Başkanının bir ekiple ABD’ye durumu 

teftişe gelerek olayı yerinde incelediği şeklinde bilgiler mevcuttur. Ayrıca yazı ekinde 

AMERİKA’DA BULUNAN ŞERİATÇI, ATATÜRK VE ORDU DÜŞMANI KİŞİLERİN İSİMLERİ başlığıyla; 

YÖK tarafından yurtdışından geri çağrılan araştırma görevlileri listesi düzenlenmiştir. (116.Kls. 

S:6-9)”  Denmektedir.  

 

Bu tespit doğru değildir. Bu tespitin amacı, CD 5 içinde bulunan “Ekim 1997” tarihli  yazı 

ekinde MGK Genel Sekreterliğine gönderildiği iddia edilen “2 Mayıs 1996 tarihli  bahse konu 

dernek raporu ile ilişki kurulmasını ve dolaylı olarak listelerin Gnkur Başkanlığınca YÖK 

Başkanlığına gönderildiği izlenimi yaratmaktır.  Ancak gerçeğin böyle  olmadığı,  CD 5 içindeki 

“Ekim 1997” tarihli belgenin üretilmiş belge olduğu, YÖK Başkanlığının 26.08.1996 tarihli yazısı 

ekinde Üniversitelere listenin  zaten gönderildiği, bu tespitlerin ise  Devletin Güvenlik 

Makamlarından Alınan Bilgilerden elde edildiği, Başbakanlık Güvenlik İşleri Başkanlığı 

tarafından 13 Ağustos 1996 tarihli  konu ile ilgili YÖK ‘e  bir yazının  geldiği, MİT Müsteşarlığından 

ise 102 kişilik bir liste verildiği belgesi ile sabit olup, bir üst başlık ile alt başlıklarda belgesi ile 

açıklanmıştır.  
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Sanık Halil Kemal Gürüz mahkemedeki ifadesinde (G.K.s.1229) ; 

 

“Cumhurbaşkanlığı konuya eğiliyor Cumhurbaşkanlığı Ağustos 1996 başında tekrarlıyor, teyit 

ediyor, Ağustos 1996 Cumhurbaşkanlığından gelen yazıdan bir hafta sonra başbakanlık güvenlik 

işleri başkanlığı tarafından YÖK ‘e bir yazı gönderiliyor bu konuda 13 Ağustos 1996 tarih 

B.02.0.GİB/033-00/A-017 42 sayılı gizli yazı başbakanlıktan geliyor kim imzalamış dersiniz? 

Başbakan adına işte İçişleri bilmem ne genel müdürü BAŞBAKAN KİM O TARİHTE RAHMETLİ 

NECMETTİN ERBAKAN..” 

 

“MİT ‘DEN DE BİZE Bİ 102 KİŞİLİK BİR LİSTE GELDİ İDDİANAMEDE BEYAZ ŞEYLER DİYOR MİT 

‘DEN ÖYLE GELİR BİLGİ İSTEDİĞİNİZCE BEYAZ KAĞITLARA KARTON İÇİNDE BUNUN ÜZERİNE BEN 

DE İDDİANAMEDEN YER ALAN YAZILARI VE BU KONULAR TEK TEK HER BİR ÖĞRENCİNİN 

DURUMU YÜKSEK ÖĞRETİM YÜRÜTME KURULUNUN TOPLANTISINDA ELE ALINDI GERİ 

ÇAĞRILMA KARARLARI HER BİR ÖĞRENCİYE İÇİN AYRI AYRI VERİLDİ”  şeklinde konuyu 

açıklamaktadır. 

 

Bu gerçek dışı tespitin, YÖK kararlarını BÇG ile ilişkilendirmek üzere kasıtla kurgulandığı açık 

olmakla birlikte, YÖK Başkanlığının bu listeleri söz konusu rapora dayanarak oluşturmadığı 

anlaşılmaktadır. BU LİSTELERİN OLUŞTURULMASINDA YA DA YÖK BAŞKANLIĞINININ İDARİ 

TASARRUFLARI İLE  GNKUR BAŞKANLIĞININ  VE O TARİHTE ZATEN KURULMAMIŞ OLAN BÇG VE 

ATILI SUÇLA  HİÇBİR İLİŞKİSİ YOKTUR.  

 

f. MGK Genel Sekreterliğinden YÖK’e gönderilen 24.02.1998 tarihli, TİB:3092-69-

98/Müşv.(83) sayılı yazı (Kls.116 s.5);  

 

Bu belge “Dövizle Askerlik yapan yükümlülere rutin olarak uygulanan bir genel anketten elde 

edilen, Milli Eğitim Bakanlığının bursu ile yurtdışında okuyan öğrencilerin durumu ile lgili sonucun 

YÖK Başkanlığına iletilmesinden ibarettir. Bu tarihte zaten Başbakan Erbakan Hükümetinin 

Direktifi, Milli Eğitim Bakanlığının ve MİT Başkanlığının çalışmaları ile sonuçlanmış kararlar 

mevcuttur. Bu belgenin ne atılı suçla ne de bu tarihte var olmayan Refah Yol hükümeti ile, ne 

de BÇG ile hiçbir ilişkisi yoktur.  

 

g. Genelkurmay Başkanlığı tarafından MGK Genel Sekreterliğine gönderildiği iddia 

edilen  Ekim 1997 tarihli, HRK:3590-     -97/İGHD.PL.Ş.(4) sayılı yazısı  (Kls.116 s.16-18) 

 

    Bu belge, sahte CD 5 içinde bulunan üretilmiş imzasız dijital kumpas bir belgedir.  

 

G.K.s.3388 de; “Genelkurmay antetli CD’den elde edilen 20. Klasör içerisinde; Genelkurmay 

Başkanlığı tarafından MGK Genel Sekreterliğine hitaben yazılan Ekim 1997 tarihli, HRK:3590- -

97/İGHD.PL.Ş.(4) sayılı, ABD’deki İrticai Faaliyetler konulu, Harekat Başkanı Korgeneral Oktar 

Ataman adına düzenlenen, Prj.Sb.Bnb.O.Bülbül, Ş.Md.Alb. Ü.Şahintürk ve D.Bşk.Tuğg.K.Deniz’e 

paraf yeri ayrılmış yazıda, yukarıda belirtilen 2 Mayıs 1996 tarihl Atatürk Society of America 

(ASA) derneğinin K.K.K’lığına gönderdiği yazısı ilgi tutulmuş, ABD’de burslu olarak devlet adına 

okuyan lisansüstü öğrencilerin yıkıcı, bölücü ve irticai propaganda yaptıkları değerlendirilmiş, ekli 
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listeye isimlerinin yazıldığı belirtilerek bu faaliyetlerin önlenmesi için gerekli girişimlerin 

başlatılması talep edilmiştir. (116.Kls. S:16-18)”  denmektedir. Belge aşağıdadır;  

 

            
 

Sözde belge, giden evrakın ve kaynağının kayıt edildiği  yine CD 5 içinde bulunan “Batı 

Çalışma Grubu faaliyetleri Analizi” belgesinde (G.K.s.3025-3049)(Kls.8 s.226-246)  bu belgenin 

“Kaynağı” “İhbar Mektubu” olarak yer almaktadır. Oysaki, “Ekim 1997” tarihli belgede kaynak 

olarak, K.K.K.lığının 24 Eylül 1997 tarihli yazısı ilgi yapılmıştır. Bu durumda, “Batı Çalışma Grubu 

faaliyetleri Analizi” belgesinde “Kaynağı” sütununa,  bir alt satırda  olduğu gibi “K.K.K.” yazılması 

gerekirdi.  Yani bu belgeye göre ABD deki faaliyetleri içeren rapor K.K.K.lığından gelmemiştir. 

Kaynağının “K.K.K.” yazılmamasının sebebini kumpasçılar arasındaki koordinasyon eksikliğine 

bağlamak daha doğrudur. Esasen, CD 5 içinde bulunan “Batı Çalışma Grubu Faaliyetleri Analizi” 

belgesinin de manüpile edildiği, aralara belgeler eklendiği, çıkarıldığı, üretilmiş belge olduğu da 

dilekçemizde açıklanmıştır (md.20.RR.1). “Batı Çalışma Grubu faaliyetleri Analizi” sözde 

belgesinin ilgili kısmı aşağıdadır;  
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Diğer bir husus ise; Belge Harekat Başkanı  Korg. Oktar Ataman imzasına açılmış olmasına 

rağmen “GNKUR BAŞKANI NAMINA” ibaresi bulunmamaktadır. Diğer gerçek belgelerde olduğu 

gibi, bu ibarenin yazılmadan MGK Genel Sekreterliğine gönderilmesi mümkün değildir.  

 

Bir diğer önemli husus;  ABD deki Atatürk Society of America (ASA) derneğinin K.K.K’lığına 

gönderdiği  iddia edilen 2 Mayıs 1996 tarihli rapor,  doğru kabul edildiğinde dahi K.K.K. lığına  

internet aracılığı ile geldiği tarih olan 2 Mayıs 1996 tarihinden 17 AY SONRA  24 Eylül 1997 

tarihinde GNKUR BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR.  Bu iddia hiç inandırıcı değildir.  

 

Konuyu açıklayan esas durum ise;  Gnkur Başkanlığının sözde yazı tarihi olan “Ekim 1997” 

tarihinden çok önce;   20.02.1996 tarihli Hürriyet Gezetesinde yayınlanan Yalçın Bayer’in yazısı ve  

Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan Mustafa Balbay’ın 29.01.1996 tarihli yazıları ile söz konusu 

raporda yer alan bilgilerin mektupla YÖK Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına gönderildiği 

belirtilerek rapor içeriği zaten açıklanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Turan Tayan imzalı 

29.01.1996 tarihli yazı ekine 28.01.1996 tarihli Emine Kaplan’ın yazısı ile 29.01.1996 tarihli 

Mustafa Balbay’ın yazısını koyarak Dışişleri Bakanlığına “Gereği” YÖK Başkanlığına “Bilgi” olarak 

gönderip iddiaların incelenmesini, bilgi, belge ve kanaat ile birlikte sonucun bildirilmesini 

istemiştir. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince de 11.03.1996 tarihli yazı ekine Yalçın 

Bayer’in yazısı eklenerek Başbakanlık, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK Başkanlığına 

iddiaların incelenmesi konusunda direktif verilmiştir.     

 

YÖK Başkanlığı ise “Ekim 1997” tarihinden çok önce Üniversitelere gönderdiği  26.08.1996 

tarihli yazıları ile  “Devletin Güvenlik Makamlarından Alınan Bilgilerden üniversiteniz araştırma 

görevlisi olarak lisansüstü eğitimi almak üzere yurt dışına gönderilen ve ekli listede adları 

belirtilen ülkemizin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden bölücü veya aşırı akımlarla ilişkileri 

olduğu anlaşılmıştır. Bu kişilerin yurtdışı eğitimlerine devam etmeleri sakıncalı bulunduğundan 

yüksek lisans derecelerini tamamlayıp henüz doktora eğitimine başlamamış veya yüksek lisans 

eğitimine devam etmekte olanların bu eğitimlerini tamamlarını takiben yurda geri 

çağrılmalarını ve geri kalan eğitimlerini ülkemizde tamamlamaları gerekli görülmektedir..”  

İfadeleri bulunan  uyarı yazılarını göndermiştir. 

 

Olayların gelişiminden ve kronolojisinden anlaşılacağı gibi; Gnkur Başkanlığının ABD de eğitim 

gören öğrencilerin yurda çağrılması ile ilgili hiçbir ilişkisi yoktur. YÖK Başkanlığının 26.08.1996 

tarihli yazılarında geçen “Devletin Güvenlik Makamları” Gnkur Başkanlığını ifade 

etmemektedir. MGK Genel Sekreterliğince de herhangi bir liste YÖK Başkanlığına 

gönderilmemiştir.  
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Sanık Halil Kemal Gürüz’ün mahkemedeki ifadesinde (G.K.s.1229)  Gnkur Başkanlığı ya da 

MGK Genel Sekreterliğinden bir listenin geldiği yönünde bir beyanı yoktur. Aksine, Başbakanlık 

Güvenlik İşleri Başkanlığı tarafından 13 Ağustos 1996 tarihli  konu ile ilgili YÖK ‘e bir yazının  

geldiğini, MİT Müsteşarlığından ise 102 kişilik bir liste veriildiğini açıklamaktadır. (Sanık beyanı 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden  Başbakanlık, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK’e  

gönderilen, 11.03.1996 tarihli belge başlığında açıklanmıştır) 

 

MAHKEMENİN BU KISIMA MONTE ETTİĞİ  CD 5 İÇİNDE BULUNAN “EKİM 1997” TARİHLİ 

ÜRETİLMİŞ BELGENİN YÖK BAŞKANLIĞININ İDARİ KARARLARI VE UYGULAMALARI İLE HİÇ BİR 

İLİŞKİSİNİN BULUNMADIĞI BELGELERLE SABİTTİR. YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖREN 

ÖĞRENCİLERİN YURDA ÇAĞRILMASI İLE GNKURBAŞKANLIĞI VE KARAR TARİHİNDE ZATEN 

KURULMAMIŞ OLAN BÇG NİN HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR.  

 

12) “M. Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatından talep üzerine Batı Çalışma Grubu – 

28 Şubat soruşturma dosyasına gönderilen YÖK ile ilgili belgeler (331. Kls.)”  (G.K.s.3391); 

 

a. ARZ NOTU başlıklı 3 sayfadan oluşan Ahmet Şahin (İB.SİB.Yrdc.V.) tarafından 

hazırlanan belge; 

 

 Gerekçeli kararda belge; “MİT Müsteşarlığı tarafından 28 Nisan 1998 tarihinde 

Yükseköğrenim Kurulu (YÖK) ‘na verilen istihbarat doğrultusunda YÖK tarafından YÖK 

Bşk.V.İsmail Tosun imzası ile üniversite rektörlerine, “Kişiye Özel, Gizli” 3 talimat gönderildiği,..”  

(Kls.331 s.31-33)” şeklinde tanımlanmıştır.   

 

 MİT Müsteşarlığından YÖK Başkanlığına gönderilen bu belgede;  MİT Müsteşarlığının  

kendi kaynaklarından MAZLUM-DER ile ilgili  elde ettiği Üniversiteleri ilgilendiren istihbaratın, 

YÖK Başkanlığınca ilgili Üniversetelere gönderildiği sırada  sızdırıldığı ve “Kanal 7” ye  yansıdığı  

konu edilmekte ve sızma konusunda değerlendirme yapılmaktadır. BU BELGENİN GNKUR 

BAŞKANLIĞI YA DA BÇG İLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR. BELGE GNKUR BAŞKANLIĞINI DA 

ADRESLENMEMİŞTİR.   

 

b. Genelkurmay Başkanlığının Çetin Doğan imzalı 31 Temmuz 1997 tarihli yazısı 

(G.K.s.3391) ;  

 

Gerekçeli kararda belge;  “MİT Müsteşarlığına ve dağıtım gereği olarak MGK.Gensek.liğine 

ve YÖK.Başkanlığına gönderilen, irticai kadrolaşma konulu yazıda, Çanakkale 18 Mart 

Üniversitesinin Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinde okuyan 18 öğrencinin laik ve Atatürkçü 

öğretim elemanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak, irticai kadro oluşturulduğu iddialarını içeren 

dilekçelerin gönderildiği, diğer taraftan bir kısım yerel basının Çanakkale 18 Mart Üniversitesini 

konu alan haber ve yazıları da dilekçe sahiplerinin iddialarını doğrular nitelikte görüldüğü, 

konunun tetkikinin istenildiği ve yazının ekinde 6 sayfalık fotokopi ile gazete kupürlerinin 

gönderildiği anlaşılmıştır. (331.Kls. S:102-126)” şeklinde tanımlanmıştır.  

 

Söz konusu belgenin tarih itibari ile varolmayan Refah-Yol hükümeti ve atılı suçla bir ilişkisi 

yoktur. 
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Belge, Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler tarafından 

Gnkur Başkanlığına gönderilmiş olan şikayet mektubunun, ilgili makamlara iletilmesinden 

ibarettir.  Belge;  YÖK Başkanlığına, MGK Genel Sekreterliğine ve MİT Müsteşarlığına “Gereği” 

olarak gönderilmiştir.  Gerekçeli kararda “konunun tetkikinin istendiği” ifade edilmektedir.  

Konunun tetkiki istenmemiştir. Belgede “Konunun tetkiki makamlarının tensiplerine maruzdur” 

denmiştir.  Bu ifade bir direktif ya da talep değil, ne işlem yapılacağı icra makamlarının kararına 

bağlıdır anlamını taşımaktadır.  Konu ile ilgili yapılan ya da yapılacak  işlem hakkında bir bilgi 

de istenmemiştir. Resmi kurumlar, kendilerine gelen ancak görev ve yetkisi dahilinde 

bulunmayan hususlarla ilgili  şikayet ve talepleri, mevzuat gereği ilgili makama iletmekle 

yükümlüdür. Bu basit idari mevzuattan anlamsız bir sonuç çıkartmak ancak kasıtla izah 

edilebilir.  

 

Mahkeme gerekçeli karar sayfa 3391 de yer alan bu kısımla ilgili sonuç 

değerlendirmesinde;  

 

“Batı Çalışma Grubu YÖK ile irtibatını Batı Çalışma Grubu eylem planında icra makamında 

bulunan MGK Genel Sekreter ve çalışanları aracılığıyla BÇG’nin direk YÖK ile yazışmaları ile 

BÇG’nin YÖK’le ilgili konularda kimi zaman MİT Müsteşarlığı aracılığıyla 10 Nisan 1997 tarihli 

Çevik Bir imzalı Batı Çalışma Grubu Kurulmasına Dair Belgenin 9. maddesi doğrultusunda 

hazırlanan Batı Çalışma Grubu Kriz Kurulu belgesinin NOT bölümünün 4. maddesinde 

YÖK.Bşk.lığına gönderilecek evraklar elden kurye ile Şüpheli Sedat Arıtürk (YÖK Dnt.Krl.Bşk) ve 

Şüpheli Erdoğan Öznal (YÖK üyesi) ‘a gönderileceği belirtilmiştir. YÖK’ün o dönemde BÇG’nin 

amaçları doğrultusunda çalıştığı ve faaliyet gösterdiği BÇG’nin amacı ve faaliyetleri 

doğrultusunda icraatlarda bulunduğu BÇG’nin talimatlarını yerine getirdiği yukarıda belirtilen 

belgelerden anlaşılmıştır.”  Demektedir. 

 

Mahkemenin yukarıda saydığı belgelerden bunu anlaması mümkün değildir. Mahkeme 

sadece siyasi düşünce ile  bunu anlamak istemiştir. Esasen mahkeme bir şey de anlamış 

değildir. İddianameden kopyaladığı paragrafları gerekçeli kararına “ŞÜPHELİ” ifadelerini dahi 

“SANIK” olarak değiştiremeden aynen yapıştırmıştır.  

 

Gnkur Başkanlığının, görevi kapsamında kendisini ilgilendirmeyen ancak kendisine gelen az 

sayıda şikayet, talep ve duyumu MİT Başkanlığına mevzuat gereği iletmenin dışında evrak 

gönderimi yoktur. Aksine MİT Müsteşarlığından “bilgi talebi” konu başlığı ile  bilgi belge talep 

etmiş ya da MİT Müsteşarlığı görevi gereği Gnkur Başkanlığına elde ettiği istihbaratı göndermiştir. 

Bu husus dosyadaki belgelerden açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle de, MİT Müsteşarlığı 

üzerinden YÖK ile irtibatın sağlandığı tamamen gerçek dışıdır.  

 

YÖK.Bşk.lığına evrakların elden kurye ile şüpheli Sedat Arıtürk (YÖK Dnt.Krl.Bşk) ve Şüpheli 

Erdoğan Öznal (YÖK üyesi) ‘a gönderildiği de gerçek dışı olduğu detayları ile açıklanmıştır. Gnkur 

Başkanlığınca YÖK Başkanlığına gönderilen çok az sayıda evrak, TSK’yı ilgilendiren konular  ya da 

kendisine ulaşan ve Gnkur Başkanlığını ilgilendirmeyen şikayetlerin iletilmesinden ibarettir.  YÖK 

Başkanlığına gönderilen yazıların tamamının evrak kaydı olduğu gibi,  YÖK’e gönderilen evraklar 

da ilgili Bakanlık, MİT müsteşarlığı ve MGK Genel Sekreterliğine de adreslenmiştir. Evrak kaydı 

yapılan ve başka adreslere de gönderilen yazıların, gizlece elden verilmesi iddiası sadece abestir.  
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Pratik bir anlamı da yoktur. Yukarıda açıklandığı gibi YÖK tarafından işlem yapılan sadece “1 (bir ) 

adet evrak vardır.  

 

MGK Genel Sekreterliğine gönderilen evrakların hangi mevzuata dayandığı  hem bu başlıkta 

hem de dilekçemizin ilgili pek çok bölümünde detayları ile açıklanmıştır.  Mahkemenin iddiasına 

göre YÖK Başkanlığına  doğrudan ve elden gönderilen evraklar için MGK Genel Sekreterliğini aracı 

olarak  kullanma iddiasının ne denli anlamsız ve kendi iddiası ile çelişkili olduğunu izaha gerek 

yoktur. Mahkemenin yukarıda yer alan değerlendirmesinin hukuki ve pratik bir anlamı ve değeri 

yoktur.  

 

Sonuç olarak; Mahkeme bu değerlendirmesi ile, Anayasadan kaynaklanan yargı görevini, 

Cumhuriyet Hükümetlerinin siyasi kararlarını ve mevzuatı yok saydığı,  atılı suçu bir yana bırakıp 

Cumhuriyet ilkelerini yargı konusu yaptığı, gerekçeli kararda ileri sürdüğü zaten çelişkili 

değerlendirmeleri ile bir kez daha çelişkiye düştüğü, siyasi iradenin etki ve baskısı altında 

tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirdiği yönünde zaten var olan kanaati güçlendirmektedir.  

Mahkeme bu kısımda FETÖ iddianamesinden  aynen alıntılarla  46 sayfa  yazıp,  YÖK Başkanlığının  

idari tasarruflarının BÇG ile ilişkisini belgesi ile gerekçelendirip ortaya koyamamış, ilgisiz soyut ve 

çelişkili değerlendirmelerle atılı suça dayanak yaratmıştır.    

 

Ayrıca;  YÖK Başkanlığından elde edildiği iddia edilen belgelerin tümü CMK’ya göre uygun 

şekilde elde edilmemiştir. Arama-El koyma, sayım-döküm ve teslim tutanakları dosyada yoktur. 

Bu belgeler FETÖ cü Ankara TEM Şube Müdürleri Ayhan Koç ve Hamza Bayındır tarafından 

bulunduğu/teslim alındığı iddia edilen belgelerdir. DELİL NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR.  

 

UUU. (49). GAZETECİ YAZAR MEHMET ALİ BİRAND'IN YAZMIŞ OLDUĞU VE BELGESELİNİ 

DE YAPTIĞI "SON DARBE 28 ŞUBAT" İSİMLİ DOĞAN YAYINCILIK TARAFINDAN BASILAN KİTABIN 

İNCELENMESİ (68. Klasör) (G.K.s.3392-3394): 

 

Mehmet Ali Birand’ın bahse konu kitabı; doğruluğu teyit edilmemiş, aksine yeri geldikçe 

gerçekliği reddedilmiş olan, yazarın tamamen kendi algılaması ve yorumlarından, hatta yetersiz 

bilgi ile zanettiklerinden ibaret ve farklı algılamalara açık kendi dünya görüşünü “dedi ki, demiş 

ki” ile tamamlayan, sanıklarla ilgili hiçbir somut belgeye atıf yapılmamış, dedikoduları konu alan, 

gerçekliği belirsiz yazar yorum ve  görüşünden ibarettir. Ayrıca, incelemede, kitabın özetlenen 

kısımlarında  adı geçen;  Sağlık sorunları olan  G.E, gazeteci C.A,  RP Milletvekili M.K, Yeni yüzyıl 

gazetesi yazarı A.B., Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni E.Ö,  Milliyet Gazetesi Genel Yayın 

Yönetmesi D.S mahkemede tanık olarak dinlenmemiş ve bu kişilere ilişkin “dedi ki”, “demiş ki” 

ler kendilerine sorularak teyit edilmemiştir.  

 

Kaldı ki, duruşmalarda, yazarın kitabından yapılan alıntılarla  tanıklara yöneltilen sorulara,  

tanıkların verdiği cevaplardan hatta şiddetle reddedilen hususlardan,  kitabın mutlak bir 

gerçekliği yansıtmadığı ve çelişkilerle dolu olduğu da ortaya çıkmıştır.  Duruşmalarda, sanıklarla 

ilgili hususlar sanıklarca reddedilmiş ve sanık beyanları ile de doğrulanmamıştır. Örnekleri 

aşağıdadır;  
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 MAĞDUR  MERAL AKŞENER;  

“Çetin Saner ve Ümit Şahintürk avukatı Murat Tanfer Tuğreman (Türemen): “İkinci soru bu 

kitapta da söylemiş olduğunuz bir cümle var. Geçici dönem eğer ben bana gelmiş olan teklifi 

kabul etmiş olsaydım, bana teklif gelmedi, bana bir teklif gelseydi geçici dönem başbakan 

olurdum gibi bir ifade…”  

 
Mağdur Meral AKŞENER: “Kesinlikle böyle bir ifadem yok.“  
 

        Çetin Saner ve Ümit Şahintürk avukatı Murat Tanfer Tuğreman : “Kitapta yazanı söylüyorum“  

Mağdur Meral AKŞENER: “BUNU YAZAN DA MÜFTERİDİR, ALÇAKTIR, ŞEREFSİZDİR.  
 

Çetin Saner ve Ümit Şahintürk avukatı Murat Tanfer Tuğreman: “Mehmet Ali Birant…”  
 

Mağdur Meral AKŞENER: “Asla ve kimse yazmışsa asla böyle bir beyanım yok “  
 

 TANIK TANSU ÇİLLER : 

 89. celse duruşma tutanağı s. 50 Avukat Hüsnü Tuna: "Sayın Başbakan Mustafa Kalemli 

Mehmet Ali Birant'ın son darbe 28 Şubat isimli kitabında kendisi ile ilgili şöyle bir notu düşüyor. 

Mesut bey beni aradı tekrar Tansu hanımla görüşmemi rica etti. Tansu hanımla görüştüm oldukça 

gergindi, son derece sinirliydi, huzursuzdu, dedi ki çok üstüme geliyorsunuz, hep fedakarlık 

benden isteniyor, biraz önce de Karadayı paşa geldi dedi. Ben orada anladım ki Genel Kurmay 

Başkanı başka birisiyle mesaj iletmek yerine kendisi gitmiş bu Mehmet Ali Birant'ın kitabında 

var. Kalemli o günlerde sizi ziyaret etti mi? Böyle bir konuşma geçti mi aranızda. Bu konuda bilgi 

verebilir misiniz?"  

 

Katılan Tansu Çiller: "HAYIR NE KARADAYI NE DE SAYIN KALEMLİ BENİ ZİYARET ETMEDİ. 

Zaten böyle bir şey mümkün değil çünkü ben Kalemli'yi yakından tanımam. Böyle bir şeyin 

olması için daha yakın bir arkadaşın temas içinde olması gerekir, olmadı yani. " 
 

 TANIK MESUT YILMAZ :  

84.Duruşma Tutanağı s.39-40: Av.Emrullah Beytar: “Şimdi sayın Yılmaz Mehmet Ali 
Birand’a bir demeç vermişsiniz kitabını okudunuz mu bu “son darbe 28 Şubat.”  
 

Tanık Mesut Yılmaz: “Evet”  
 

Av.Emrullah Beytar: “Orada sizden epey alıntı yapılmış sizin ağzınızdan yapılan alıntılar var 

siz rahmetli Mehmet Ali Birand’a demişsiniz ki 54.hükümet kurulmadan önce sayın Kalemli ile 

sayın Cumhurbaşkanı belli periyodlarla görüştüklerini ve o görüşmeler esnasında Kalemli 

üzerinden bana mesaj gönderildiğini ve Kalemli’nin de bu mesajı bana aktardığını dolayısıyla bu 

görev tevdiisinin yani hükümeti kurma görevinin benim için bir sürpriz olmadığını söylemişsiniz. 

Şimdi hangi beyanınız doğru Mehmet Ali Birand’a verdiğiniz beyan mı doğru yoksa şuanda 

mahkeme huzurunda verdiğiniz beyan mı?”  
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Tanık Mesut Yılmaz: “Demin dediğim gibi benim için bir sürprizdi demedim. Sürpriz değildi 
çünkü Cumhurbaşkanı ya bana görev verecekti ya sayın Çiller’e verecekti. Niye sayın Çiller’e 
vermediğini başta bana ifade şeklini naklettim zaten.”  
 

Av.Emrullah Beytar: “Ama sayın Birand’a vermiş olduğunuz ifadede Kalemli üzerinden gelen 
bir mesaj olduğunu ve bu mesajda 54.hükümetin yıkılması halinde 55.hükümeti kurma 
görevinin kendisine verileceğini söylüyorsunuz yani bundan malumat sahibi olduğunu Mehmet 
Ali Birand’a vermiş olduğunuz beyanda dile getiriyorsunuz.”  

 
Tanık Mesut Yılmaz: “Bunlar hepsi şey gibidir, çiçek falı gibidir yani size gelirler tebrik 

ederler size veriliyor görev derler hiç haberleri bile yoktur bu işte nihai mercii 
Cumhurbaşkanı’ydı, ben Cumhurbaşkanı’nın da bunu kimseyle paylaştığı kanaatinde değilim..”  
 

Av.Emrullah Beytar: “Ama size mesaj getiren kişi sıradan bir siyasetçi değil Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin başkanı ve aynı zamanda sizin partinizden olan bir arkadaş.  

 
Tanık Mesut Yılmaz: “O sizin çok önem verdiğiniz mesajlardan bize günde elli tane gelirdi.”  
 
Tanık Mesut Yılmaz: “Siyasetçilerin bu mesajlar konusunda çok dikkatli olmaları gerekir 

çünkü getiren kişi genellikle mutlaka kendinden bir şeyler katar ona bazen de sizi yanlış 

yönlendirmek için getirirler onun için onların benim için hiçbir değeri yoktur.” 

 

VVV. (50). ARAŞTIRMA KARŞILAŞTIRMA TUTANAKLARI (111 Kls. S: 62-195) (G.K.s. 3394-

3404): 

 
1) GEREKÇELİ KARARDA AŞAĞIDAKİ BELGELER MUKAYESE EDİLMİŞTİR;  

 

 Tamer Tatar’ın getirdiği sahte CD 5 içinde bulunan Bakanlıklar ve kurumlara ilişkin BÇG nin 

sözde fişleme belgeleri,  “siyasal islami kesimin kadrolaşma faaliyetleri” başlıklı  18 sayfa belge 

(Kls.9 s.123-140), “İslami Sermaye” konulu 28 sayfa belge (Kls.13 s.64-91)(Kls.11 s.112-145), 

Siyasi İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetler” konulu belge (Kls.11 s.10-26), “İslami Sermaye ile 

ilgili Genel değerlendirme, Sonuç ve Teklifler” başlıklı 8 sayfa  belge (Kls.11 s.28-35), “İrtica Ne 

Durumdadır” başlıklı 16.klasördeki 34 sayfa (Kls.16 s.145-178), 14.klasördeki 50 sayfa (Kls.14 s.16-

65) ve 13.klasördeki 66 sayfa belge (Kls.13 s.144-209), “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yönetiminin 

İslami Kurallara göre düzenlenmesini esas alan Siyasi İslam” ibaresi ile başlayan 26 sayfa belge 

(Kls.20 s.147-172), “İrticai Faaliyetler”  başlıklı 192 sayfadan  oluşan 383 yansı (11 Haziran brifingi 

olduğu iddia edilen)(Kls.28 s.1-192) DWD (CD5) içinde Ruhsar Sümer takdimine ait 1 saat 3 

dakikalık video kaydı). 

 

 Ergenekon kumpas operasyonunda  ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği) den ele geçen (!) CD 

lerde yer alan ( 5, 13 Nolu) (76 Sayfalık “Batı Olayları” başlıklı belge)  bakanlıklar ve resmi 

kurumlara ilişkin BÇG nin sözde fişleme belgeleri,  

 

 1997- 2002 yılları arasında Bakanlıklar ve kurumların BUTKK (Başbakanlık Uygulamayı Takip 

ve Koordinasyon Kurulu) çalışmaları kapsamında irticai faaliyetlerle ilgili yapılan işlemlere ilişkin 

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna gönderdikleri raporlar, 
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 Cumhurbaşkanlığı arşivinde yer alan (Dolap No:91704, Fihrist No:22357-546/558)  “irticai 

faaliyetler” başlıklı 29 sayfa belge (Kls.253 s.126-155),  “İrtica Ne Durumdadır” başlıklı 60 sayfa 

belge (Klasör belirtilmemiş), “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ” konulu 17 sayfa 

belge (Kls.253 s.83-100), “İslami Sermaye” konulu 13 sayfa belge (Kls.253 s.51-63), “Genel 

Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler” başlıklı 8 sayfa  belge (253.Kls. 13-20),  “İrticai Faaliyetler” 

başlıklı belge (Kls.111 s.28-60)(10-11 Haziran brifingi olduğu iddia edilen 3 sayfa açılış 

konuşması,1 sayfa kapak, 28 sayfa takdim metni), Süleyman Demirel Arşivi Dolap No: 91703, 

Fihrist No: 22357/156-223 yazılı olduğu belirtilen “İrticai Faaliyetler”  başlıklı  üzerinde  17 Ocak 

1997 el yazısı notu olan 65 sayfa belge (253.Kls. S:225-289), 

 

 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Vali Muammer Türker’in 21 Aralık 2012 tarihli özel 

mektupla Başsavcılığa gönderdiğini iddia ettiği ne olduğu belli olmayan emanetin 2012/296 

sırasında kayda alınan CD den elde edilen; “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri” 

başlıklı 17 sayfa belge (Kls.250 s.444-426), “İslami Sermaye” konulu 28 sayfa belge (Kls.250 s.398-

425), “Genel değerlendirme, Sonuç ve Teklifler” başlıklı 10 sayfa belge (8 sayfa metin 2 sayfa arşiv 

kaydı bulunmayan  kapak) (Kls.250 s.388-397), “İrticai Faaliyetler” başlıklı 25 sayfa belge (2 Nolu) 

(Kls.250.s.445-470)(10-11 Haz. Brifing metni olduğu iddia edilen), “İrticai Faaliyetler” başlıklı 65 

sayfa belge (1Nolu) (Kls.250 s.320-387),  

 

 Ergenekon kumpas operasyonunda Erkut Ersoy’dan ele geçen (!) Hard Disk içinde yer alan 

“Genelkurmay Başkanlığı İrtica Brifingi 11 Haziran 1997” başlıklı 15 sayfa belge (4.Kls. S:114-128) 

 

 Müşteki Av.Şeref MALKOÇ, Kazım ARSLAN, Mehmet BEKAROĞLU, Teoman Rıza GÜNERİ, 

Şamil TEKİR’in 24.02.2012 tarihli dilekçeleri ekinde Başsavcılığa ibraz edilen CD içerisinde 

bulunan 29 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi” konulu belge, 

 

 “İrticai Faaliyetler” başlıklı sunum yansıları çözüm tutanakları (Kls.111 s.65-195)(10-11 

Haziran brifingi olduğu iddia edilen),  

 

2) KARŞILAŞTIRILAN BELGELERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE GEREKÇELİ KARARDA 

GİZLENEN BİLGİLER;  

 

Mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanlığı arşivden gelen belgelerin arşiv kayıt numaralarını 

belirtmiş,  ancak belgelerin arşive kayıt tarihlerini gizleyerek, belgelerin ne zaman hazırlandığı ve 

hangi  hükümet dönemine ait olduğu konusunda bulanıklık yaratmıştır.  

 

a. “İRTİCA NE DURUMDADIR” BAŞLIKLI BELGE;  

 

Gerekçeli kararda bu belgenin, Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivi Dolap No:91704, 

Fihrist No:22357-668/728 numaralı Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı “İrtica Ne Durumdadır” 

başlıklı  60 sayfalık belge olduğu ve bu belgenin CD 5 içindeki  “İrtica Ne Durumdadır” başlıklı 

diğer manipüle edilmiş belgelerle  genel olarak aynen uyuştuğu belirtilerek,   CB Arşivine kayıtlı 

bu belgeden değil, CD 5 içinde bulunan “İrtica Ne Durumdadır” başlıklı diğer belgelerden alıntı  

yapılmıştır.   
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Alıntı yapılan  belgenin içeriğinde yer alan “Refah Partisinin 21 Şubat 1998 tarihinde AYM 

tarafından kapatılmasına ilişkin gerekçeli kararının Resmi Gazetede yayınlandığından ve  

55.Hükümet döneminden söz etmesinden, BELGENİN 1998 YILI VE SONRASINDA 

OLUŞTURULDUĞU ANLAŞILMAKTADIR. Kls.16 s. 153 de bulunan belgeye ait alıntı aşağıdadır; 

 

 

 

55.Hükümet döneminde hazırlandığı görülen bu belgenin 54 Hükümeti cebir ve siddetle 

istifaya zorlaması ile hiçbir ilişkisi yoktur. AYRICA BU BELGENİN BÇG İLE BİR İLGİSİ DE YOKTUR.  

Bu belge bu kısmda  CD 5 içinde yer alan ve  Kls.16 s.145-178, Kls.14 s.16-65 ve Kls.13 s.144-209 

da  bulunan “irica Ne Durumdadır” başlıklı diğer belgelerle de karşılaştırılmış ve genel olarak 

aynen uyuştuğu  ifade edilmiştir.    

 

Belge içeriğinde;  büyük çoğunlukla F.GÜLEN tarikatının eylemleri ve hedeflerinden detayları 

ile söz edilmekte, bu irticai tehdit her yönü ile ortaya konulmaktadır. Belgede, F.GÜLEN ile ilgili 

olarak; imamlar teşkilatının yapısı, vakıf, şirket, okul ve yurt organizasyonu, Türkiye’de 

gerçekleştirmeyi hedeflediği “İSLAM DEVLETİ”ne uluslararası alandaki destek arayışları, Orta 

Asya ve Türk Cumhuriyetlerindeki yapılanması detayları ile açıklanmakta ve tedbir alınması 

önerilmektedir.  

 

Belge içeriğinde; F.GÜLEN’in dine dayalı devlet düzeni kurma amacı güden faaliyetlerinin 

Askeri Yargıtay’ın 24.10.1973 tarih ve 1973/242 sayılı kararı ile sabit hale geldiği, 1972 yılında 3 yıl 

ağır hapse mahkum olduğu ve görünüşte devlete destek olma imajının TAKİYEDEN İBARET 

OLDUĞU ve ivedilikle önlem alınmasının gerektiği vurgulanmaktadır.   

 

  Mahkemenin delil üretme kastıyla  Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel arşivinde bulunan 

60 sayfalık belgeden hiç söz etmeden, sahte CD 5 içindeki  belgeye atıf yaparak yaptığı 

manipülasyonda;  

 

G.K.3202 de;  “İRTİCA NE DURUMDADIR? (14.Kls. S:16-65) Başlıklı gizli ibareli 50 sayfadan 

Oluşan belgede (….) İrticai tehditi için kamuoyu oluşturan kesimler başta olmak üzere Türk 

milletine bir dizi bilgilendirme brifingleri verildiği ve tehdidin büyüklüğünün farkına varan 

kamuoyunun tepkilerinin somut bir sonucu olarak 21 Mayıs 1997 de Yargıtay Başsavcısı RP nin 

kapatılması için Anayasa Mahkemesine dava açtığı, Haziran 1997 sonunda Refahyol 

Hükümetinin iktidarı bırakmak zorunda kaldığı,”nın ifade edildiği belirtilerek, brifinglerin 

kamuoyu oluşturduğu, oluşan kamuoyu tepkisi ile  AYM de kapatma davası açıldığı (!), bunun 

sonucu olarak hükümetin iktidarı bırakmak zorunda olduğu algısı yaratılmıştır.  
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10-11 HAZİRAN 1997 TARİHİNDE YARGI VE BASIN MENSUPLARINA VERİLEN KAMUOYU 

BİLGİLENDİRME BRİFİNGLERİNİN 21 MAYIS 1997 TARİHİNDE AYM  DE RP KAPATMA DAVASININ 

AÇILMASINA NEDEN OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.  

 

Ancak sahte CD 5 içindeki Kls.14 de yer alan tahrif edilmiş belgeden delil üretmeye çalışan 

mahkeme, yine aynı CD 5 içinde yer alan ve Kls.13 de bulunan “İrtica Ne Durumdadır” başlıklı 

aynı belgenin aynı sayfasında, atıf yaptığı bu ifade yerine, hükümetin siyasi tansiyonun 

yükselmesine bağlı olarak iktidarı bırakmak zorunda kaldığının yazılı olduğunu görmezden 

gelmiş, gizlemiştir. CD 5 içinde yer alan “İrtica Ne Durumdadır” başlıklı belgenin  Kls.13 s.205 de 

yer alan aynı sayfasından alıntı aşağıdadır;  

 

                          
 

                            

 

Mahkeme belge ile ilgili diğer bir manipülasyonun da;  

 

G.K.3204; İRTİCA NE DURUMDADIR?,(16.Kls, S:145-178) başlıklı, 34 sayfadan oluşan, gizli 

ibareli, Takdim belgesinde özetle; (…) Refah Partisinin irtica olarak nitelendirildiği, TCK 

163.maddesinin kaldırılmasının yanlış olduğunu, 54.Refahyol Hükümetinin irtica olarak 

nitelendirildiği belirtilmiştir.”  ve 

 

G.K.3202 de;  “İRTİCA NE DURUMDADIR? (14.Kls. S:16-65) Başlıklı gizli ibareli 50 sayfadan 

Oluşan belgede özetle; (…..) Refah Partisi ve Doğruyol – Refahyol Hükümetinin faaliyetleri 

anlatılarak bu partilere ve Refahyol hükümetine irtica adı verildiği,..,”değerlendirilmesi 

yapılmıştır.  

 

Öncelikle;  14. ve 16 Klasördeki belgeler sahte CD 5 içindeki belgelerdir. Üstelik iki sahte 

belge arasında dahi farklılık ve çelişki vardır. Mahkeme bu kısımda 253. klasörde bulunan 

Cumhurbaşkanlığı arşivindeki belgedeki ifadelerden hiç söz etmeden, doğrudan sahte CD 5 

içindeki belgelerde ne yazdığını değerlendirmeye kalkmıştır. Ancak zaten sahte ve çelişkili olan 
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sahte CD 5 deki belgelerde yer alan ifadeleri açıklarken; aynı belge ile ilgili çelişkili iki farklı 

değerlendirme yapmıştır.Mahkeme, bir değerlendirmesinde belgede (16.kls) sadece  54.Refahyol 

Hükümetinin irtica olarak nitelendiğini belirtirken, diğer değerlendirmesinde  (Kls.14) Doğru Yol 

Partisi, Refah Partisi ve Refah Yol Hükümetine irtica adının verildiğini belirtmiştir. Mahkemenin 

sahte CD 5 içindeki üretilmiş belgelere rağmen her iki değerlendirmesi de doğru değildir.  

 

“İrtica Ne Durumdadır” başlıklı hiçbir belgede REFAH YOL HÜKÜMETİ VE DOĞRU YOL 

PARTİSİNİN İRTİCA OLARAK NİTELENDİĞİNE İLİŞKİN TEK BİR CÜMLE YOKTUR. Belgelerdeki 

Refah-yol hükümeti ve irtica cümlesinin yan yana kullanıldığı tek cümle “54. Hükümetin kurulması 

ile birlikte irticai faaliyetlerde tırmanma başlamış” (s.7) şeklindedir. Refah Partisinin ise Anayasa 

Mahkemesinin mahkemeyi de bağlayan kapatma kararı ile “irticai faaliyetlerin odağı olduğu” 

zaten teyit ve tescil edilmiştir.  RP nin kapatılmasınan sonra 1998 yılında hazırlandığı görülen  

belgelerde tarihi gelişmeler kronojik  sıra içinde açıklanırken AYM kararı ile tescil edilmiş RP ile 

ilgili bu gerçeğin ifade edildiği görülmektedir. Bu değerlendirme gerekçeli kararda zorlama ve 

gizleme ile manipüle edilmiştir.  

 

Mahkeme TBMM Darbeleri araştırma Komisyonu tarafından savcılığa gönderilen belgelerden 

olduğunu belirttiği Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivi Dolap No: 91704, Fhrist No: 

22357-668/728 numaralı Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı “İrtica Ne Durumdadır” başlıklı  60 

sayfalık belgenin hangi ek klasörde bulunduğunu ya da bulunup bulunmadığını, içeriğinin ne 

olduğunu, gerekçeli kararın hiçbir yerinde belirtmemiş ve bu belgeden alıntı yapmamıştır.  

Mahkeme, yukarıda görüldüğü gibi, sadece sahte CD 5 içindeki tahrif edilmiş, ilave / eksiltme 

yapılarak monte edilmiş belge versiyonlarına işine geldiği gibi atıfla ve bu üretilmiş belgelerden 

alıntı yaparak  delil üretmeye çalışmıştır.  

 

b. “SİYASAL İSLAMİ KESİMİN KADROLAŞMA FAALİYETLERİ VE İSLAMİ SERMAYE” 

BAŞLIKLI  BELGE;  

 

BU BELGE CD 5 İÇİNDEKİ SÖZDE BRİFİNG METİNLERİNİN SAHTE OLARAK ÜRETİLMESİNDE 

KUMPASÇILARIN  ESAS KAYNAK OLARAK KULLANDIĞI BELGEDİR.  

 

Bu belge içinde; 55.Mesut Yılmaz Hükümeti döneminde Başbakanlık Müsteşarı 

başkanlığındaki UTKK tarafından Bakanlıklar ve devlet kurumlarından elde edilen verilerle uzman  

kurul personeli tarafından hazırlanmış oldukça kapsamlı bilgiler, Gnkur Başkanlığının hiçbir bir 

sunumunda kullanılmamış ekonomik analiz, kavram ve terimler, kapsamlı  istatiki analizler, Gnkur 

Başkanlığınca hiçbir biçimde elde edilmesi mümkün olmayan kurum ve kuruluşların alt ve uç 

birim analizleri, bütçe değerlendirmeleri, sermaye piyasası kavram, terim, analiz ve teklifleri,  

Bakanlıkların görevlerinin icrasına  ilişkin istenen tensip talepleri bulunmaktadır.  

 

Bu ana başlık altında 3 bölüm bulunmaktadır. Bu belgeler ve bulunduğu yerler aşağıdadır;   

 

 “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri”;  Cumhurbaşkanlığı S.D. Arşivinde 17 

sayfa (Kls.253 s.83-100), MGK Genel Sekreterinin gönderdiği CD içinde 17 sayfa (Kls.250 s.444-

426), CD 5 içinde 18 sayfa (Kls.9 s.123-140) 
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 “İslami Sermaye”; Cumhurbaşkanlığı S.D. Arşivinde 13 sayfa(Kls.253 s.51-63), MGK 

Genel Sekreterinin gönderdiği CD içinde 28 sayfa (Kls.250 s.398-425), CD 5 içinde 28 sayfa (Kls.13 

s.64-91)(Kls.11 s.112-145), 

 

 “Genel değerlendirme, Sonuç ve Teklifler; MGK Genel Sekreterinin gönderdiği CD içinde 

10 sayfa (8 sayfa metin 2 sayfa arşiv kaydı bulunmayan  kapak) (Kls.250 s.397-388), 

 

“Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami sermaye” ana başlığı altında 3 

bölüm halinde yer alan belgeler; REFAH-YOL HÜKÜMETİNDEN SONRAKİ DÖNEMDE VE 

BAŞBAKANLIK UYGULAMAYI TAKİP VE KOORDİNASYON KURULU FAALİYETLERİ KAPSAMINDA 

HAZIRLANDIĞI ANLAŞILMAKTADIR.  O TARİHTE VAR OLMAYAN REFAH-YOL HÜKÜMETİ VE BÇG 

İLE HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR.   

 

 Cumhurbaşkanlığı S.D. Arşivi “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri” konulu 

belgenin Refah –Yol hükümeti döneminden sonra hazırlandığını gösteren ilgili sayfası 

aşağıdadır  (Kls.253 s.84)  ;  

 

                  
 

Ancak, bu belgelerin hem sahte CD 5 de hem de  MGK Genel Sekreterinin gönderdiği CD 

içinde bulunan ön sayfasında imzasız, mühürsüz “Gnkur İstihbarat Başkanlığı” kapağı 

bulunmaktadır. Ancak bu belge  Gnkur İstihbarat Başkanlığına ait değildir;   

 

Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivinde bulunan bu belgenin İSTİHBARAT 

BAŞKANLIĞI YAZAN KAPAK SAYFASINDA  CB. ARŞİV KAYIT KAŞESİ YOKTUR.  

 

Ancak, Cumhurbaşkanlığı arşividen gönderilen diğer belgelerin kapak sayfalarında, ARŞİV 

KAYIT KAŞESİNİN BULUNDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR. Kapak sayfasında arşiv kayıt kaşeninin 

bulunmuyor olması, belgenin başında “Gnkur İsth. Bşk.lığı” kapak sayfasının sahte CD 5 ve MGK 

Genel Sekreterinin özel mektupla gönderdiği CD içine sonradan monte edildiğini ve Gnkur 

İstihbarat Başkanlığınca hazırlandığı izlenimi yaratıldığını açıklamaktadır. Belgenin  

Cumhurbaşkanlığı arşiv kaşesi bulunmayan kapak sayfaları aşağıdadır Kls.253 s.81-82 ) ;   
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Cumhurbaşkanlığı SD arşivinden gelen belgelerin kapak sayfası dahil her sayfasında arşiv 

damgası bulunmaktadır. Buna örnek olarak;  

 

Cumhurbaşkanlığı Arşivine Kayıtlı 29 sayfa “İrticai Faaliyet” konulu belge kapağının  arşiv 

kaydı bulunan kapak sayfası aşağıdadır (Bu belgenin başında da “Gnkur İsth Başkanlığı” kapak 

sayfası yoktur) (Kls.253 s.126);   
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Ayrıca;  “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri ve İslami Sermaye” başlıklı  3 kısım 

olan belgelerin içeriğinde Gnkur Başkanlığına işaret edecek hiçbir cümle yapısı yoktur. Belge 

tamamen sivil bir anlatım biçimi ile düzenlenmiştir. “Sonuç ve Teklifler” kısmında ise “İCRA İÇİN 

TENSİP İSTENMEKTEDİR. TENSİP SADECE İCRA MAKAMINCA İSTENİR. KADROLAŞMA, SERMAYE, 

ÜLKELERE VİZE UYGULAMASI, SERMAYE PİYASASI UYGULAMALARI GİBİ KONULARLA İLGİLİ 

İCRA MAKAMINDA BULUNMAYAN GNKUR BAŞKANLIĞINCA TEKLİFLERLE İLGİLİ TENSİP 

İSTENMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.   

 

BU BELGENİN MİT VE BAKANLIKLARDAN GELEN VERİLERE GÖRE BAŞBAKANLIK 

UYGULAMAYI TAKİP VE KOORDİNASYON KURULU (UTKK) TARAFINDAN HAZIRLANDIĞI VE 

BAŞBAKANLIKTAN TENSİP İSTENDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. Kls.253.s.13 de bulunan “TENSİP” 

istenen son sayfa aşağıdadır;  
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c. “İRTİCAİ FAALİYETLER” BAŞLIKLI BELGELER ( CB 29 SAYFA);   

 

Bu belgelerin; Cumhurbaşkanlığı S.D. arşivinde bulunan “İrticai Faaliyetler” başlıklı 29 sayfa 

belge (Kls.111 s.28-60) (3 sayfa açılış konuşması, 1 sayfa kapak, 28 sayfa takdim metni),  MGK 

Genel Sekreteri  Vali Muammer Türker’in 21 Aralık 2012 tarihli özel mektupla Başsavcılığa 

gönderdiği “İrticai Faaliyetler” başlıklı 25 sayfa belge (2 Nolu) (Kls.250.s.445-470),  sahte CD 5 

içinde yer alan “İrticai Faaliyetler” konulu 192 sayfadan (383 yansı) oluşan sunum yansıları 

(28.Kls.1-S:192), Ergenekon kumpas soruşturmasında Erkut Ersoy’dan ele geçirilen 

“Genelkurmay Başkanlığı İrtica Brifingi 11 Haziran 1997” başlıklı 15 sayfalık belge (4.Kls. S:114-

128) olduğu, aynen uyuştukları ve 10-11 Haziran  brifing takdim metni olduğu belirtilmektedir.  

 

Bu belgelerin hiç birisinde REFAH-YOL HÜKÜMETİ, REFAH PARTİSİ VE DOĞRU YOL PARTİSİ 

İFADELERİ BULUNMAMAKTADIR.   

 

Bu belgelerin hiç birisinde;  İç hizmet Kanunu ve yönetmeliğine atıfla “GEREKİRSE SİLAH 

KULLANIRIZ” ya da “KULLANACAĞIZ” İFADESİ BULUNMAMAKTADIR.  

 

Cumhurbaşkanlığı S.D.arşivinde bulunan takdim belgesinin iddiaya konu elden 20. ve 21. 

Sayfaları aşağıdadır (Kls.111 s.28-60); 
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Aksine;  İç Hizmet Kanunun 35 maddesi ile İç Hizmet Yönetmeliğinin 85/1. Maddesinin lafzını  

tekrar ederek;  bu görevini icra ederken mevcut ve muhtemel tehditleri devamlı izlemek ve 

değerlendirmek, en kötü senaryoyu tespit etmek ve strateji oluşturmanın temel alındığı ifade 

edilmiştir.    

 

Bu görevle ilişkili olarak temel alınan husus açıkça ifade edilmiş iken, kanunun verdiği görevi 

aynen zikretmek hiçbir biçimde suç oluşturmayacağı gibi, iç tehdidi bertaraf etmek üzere  fiilen 

silah kullanılmadığı geçen zaman içinde yaşanarak zaten görülmüştür. Mahkeme, fiilen 

oluşmamış hususları değerlendirmek yerine, sanki gelecek bir zaman dilimine ait bugün 

tasarlanmış mutasavver bir hareketten söz eder gibi, brifing metni ortada iken, gazete 

haberlerinden gerçekleşmemiş geçmiş olaylara delil üretmeye kalkması abesle iştigaldir. 

Mahkemenin zaman-mekan tutarlığını kaybetmiş iddialarının hukuki ve mantıksal tutarlılığı 

yoktur.   

 

d.  İRTİCAİ FAALİYETLER BAŞLIKLI BELGE ( 17 OCAK 1997 NOTU BULUNAN);  

 

Bu belge; Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivi Dolap No: 91703, Fihrist No: 

22357/156-223 yazılı olduğu belirtilen “İrticai Faaliyetler”  başlıklı  üzerinde  17 Ocak 1997 el 

yazısı notu olan 65 sayfa belge (253.Kls. S:225-289), MGK Genel Sekreterinin gönderdiği 65 

sayfalık  belge (250 Kls. S:320-387)  olarak sayılmaktadır.  

 

  MGK Genel Sekreterinin gönderdiği 65 sayfalık belgenin hukuki niteliğinin bulunmadığını 

ifade etmekle birlikte, bu belge TBMM Araştırma Komisyonu tarafından gönderilen, 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Arşivine kayıtlı, üzerinde Cumhurbaşkanlığınca işlem yapılan 
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ve 17 Ocak 1997 el yazısı notu bulunan 65 sayfalık belge (Kls.253.s. 225-298) ile aynıdır.  CB. 

Arşivinde bulunan 65 sayfalık belgeye ise, Cumhurbaşkanlığınca belgede yer alan her iddia ile (54 

iddia) ilgili işlem yapılmış, Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve kurumlara yazı gönderilmiş ve cevap 

verilmiştir (Kls.2 s.107). 65 sayfalık söz konusu belgede yer alan iddialarla ilgili tespitler ve 

işlemler CUMHURBAŞKANLIĞI RESMİ ARŞİVİNE KAYITLI VE CUMHURBAŞKANLIĞININ 

KURUMSAL RESMİ GÖRÜŞ VE İŞLEMLERİDİR.  Bu işlem dahi CB arşivinde bulunan bu belgenin 

yasallığını teyit ve tespit eden esas delildir. BU BELGE İÇİNDE İSE REFAH YOL HÜKÜMETİ İFADESİ 

HİÇBİR ŞEKİLDE GEÇMEMEKTE VE HÜKÜMETİ İSTİFAYA ZORLAYAN CEBRİ BİR EYLEM-İŞLEM 

EMARESİ DE BULUNMAMAKTADIR.   

 

e. ERGENEKON KUMPAS OPERASYONUNDA ERKUT ERSOY’DAN ELE GEÇEN (HARD 

DİSK İÇİNDE YER ALAN “GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İRTİCA BRİFİNGİ 11 HAZİRAN 1997” 

BAŞLIKLI 15 SAYFA BELGE (4.Kls. S:114-128);  

 

Ergenekon davası  gerekçeli kararında Erkut Ersoy’a ait hard diskin FETÖ kumpası olarak 

üretildiği kabul ve teyit edilmiştir. Bu belgenin hukuki delil niteliği yoktur.  FETÖ  Ergenekon 

kumpas soruşturmasında Erkut Ersoy’a ait Hard Diskin Ramazan Akyürek tarafından delil 

dosyasına kaydedilmediği ve alıkonulduğu da Ergenekon dava dosyasından anlaşılmaktadır. Erkut 

Ersoy’a ait hard disk içinde yer alan bu belgenin, kumpasçılar tarafından FETÖ yoldaşı Bilgili’ye 

dayanak sağlamak üzere tahrif edilerek HD içine monte edildiği, belgelerin aynen 

uyuşmamasından da zaten anlaşılmaktadır.  Hard Disk  içindeki “ 15 sayfalık belgeye dayanarak 

yapılan tüm tespit, mukayese, doğrulama ve iddialar hukuk dışıdır. Bu tahrifat kumpas davaları 

arasındaki organik  FETÖ ilişkisini de gösteren açık delildir.  Ancak mahkeme bu delilin Ergenekon 

kumpas soruşturmasından elde edildiğini gizlemiş ve “bir başka soruşturmadan elde edilen 

belge” olarak tanımlamıştır.  

 

f. ERGENEKON KUMPAS OPERASYONUNDA ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 

GENEL MERKEZİNDEN ELE GEÇEN CD İÇİNDE BULUNAN SÖZDE “BATI OLAYLARI” FİŞLEME 

BELGELERİ;  

 

Ergenekon davası  gerekçeli kararında  ADD Genel Merkezinden ele geçen CD lerin (5 ve 13 

Nolu) FETÖ kumpası olarak üretildiği kabul ve teyit edilmiştir. Bu belgenin hukuki delil niteliği 

yoktur.  Gerekçeli karada TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna ilgili Bakanlıklar tarafından 

gönderilen BUTKK kapsamında uygulanan idari işlem listeleri ve sahte CD 5 içerisindeki sözde 

fişleme belgelerinin karşılaştırması (332.Kls. S: 120-215) yapılarak, listelerde uyuşan çok az bilgi 

olmasına rağmen “….   İLE BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ” ifadesi kullanılarak, bu karşılaştırmada  da algı 

yaratılmıştır.  

  

Gerekçeli kararda (s.3400);  “ Kamuoyunda 28 Şubat Süreci (Batı Çalışma Grubu) olarak 

bilinen süreç ile ilgili ADD Genel Merkezinde yapılan aramalarda elde edilen 5 ve 13 Nolu CD’ler 

de bulunan (76) sayfalık Batı Olayları başlıklı belgenin GİZLİ gizlilik dereceli, 09-10-12-16-17 

Haziran 1998, 29/07/1998, 17/12/1998 tarihli, “GNKUR.İGHD.BŞK.LIĞI tarafından hazırlanmıştır. 

Tlf,:2563” ve “Gnkur.İGHD.Bşk.’lığı tarafından hazırlanmıştır. Tel.:2590” ibareli belge olduğu ve 

içerisinde Türkiye genelinde meydana gelen olayların İrticai Faaliyet, Olumlu Gelişme, İrticai 
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Beyanat, İrticai Eylem ve Diğer Olay şeklinde sınıflandırıldığı, kamu kurumları ve özel kuruluşlarda 

görev yapan şahıslar ilgili fişleme bilgilerinin bulunduğu” belirtilerek,   

 

ADD Genel Merkezindeki Ergenekon operasyonu gizlenmiş ve mukayese yapılmıştır. 

Mukayesede, uyuşan kişi sayıları cümlenin başında belirtilmiş, ancak mukayesede cümle sonları 

“CD İÇİNDEKİ … İSİMLİ … SAYFALIK LİSTEDE GEÇEN İSİMLERLE BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ”  

belirtilerek sanki listenin tamamının birebir örtüştüğü algısı yaratılmıştır;   

 

      Ancak kumpası ortaya koyan esas tespit;   CD 5 içindeki sözde  BÇG fişleme belgeleri ile ADD 

Genel Merkezinde ele geçen Gnkur İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığı tarafından hazırlandğı 

iddia edilen “Batı Olayları”  sözde fişleme belgelerinin esasen her ikisinin de BÇG tarafından 

hazırlanmış belgeler olduğu iddia edildiğine göre,  CD 5 içindeki belgeler ile  ADD den ele geçen 

CD içindeki  “Batı Olayları” BELGELERİNDEKİ BİLGİLERİN BİREBİR UYUŞMASI GEREKTİĞİ HALDE 

UYUŞMADIĞI, HATTA YAZIM FORMATLARININ DAHİ FARKLI OLDUĞU BU NEDENLE HER İKİ 

BELGENİN DE UYDURMA KUMPAS BELGESİ OLDUĞU KARŞILAŞTIRMA TUTANAKLARINDAN 

ANLAŞILMAKTADIR. Bu uyuşmazlık gerekçeli kararda gizlenmiştir.  

 

g.  SAHTE CD 5 İÇİNDE BULUNAN “İRTİCAİ FAALİYETLER”  BAŞLIKLI 192 SAYFADAN  

OLUŞAN 383 YANSI (11 HAZİRAN BRİFİNGİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN) (KLS.28 S.1-192); 

 

11 Haziran 1997 tarihinde Gnkur Başkanlığınca basın mensuplarına verilen irtica brifingine ait 

olduğu iddia edilen ve TamerTatar’ın FETÖ üyesi Savcı Bilgili’ye elden teslim ettiği sahteliği 

bilirkişi raporları ile tespit ve tescil edilen CD 5 içinde bulunan belgelerdir.   

 

28.Klasör, sayfa 183-243 arasında bulunan 6.12.2102 tarihli ve 272502, 200436 ve 191939 

kod numaralı TEM şube görevlilerince hazırlandığı anlaşılan ARAŞTIRMA TUTANAĞI’nda;  sahte 

CD 5 içinde (28.Klasör s.1-192) bulunan “İRTİCAİ FAALİYETLER” konulu, 192 sayfa ve 383 slayttan 

oluşan brifing yansılarının, 12 Haziran 1997 tarihli gazetelerde yayınlanan (Sabah ve Cumhuriyet 

Gazeteleri) 11 Haziran 1997 tarihinde Gnkur Başkanlığınca basın mensuplarına verilen  brifinginin 

tam metni ile karşılaştırılmış olduğu ve CD 5 içindeki söz konusu brifing yansılarının (Kls.28), 

gazetelerde yayınlanan brifing tam metni ile BİREBİR UYUŞTUĞU tespiti yapılmıştır.  

TUTANAKTAKİ ANALİZE GÖRE BU TESPİT DOĞRU DEĞİLDİR. 

 

Araştırma tutanağındaki ayrıntılı analizde; CD 5 içinde bulunan (28.Klasör) “İrticai 

Faaliyetler” konulu brifinge ait 88 (seksensekiz) slaytın uyuştuğu 28.Klasör sayfa 183-243 

arasında yer alan kapsamlı analizde gösterilmiş, ancak geri kalan 295 ADET SLAYTIN  

UYUŞTUĞUNA YÖNELİK MUKAYESE YER ALMAMAKTADIR. Ancak, bu uyuşmazlığa rağmen, 

tutanakta;  gazetede yer alan brifingin tam metninin, sahte CD 5 deki “İrticai Faaliyetler” başlıklı 

brifinge ait slaytlar ile  birebir örtüştüğü ifade edilmiştir. 28.Klasör sayfa 242 de bulunan 

araştırma tutanağından alıntı aşağıdadır;   
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Yukarıda alıntılanan araştırma tutanağındaki kapsamlı analizde, gazetelerde yayınlanan 11 

Haziran 1997 tarihli brifing tam metni ile, Tamer Tatar’ın teslim ettiği iddia edilen CD 5 içinde 

yer alan “İRTİCAİ FAALİYETLER” konulu brifinge ait  383 SLAYTTAN UYUŞTUĞU İFADE EDİLEN VE 

ANALİZDE  MUKAYESE EDİLEN  SLAYT SAYISI  88 ADETTİR.  TOPLAM 88 SLAYTIN numaraları 

aşağıdadır (Kls.28 s.1-192);  

 

3,4,21,22,23,34,37,38,39,40,47,48,61,62,81,82,85,86,113,114,115,116,123,124,131,132,137, 

138,149,150,171,172,173,174,177,178,187,188,201,202,215,216,221,222,225,226,227,228,231, 

232,233,234,239,240,241,242,249,250,261,262,273,274,283,284,289,290,303,304,307,308,317, 

318,319,320,324,325,326,327,328,329,331,332,335,336,357,358,359,360.  

 

Araştırma tutanağındaki kapsamlı analizde gösterilmeyen, dolayısıyla UYUŞTUĞU TESPİT 

EDİLEMEYEN CD 5 İÇİNDEKİ TOPLAM 295 SLAYTIN numaraları aşağıdadır (Kls.28 s.1-192); 

 

1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,41,42, 

43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,58,60,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,

78,79,80,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108, 

109,110,111,112,117,118,119,120,121,122,125,126,127,128,129,130,133,134,135,136,139,140, 

141,142,143,144,145,146,147,148,151,152,153,153,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164, 

165,166,167,168,169,170,175,176,179,180,181,182,183,184,185,186,189,190,191,192,193,194, 

195,196,197,198,199,200,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,217,218,219,220, 

223,224,229,230,235,236,237,238,243,244,245,246,247,248,251,252,253,254,255,256,257,258, 

259,260,263,264,265,266,267,267,269,270,271,272,275,276,277,278,279,280,281,282,283,285, 

286,287,288,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,305,306,309,310,311,312,313, 

314,315,316,321,322,323,330,333,334,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349, 

350,351,352,353,354,355,356,357,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374, 

375,376,377,378,379,380,381,382,383. 

 

Tutanaktaki kapsamlı analizden de anlaşılacağı üzere,  11 Haziran 1997 tarihinde Gnkur 

Başkanlığınca basın mensuplarına verilen brifinge ait olduğu ifade edilen ve gazelerde “TAM 

METİN” olarak yayınlanan brifing metni ile, sahte CD 5 deki “İrticai Faaliyetler” başlıklı 192 sayfa 

383 yansıdan oluşan 11 Haziran 1997 tarihli brifinge ait olduğu iddia edilen Power Point sunumu 

AYNEN UYUŞMAMAMAKTADIR. Bu uyuşmazlık, tutanakta “BENZERLİKLER GÖZ ÖNÜNE 

ALINDIĞINDA” şeklindeki anlamsız ve kaypak ifadelerle, sahte CD 5 içindeki (Kls.28) 383 adet 

slayttan oluşan sözde sunumun, 11 Haziran 1997 tarihinde Gnkur Başkanlığınca basın 

mensuplarına verilen birifinge ait power point sunumu OLABİLECEĞİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ (!) 

İFADE EDİLMİŞTİR.  Kls.28;  
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Kapsamlı analize göre 295 slaytı birebir uyuşmayan brifingi tanımlayan “OLABİLECEĞİ” 

ifadesi, mahkeme heyetince gerekçeli kararın bir çok yerinde, “BİREBİR UYUŞTUĞU” şekline 

dönüştürülmüş ve  sahte CD 5 içindeki  slaytlar, brifingde ifade edilmiş gibi  atılı suça ilişkin 

tespitlere konu edilmiştir.  

 

295 slaytın birebir uyuşmamasına rağmen, bu zorlama tespit esasen;  brifing metnini değil,  

F.Gülen iltisakı nedeni ile TSK dan ihraç edilen Tamer Tatar’ın  teslim ettiği sahte CD 5’ i 

aklama, içindeki sözde belgeleri delil olarak ileri sürme, meşruiyet kazandırma  gayretinden 

ibaret olup, maddi gerçekliği ve hukuki değeri yoktur.   

 

h. 29 NİSAN 1997 TARİHLİ “BÇG RAPOR SİSTEMİ” KONULU BELGE;  

 

Müşteki Av.Şeref MALKOÇ, Kazım ARSLAN, Mehmet BEKAROĞLU, Teoman Rıza GÜNERİ, 

Şamil TEKİR’in 24.02.2012 tarihli dilekçeleri ekinde Başsavcılığa ibraz edilen CD içerisinde 

bulunan belgelerin kaynak çeşitliliği yaratılmak üzere  birbirlerinden türetilmiş / tahrif edilmiş 

belgeler olduğu dilekçemizin “Katılan Bülent Orakoğlu’nun Cumhuriyet Savcısına yapmış olduğu 

şikayetinde bizzat ibraz etmiş olduğu klasörlerde Batı Çalışma Grubu ile ilgili belgeleri” başlıklı 

“20.YY.”maddesi ile  “29 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi Konulu Belge” 

başlıklı “20.İİ.” maddesinde detayları ile açıklanmıştır.   

 

3) Gerekçeli kararda yukarıda sayılan belgelerin karşılaştırılmasında  belgelerle ilgili 

bilgiler kasıtla gizlenmiş,  sahte CD 5 ve Ergenekon kumpas operasyonunda ADD Genel 

Merkezinden ve  Erkut Ersoy’dan ele geçen CD/HD içindeki kumpas belgelerine benzetme yolu 

ile  meşruiyet kazandırılmaya çalışılmıştır;   

  

 Birebir uyuşmadığı açıkça görülen belgeler;  “GENEL İTİBARİ İLE AYNEN UYUŞTUĞU 

ANLAŞILMIŞTIR”  ifadesi kullanılarak aynen uyuştuğu algısı yaratılmıştır. 

 

 Birebir uyuşmadığı açıkça görülen Tamer Tatar’ın sahte CD 5’i, Ergenekon Kumpas 

operasyonunda  ADD  Genel Merkezi ve Aykut Ersoy’dan ele geçen CD ler içindeki  belgeler için;  

“BELGENİN TASLAK HALİ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR” ifadesi kullanılarak benzetme 

yolu ile aynen uyuştuğu ve gerçek olduğu algısı yaratılmıştır. 
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 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri  Vali Muammer Türker’in hukuka aykırı olarak resmi 

dolapta (!) bulduğunu iddia ettiği belgeleri, kurum evrakına kayıt etmeden özel mektupla 

savcılığa göndermiş,  gönderilen belgelerin ve dosyaların yazılı evrak mı? ya da CD içinde mi? 

olduğu belli değildir. Belgeler (ya da CD) emanetin 2012/296 sırasında kayda alınmıştır 

(G.K.s.2825).  

 

 Ergenekon kumpas davasında FETÖ tarafından üretildiği ve hukuki delil niteliği taşımadığı 

yargı kararı ile tespit edilen ADD Genel Merkezinde ve Erkut Ersoy’dan ele geçen hard disk 

içindeki sözde belgeler, yargı kararına rağmen delil olarak bu kısımda mukayese edilmiştir.    

 

 Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezinde  yapılan aramalarda ele geçen (!)  5 ve 13 nolu 

CD nin Ergenekon kumpas operasyonu kapsamında ele geçirildiği ifadesini gizleyerek yerine                  

“kamuoyunda 28 Şubat Süreci (Batı Çalışma Grubu) olarak bilinen süreç ile ilgili ADD Genel 

Merkezinde yapılan aramalarda elde edilen 5 ve 13 Nolu CD.” olduğunu belirtilmiştir. 

 

Mahkemenin ADD  Genel Merkezinde yapılan aramanın ERGENEKON OPERASYONU 

KAPSAMINDA YAPILDIĞINI HANGİ GEREKÇE (!) İLE GİZLEME İHTİYACI DUYDUĞU 

AÇIKLANMAMIŞTIR. ADD Genel Merkezinde 28 Şubat soruşturması kapsamında bir arama 

yapılmamıştır. Bu ifadenin mahkeme tarafından gizlenmesi dahi, hiç süphesiz ki açık bir kumpas 

emaresidir.  Kls.332 s.215 de bulunan karşılaştırma tutanağından alıntı aşağıdadır;  

 

           
 

4)  MUKAYESE EDİLEN BELGELERLE İLGİLİ TESPİTLER DOĞRU DEĞİLDİR;   

 

Öncelikle, bu mukayeselerde, “Genel İtibari ile aynen uyuştuğu” şeklinde anlamsız sonuç 

ifadeleri kullanılarak, genel itibariyle mi yoksa aynen mi uyuştuğu anlaşılamamıştır. Bir mukayese 

de, iki şey ya aynen uyuşabilir, ya genel itibariyle uyaşabilir, ya da hiç uyuşmaz . İki şeyin “genel 

itibari ile aynen uyuşması” sadece akla ziyan bir ifadedir. Belgelerin aynen uyuşmaması, esasen 

iki belgenin aynı olmadığını ve üzerlerinde tahrifat bulunduğunu da açıklar. Bu ifade, sahte CD 5 

içindeki uyuşmayan belgeleri uyuşturma çabasının da zorlama bir göstergesidir. Bu mukayeseyi 

yapan birimin başındaki sahsın Ankara TEM Şb.Md. FETÖ üyesi Hamza Bayındır olması nedeni ile 

normal karşıladığımızı da belirtmek gereklidir.  

 

a. G.K.s.3396  “b.” alt başlığında;  Cumhurbaşkanlığı S.D. arşivinde bulunan “İrticai 

Faaliyetler” başlıklı 29 sayfa belgenin (Kls.111 s.28-60)(10-11 Haziran brifingi olduğu iddia edilen 

3 sayfa açılış konuşması, 1 sayfa kapak, 28 sayfa takdim metni),  MGK Genel Sekreteri  Vali 
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Muammer Türker’in 21 Aralık 2012 tarihli özel mektupla Başsavcılığa gönderdiği “İrticai 

Faaliyetler” başlıklı 25 sayfa belgenin (2 Nolu) (Kls.250.s.445-470) ve  sahte CD 5 içinde yer alan 

“İrticai Faaliyetler” konulu 192 sayfadan (383 yansı) oluşan sunum yansılarının (28.Kls.1-S:192)  

aynen uyuştuğu ve 11 Haziran irtica brifing takdim metni olduğu belirtilmiştir  

 

Belge ile ilgili açıklama “2).c.” ve  “2).g. bendinde yapılmıştır. 

 

b. G.K.s.3396  “b.” alt başlığında; MGK Genel Sekreteri Vali Muammer Türker’in 21 

Aralık 2012 tarihli özel mektupla Başsavcılığa gönderdiği (25 sayfa) “İrticai Faaliyetler” 

(Kls.250.s.445-470) ve Cumhurbaşkanlığı Arşivinden TBMM ne gönderilen “İrticai Faaliyetler” 

konulu (29 sayfa) belge (2 Nolu) (Kls.253 s.126-155)  ile, sahte CD 5 den çıktı alınarak oluşturulan 

“Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yönetiminin İslami Kurallara göre düzenlenmesini esas alan Siyasi 

İslam” ibaresi ile başlayan (26 sayfa) belge (20.Kls.20 s.147-172)  ile GENEL İTİBARİ İLE AYNEN 

UYUŞTUĞU,  belgenin taslak hali olabileceği değerlendirildiği ifade edilmektedir.   

 

Belge ile ilgili açıklama “2).c.” ve  “2).g. bendinde yapılmıştır. 

 

c. G.K.s.3396 “c.” alt başlığında; MGK Genel Sekreteri Vali Muammer Türker’in 21 

Aralık 2012 tarihli özel mektupla Başsavcılığa gönderdiği (65 sayfa) “İRTİCAİ FAALİYETLER” (1 

Nolu)(Kls.250 s.320-386) başlıklı belge ve Cumhurbaşkanlığı Arşivinden TBMM ne gönderilen 

“İRTİCAİ FAALİYETLER” başlıklı belge ile (Kls.111 s.28-60)(10-11 Haziran brifingi olduğu iddia 

edilen 3 sayfa açılış konuşması,1 sayfa kapak, 28 sayfa takdim metni) Ergenekon kumpas 

operasyonunda  Erkut Ersoy’dan ele geçirilen “Genelkurmay Başkanlığı İrtica Brifingi 11 Haziran 

1997” başlıklı 15 sayfalık belge (4.Kls. S:114-128) ile GENEL İTİBARİ İLE AYNEN UYUŞTUĞU 

anlaşılmıştır denmektedir.  

 

Erkut Ersoy’a ait hard diskin Ergenekon kumpas davası  gerekçeli kararında  FETÖ kumpası 

olarak üretildiğinin kabul ve teyit edildiği, belgenin hukuki delil niteliğinin bulunmadığı,  

mahkemenin bu belgeyi “bir başka soruşturmadan elde edilen belge” olarak tanımlamlayarak 

Ergenekon kumpas soruşturmasından elde edildiğini gizlediği “2).e.” bendinde açıklanmıştır  

  

d. G.K.s.3397 “1.” alt başlığında; Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunan “Siyasal 

İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri”  başlıklı 18 sayfa belge (Kls.253 s.83-100) ile; MGK Genel 

Sekreteri Vali Muammer Türker’in 21 Aralık 2012 tarihli özel mektupla Başsavcılığa gönderdiği CD 

den elde edilen “Siyasal İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri”  başlıklı 17 sayfa (Kls.250 s.426-

442) içerik  değiştirmeyecek şekilde aynen uyuştuğu belirtilmektedir.  

 

Bu belgenin Refah-Yol hükümetinden sonraki 55.Hükümet döneminde ve BAŞBAKANLIK 

UYGULAMAYI TAKİP KOORDİNASYON KURULU FAALİYETLERİ kapsamında BUTKK tarafından 

hazırlandığı,  o tarihte var olmayan Refah-Yol hükümeti ve BÇG ile hiç bir ilişkisinin bulunmadığı 

Gnkur İstihbarat Başkanlığı ait olmadığı   “2).b.” bendinde  açıklanmıştır.  

 

e. G.K.s.3397 “2.” alt başlığında; MGK Genel Sekreteri Vali Vali Muammer 

Türker’in 21 Aralık 2012 tarihli özel mektupla Başsavcılığa gönderdiği CD den elde edilen “Siyasal 

İslami Kesimin Kadrolaşma Faaliyetleri”  başlıklı 17 sayfa belge  (Kls.250. s.426-442) ile sahte  
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CD 5 den çıktı alınarak oluşturulan (9.Kls. s.123-140) “siyasal islami kesimin kadrolaşma 

faaliyetleri” başlıklı  18 sayfalık belgenin GENEL İTİBARİ İLE AYNEN UYUŞTUĞU, Milli Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreterliğinden ve Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen belgenin taslak hali 

olabileceğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.  

 

Bu belgenin Refah-Yol hükümetinden sonraki 55.Hükümet döneminde ve BAŞBAKANLIK 

UYGULAMAYI TAKİP KOORDİNASYON KURULU FAALİYETLERİ kapsamında BUTKK tarafından 

hazırlandığı, o tarihte var olmayan Refah-Yol hükümeti ve BÇG ile hiç bir ilişkisinin bulunmadığı 

Gnkur İstihbarat Başkanlığına ait olmadığı  “2).b.” bendinde açıklanmıştır. 

 

f. G.K.s.3397 “3.a.” alt başlığında; MGK Genel Sekreteri Vali Vali Muammer 

Türker’in 21 Aralık 2012 tarihli özel mektupla Başsavcılığa gönderdiği CD den elde edilen “İslami 

Sermaye” başlıklı 28 sayfa belge (Kls.250 s.398-425) ile Cumhurbaşkanlığından gönderilen 13 

sayfa (Kls.253 s.50-63) belgenin aynen uyuştuğu, İÇERİK DEĞİŞTİRMEYECEK ŞEKİLDE KISMİ 

FARKLILIKLAR BULUNDUĞU belirtilmektedir. 

 

Bu belgenin Refah-Yol hükümetinden sonraki 55.Hükümet döneminde ve BAŞBAKANLIK 

UYGULAMAYI TAKİP KOORDİNASYON KURULU FAALİYETLERİ kapsamında BUTKK tarafından 

hazırlandığı,  o tarihte var olmayan Refah-Yol hükümeti ve BÇG ile hiç bir ilişkisinin bulunmadığı 

Gnkur İstihbarat Başkanlığına ait olmadığı  bu  “2).b.” bendinde açıklanmıştır. 

 

g. G.K.s.3397 “3.b.” alt başlığında; MGK Genel Sekreteri Vali Vali Muammer 

Türker’in 21 Aralık 2012 tarihli özel mektupla Başsavcılığa gönderdiği CD den elde edilen “İslami 

Sermaye” başlıklı 17 sayfa belge (250 KLS. S:398-425) ile, sahte CD 5 den çıktı alınarak 

oluşturulan (Kls.13 s.64-91) “İslami Sermaye” başlıklı 28 sayfalık belge ile GENEL İTİBARİ İLE 

AYNEN UYUŞTUĞU, MGK Genel Sekreterliğinden ve CB.arşivinden gelen belgenin taslak hali 

olabileceğinin değerlendirildiği, MGK dan ve CB dan gönderilen belgelerde Refah Partisinin 

isminin kullanıldığı belirtilmiştir.  

 

Bu belgenin Refah-Yol hükümetinden sonraki 55.Hükümet döneminde ve BAŞBAKANLIK 

UYGULAMAYI TAKİP KOORDİNASYON KURULU FAALİYETLERİ kapsamında BUTKK tarafından 

hazırlandığı,  o tarihte var olmayan Refah-Yol hükümeti ve BÇG ile hiç bir ilişkisinin bulunmadığı 

Gnkur İstihbarat Başkanlığına ait olmadığı  “2).b.” bendinde açıklanmıştır.  

 

h. G.K.s.3398 “4.a.” alt başlığında; MGK Genel Sekreteri Vali Muammer Türker’in 

21 Aralık 2012 tarihli özel mektupla Başsavcılığa gönderdiği CD den elde edilen (10 sayfa) 

(250.Kls. 388-397) ile Cumhurbaşkanlığından gönderilen (8 sayfa) (253.Kls. 13-20) “Genel 

Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler” başlıklı belgenin aynen uyuştuğu, içerik değiştirmeyecek 

şekilde kısmi farklılıklar bulunduğu belirtilmektedir.  

 

  Bu belgenin Refah-Yol hükümetinden sonraki 55.Hükümet döneminde ve BAŞBAKANLIK 

UYGULAMAYI TAKİP KOORDİNASYON KURULU FAALİYETLERİ kapsamında BUTKK tarafından 

hazırlandığı,  o tarihte var olmayan Refah-Yol hükümeti ve BÇG ile hiç bir ilişkisinin bulunmadığı 

Gnkur İstihbarat Başkanlığına ait olmadığı  “2).b.” bendinde açıklanmıştır. 
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i. G.K.s.3398 “4.b.” alt başlığında;  MGK Genel Sekreteri Vali Muammer Türker’in 

21 Aralık 2012 tarihli özel mektupla Başsavcılığa gönderdiği CD den elde edilen  “İslami Sermaye” 

başlıklı 10 sayfa belge (Kls.250 s.388-397) ile sahte CD 5 den çıktı alınarak oluşturulan 8 sayfa “ 

İslami Sermaye ile ilgili Genel Değerlendirme, Sonuç ve Teklifler”  başlıklı belge (11 Kls. S:28-35)ile 

GENEL İTİBARİ İLE AYNEN UYUŞTUĞU, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden ve 

Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen belgenin taslak hali olabileceğinin değerlendirildiği 

belirtilmektedir. Her iki belgede de Refahyol Koalisyon Hükümeti ve Refahyol isminin 

kullanıldığı belirtilmiştir.  

 

Bu belgenin Refah-Yol hükümetinden sonraki 55.Hükümet döneminde ve BAŞBAKANLIK 

UYGULAMAYI TAKİP KOORDİNASYON KURULU FAALİYETLERİ kapsamında BUTKK tarafından 

hazırlandığı,  o tarihte var olmayan Refah-Yol hükümeti ve BÇG ile hiç bir ilişkisinin bulunmadığı 

Gnkur İstihbarat Başkanlığı ait olmadığı  “2).b.” bendinde açıklanmıştır.  

 

j. G.K.s.3400 “4” alt başlığında; “Genelkurmay Başkanlığı tarafından yazılan 29 

Nisan 1997 tarihli HRK.:3429-15-97/ İGHD.Pl.Ş.(3) sayılı II.Başkan Orgeneral Çevik BİR imzalı 

“Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi” konulu belge ile, Müşteki Arslan DEĞİRMENCİ’nin 

Başsavcılığa ibraz ettiği CD içerisinden çıkartılarak soruşturma dosyasına konulan Genelkurmay 

Başkanlığı 29.04.1997 tarihli, HRK.3429-15-97/İGHD.Pl.(3) sayılı Batı Çalışma Rapor Sistemi 

konulu gizli ibareli belge, Müşteki Av.Şeref MALKOÇ, Kazım ARSLAN, Mehmet BEKAROĞLU, 

Teoman Rıza GÜNERİ, Şamil TEKİR’in 24.02.2012 tarihli dilekçeleri ekinde Başsavcılığa ibraz 

edilen CD içerisinde çıkartılıp soruşturma dosyamıza konulan Genelkurmay Başkanlığı 29.04.1997 

tarihli, HRK.3429-15-97/İGHD.Pl.(3) sayılı Batı Çalışma Rapor Sistemi konulu gizli ibareli belgelerin 

karşılaştırılmasında, Bu belge içeriklerinin tarih, sayı, konu ve gizlilik derecesi itibari ile aynen 

uyuştuğu tespit edilmiştir.” Denmektedir.  

 

Yukarıda savcılığa ulaştırılma kaynakları sayılan bu belgeler, aynı belgeden fotokopisi 

çekilerek çoğaltılmış nushalardır. Resmi ana kaynak değildir. Belgenin gerçekliğine, orijinal 

içeriği ile  aynı olduğuna kanıt gösterilemezler. Bu kısımda sadece sayılan müştekilerin teslim 

ettiği,  birbirlerinden fotokopi ile çoğaltılmış belgeler mukayese edilmiştir. Hanefi Avcı’nın 

ikametinde ele geçen 8 Nolu CD de bulunan belge, Balyoz kumpas soruşturmasında Donanma 

Komutanlığında ele geçen belge ve sahte CD 5 içinde yer alan 29 Nisan 1997 tarihli belgenin 

kendi aralarında ve  kaynakları yukarıda sayılan belgeler arasında bariz tahrifatların bulunduğu, 

kaynak çeşitliliği yaratmak üzere üretildiği, 29 Nisan 1997 tarihli belgelerin kaynaklarına göre 

üzerindeki tahrifatlar ve kumpas organizasyonu dilekçemizin “Hanefi Avcı’nın Eskişehir ilindeki 

ikametinde yapılan aramada elde edilen ve 8 İle numaralandırılan CD içerisindeki Batı Çalışma 

Grubu ile ilgili bilgi ve belgeler” başlıklı 20.WW maddesinde detayları ile açıklanmıştır.  

 

DOSYADA BULUNAN BU BELGELER BİRBİRLERİ İLE AYNEN UYUŞMAMAKTADIR. 

BİRBİRLERİNDEN ÇOĞALTILIP TAHRİF EDİLEREK ÜRETİLMİŞ BELGELERDİR. 

 

Ayrıca, tutanakta “Genelkurmay Başkanlığı tarafından yazılan” şeklinde ifade edilen 

belgeden, hangi  kaynak (asıl) belgenin kast edildiği de belli değildir. Tutanağı tanzim edenin 

referans alacağı  Gnkur Başkanlığı tarafından  gönderilmiş 29 Nisan 1997 tarihli  ıslak imzalı asıl ya 

da  onaylı bir suret dosyada mevcut değildir. Adli emanette de bulunmamaktadır.  Peşin hüküm 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1048 / 1709 
 

 

ifade eden bu tespit doğru değildir. Kaldı ki  bu şahısların, çağaltılmış belgeleri savcılığa teslim 

etmiş olması, bu belgenin içeriğinin doğruluğuna ve belgelerin birbirlerini teyit ettiğine kanıt 

gösterilemez.   

 

k. G.K.s.3400 “5.” Alt başlığında; Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivi Dolap 

No:91704, Fihrist No:22357-668/728 numaralı Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı “İrtica Ne 

Durumdadır” başlıklı  60  sayfalık belge ile, sahte CD 5 den çıktısı alınarak oluşturulan 13 Nolu 

Klasör içinde bulunan (Kls.13 s. 144-209) “İRTİCA NE DURUMDADIR” başlıklı  66 sayfa belgenin  

GENEL İTİBARI İLE AYNEN UYUŞTUĞU, belgenin Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen belgenin 

taslak hali olabileceğinin değerlendirildiği, 

 

CB arşivindeki  belgenin 55.Hükümet döneminde hazırlandığı görülen bu belgenin BÇG ve  

54 Hükümeti cebir ve siddetle istifaya zorlaması ile hiçbir ilişkisinin olmadığı,  belgede REFAH YOL 

HÜKÜMETİ VE DOĞRU YOL PARTİSİNİN İRTİCA OLARAK NİTELENDİĞİNE İLİŞKİN TEK BİR 

CÜMLENİN BULUNMADIĞI, Mahkemenin, sadece sahte CD 5 içindeki tahrif edilmiş, belge 

versiyonlarından alıntı yaparak delil üretmeye çalıştığı  “2).b.” bendinde açıklanmıştır.  

 

l. G.K.s.3400 “6” alt başlığında;  Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivi Dolap 

No:91704, Fihrist No:22357-668/728 numaralı Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı “İrtica Ne 

Durumdadır” başlıklı, 60 sayfalık belge ile, sahte CD 5 den çıktısı alınarak oluşturulan 14 

numaralı klasörü (14.Kls. S:16-65) içerisinde bulunan “İrtica Ne Durumdadır” başlıklı 50 sayfalık 

belgenin GENEL İTİBARI İLE AYNEN UYUŞTUĞU, belgenin Cumhurbaşkanlığı arşivinden gelen 

belgenin taslak hali olabileceğinin  değerlendirildiği belirtilmiştir.  

 

CB arşivindeki  belgenin 55.Hükümet döneminde hazırlandığı görülen bu belgenin BÇG ve  

54 Hükümeti cebir ve siddetle istifaya zorlaması ile hiçbir ilişkisinin olmadığı,  belgede REFAH YOL 

HÜKÜMETİ VE DOĞRU YOL PARTİSİNİN İRTİCA OLARAK NİTELENDİĞİNE İLİŞKİN TEK BİR 

CÜMLENİN BULUNMADIĞI, Mahkemenin,  sadece sahte CD 5 içindeki tahrif edilmiş,  belge 

versiyonlarından alıntı yaparak delil üretmeye çalıştığı  “2).b.” bendinde açıklanmıştır.  

 

m. G.K.s.3400 “6” alt başlığında;  ADD Genel Merkezinde yapılan aramalarda elde 

edilen  CD içinde bulunan (76) Sayfalık “Batı Olayları” başlıklı belge ile; TBMM Darbeleri 

Araştırma Komisyonuna ilgili Bakanlıklar tarafından gönderilen BUTKK kapsamında uygulanan 

idari işlem listeleri ve sahte CD 5 içerisindeki sözde fişleme belgelerinin karşılaştırması (Kls.332 s. 

120-215) yapılarak, listelerde uyuşan çok az bilgi olmasına rağmen “…. İLE BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ” 

ifadesi kullanılarak, bu karşılaştırmada  da algı yaratılmıştır.   

 

       ADD Genel Merkezinde Ergenekon kumpas soruşturmasında ele geçen  CD lerin delil niteliği 

bulunmadığı,  Ergenekon kumpas davası  gerekçeli kararında  FETÖ kumpası olarak üretildiğinin 

kabul ve teyit edildiği,  belgenin hukuki delil niteliğinin bulunmadığı,  mahkemenin bu belgeyi 

“Kamuoyunda 28 Şubat Süreci (Batı Çalışma Grubu) olarak bilinen süreç ile ilgili ADD Genel 

Merkezinde yapılan aramalarda elde edilen 5 ve 13 Nolu CD’ler “şeklinde  tanımlamlayarak 

Ergenekon kumpas soruşturmasından elde edildiğini gizlediği,  ADD den ele geçen CD lerde 

bulunan “Batı olayları” sözde fişleme belgeleri ile sahte CD 5 de bulunan sözde BÇG belgelerinin 
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her ikisininde  BÇG tarafından hazırlandığı iddia edilmesine rağmen bu belgelerin uyuşmadığı  

“2).f.” bendinde açıklanmıştır 

   

 YÖK Personeli Karşılaştırması (G.K.s.3400); 

 

“Batı olayları belgesinde ismi geçen YÖK Personeli ile soruşturma kapsamında Yüksek 

Öğretim Kurulunda yapılan aramada elde edilen Mavi ve Yeşil Ajanda’da bulunan isimler 

karşılaştırılmış, Batı Olayları belgesinde ismi geçen YÖK Personelinden (43) tanesinin Mavi ve 

Yeşil ajandadaki isimlerle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ,  Batı olayları belgesinde ismi geçen YÖK 

Personelinden (44) tanesinin Genelkurmay antetli CD içerisindeki 

“CD5/bornova/Bnb.Salih/kadrolaşma/YOK PERSONELI.doc” isimli 40 sayfalık listede geçen 

isimlerle birebir örtüştüğü “  belirtilmektedir.  

 

Ancak, “Batı Olayları” listesinde yer alan isimlerden; sahte CD 5 içindeki “YÖK 

PERSONELI.doc”isimli uydurma listede yer alan  500  civarında isimden  (460) ismin  uyuşmadığı,  

YÖK listesi ile sadece 43 ismin uyuştuğu anlaşılmaktadır. Mahkeme bu uyumsuzluğu belirtmek 

yerine 44-43 ismin  “Listede geçen isimlerle birebir örtüştüğünü” belirterek listelerin uyuştuğu 

algısı yaratmıştır. 

 

 Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Karşılaştırması (G.K.s. 3401); 

 

“Batı olayları belgesinde ismi geçen Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden (11) tanesinin 

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen 19.10.2012 

tarihli B.02.1.DİB.0.71.05.00-090.02-123 sayılı yazı ekinde bulunan, irtica suçlamasıyla hakkında 

işlem yapılan personel listesiyle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ, Batı olayları belgesinde ismi geçen 

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden (16) tanesinin Genelkurmay antetli CD içerisindeki 

“CD5/bornova/Bnb.Salih/ kadrolasma/DIYANET PERSONELI.doc” isimli 23 sayfalık listede geçen 

isimlerle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ,”  belirtilmektedir.  

 

Ancak, “Batı Olayları” listesinde yer alan isimlerden; sahte CD 5 içindeki “DIYANET 

PERSONELI.doc” isimli 23 sayfalık uydurma listede yer alan (181)  isimden (165) İSİM 

UYUŞMAMAKTA, Diyanet listesi ile sadece 11 isim uyuşmaktadır.   Mahkeme bu uyumsuzluğu 

belirtmek yerine 11-16 ismin “Listede geçen isimlerle birebir örtüştüğünü” belirterek listelerin 

uyuştuğu algısı yaratmıştır. 

 

 Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Karşılaştırması (G.K.s. 3401); 

 

“Batı olayları belgesinde ismi geçen Milli Eğitim Bakanlığı personelinden (21) tanesinin 

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 12.09.2012 

tarihli B.08.0.SGB.0.20.01.00/6294 sayılı yazı ekinde bulunan irtica suçlamasıyla hakkında işlem 

yapılan personel listesiyle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ, Batı olayları belgesinde ismi geçen Milli Eğitim 

Bakanlığı personelinden (55) tanesinin Genelkurmay antetli CD içerisindeki 

“CD5/bornova/Osman/IRTICAI FAAL. MEB. PERSONELI.doc” isimli 139 sayfalık listede geçen 

isimlerle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ,” belirtilmektedir.  
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Ancak, “Batı Olayları” listesinde yer alan isimlerden;  sahte CD 5 içindeki “IRTICAI FAAL. MEB. 

PERSONELI.doc” isimli (139) sayfalık uydurma listede  yer alan (1380)  isimden (1325)  İSİM 

UYUŞMAMAKTADIR. MEB listesi ile sadece 21 isim uyuşmaktadır. Mahkeme bu uyumsuzluğu 

belirtmek yerine 21 ve 55 ismin “Listede geçen isimlerle birebir örtüştüğünü” belirterek listelerin 

uyuştuğu algısı yaratmıştır. 

 

 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Karşılaştırması (G.K.s. 3401); 

 

“Batı olayları belgesinde ismi geçen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan (16) 

tanesinin Genelkurmay antetli CD içerisindeki “CD5/bornova/Osman/IRTICAI 

FAAL.OKULLAR.doc” ve “CD5/bornova/Osman/IRTICAI FAAL.TESBIT EDILEN OKULLAR.doc” 

isimli listelerde geçen okullarla BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ,” belirtilmektedir.  

 

Ancak, “Batı Olayları” listesinde yer alan okul isimlerinden; sahte CD 5 içindeki “IRTICAI 

FAAL.TESBIT EDILEN OKULLAR.doc” isimli 12 sayfalık uydurma listede yer alan (133) okul 

isminden  (117)  OKUL İSMİ UYUŞMAMAKTADIR.  Mahkeme bu uyumsuzluğu belirtmek yerine 

16 okul isminin “Listede geçen okullarla birebir örtüştüğünü” belirterek listelerin uyuştuğu algısı 

yaratmıştır. 

 

 İçişleri Bakanlığı Personeli Karşılaştırması (G.K.s. 3401); 

 

“Batı olayları belgesinde ismi geçen İçişleri Bakanlığı personelinden (Kaymakam +Emniyet 

Mensubu) (13) tanesinin TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna İçişleri Bakanlığınca 

gönderilen ../10.2012 tarih, B.05.0.PGM.0.71.00.01-663.09/ sayı ve 06.09.2012 tarih 

B.05.1.EGM.0.71-802(91244)168726 sayılı yazı eklerinde bulunan irtica suçlamasıyla hakkında 

işlem yapılan personel listeleriyle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ,  Batı olayları belgesinde ismi geçen 

İçişleri Bakanlığı personelinden (Kaymakam) (4) tanesinin Genelkurmay antetli CD içerisindeki 

“CD5/bornova/Umit/BCG1.doc” isimli  64 sayfalık listede geçen isimlerle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ,” 

belirtilmektedir.  

 

Ancak, “Batı Olayları” listesinde yer alan isimlerden; sahte CD 5 içindeki 

“CD5/bornova/Umit/BCG1.doc” isimli 64 sayfalık uydurma listede yer alan  (122) (Kaymakam + 

Emniyet mensubu) ve 131 İçişleri Bakanlığı bağlısı bürokrat isminden (249) İSİM 

UYUŞMAMAKTADIR. İçişleri Bakanlığı listesindeki  sadece  13 isim  uyuşmaktadır. Ancak 

mahkeme bu uyumsuzluğu belirtmek yerine 4 ve 13 isminin “Listede geçen isimlerle birebir 

örtüştüğünü” belirterek listelerin uyuştuğu algısı yaratmıştır. 

 

 Sağlık Bakanlığı Personeli Karşılaştırması (G.K.s. 3401); 

 

“Batı olayları belgesinde ismi geçen Sağlık Bakanlığı Personelinden (45) tanesinin 

Genelkurmay antetli CD içerisindeki “CD5/Kadrolaşma/SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ” isimli 24 

sayfalık listede geçen isimlerle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ,” belirtilmektedir.  

 

Ancak, “Batı Olayları” listesinde yer alan isimlerden; sahte CD 5 içindeki 

“CD5/Kadrolaşma/SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ” isimli 24 sayfalık uydurma listede  yer alan 
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(356) isimden  (311)  İSİM UYUŞMAMAKTADIR. Mahkeme bu uyumsuzluğu belirtmek yerine 45 

ismin “Listede geçen isimlerle birebir örtüştüğünü” belirterek listelerin uyuştuğu algısı 

yaratmıştır. 

 

 Radyo/Televizyon Karşılaştırması (G.K.s. 3401); 

 

“Batı olayları belgesinde ismi geçen Radyo/Televizyonlardan (1) tanesinin (Sivas SRT TV) 

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca 

gönderilen 18.10.2012 tarih ve B.02.6.RTÜ.0.06.00.00-041.02/1161 sayılı yazı ekinde bulunan 

irtica suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Radyo/TV listesiyle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ,” 

belirtilmektedir. 

 

RTÜK’ün 1994-2001 yılları arasında irticai faaliyetleri nedeni ile  (9) TV Kanalı ile (39) Radyo 

istasyonuna işlem yaptığı (Kls.332 s.39) belirtilmektedir. RTÜK listesinde yer alan  (8) TV kanalı ve 

(39) radyo kanalının  ADD Genel Merkezinde Ergenekon operasyonunda ele geçen CD içinde yer 

alan “Batı Olayları” listesi ile UYUŞMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR. Mahkeme bu uyumsuzluğu 

belirtmek yerine bir (1) TV kanalının “Listede geçen isimlerle birebir örtüştüğünü” belirterek 

listelerin uyuştuğu algısı yaratmıştır. 

 

 Belediye Başkanları Karşılaştırması (G.K.s. 3402); 

 

“Batı olayları belgesinde ismi geçen Belediye Başkanlarından (2) tanesinin Genelkurmay 

antetli CD içerisindeki “CD5/bornova/Bnb.Salih/kadrolasma/ BELEDIYE BASKANLARI .doc” isimli 

4 sayfalık listede geçen isimlerle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ,” belirtilmektedir. 

 

Ancak, “Batı Olayları” listesinde yer alan isimlerden; sahte CD 5 içindeki 

“CD5/bornova/Bnb.Salih/kadrolasma/ BELEDIYE BASKANLARI .doc” isimli 4 sayfalık uydurma 

listede  yer alan (112) isimden  (110)  İSİM UYUŞMAMAKTADIR. Mahkeme bu uyumsuzluğu 

belirtmek yerine iki (2) ismin “Listede geçen isimlerle birebir örtüştüğünü” belirterek listelerin 

uyuştuğu algısı yaratmıştır. 

 

 Milletvekilleri Karşılaştırması (G.K.s. 3402); 

 

“Batı olayları belgesinde ismi geçen Milletvekillerinden (8) tanesinin Genelkurmay antetli 

CD içerisindeki “CD5/bornova/ahmet/calismalar/tablolar/serdar /tarikatçı millet vekilleri.doc ” 

isimli belgede geçen isimlerle BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ (332.Kls. S: 120-215)” belirtilmektedir. 

 

CD 5 içindeki “CD5/bornova/ahmet/calismalar/tablolar/serdar /tarikatçı millet vekilleri.doc 

”isimli 8 sayfalık uydurma listede  (108) milletvekilinin ismi  yer alamakta  bu  isimlerden  (100)  

İSİM UYUŞMAMAKTADIR. Ancak mahkeme bu uyumsuzluğu belirtmek yerine 8 ismin “Listede 

geçen isimlerle birebir örtüştüğünü” belirterek listelerin uyuştuğu algısı yaratmıştır. 

 

n. G.K.s.3402 de; “7. FİŞLEME BİLGİLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI (332.KLS.S:75-119)” 

alt başlığında  CD 5 içerisinde CD5/Bornova/Bnb.Salih/kadrolaşma dosya yolunda bulunan 

DİYANET PERSONELI.doc isimli dosyanın “İRTİCAİ FAALİYETTE BULUNAN DİYANET İŞLERİ 
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BAŞKANLIĞI PERSONELİ” başlıklı, (23) sayfalık belge içerisindeki (181) Diyanet İşleri Başkanlığı 

personelinden, CD 5 içerisindeki listeyle TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna Diyanet İşleri 

Başkanlığınca gönderilen listelerin (EK-1 ve EK-7) yapılan karşılaştırmasında (38) kişinin isminin 

BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ, (332.Kls. S:75-119”)   belirtilmektedir. 

 

 CD 5 içindeki DİYANET PERSONELI.doc isimli dosyada yer alan 24 sayfalık uydurma listede  

yer alan (181) personel isminden (143)  İSİM UYUŞMAMAKTADIR. Ancak mahkeme bu 

uyumsuzluğu belirtmek yerine (38) ismin “Listede geçen isimlerle birebir örtüştüğünü” belirterek 

listelerin uyuştuğu algısı yaratmıştır. 

 

o. G.K.s.3402 de; CD 5 içerisindeki CD5/Bornova/Osman/IRTICAI FAAL.MEB. 

PERSONELI. DOC isimli 139 sayfalık belge içerisinde “İRTİCAİ FAALİYETTE BULUNAN MİLLİ EĞİTİM 

BAKANLIĞI PERSONELİ” başlığı altında yer alan (1419) kişiden (333.Kls. 1-533),  (362) kişinin 

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen CD içerisinde 

bulunan haklarında irtica suçlamasıyla işlem yapılan personel listelerinde de bulunduğu ve 

BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ (333.Kls. 1-533)  belirtilmektedir. 

 

Sahte CD 5 içindeki IRTICAI FAAL.MEB.PERSONELI.DOC isimli  139 sayfalık uydurma listede  

yer alan (1419) personel isminden  (1077)  İSİM UYUŞMAMAKTADIR.   Ancak mahkeme bu 

uyumsuzluğu belirtmek yerine (362) ismin “Listede geçen isimlerle birebir örtüştüğünü” 

belirterek listelerin uyuştuğu algısı yaratmıştır. 

 

p. G.K.s.3403 de;  RTÜK Tarafından Gönderilen Fişleme Listeleriyle Genelkurmay 

Antetli Cd İçerisindeki Fişleme Bilgilerinin Karşılaştırma Tutanağı(332.Kls. S: 1-39) Genelkurmay 

antetli CD içerisinde CD5/Bornova/Bnb.Salih dosya yolunda bulunan İRTİCAİ TV.RADYO.doc 

isimli dosyanın  “İRTİCAİ YAYIN YAPTIĞI TESPİT EDİLEN TELEVİZYON VE RADYO İSTASYONLARI” 

başlıklı, (25) sayfalık belge olduğu, belge içeriğinde (86) televizyon kanalı ve (81) radyo 

istasyonunun irticai yayın yaptığı gerekçesiyle fişlendiği, … Genelkurmay antetli CD içerisindeki 

listeyle TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna RADYO VE TELEVIZYON ÜST KURULU (RTÜK) 

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nca gönderilen listenin yapılan karşılaştırmasında (6) 

Televizyon Kanalı ve (21) radyo istasyonunun BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜ (332.Kls. S: 1-39)” 

belirtilmektedir. 

 

Ancak, sahte CD 5 içindeki “İRTİCAİ TV.RADYO.doc”  isimli 25 sayfalık uydurma listede  yer 

alan (86) televizyon kanalı ve (81) radyo istasyonunundan, (80) TV kanlı ile (60) radyo istasyonu 

UYUŞMAMAKTADIR.   Ancak mahkeme bu uyumsuzluğu belirtmek yerine (6) Televizyon Kanalı ve 

(21) radyo istasyonunun birebir örtüştüğünü” belirterek listelerin uyuştuğu algısı yaratmıştır. 

 

SONUÇ OLARAK;  Karşılaştırma tutanaklarından açıkça anlaşılacağı gibi; 

 

BÇG tarafından oluşturulduğu iddia edilen, Ergenekon kumpas operasyonunda ADD Genel 

Merkezinde ile ele geçen  HD ve CD ler ile  Tamer Tatar’ın  getirdiği CD 5 içinde bulunan sözde 

BÇG fişleme belgelerinin, birebir uyuşması gerekir iken BİREBİR UYUŞMADIĞI, 
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Aynı şekilde, kumpas  HD/ CD lerdeki sözde fişleme belgeleri ile Bakanlık ve kurumların 1997- 

2002 yılları arasında BUTKK (Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu) çalışmaları 

kapsamında irticai faaliyetlerle ilgili yapılan işlemlere ilişkin TBMM Darbeleri Araştırma 

Komisyonuna gönderdikleri raporların UYUŞMADIĞI, 

 

    Söz konusu CD ve HD nin sahte ve uydurma listelerle kumpas olarak oluşturulduğu 

anlaşılmaktadır.      

    

WWW. (51). MÜŞTEKİ BÜLENT ORAKOĞLU HAKKINDAKİ BELGE (G.K.s. 3404-3405;  

 

Aynı belgeye gerekçeli karar sayfa 3083’ de  “(27) Katılan Hakkındaki Belge” başlığı altında 

bir kez daha yer verilmiştir. Bizde bu kısımda bir kez daha ifade ediyoruz;  

 

Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunduğu ifade edilen bu belge, B.Orakoğlu’nun savcı Bilgili’ye 

teslim ettiği dosya içinde de bulunmaktadır. Belge  20.YY maddesinde detayları ile açıklanmıştır.  

 

Belgenin DAĞITIM “Gereği” için İçişleri Bakanlığına, “Bilgi” için Cumhurbaşkanlığı 

Gn.Sekreterliğine, Başbakanlığa, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderildiği belirtilerek,  

“Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel arşivinde de yer alan sanık İsmail Hakkı Karadayı imzalı 

belge içeriğinden sanığın Genelkurmay başkanı olarak Batı Çalışma Grubu çalışmalarından ve 

hazırladıkları anayasal ve yasal görev ve yetki kapsamında kalmayan belgelerden haberi ve bilgisi 

olduğu bu belge ile de anlaşılmıştır.” Denmektedir.  

 

Başbakanlığa da gönderilen 2 Haziran 1997 tarihli yazısıdaki şikayet konusu ile ilgili olarak, 

gereğinin yapılması için 3 Haziran 1997 tarihli Başbakan Necmettin Erbakan imzalı yazı ile 

İçişleri Bakanlığına direktif verilmiştir.  

 

 Sonuç olarak; Bu belge, mahkemenin değerlendirmesi ile aynı gerekçe ile atılı suça delil 

olmanın aksine  esasen, batı çalışma grubunun  kurulması ve  faaliyetlerinin Başbakan,  İçişleri 

Bakanı ve Refah-Yol Hükümeti tarafından bilindiğinin, BÇG nin yasal ve hiyerarşik bir çalışma 

grubu olduğunun açık ve somut belgesidir.   

 

XXX. (52).54. CUMHURİYET HÜKÜMETİ BAŞBAKANI PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN'IN 

18 HAZİRAN 1997 TARİHLİ İSTİFA MEKTUBU (G.K.s. 3405-3406)  

 

Mahkeme  gerekçeli kararında bu başlık altında Başbakan Necmettin Erbakan’ın;   

 

"..Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin 28 Haziran 1996 günü aralarında imzaladıkları "Ortak 

Hükümet Protokolü ve Ekleri" belgesindeki taahhütlere uygun olarak ve 28 Haziran 1996 tarihinde 

Bakanlar Kurulu Listesini onaylamanızla kurulan 54. Cumhuriyet Hükümeti bugüne kadar yaklaşık 

bir yıldan beri bütün gücüyle Devletimizin yücelmesi, Ülkemizin kalkınması ve halkımızın refahı 

için uyum içinde, başarıyla çalışmıştır. Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi arasındaki Koalisyon 

Protokolü'ne uygun olarak, bu bir yıllık süreden sonra Başbakanlığın Doğru Yol Partisine 

geçebilmesi için yapmış olduğumuz taahhüde ve iki parti arasındaki mutabakata uymak üzere 

Başbakanlık görevinden istifa ediyorum…”  
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İfadeleride bulunan  18 Haziran 1997 tarihli istifa mektubunu  aynen yazmış ve devamında; 

 

“54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Adalet Bakanı Mağdur Şevket Kazan 18/02/2015 

tarihli yazılı beyanında; İşte o dönemde darbe ile ilgili kumpasların oluşturulmasından birinci 

derecede sorumlu bu organize BÇG yapılanması vasıtasıyla hem hükümetin ve hem de hükümeti 

oluşturan ortakların fiziği ve kimyası üzerinde etkili olan cebir, şiddet ve tehdit unsurlarının 

tamamı uygulanmıştır. Hükümetin istifasının esas ve yegâne nedeni budur." şeklinde beyanda 

bulunarak istifa gerekçesi açıklamıştır.” Şeklinde değerlendirmede bulunmuştur.  

 

Oysaki aynı Şevket Kazan; 75.Celsede (Tutanak s.4-5) hukuken geçerli beyanında; 

Mahkeme Başkanının  “Şevket bey doğrudan bu yargılanan sanıklarla ilgili tutamıyorsunuz şu an 

belki de HERHANGİ BİR SİZE YÖNELİK BİR HÜKÜMETİN İSTİFASI KONUSUNDA TEHDİT İÇEREN 

SÖZ VEYA DAVRANIŞ VEYA DOLAYLI YOLDAN SİZE GELDİ Mİ? YANİ Bİ MUHATAP OLMA 

DURUMUNUZ OLDU MU?”  sorusuna Tanık Şevket KAZAN : “HAYIR MARUZATIM BUNDAN 

İBARET “ diyerek iddiayı yalanlamıştır.  

 

Mahkeme gerekçeli kararında (G.K.s.3406), tanığın 75.celsedeki sözlü beyanından hiçbir alıntı 

yapmadan, doğrudan “yazılı beyanı”na ve “Refah Gerçeği-3” başlıklı kitabına atıf yaparak 

kararına dayanak aldığından, tanığın mahkemedeki geçerli beyanı ile çelişen ve tanık 

tarafından mahkemede ifade edilmeyen tüm yazılı beyanlarını kabul etmediğimizi ve hukuka 

aykırı delil niteliği taşıdığını beyan ederiz.  Şikayetinden vazgeçtiğini ve hükümetin istifası 

konusunda doğrudan ya da dolaylı olarak tehdit içeren söz veya davranışa muhatap olmadığını 

serbest iradesi ile  açıkça beyan eden Tanığın, üstelik bahse konu kitabının 502 sayfasındaki 

beyanı karşışında, mahkeme aşamasında açıkça ifade etmediği  dilekçesine atıf yapılarak  delil 

olarak gösterilmesi hukuk dışıdır.  

 

Adalet Bakanı Şevket Kazan “Refah Gerçeği” kitabının 3. Cildinin 502.sayfasında; Erbakan’ın 

istifasının her hangi bir baskı veya dayatma sonucu değil, seçime gitme şartını ihtiva eden, DYP 

deki çözülmeyi önlemeyi amaçlayan protokolün bir gereği olduğunu açıklamaktadır. Bu husus 

dilekçemizin başka başlıklarında da yer almakla birlikte, tekraren ifade etmekte yarar görüyoruz; 
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Tanığın beyanlarına ilişkin kapsamlı değerlendirme dilekçemizin 27.D maddesinde yer alan 

“TANIK ŞEVKET KAZAN (Refah-Yol Adalet Bakanı)” başlığı ile “54. Cumhuriyet hükümetinin Adalet 

Bakanı tarafından yazılan Refah Gerçeği-3 başlıklı kitabının incelenmesinden elde edilen bilgiler” 

başlıklı “20.JJJ.” maddesinde de açıklanmıştır.  

 

Bununla birlikte sanıklar; Erbakan’ın istifa gerekçesi ve Cumhurbaşkanına sunduğu 18 

HAZİRAN TARİHLİ İSTİFA MEKTUBU İLE 2. EK MEKTUBUN İÇERİĞİNİ, Erbakan’ın “HAVADAN 

İKMAL” olarak tanımladığı Başbakanlığın devri, erken seçim kararları ve milletvekili listeleri gibi 

pek çok hususu içeren RP-DYP-BBP Genel başkanları N.Erbakan, T.Çiller ve M.Yazıcıoğlu’nun 

kameralar önünde 21 Haziran 1997 tarihinde yaptığı basın açıklamasının yer aldığı dönemin 

görüntülü haber kaydını mahkemeye sunmuş ve hazırlanacak barko cihazı ile gösterilmesini ve 

dosyadan gizlenen BU YENİ DELİLİN TARTIŞILMASINI mahkemeden talep etmiştir.  

 

Ancak talep Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy tarafından reddedilmiştir. Gerekçe olarak 

“SANIKLARA İLİŞKİN KARARIN SALONDA BULUNAN İZLEYİCİLERİN DEĞİL KENDİLERİNİN 

VERECEĞİNİ, CD’Yİ DOSYAYA KOYMAMIZIN YETERLİ OLDUĞUNU” belirtmiştir.   
 

Mahkeme gerekçeli kararında (G.K.s.3541-3544) bu basın toplantısının yeni delil niteliğinde 

bulunmadığını 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa ettirildiği gerçeğini değiştirmeyeceğini ifade 

ederek tarihi gerçekleri de reddetmiştir. 21 Haziran 1997 tarihli basın toplantısı ve 18 Haziran 

1997 tarihine gelinceye kadar yaşanan siyasi gerçekler hiç şüphesiz Refah-Yol Hükümetinin 

istifa ettiği gerçeğini değiştirmeyecektir. ANCAK MAHKEMENİN GİZLEDİĞİ BU SİYASİ VE TARİHİ 

GERÇEKLER, MAHKEMENİN İDDİA ETTİĞİ VE KARARINA DAYANAK ALDIĞI REFAH-YOL 

HÜKÜMETİNİN İSTİFA GEREKÇESİNİ DEĞİŞTİRECEKTİR. Mahkemenin bu iddiası  önerme 

mantığından ve hukuktan yoksundur. 

 

Mahkemede duruşmaların, anayasa ve usül kanunun hükmü gereği aleni olmasının 

nedeninin Başkan Yiğitsoy tarafından bilinmediği düşünülmediğinden, kasıt ve delil gizleme 

gayreti olduğu anlaşılmaktadır. Yetkin hukukçuların duruşmaların ilke olarak aleni (halka açık) 

yapılmasına ilişkin yazdıkları;  

 

“Adalete olan güvenin sağlanması-korunması ile adil bir yargılamanın gerçekleşmesi 

açısından vazgeçilmez olduğu, bu suretle halkın adalet dağıtımını denetlemesine olanak 

sağlandığı, yargıçların adil karar verme yükümlülüklerinin yerine getirmesi açısından önemli bir 

işleve sahip olduğu” şeklinde özetlenebilir. Mahkeme başkanının bu kararı aynı zamanda, bu yeni 

delilin tartışılmasını ve sanıkların ileri süreceği savunmalarını da engelleyerek adil yargılanma hakkını 

ihlal etmiştir. Sanıkların yeni Mahkeme Heyetine başından itibaren sarsılmış güven duygusu, 

Mahkeme Başkanının alıntı yaptığımız sözleri ile tamamen yok edilmiştir.  

 

Kaldı ki; Necmettin Erbakan 11 Temmuz 2007 Çarşamba günü düzenlenen “ESAM Türkiye 

Konferansları 3” isimli AKP yi eleştirdiği konferansta istifa gerekçesinin 28 Şubat’la ilgisi 

olmadığını, demokratik bakımdan yeniden seçime gidip daha güçlü gelmek için istifa ettiklerini 

açıklamıştır. Düzenlenen konferans TV 5 tv kanalında yayınlanmış olup, toplantıya ait görüntü 

kaydı  EK-10 da, Necmettin Erbakan’ın konferansta yaptığı konuşmasında;  
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“Bu şekilde 54. Hukümet iş başından ayrıldı. 28 Şubat’ta değil, 28 Haziranda 4 ay sonra! 

Muhtıralardan, filanlardan dolayı değil. Demokratik bakımdan yeniden seçime gidip daha 

güçlü gelmek için.”  Demektedir.  
 

Başbakan Erbakan’nın bizzat ifade etmediği hususları ”aslında öyle değil böyleydi” diyerek, 

Başbakan Erbakan’a mal edilmesi en azından kendisine karşı en büyük haksızlıktır. Siyasi hedeflerin 

kotarılması için uydurulan bu kumpas davanın Başbakan Erbakan üzerinden yürütüldüğü de açıktır.   

 

Bu bölümde kısaca açıklama gereği duyduğumuz hususlar; dilekçemizin“54. Hükümet protokolu 

ve istifası, basın toplantısı, Refah-Yol hükümetinin Meclis çoğunluğunu temsil etmediği, 

milletvekillerinin mahkemenin iddiasını çürüten beyanları, mahkemenin yaşanan tarihi gerçekleri 

karartması ve Bangalor Yargı Etiği İlkeleri” başlıklı  “36.” maddesinde  ve aynı maddenin  “36.D.”, 

“36.H.”, “36.İ.” fıkraları ile  “Mahkeme 21 Haziran 1997 tarihli RP-DYP-BBP basın açıklamasını 

gizlemiş, yeni delil olarak sunulmasına rağmen tartışılmasını sağlamamıştır” başlıklı “36.C.” 

fıkrasında detayları ile açıklanmıştır.  

 

YYY. (53). BİLİRKİŞİ RAPORLARI VE UZMAN MÜTALAASI (G.K.s.3406-3438); 

 

Tamer Tatar’ın savcılığa elden teslim ettiği sahte CD 5 in adli bilişim açısından CMK.134’e 

uygun bulunmadığı, delil bütünlüğünün bulunmadığı ODTÜ Bilirkişi raporu ve Uzman mütalası 

(Tuncay Beşikçi) ile ortaya çıkmıştır. CD 5 ve içindeki sözde belgelerin delil olarak davada ileri 

sürülmesi hukuk dışıdır.  CD 5 /DWD ile ilgili bilirkişi raporları ve uzman mütalaası  dilekçemizin  

“TSK’DAN ihraç edilen tamer tatar tarafından FETÖ’cü Cumhuriyet Savcısına elden teslim edilen 

CD 5 /DWD ve dijital materyaller” başlıklı 23.maddesinde detayları ile açıklanmıştır. Bu kısımda 

sadece dikkat çeken hususlar belirtilmiştir.  

 

Ayrıca gerekçeli kararda delil olarak ileri sürülen ve savcılığa teslim edilen  DİĞER CD /DWD 

VE DİJİTAL MALZEMENİN HİÇ BİRİSİNİN ADLİ İMAJI ALINMAMIŞ,  CD 5 DAHİL HİÇ BİR  DİJİTAL 

MATERYALİN ADLİ İMAJ KOPYASI SANIKLARA VE AVUKATLARINA VERİLMEMİŞ VE  CD 5 HARİÇ 

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMAMIŞTIR.  DİJİTAL MATERYALLER CMK 134’E UYGUN DELİL 

NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR.  ISRARLI TALEPLERİMİZE RAĞMEN  CD 5’İN ADLİ İMAJ KOPYASI 

DEĞİL, BİR BUÇUK YIL  SONRA  SADECE BASİT BİR KOPYASI SANIK VE AVUKATLARINA 

VERİLMİŞTİR. ADİL YARGILANMA HAKKI AÇIK BİÇİMDE İHLAL EDİLMİŞTİR.  

 

1) “A-13.02.2012 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU” (TÜBİTAK) (FETÖ ÜYESİ BİLGİLİ’NİN 
TAYİN ETTİĞİ) ;  

 

Gerekçeli kararda (s. 3406 – 3408) “… Başsavcılık tarafından bilirkişi tayin edilen 

TÜBİTAK’ta görevli 2 Bilgisayar Mühendisi ve 1 Elektronik Mühendisi olmak üzere 3 bilirkişinin 

(Ünal Tatar,Yakup Korkmaz ve Cihat Yıldız) ibraz ettikleri 13.02.2012 tarihli 4 sayfalık bilirkişi 

raporu ve eklerinde;…” ifadesi ile başlanarak söz konusu rapor açıklanmıştır.  

 

FETÖ üyesi Bilgili tarafından bilirkişi olarak tayin edilen  TÜBİTAK’ta görevli adı geçen 3 

kişiden;   
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Ünal Tatar;  Balyoz, Ergenekon ve Kozmik Oda davalarının vazgeçilmez (!) bilirkişisi, Bylock 

kullanıcısı, FETÖ Firari sanığıdır. Balyoz ve Ergenekon kumpas davalarında uydurma bilirkişi 

raporu düzenlediği yargı kararlarında yer almaktadır. 

 

Yakup Korkmaz;  FETÖ üyeliğinden soruşturması devam ediyor. Kozmik Oda soruşturmasına 

ilişkin hazırlanan iddianamede de "herhangi bir görevinin bulunmamasına rağmen devlet sırrı 

niteliğindeki dijital verileri kopyaladığına" yönünde iddia vardır. FETÖ firari sanığıdır. 

 

Cihat Yıldız;  Meslekten ihraç edildi. Halen FETÖ firari sanığıdır. 

 

Bu üç bilirkişi (!) CD 5 içinde yer alan 6 bin 350 sayfalık dijital dosyaları 4 günde incelemiş ve 

herhangi bir “manipülasyon” olmadığı  (!) yönünde rapor düzenlemiştir.  

 

Bu üç bilirkişinin (!) hazırladığı kumpas raporunda yer alan ve gerekçeli kararda koyu 

yazılarak ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞU (!) VURGULANAN hususlar aşağıda incelenmiştir;  

 

 Raporda; Oluşturulma tarih ve saati olarak CD 5’in Türkiye saati ile 25/05/2007 14:54’de 

ve yine Tamer Tatar’ın teslim ettiği DVD’nin (içinde brifing sunum kaydı olan)  06/12/2011 12:32 

olduğu belirtilmiş ve  devamında  yer alan  “CD ve DVD nin tek seferde yazıldığı, ilk yazmadan 

sonra ekleme çıkarma yapılmadığı ve yazma işleminin Nero programı kullanılarak yapıldığı 

görülmüştür.” İfadesi gerekçeli kararda bold ve altı çizili  yazılarak dikkat çekilmiştir.  

 

ANCAK BU TESPİTİN HİÇ BİR ANLAMI VE DELİL DEĞERİ YOKTUR.  Bu husus diğer bilirkişi 

raporlarında, hatta tüm kumpas davalarında ki raporlarda ifade edildiği gibi,  belirtilen 

oluşturulma tarihlerinin, gerçek oluşturma zamanını (real time) ifade eden bir tespit değildir.  

CD ve DVD’nin oluşturulma zamanlarının, gerçek zaman (real time) olarak tespiti için;  CD ve DVD 

nin yazıldığı bilgisayarların bulunması, üzerlerinde inceleme yapılması, CD ve DVD de tespit edilen 

oluşturulma tarih ve saatlerinin, bilgisayarın bu tarihlere ayarlanması ile mi, yoksa gerçek 

zaman mı (real time) olduğunun tespiti gereklidir.  Raporu  kendinden menkul üç bilirkişi, bu 

önemli konuyu özellikle atlayarak, FETÖ savcısına zaman ve delil kazandıracak, tutuklamalara 

zemin hazırlayacak bu kumpas ifadeyi, gerekçeli kararda da belirtildiği gibi raporlarında 

belirtmişlerdir. Raporda belirtilen oluşturulma tarih ve zamanlarının, CD ve DVD nin gerçek 

(real time) olarak bu tarihte oluşturulduklarına kesin  delil olamaz.  

 

Mahkeme  FETÖ üyeleri TÜBİTAK bilirkişi raporunda gizlenen ancak, uzman Tuncay Beşikçi 

ve ODTÜ bilirkişi raporunda belirtilen;  

 

 Delil niteliğinde olan H.Disk, CD, DVD veya USB Bellek gibi taşınabilir ortam ise, bu 

ortamların kullanıldığı bilgisayarların da imajlarının alınması gerekli olduğu, hem CD’nin kaynağı 

belirsiz olması, hem de imajı ve hash değeri alınmadan ve taraflara bir kopyası verilmeden elde 

edilmiş olması nedeniyle, CD 5 in adli bilişim açısından CMK.134’e uygun bulunmadığı, 

CMK134’e göre uygun delil bütünlüğünün bulunmadığı tespiti,  FETÖ ÜYESİ FİRARİ TÜBİTAK 

BİLİRKİŞİLERİNİN (!) RAPORUNDA BULUNMAMAKTADIR. FETÖ üyesi firari TÜBİTAK üyelerinin 

bilimsel gerçekleri gizleyerek hazırladığı kumpas rapor esasen, sadece raporun değil, DAVANIN 

İŞBİRLİKÇİLERLE KOTARILMIŞ BİR FETÖ KUMPASI OLDUĞUNU DA AÇIKLAMAKTADIR.  
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2) “B- 03 MAYIS 2015 TARİHLİ -TUNCAY BEŞİKÇİ -UZMAN MÜTALAASI (SANIKLARIN 

TALEP ETTİĞİ) ;  

 

CD 5 in delil niteliği taşımadığına dair uzman mütalasında yer alan önemli tespitler 

aşağıdadır (G.K.s.3408-3423);  

 

 “Delil yasal yollardan elde edilmediğinden, olay yeri incelemesi yapılamamış, CD'nin 

kullanıldığı/kayıt yapıldığı bilgisayarların imajı alınmamış, BİLGİSAYAR TARİHLERİ 

DOĞRULANAMAMIŞ, yer ve zaman bilgileri gibi çok önemli olabilecek veriler tutanakla kayıt 

altına alınmamıştır.” 

 

 “CD'deki dosyaların oluşturulduğu veya CD'ye kopyalandığını bilgisayarların imajı 

olmadan bu üstveri bilgileri doğru ve değişmez olarak kabul edilemez.” ”Delil CD'sindeki dosya 

üstveri bilgileri, oluşturuldukları bilgisayar verileri gibi ek bulgularla desteklenmedikçe tek 

başına güvenilir kabul edilemezler.” 

 

 “Dava dosyasında delilin nerede ve nasıl saklandığına dair herhangi bir tutanak 

bulunmadığından delil zinciri kırılmış, delil bütünlüğü bozulmuştur, bu nedenle CD özelliklerine 

göre dosyaların CD'ye kayıt edildiği 2007 yılından önce herhangi bir değişikliğe uğrayıp 

uğramadığı kesin olarak ifade edilemez.” 

 

 “Veri bütünlüğünün korunduğunu gösterecek "HASH değeri" hesaplama özelliği 

bulunmadığı anlaşılan ve Adli imaj alırken kullanılması delil bütünlüğü açısından çeşitli sakıncalar 

doğurabilecek Power lSO adlı program ile alınmış, alınan imajın HASH değeri hesaplatılmamış 

ve üzerinde HASH değeri ve tarih bulunmayan bir tutanak ile mahkemeye sunulmuştur. 

 

Bu nedenle raporun bundan sonraki bölümünde yapılan incelemelerdeki dosya tarihi 

üstveri bilgileri delil cd'sinin bütünlüğünün bozulmadığı VARSAYILARAK yapılmıştır ve 

bulunacak sonuçlar mutlak olmayacak ve bir kesinlik teşkil etmeyecektir.” 

 

 “DELİL CD'SİNİN TESLİM TARİHİ DE DİKKAT ÇEKİCİDİR. Delil CD'sinin içeriğinde bulunan 

belge niteliğindeki en son doküman kaydının 2002 yılında olduğu, CD'nin üstveri bilgilerine göre 

2007 yılında kayıt edildiği ve savcılığa 2011 yılında ulaştırıldığı anlaşılmaktadır.” 

 

 “içeriğindeki dosyalardan birinin 21 Ekim 2000 tarihinde basında yer alması, delillerin 

güvenilirliği açısından son derece şüpheli bir durum olarak değerlendirilmelidir.” 

 

 “Delil CD'sindeki tüm JPG resim dosyaları, tarayıcı cihaz kullanıldıktan sonra dosya üstveri 

bilgileri olmadan sıkıştırılmış JPG dosyası olarak kayıt edildiğinden, bu dosyalar üzerindeki olası 

değişiklikler veya manipülasyon için kesin bir yargıya varmak söz konusu olamaz. 

 

 Microsoft Word programının piyasaya çıkış tarihleri ile Delil CD'sinde bulundan Microsoft 

Word dosyalarının ilk oluşturuluş (İng. "Content Created") tarihleri karşılaştırılmış ve 4 şüpheli 

dosya tespit edilmiştir. Yapılan analizde Delil CD'sinde bulunan 3 adet Microsoft Word 8.0 ve 1 
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adet Microsoft Word 9.0 dosyasının ilk oluşturulma tarihlerinin, PROGRAMLARIN İLK PİYASAYA 

ÇIKIŞ TARİHLERİNDEN ESKİ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. 

 

 “Delil CD'sinin yasal yollardan elde edilmediği, ilk aşamada adli imajı alınmadığı ve tüm 

delil toplama sürecinin tutanak altına alınmadığı gözönüne alınarak dosyaların herhangi bir 

şekilde değiştirilip değiştirilmediği kesin olarak ifade edilemez.” 

 

 “Klasörler bilgisayarda yaratılmış olabileceği gibi CD'ye kayıt programı Nero Burning 

ROM üzerinde de oluşturulmuş olabilir. CD'ye ait dosya sistemi olan CDFS'te sadece dosya ve 

klasör oluşturma tarihleri kayıt edilir. Son değişiklik tarihleri kayıt edilmediğinden dosya ve 

klasör tarihleri bakımından kesin bir yargıya varılamaz,” 

 

 “işletim sistemi çalışan bir donanım üzerinde uygun editör kullanılarak MsOffice 

dosyalarını MsOffice programları ile açmadan içeriklerinde ve üstveri bilgilerinde istenilen 

değişiklikleri yapabilmek mümkündür.” 

 

“Delil CD'sinin ilk aşamada CMK134 ve diğer yönetmelik ve uluslar arası standartlara aykırı 

olarak, hukuki delil niteliği oluşturacak ve mahkemelerce kabul edilebilir şekilde' elde edilmediği, 

olay yeri incelemesi yapılıp, CD'nin bulunduğu ortamdaki diğer dijital deliller incelenip delil 

bütünlüğünü sağlayacak şekilde tutanak altına alınmadan, CD'den çıkan dosyalardaki üstveri 

bilgilerinin tek başlarına güvenilir olamayacağı” 

 

3) “C- 01.04.2016 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU (ODTÜ) (MAHKEMENİN TAYİN ETTİĞİ);  

 

CD 5 in delil niteliği taşımadığına dair  mahkemenin tayin ettiği  ODTÜ bilirkişi raporunda 

yer alan önemli tespitler aşağıdadır (G.K.s.3423-3438);  

 

 “Hem CD’nin kaynağı belirsiz olması, hem de imajı ve HASH değeri alınmadan ve taraflara 

bir kopyası verilmeden elde edilmiş olması nedeniyle, BU CD ADLİ BİLİŞİM AÇISINDAN CMK.134’E 

UYGUN BULUNMAMAKTADIR.” 

 

 “ ilk etapta imajı da alınmamış olan bu CD ’nin nereden elde edildiğine, hangi 

bilgisayarda kayıt edildiğine, nasıl saklandığına vb. ilişkin dava dosyasında herhangi bir belge 

veya tutanak bulunmadığından, BU CD’NİN CMK134’EGÖRE UYGUN DELİL BÜTÜNLÜĞÜ 

BULUNMAMAKTADIR. 

 

 Elektronik belgeler üzerindeki değişiklikler el yazılı ve ıslak imzalı belgelerden farklı 

olarak kolaylıkla ve fark edilemez şekilde yapılabilmektedir. … Belgenin kişiyle 

ilişkilendirilemeyecek bir ortamda (Taşınabilir Disk, CD, DVD, USB Bellek, anonim e-posta gibi) ele 

geçirilmesi durumunda sahiplik bilgisi tamamen güvenilmezdir. Belgeyi herhangi bir kişi üretmiş 

olabilir. Belgenin sahiplik bilgilerine güvenebilmek için, öncelikle kişinin özel kullanımındaki bir 

bilgisayardan veya bilgisayar hesabından adli bilişim usüllerine uygun bir şekilde elde edilmiş 

olması gerekir. 
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 “Tarama işlemi ile dijital hale getirilen bu tür belgelerin kalitesi düşer. Tarama işlemi 

sırasında orijinal belge farklı dosya formatlarında kaydedilebilir (dOC, pdf, jpg, bmp, png gibi). 

BELGE DİJİTAL HALE GETİRİLDİĞİ İÇİN ÜZERİNDE HER TÜRLÜ OYNAMA, DEĞİŞTİRME, 

MANİPÜLASYON VB. İŞLEMLER YAPILABİLİR. 

Ek bir örnek vermek gerekirse; belge OCR (Optical Character Reader, Optik Karakter 

Tanıma/Okuma ) işleminden geçirilerek “Microsoft Office .doc” formatında kaydedildikten sonra 

üzerinde oynama yapılıp sonra tekrar JPG formatında kaydedilebilir. DOLAYISIYLA TARANMIŞ 

BELGELER METİN İSE BU TÜR BELGELERDE DAHA KOLAY MANİPİLASYONLAR YAPILABİLİR VE BU 

MANİPÜLASYONLAR DAHA KOLAY GİZLENEBİLİR.” 

 

 “ dijital ortamda bir dosyanın veya bir kaydın ilk ne zaman meydana geldiği konusunda, 

tarih tespiti diye sunulan değerler, eğer ki HARİCİ VE DEĞİŞMEYEN BİR ZAMAN KAYNAĞIYLA 

DOĞRULANMAMIŞ İSE (VE DOĞRULANAMIYORSA) %100 DOĞRU OLARAK KABUL EDİLEMEZ, 

TEK BAŞINA DELİL VASFI KAZANAMAZ VE TEK BAŞINA HÜKÜM KURMAYA YETMEZ. Çünkü;  

Tarih-saat bilgileri, kaydın oluştuğu veya işlem gördüğü bilgisayarın tarih-saati neyse ona göre 

tayin edilen bilgilerdir. En başta, geçmişteki bir zamanda, yani tarihi tespit edildiği iddia edilen 

eylemin gerçekleştiği sırada, O BİLGİSAYARIN TARİH-SAATİNİN DOĞRU TARİH-SAAT’E AYARLI 

OLUP OLMADIĞI BİLİNEMEZ.” 

 

 Profesyonel kullanıcılar, bu tür programları kullanarak herhangi bir belgenin üst veri 
bilgilerini istedikleri gibi değiştirebilir ve yaptıkları bu değişimlerin izlerini de silebilirler.  

 

 “1.”/Bcg/bornova/SERDAR ALB/HIZBULAH.DOC”, “2./Bcg/HAYMANA/zBahcedengelenler/ 

980706 Kışla Kh. ve Kurumlarda İrtc. Faalb. Engel olmak için alınacak tedbirler.doc” yaratılma 

tarihlerinin, ilgili Word sürümleri piyasaya sürülmeden önce olduğu anlaşılmaktadır. Bir dosya 

yazıldığı program henüz yokken yazılmış olamayacağından, BU DOSYALARIN DEĞİŞİKLİĞE 

UĞRAMIŞ VE BÜTÜNLÜKLERİNİN BOZULMUŞ OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR.” 

 
“CD5’te bulunan iki dosyanın yaratılma tarihlerinin, ilgili Word sürümleri piyasaya 

sürülmeden önce olduğu anlaşılmaktadır. Bir dosya yazıldığı program henüz piyasada yokken 

yazılmış olamayacağından, bu dosyaların çeşitli yöntemler ile değişikliğe uğramış ve 

bütünlüklerinin bozulmuş olduğu sabittir. Basılı veya yazılı orijinalleri bulunanlar hariç olmak 

üzere, CD5’TE BULUNAN DİĞER DOSYALARIN BÜTÜNLÜKLERİ DE ŞÜPHELİ DURUMDADIR. 

 

 “BELGENİN HERHANGİ BİR NOKTASINDA ÖZEL YAZILIMLARLA YA DA STANDART BİR 

İKİLİ DOSYA EDİTÖRÜYLE DEĞİŞİKLİK YAPMAK YA DA BELGEYİ YAPAY OLARAK SIFIRDAN 

OLUŞTURMAK MÜMKÜNDÜR. MS Word uygulamasındaki üst verilerin değiştirilmesini önleyecek 

bir güvenlik yöntemi bulunmamaktadır.” 

 

 CD ’nin teslimi sırasında hemen imajı alınıp, HASH değerleriyle birlikte birer kopyası 

kayıt altına alınsa ve taraflara verilseydi, en azından teslim sonrasında CD içeriğinin 

değişmediğinin tespiti yapılabilirdi.   

 

CD’nin tekrar yazılamaz olması, söz konusu CD’nin yerine geçmek üzere (kısmen 

değiştirilmiş) benzerinin yaratılamayacak olması anlamına gelmez. CD nin başka bir CD ile 
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değiştirilip değiştirilmediğinin tespiti yapılamaz. Her ne kadar CD 'nin üzerinde Genelkurmay 

Başkanlığının başlıklı baskısı olsa da; bu baskının aynısı yapılıp, CD’ye kapak olarak basılabilir . 

Dolayısıyla CD içindeki dosyalar bir bilgisayara kopyalanıp burada içeriği değiştirilip veya içerik 

eklemeleri yapılıp veya bütünüyle yeni dosyalar eklenip tamamen değiştirildikten sonra yeni bir 

CD ’ye kopyalanabilir ve daha sonra, uygun araçlar kullanılarak? Genel Kurmay başlıklı CD baskısı 

yapılabilir. Dolayısıyla bu yeni yaratılan CD, teslim edilen CD ’ye benzer görünmesine karşın; 

teslim edilen CD ’den farklı bir içeriği sahip olabilir. Bununla birlikte, teslim aşamasında imajı 

alınsaydı bile, CD ile içeriğinin kaynağının belirsiz olması durumu ve teslim öncesinde herhangi 

bir sahtecilik yapılıp yapılmadığı şüphesi sürüyor olurdu. 

 

 “Word gibi Ofis programları ile yaratılmış olan dijital dosyalar, bilgisayar kullanıcıları 

tarafından istenildiği zaman değiştirilebilirler. Böylesi bir dosya içeriğinin ilk halini koruyup 

korumadığı veya sonradan değiştirilip değiştirilmediği (yalnızca ilgili dosya incelenerek) kesin 

olarak söylenemez.” 

 

 Sonuç olarak; CD5’İN ADLİ BİLİŞİM TEKNİĞİ AÇISINDAN CMK134’E UYGUN OLARAK 

ELDE EDİLMEMİŞ OLDUĞU; genel bütünlüğünün şüpheli, içindeki iki dokümanın bütünlüklerinin 

bozulmuş olduğunun ise sabit olduğu; BU NEDENLERLE DE, ADLİ BİLİŞİM AÇISINDAN GÜVENİLİR 

OLMADIĞINDAN DELİL NİTELİĞİNİN BULUNMADIĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR. " mütalaası 

verilmiştir. 

 

4) MAHKEMENİN YUKARIDA AÇIKLANAN BİLİRKİŞİ RAPORLARINA  RAĞMEN CD 5’İ 

DELİL SAYAN   DEĞERLENDİRMESİ,  BİLİMSEL GERÇEĞE VE HUKUKA  AYKIRIDIR;  

 
Mahkemenin  FETÖ üyesi firari TÜBİTAK bilirkişilerinin hazırladığı rapor da dahil  olmak 

üzere yukarıda açıklanan bilirkişi ve uzman raporlarını sayarak gerekçeli kararın değerlendirme 

bölümünde yaptığı değerlendirmesinde (s. 3441) ;  

 
“CD5'in 25/05/2007 tarihinde saat 14:54'e oluşturulduğu, CD5'in TEK SEFERDE YAZILDIĞI, İLK 

YAZMADAN SONRA EKLEME ÇIKARMA YAPILMADIĞI ve yazma işleminin Nero Buming Rom CD 

yazma uygulamasının 7.8.5.0 sürümü kullanılarak yapıldığı tespit edilmiş olmakla; bu CD yer alan 

bilgi ve belgelerde üç raporun birbirini teyit etmesi nedeniyle 25.05.2007 TARİHİNDEN SONRA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMADIĞI MAHKEMEMİZCE KABUL EDİLMİŞTİR. Böylelikle; dijital delillerin ele 

geçirilmesinden sonra kolluk veya adli makamlar elinde değiştirilmiş olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği 

yansıtmadığı açıkça anlaşılmıştır.” DEMEKTEDİR.   

 

Bu değerlendirme bir çok nedenle gerçek dışıdır;  

 

 Üç rapor  bu konuda birbirini teyit etmemektedir. Bu tespit saptırma ve gerçek dışıdır. 

AKSİNE RAPORLAR  25.05.2007 tarihinin GERÇEK TARİH  (real time) OLDUĞUNUN KESİN 

OLARAK BİLİNEMEYECEĞİNİ  İFADE ETMEKTEDİR.  Yani CD 5’in tek seferde yazılma tarihinin;  

FETÖ üyesi Bilgilinin CD 5 i soruşturma  dosyasına koyduğu ve içindeki belgeleri UYAP sistemine 

aktardığı tarih olan 2012 YILI OLMA İHTİMALİ DE VARDIR. 2012 yılında CD 5 e kayıt yapan  

bilgisayarın tarih bilgisinin  25.05.2007 tarihine ayarlanarak, üzerinde manipülasyon yapılmış 

sahte belgelerin de CD 5’e  2012 yılında tek seferde yazdırılma ihtimalinin bulunduğu 

raporlardan anlaşılmaktadır. Sadece bu ihtimal bile; Tamer Tatar, FETÖ üyesi Bilgili ve 
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soruşturmada görevlendirdiği FETÖ üyesi EGM personelinin iş ve kişisel bigisayarlarının bu 

nedenle incelenmesini gerektirmektedir.  Ancak bu inceleme yapılmamıştır.  

 

  CD 5 in gerçek yazılma tarihinin kesin olarak tespit edilemesi nedeni ile, CD  5 için 2007  

yılı öncesi ya da sonrası tespitlerinin hiç bir bilimsel ve hukuki değeri yoktur.  CD 5’İN GERÇEK 

YAZILMA TARİHİ;  İÇİNDEKİ  BELGELERİN UYAP SİSTEMİNE  AKTARILDIĞI TARİHE KADAR OLAN  

HERHANGİ BİR TARİHDİR. Bu nedenle de CD 5’in, UYAP’ A AKTARILINCAYA KADAR,  TAMER 

TATAR, FETÖ ÜYESİ BİLGİLİ VE EGM PERSONELİ TARAFINDAN, HER HANGİ BİR TARİHTE 

YAZDIRILMASI  VE BELGELER ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILMASI  İHTİMALİ  DE BULUNMAKTADIR.  

 

  CD 5’in yazılma tarihinin kesin olarak bilinmemesi ve 2012 yılına kadar her türlü 

manipülasyon imkanı bulunması nedeni ile, CD 5 in Nero Buming Rom 7.8.5.0 CD yazma 

sürümü kullanılarak yapılmasının hiçbir  hukuki ve bilimsel önemi yoktur. CD 5 in içindeki sözde 

belgelerin FETÖ üyesi savcı tarafından, oluşturulmadığı, değiştirilmediği ya da tahrif edilmediği 

kesin olarak söylenemez 

 

 CD 5’in gerçek yazılım tarihinin, savcılığa teslim tarihinden önce olduğunun kesin olarak 

tespit edilmesi durumunda dahi; Gnkur Başkanlığı logolu CD 5 in, üzerinde bulunan logonun 

uygun sistemlerle taklit edilip üretilerek, yeni bir CD üzerine yapıştırılmak ve bilgisayar 

tarihinin 2007 yılına ayarlamak sureti ile  yeniden yazdırılması/üretilmesi, sahte belgeler 

yüklenmiş 2007 yılına ait gözüken Gnkur Başkanlığı logolu sahte bir CD üretme imkanı her zaman 

bulunmaktadır. Bu husus, ODTÜ Bilirkişi raporunda açıklanmıştır.  CD ’nin iddia edilen teslim 

tarihinde hemen imajı alınıp, HASH değerleriyle birlikte birer kopyası kayıt altına alınmadığından 

bu ihtimal ve yukarıda sayılan tüm ihtimallerin gerçekleşme imkanı bulunmaktadır 

 

 Kaldı ki, 2007 yılı olarak  ifade edilen (sanal)  tarih hangi gerçek tarih olursa olsun,  bu tarih 

öncesinde CD 5 ve içindeki sözde belgelerin orijinalliğini koruduğu ya da sahte olarak üretilmediği 

söylenemez. Raporlar bu yöndedir. Mahkemenin bu tespiti de tutarsızdır.    

 

 FETÖ üyesi Bilgili’ye 21.12.2011 tarihinde teslim edilen,  HASH değeri hesaplatılmadan 2 ay 

firari FETÖ üyeleri TÜBİTAK bilirkişilerince kullanılan, 9 ay FETÖ üyesi Bilgili’nin elinde bulunan, 

adli imajı alınmadan ve HASH değeri tespit edilmemiş şeklide bir tutanakla adli emanete teslim 

edilen,  kayıtta kullanılan bilgisayarı bulunamayan, yazma tarihinin 2007 yılına ayarlanması son 

derece mümkün olan, bilgisayarla yazılan CD 5 in hukuki delil niteliği taşıması mümkün değildir. 

HİÇ BİR MAHKEME FETÖ ÜYELERİNİN NİYET VE MAKSADINA KEFİL OLAMAZ.  

 

Mahkemenin, raporlarda yer alan bilimsel gerçekliğe aykırı saptırılmış değerlendirmesinin 

hukuki bir değeri yoktur. CD 5  CMK m.134’E UYGUN DELİL NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR.  

 

ZZZ.  (54). ADLİ EMANETİN 2012/3 SIRASINDA KAYITLI (ÜZERİNDE 2011/206 SOR. ASIL 

CD YAZILI, GENELKURMAY KARARGAHI YAZISI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI LOGOSU VE 

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ BAŞKANLIĞI 

LOGOSU BULUNAN, SERİ NO: A.3278 YAZILI, GİZLİLİK DERECESİ, DAİRE/ŞUBE: VE KONU: 

YAZILARI BULUNAN VE ŞEFFAF KISMINDA LAZERLE “A5J21I2222525” YAZILI CD5' İN 

DEĞERLENDİRİLMESİ (G.K.s.3438-3449);  
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Öncelikle su hususu belirtmek gereklidir. SANIK VE AVUKATLARINA CD 5’İN ADLİ İMAJ 

KOPYASI (HAŞH DEĞERİ BELLİ) VERİLMEMEMİŞTİR. ISRARLI TALEPLERİMİZDEN YAKLAŞIK BİR 

BUÇUK YIL SONRA İSE  CD 5’İN SADECE BASİT KOPYASI VERİLMİŞTİR.  

 

Üzerinde 2011/206 sor. Asıl CD yazılı, Genelkurmay Karargahı yazısı, Genelkurmay Başkanlığı 

logosu bulunan, şeffaf kısmında lazerle  “A5j21ı2222525” yazılı, “SERİ NO:” başkı yazısı altında 

el yazısı “A3278” yazan, 1994-1995-1996 ve 1999 yıllarında kullanımda olmayan, yani henüz 

piyasa sürülmemiş olan Word programı ile dosyalar oluşturulduğu bilirkişi / uzman raporları ile 

tespit edilen CD5’in, hukuka aykırılığı delil niteliği taşıdığı ve sahte olduğu, dilekçemizin  

“TSK’dan ihraç edilen Tamer Tatar tarafından FETÖ’cü Cumhuriyet Savcısına elden teslim ettiği 

iddia edilen CD 5 /DWD ve dijital materyaller” başlıklı 23. maddesinde  ve “Bilirkişi raporları ve 

uzman mütalaası” başlıklı “20.YYY” maddesinde bilirkişi raporları ile birlikte detayları ile 

açıklanmıştır  

 

Bilirkişi (ODTÜ) ve uzman (Tuncay Beşikçi) raporları mahkeme tarafından dikkate 

alınmamıştır. 5 Nolu CD dilekçemizin  23. Maddesinde sayılan nedenlerle hukuki delil niteliği 

taşımadığı gibi, kumpasın açık delilidir. Mahkeme bu kısımda, bilirkişi raporları ve teknik 

tespitleri çarpıtarak hatta gizleyerek, yüksek yargı ve AYM kararlarını da yok sayarak bir takım 

bilim dışı ve hukuki değeri bulunmayan çarpıtılmış tespitlerle hükme varmıştır.  

 

Bu konu dilekçemizin “22.”,“23.” ve “20.YYY.” maddelerinde açıklanmış olmakla birlikte 

temel hususları hatırlatmakta yarar görüyoruz;  

Mahkemenin, CD 5’in 25.5.2007 tarihinde oluşturulduğu, bu tarihinden sonra değişiklik 

yapılmadığı, kolluk ve adli makamlar elinde değiştirilmediği kabulü bilirkişi raporlarına ve gerçeğe 

aykırı olup saptırmadır; Mahkeme, bilirkişi raporlarında belirtilen CD 5 “BİLGİSAYAR SAATİ OLAN 

25.05.2007 14:54 tarihinde oluşturulduğu ve bu tarihten sonra değişiklik yapılmadığı tespitini 

çarpıtarak, bu tarihin “bilgisayarın ayarlandığı tarih” olduğunu gizleyip, gerçek tarih (real time) 

olduğu izlenimi yaratmış ve bu tarihten sonra kolluk ve adli makamlarca hiçbir değişiklik 

yapılmadığını hukuka ve bilirkişi raporlarına aykırı olarak kabul etmiştir. SADECE BU NEDENLE 

BİLE, MAHKEMENİN GERÇEK DIŞI BU KABULE DAYANARAK VERDİĞİ BÜTÜN KARARLARI HUKUK 

DIŞIDIR. 

 
CD5’i teslim ettiği iddia edilen Tamer Tatar ve CD5’in bilirkişi incelemesini yapan ODTÜ 

üyelerinin mahkemede dinlenmesi ve Genelkurmay Başkanlığı bilgisayarlarında kök araştırması 

yapılması taleplerinin reddedilmesi delillerin değerlendirilmesi ve savunma haklarının etkin 

olarak kullanılmasını önlemiş ve sanıkların aleyhine hüküm kurulmasına neden olmuştur.   

 

CD5’in Tamer Tatar tarafından İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret SEÇEN’e teslim 

edildiğinde (iddia) adli imaj kopyası alınmadan, delil orijinalliği muhafaza edilmeden Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından da, kanunen 

delil niteliği bozulmuş olsa bile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın göndermiş olduğu CD5’in adli 

imaj kopyasını alarak, bu kopya üzerinden bilirkişi incelemesi ve soruşturma delillerini 

oluşturması gerekirken asıl CD5 üzerinden bütün işlemleri yaparak delil zincirini bozmuştur.  
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Genelkurmay Başkanlığı’nın 25 Aralık 2012 gün ve MEBS:9160-51525-12/Bil. Sis. D.Bil. Sis. 

İşlt. Ş.6451378 sayılı resmi yazı ile belirtmiş olduğu CD5’in Genelkurmay Başkanlığı Karargâhına 

ait olmadığına” dair resmi belgesine rağmen CD5’in Genelkurmay Başkanlığına aitmiş gibi delil 

olarak kabul edip hüküm kurmuştur.  

 
Diğer kumpas davalarında ve AYM kararlarında yer alan dijital delillerle ilgili hukuki 

değerlendirmeler, aynı gereçelerle CD5 ve diğer dijital malzemenin hukuka aykırı olduğunu, 

içinde yer alan dijital belgelerin delil niteliğini taşımadığını, adil yargılanma hakkının ihlal 

edildiğini teyit ve tespit etmektedir.   

 

1) CD 5 İÇİNDEKİ SÖZDE BELGELER GNKUR BAŞKANLIĞINA AİT BİLGİSAYARLARDAN 

ALINMIŞ OLAMAZ; 

 

Sahte CD 5 içinde WORD, POWER POİNT formatında oluşturulmuş belgelerinin dışında 

“JPEG” (RESİM) formatında ve üzerinde imza bulunan belgelerde bulunmaktadır. OYSAKİ 

GNKUR BAŞKANLIĞININ HİÇ BİR BİLGİSAYARINDA, ÜZERİNDE İMZA BULUNAN YA DA 

TARANARAK KAYDEDİLMİŞ BİR BELGE BULUNAMAZ.  

 

Evraklar, WORD (yazı) formatında bilgisayarda yazılarak kaydedilir (evrak numarası ve tarih 

te yazılabilir) ve çıktısı alınıp imzalandıktan ve paraflandıktan sonra, evrakın dosya nushası fiziki 

klasörlerlere (evrak 1.kademe arşiv dolabına) konularak muhafaza edilir. BU EVRAKLAR 

KESİNLİKLE HİÇ BİR BİÇİMDE TARAMA CİHAZI İLE TARANARAK TEKRAR BİLGİSAYARA 

KAYDEDİLMEZ. KALDI Kİ 1997 YILINDA J BAŞKANLIKLARINDA VE DAİRE BAŞKANLIKLARINDA, 

EVRAK TARAMAK İÇİN BİR TARAMA (SCANNER) CİHAZI DA YOKTUR. KULLANIMINA DA 

MÜSAADE EDİLEMEZ.  

 

SANIKLARIN EVRAKLARIN TARAYARAK BİLGİSAYARLARA KAYDETTİKLERİ ŞEKLİNDE HİÇ BİR 

BEYANLARI DA YOKTUR.  

 

Sahte CD 5 içinde çoğunlukla sözde belgelerin Gnkur Personel Başkanlığına adresli gözüken 

imzalı nushalarının bulunduğu görülmektedir. Bu durumda Gnkur Personel Başkanlığının  gelen 

bu evrakı scanner cihazı ile tarayarak bilgisayarlara kaydetmesi gerekir ki BÖYLE BİR USÜL 

OLMADIĞI GİBİ, HİÇ BİR SANIĞIN BU YÖNDE BİR BEYANI DA YOKTUR. YANİ BU SÖZDE 

BELGELER, GNKUR BAŞKANLIĞINDAKİ HİÇ BİR BİLGİSAYAR İÇİNDE DİJİTAL OLARAK 

BULUNAMAZ.  

 

Bu sözde belgelerin Gnkur Başkanlığı dışında tahrif edilerek üretildiği, üzerindeki tahrifatın 

anlaşılmaması için, taranarak ve bilgisayar saati 2007 yılına ayarlanarak (muhtemel 2012 yılında 

soruşturma aşamasında) kaydedildiği anlaşılmaktadır.  

 

Sahte CD 5 içindeki “ARŞİV” klasörünün içinde; Gnkur Başkanlığı, K.K.K..lığı, MGK, 

Başbakanlık /dosya nushası), üniversite araştırması gibi taranarak kaydedilmiş çok çesitli 

“JPEG” (RESİM) formatlı  imzalı belgeler ve imzasız yazılar, brifing metinleri bulunmakta ve bu 

belgeler;   
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1 Mart 1996 tarihli “Çevik Bir İsrail Ziyareti“ (Çevik Bir-Necdet Soyer imzalı), 2 Eylül 1996 

“Çevik Bir İsrail Ziyareti“ (Erol Özkasnak-Necdet Soyer imzalı), 14 Mart 1997 “MGK Kararları” 

(BAŞBAKANLIK DOSYA NUSHASI) (Başbakan N.Erbakan İmzalı), 4 Nisan 1997 tarihli “Çalışma 

Grubu Oluşturulması”(Çevik Bir imzalı), 10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu”(Çevik Bir- 

Çetin Doğan imzalı),  29 Nisan 1997 tarihli “BÇG Rapor Sistemi”(Çevik Bir-İdris Koralp imzalı),         

6 Mayıs 1997 tarihli “Batı Harekat Konsepti”(Çevik Bir imzalı), 27 Mayıs 1997 tarihli “Batı Eylem 

Planı” (Çevik Bir-İdris Koralp imzalı) “406 sayılı MGK kararlarının Uygulama Durumu” (imzasız) 

yansı/çizelge, 26 Mayıs 1997 “Silahlı Kuvvetlerden Ayrılması İstenen Personel” (Çevik Bir, 

İ.H.Karadayı imzalı – personel paraflı), 10 Haziran 1997 tarihli “Akit ve Selam Gazeteleri” (Çetin 

Doğan imzalı), 10 Haziran 1997 tarihli “İBDA-C Militanları”(Çetin Doğan imzalı), 12 Eylül 1997 

tarihli “İhbar ve Şikayet Mektupları, Siyasal İslamın Faaliyetleri”(Çevik Bir imzalı),  9 Ekim 1997 

“İrticai Faaliyetler” (Tuncay Koyuncu İmzalı), Gnkur GENSEK “Basın Bültenleri”, El yazılı şikayet 

mektubu (Psikolojik Daire Başkanlığına adresli), 13 Mayıs 1998 tarihli “İslamcı Gruplarla İlişkili 

Şirketler”(Orhan Pamukoğlu imzalı), Mayıs 1998 “Çevik Bir İsrail Görüşmesi, ABD Görüşmesi  

(Atilla Gürdere İmzalı), Nisan 1998 tarihli “Resmi Dairelerdeki Türban Başörtüsü sorunu” 

(MGK)(Özgül Eren imzalı), 8 Haziran 1998 tarihli “Basınla Temas”, Üzerinde el yazı notları 

bulunan (imzasız) “İHL, Siyasi Partiler ve Tarikatlar”,  İrtica İle Mücadelenin Neresindeyiz” 

konulu briging metni (imzasız), İran’ın devrim İhracı Politikası konulu makale,  ilk sayfası 

bulunmayan İrtica İle Mücadele Yasa Tasarıları (İlhan Kılıç imzalı),  İrtica İle Mücadelede 

Uygulanacak Strateji (imzasız) yazı, İrtica Ne Durumdadır (imzasız) brifing metni,  İrtica (Siyasal 

İslam) Faaliyetlerine Karşı Yürütülecek Mücadelenin Stratejisi (imzasız) yazı, İrticai Faaliyetlerin 

Halihazır Durumu (imzasız) yazı, İrticai Vakıflar (imzasız) yazı, İrtica konulu (imzasız) yazı, İslami 

Sermaye (imzasız) yazı, İrticai Faaliyetler (imzasız) brifing metni/yazı, Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında Kıyafet Düzenlemesi (imzasız) yazı/bilgi,  21 Ocak 1997 “MGK nın Yapısı ve 

İşlevinin Değiştirilmesi” (imzasız) yazı/bilgi, Seçim Haritaları, Oy Oranları (imzasız) yansı çıktısı, 

Siyasal İslamın Yayılması (İmzasız) bilgi yazısı, Tarikatlar (imzasız) bilgi yazısı, İrtica ile 

Mücadelenin Neresindeyiz (1998 tarihli) (imzasız) brifing netni/yazı,  “Yeşil Sermaye Gelişmesi-

Mevcut Durumu-Geleceği Üzerine Bir Ön Araştırma (Ağustos 1997 Üniversite Araştırması), 26 

Ağustos 1996 “Pskolojik Hrk. Grup K.lığı Görev,Yetki ve Sor. Yönergesi” Başbakanlık Güvenlik 

İşleri Başkanlığınca hazırlanmış  adres kısmı bulunmayan 13 Haziran 1997 tarihli “Başbakanlığın   

10704 Sayılı Direktifi”  olduğu görülmektedir. 

 

Yukarıdaki çok çeşitli kurumlara ait, üzerinde (sahte-monte edilmiş) )imza bulunan ya da 

imzasız brifing  belgelerinin scanner cihazı ile taranmış olarak her hangi bir kurumun 

bilgisayarlarında bulunma ihtimali yoktur. hiç bir kurum, bu belgeleri ne 1997 yılında ne de 

2007 yılına kadar tarayıp bilgisayar sistemine kaydetmemiştir. Bu belgeler hiç bir bilgisayarda 

bulunmadığı gibi, fiziken 1.ve 2.kademe arşivlerinde dahi bulunamamıştır.  

 

Ayrıca, bu belgeler içinde Başbakanlık direktifinin Başbakanlık DOSYA NUSHASININ, 

Üniversite Araştırma (tez) metinlerinin, Kara K.K.lığının, EDOK K.lığının ve MGK Genel 

sekreterliğinin  Gnkur Başkanlığına adresli olmayan, üstelik muhtelif tarihli bu sözde  belgelerin 

GNKUR MEBS BAŞKANLIĞI LOGOLU CD İÇİNDE NE ARADIĞI  İZAH EDİLEMEZ. Ayrıca Gnkur 

başkanlığına ait sözde temel belgelerin, 15 Temmuz kalkışmasında FETÖ üyesi (Korg) İlhan 

Talu’nun başında bulunduğu  Gnkur Personel Başkanlığına adresli (!) olması da bizce tesadüf 

değildir.  



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1066 / 1709 
 

 

Ancak mahkeme, bu sahte logolu çalıntı ya da üretilmiş CD içine,  JPEG  (resim) formatındaki 

bu  sözde belgelerin Gnkur Başkanlığındaki bilgisayarlardan kaydedildiğini üstelik bu işlemin 2007 

yılında ve  bir seferde yapıldığını iddia etmektedir. Bu farklı kurumlara ait sözde belgelerin tek 

bir bilgisayda bulunması (üstelik Gnkur Başkanlığı bilgisayarlarında), hatta bilgisayarlarda 

bulunması  dahi mümkün değilken, bu işlemin doğru olduğunu ileri sürmesi, akıl tutulması 

değilse KASITTIR.  

  

Yukarıda tek tek sayılan sözde belgeler,mahkemenin gerekçeli kararda dayanak aldığı 

üretilmiş/tahrif edilmiş sözde belgelerdir. Mahkeme sanıklarla ilgili  bu sözde belgelere atıf 

yaparak hüküm vermiştir. Bu sözde belgelerin bir kısmı kurumundan çalınarak üzerinde gerekli 

tahrifat yapılmak suretiyle, bir kısmı ise (Başbakanlık 406 sayılı kararına ait Başbakanlık dosya 

nushası) gerçek belge olarak, inandırıcılığı sağlamak üzere otel odalarında ya da güvenli 

mekanlarda, yaptıkları tahrifat izlerinin tespitinin mümkün olmaması için,  scanner cihazı ile 

taranmış ve soruşturma aşamasında üretilmiş CD içine yazdırılarak kumpas davasına monte 

edilmiştir.  Durum bu kadar açıktır. 

 

2) MAHKEMENİN CD 5’iN DELİL NİTELİĞİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÇELİŞKİSİ ;   

 

 Mahkeme G.K.s. 3439’da; “.. dijital delillerin değiştirilebilme kolaylığı ve sanal oluşundan 

hareketle hükme esas alınamayacak olduğunun ileri sürülmesi delil olgusuna aykırıdır. Kaldı ki, 

dijital deliller geçmişte de pek çok davada tartışılmış ve hükme esas alınmıştır.”  demekte ve 

devamında;  Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17.06.2003 tarih ve 2003/167-193 sayılı kararına 

atıfla,  bu örgütün lider kadrosunu yakalamak amacıyla örgüt liderinin kaldığı eve baskın 

yapıldığı, evinde yapılan aramada bilgisayar, CD ve disketlerin kurşunlanmış ve tahrip edilmiş 

halde bulunduğu, yapılan çalışmalar sonucunda bunlarda kayıtlı bir kısım bilgilerin kurtarıldığı, 

delillerin pek çoğu örgüt kurucusunun evinde ele geçen ve sanıklarca tahrip edilmiş dijital 

delillerin kurtarılabilir, kullanılabilir kısımlarından oluştuğu ve delillerin ele geçiriliş şekli 

bütünlüğü, birbirlerini doğrulaması, somut olgulara karşılık gelmesi, hayatın olağan akışı ve tüm 

dosya kapsamları ile birlikte değerlendirilmiş ve dijital deliller mevcut halleriyle ve taşıdıkları delil 

değerleri ölçüsünde hükme esas alındığı örnek olarak verilmiştir. 

 

Ancak  bu örnekte yer alan; CD nin ele geçirilişi, belgelerin birbirini doğrulaması, somut 

olgulara karşılık gelmesi vs. hiçbir bakımdan CD 5’in hukuki durumu ile bir benzerlik 

göstermemektedir. CD 5 ve içindeki sözde hiçbir belge hiçbir sanığın evinde ya da iş yerinde 

sanıkların kullanımında bulunan bilgisayardan ele geçirilmemiştir.   Hatta CD 5 in  oluşturulduğu 

bilgisayar dahi bulunamamıştır. CD 5 içinde ki sözde belgeler hiçbir gerçek resmi belge ile 

doğrulanmamıştır. Belge içerikleri, dilekçemizin yüzlerce sayfasında belgesi ile  açıklandığı gibi 

sahtedir ve hayatın olağan akışına uymayan ilaveler ve manipülasyonlarla doludur.  Kaldı ki, CD 5 

in Gnkur Başkanlığına ait olup olmadığı, üzerindeki (basılı) logonun ODTÜ bilirkişi raporunda 

belirtildiği gibi, sonradan imal edilerek herhangi bir CD üzerine yapıştırılmak sureti ile 

üretilmesinin son derece mümkün olduğu, bu hususta mahkemenin ve savcılığın hiçbir kriminal 

inceleme  yaptırmadığı  bilinmektedir. Kısaca, dilekçemizin pek çok maddesinde açıkladığımız 

gibi, CD 5 ve içindeki belgelerin tahrif edildiği ya da sonradan üretilmesi savunmasının,  söz 

konusu Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17.06.2003 tarihli kararı ile hiçbir ilişkisi ve hukuki 

benzerliğinin bulunmadığı açıktır. Ayrıca, bir kısım müştekinin aynı dijital belgeleri kopyalayarak 
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kendilerine ait CD içinde süpheli biçimde savcılığa vermeleri de CD 5 ve içindeki belgeleri 

doğrulayamaz. Bu konudaki manipülasyonlar da ilgili başlıklarda açıklanmıştır.  

 

Kaldı ki; mahkemenin ifade ettiği gibi CD 5, salt sanal oluşundan hareketle değil,  içindeki 

belgelerin sanıklar tarafından üretildiğine ilişkin  somut ilişkinin kurulamaması, içindeki sözde  

belgelerin özellikle FETÖ üyeleri Bilgili ve Köse işbirliği ile hazırlandığına dair somut örneklerle 

dolu olması, gerçek ıslak imzalı belgelerle doğrulanmaması ve diğer başlıklarda açıklanan bir dizi 

bilimsel ve hukuksal gerekçelerle hukuki delil niteliği taşımadığı savunulmuştur. Mahkemenin 

değerlendirmesi, örneğini verdiği yargı kararı ile uyumsuz, saptırma ve zorlamadır. Uyumsuz bu 

kararı örnek alan mahkeme, Balyoz ve Ergenekon kumpas davalarında bir gazetecinin 

bavulundan çıkan ve CD 5 ile aynı hukuksal akibete sahip dijital verilerle ilgili  Yargıtay ve 

Anayasa mahkemesinin kararlarına hiç değinmemiştir. Bu kararlar dilekçemizin 23.maddesinde 

incelenmiştir.  

 

 Mahkeme G.K.s. 3440’da; AİHM’nin, Balyoz kumpas davasında yargılanan ve  kumpas şehidi 

sanık Cem Aziz Çakmak’ın  ve  sanık Çetin Doğan’ın  haksız tutuklanmaları ile ilgili yaptıkları 

başvuru ile ilgili kararlarına atıf yaparak,   AİHM’nin bu sonuca, dava dosyasındaki aleyhte olan 

delil unsurlarını oluşturan DİJİTAL BELGELERİN GERÇEKLİĞİNİ DOĞRULAYAN BİLİRKİŞİ 

RAPORLARI, diğer yandan SAVUNMA MAKAMI TARAFINDAN SUNULAN VE BU DELİLLERİN 

İNANDIRICILIĞINA değinen aksi yönde kanaat bildiren bilirkişi raporlarını inceleyerek ulaştığının 

anlaşıldığını belirtmektedir.  

 

Mahkeme FETÖ kumpas davalarında (Balyoz, Ergenekon vs.), FETÖ üyesi bilirkişilerinin 

hazırladığı uydurma kumpas bilirkişi raporları ile, FETÖ üyesi savcının sözde inandırıcı 

savunmalarının AİHM tarafından dikkate alındığını ve başvuruların reddedilmesinden 

hareketle,  sözde CD 5 in delil niteliği taşıdığını ileri sürmektedir.  

 

Öncelikle;  Balyoz davasındaki  FETÖ üyesi bilirkişilerin raporu, her ne kadar kumpas ve 

gerçek dışı olsa da,  kumpasın hızla seyrettiği o dönemde  FETÖ üyesi savcının kumpas 

iddianamesini destekleyen sözde belgeleri doğrulayan  uydurma  bilirkişi raporunun bulunduğu 

bilinmektedir. Bu uydurma bilirkişi raporunun gerçek olup olmadığı hususu, AİHM nin itiraza 

konu dava kapsamında incelediği ve karara bağladığı bir konu da değildir. Ancak, mahkemenin  

özenle gözden kaçırmaya çalıştığı  husus şudur;  ÖRNEK AİHM KARARININ AKSİNE, BU DAVA DA 

CD 5 İLE İLGİLİ  DİJİTAL BELGELERİ DOĞRULAYAN BİLİRKİŞİ RAPORU YOKTUR. Balyoz kumpas 

davasının hukuki safhasındaki  AİHM kararlarını örnek gösteren mahkeme, sahte CD 5 in ve 

içindeki belgelerin  zımnen hukuki delil niteliği taşıdığını ilişkisiz örneklerle anlatma çabasına  

girişmiştir.  

 

ESAS KONU, BİLİMSEL AÇIDAN VE CMK MD.134’E GÖRE DELİL NİTELİĞİ TAŞIMADIĞI 

BİLİRKİŞİ RAPORLARI  İLE TESPİT EDİLMİŞ VE HİÇ BİR KAYNAKTAN ISLAK İMZALI ASLI ORTAYA 

KOYULARAK TEYİT EDİLMEMİŞ SAHTE DİJİTAL BELGELERİN, AYM KARARLARINA  RAĞMEN 

HUKUKİ DELİL NİTELİĞİ TAŞIYIP TAŞIMADIĞIDIR. AİHM kararının bu esasla ve CD 5 in hukuki 

durumu ile hiçbir ilişkisi yoktur. Mahkemenin ilgisiz üstelik FETÖ kumpası olduğu yargı kararı ile 

ortaya çıkmış örneklerle CD 5 i aklamaya çalıştığı, imzasız, sahte dijital verileri tek başına atılı suça 

dayanak aldığı anlaşılmaktadır.  
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 Mahkeme G.K.s.3440’da;  “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Mahkemece de vurgulandığı gibi 

iç hukukun ve ulusal yargının yetki alanına giren delilerin kabul edilebilirlikleri veya bunların 

değerlendirilmeleriyle ilgili konularda bir kural koymamaktadır. (Garcia Ruiz-İspanya Davası, 

21.01.1999, §28)”  demektedir. AİHM delillerin kabul edilebilirlikleri konusunda bir kural koymasa 

da, bu kararın, mahkemeyi de bağlayan  CMK ve Anayasa mahkemesinin kararlarını yok sayarak, 

bilimsel gerçekliğe de aykırı şekilde, istediği her türlü hukuk dışı delili  koşulsuz tam bir serbesti 

içinde delil  kabul etme takdir hakkının varlığına işaret etmez. Aksi durum  (ki aynen 

gerçekleşmiştir)  kuralsızlık ve keyfiliktir.   

 

 Mahkeme G.K.s. 3441’de; “CD5'in 25/05/2007 tarihinde saat 14:54'e oluşturulduğu, CD5'in 

TEK SEFERDE YAZILDIĞI, İLK YAZMADAN SONRA EKLEME ÇIKARMA YAPILMADIĞI ve yazma 

işleminin Nero Buming Rom CD yazma uygulamasının 7.8.5.0 sürümü kullanılarak yapıldığı tespit 

edilmiş olmakla; bu CD yer alan bilgi ve belgelerde üç raporun birbirini teyit etmesi nedeniyle 

25.05.2007 tarihinden sonra DEĞİŞİKLİK YAPILMADIĞI MAHKEMEMİZCE KABUL EDİLMİŞTİR. 

Böylelikle; dijital delillerin ele geçirilmesinden sonra kolluk veya adli makamlar elinde 

değiştirilmiş olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıkça anlaşılmıştır.”  Demektedir.  

 

Bu tespitin hukuki ve bilimsel bir değerinin olmadığı, sahte CD 5 in her durumda kolluk ve 

adli makamlar elinde değiştirilme imkanının bulunduğu ve bu hususun bilirkişi ve uzman 

raporları ile sabit olduğu, delil niteliği taşımadığı (CMK m.134) ve karara esas alınamayacağı  

dilekçemizin 23.maddesi ile 20.YYY. maddesinde açıklanmıştır. 

 

 Mahkeme G.K.s.3449’da; “CD5'ten elde edilen belgelerin doğruluğunun mahkememizce teyidi 

gerekmektedir. Bu delillerin doğruluğu, belge asılları süreleri dolduğu için imha edilmeleri 

sebebiyle kurumlarınca teyit edilemediği ancak imha tutanakları gönderilerek konu, tarih, gizlilik 

derecesi, sayı ve ara numaraları ile aynı belgeler olduğunun tespit edildiği, zira olmayan 

belgenin imhasının mümkün olmadığı, CD5'ten elde edilen belgeleri düzenleyen Genelkurmayda 

çalışan belgeyi düzenlemeye görevli ve yetkili kişilerin belgeyi kendilerinin düzenlediği 

yönündeki hukuken geçerli beyanları, imza bloğunda adı veya imzası olanlar tarafından 

doğrulanan belgeler, birden fazla müşteki tarafından ibraz edilen belgeler, yine resmi kurumlar 

olan Genelkurmay Başkanlığından, MGK Sekreterliğinden, Yüksek Öğretim Kurumunudan, TBMM 

Darbeleri Araştırma Komisyonundan gönderilen belgeler, CD de yer alan sanıkların da bizzat ibraz 

ettikleri belgeler doğruluğu teyit edilmiş olup her delil yönünden bu husus delilin sonuna yazılmış 

ve hükme esas alınmıştır.”  Demektedir. 

 

YUKARIDA SAYILAN TESPİTLERİN TAMAMI GERÇEK DIŞIDIR;    

 

İmha tutanaklarının sahte olduğu, imha tutanaklarında adı geçen belgelerin (ki  sahte 

tutanaklarda imha edildiği belirtilen sadece birkaç adet belgedir. Yüzlerce sahte belgenin imha 

tutanağı da zaten mevcut değildir) sahte CD 5 deki belge içeriğinin doğruluğuna ve tahrif 

edilmediğine delil gösterilemeyeceği, imha tutanaklarının asıllarının sayfa adetlerini gösterir 

sütunlarının FETÖ üyesi Bilgili tarafından kapatılarak tahrif edilmiş tutanak fotokopilerinin adli 

emanete verildiği, belge sayfa sayılarının uyuşmadığı dilekçemizin ilgili maddelerinde 

açıklanmıştır. 
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Gnkur Başkanlığında çalıştığı  ifade edilen, mahkemenin neredeyse tüm belgelere tanık 

gösterdiği zaten ne yazdığını hatırlaması mümkün olmayan devlet memurlarından   başta Recep 

Durlanık ve Ömer Özkan olmak üzere ve diğerleri duruşmada net bir şekilde iddia makamı 

tarafından baskıya maruz kaldığını, tehdit edildiklerini ve ifadelerinin değiştirildiğini 

mahkemedeki  hukuken geçerli beyanlarında açıklamış ve sanıklar tarafından suç duyurusunda 

bulunulmuştur. Bu husus gerekçeli kararın pek çok kısmında olduğu gibi, bu kısımda da mahkeme 

tarafından kasıtla gizlenmiştir. Kaldı ki bu tanıklar, hiçbir belgenin içeriği hakkında bilgi sahibi 

olmadıklarını, hiçbir belge içeriğini hatılamadıklarını da ayrıca beyan etmişlerdir. Tanıkların 

saptırılmış/ilave edilmiş savcılık ifadelerinde ki tutarsızlıklar da dahil, bu husus dilekçemizin her 

belge için yapılan tahrifat ve sahteliğin açıklandığı ilgili maddelerinde incelenmiştir.   

 

Gnkur Başkanlığından gönderilen belgelerdeki somut sahtecilik, MGK Sekreterliğinden 

gönderilen belgelerin  MGK Genel Sekreterliğinden değil, MGK Genel Sekreterinin savcıya yazdığı 

özel mektup ekinde ve içeriğinde ne olduğu belli olmayan şekilde gönderildiği, bu belgelerin 

kurumsal ve delil niteliği taşımadığı, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonundan gönderilen 

belgelerin diğer belgelerle uyuşmadığı, iddianame ve gerekçeli kararda sanıklar lehine olan 

kısımların dahi gizlendiği dilekçemizin ilgili maddelerinde belgesi ile açıklanmıştır. 

 

Müştekilerin kendi şahsi CD lerine, bir kısım belgeleri  kopyalayıp monte ettiği, hatta bir 

kısım belgelerin tahrif edilerek sahte belgelerin üretildiği ve bu CD ler içine yerleştirilerek 

savcılığa teslim edildiği dilekçemizin ilgili kısımlarında belgesi ile açıklanmıştır. Bu sözde 

çoğaltılmış dijital kopya belgelerin, CD 5 içindeki sözde belgeleri teyit etmesi hukuken ve teknik 

olarak mümkün değildir.   

 

Sanıkların bizzat ibraz ettiği belgelerin,  CD 5 deki sözde belgeleri teyit ettiği doğru değildir. 

Aksine, sanıkların ibraz ettiği birkaç adet olan belge,  gerekçeli kararda dikkate alınmamış,  bu 

belgeler atılı suça delil gösterilen belgeleri de yalanlamaktadır. Buna örnek olarak sanık Çetin 

Doğan’ın taslak olduğunu belirterek ibraz ettiği  ve gün bilgisi bulunmayan “ NİSAN 1997” tarihli  

“Batı Harekat Konsepti” isimli belgedir. Sanık Çetin Doğan bu belgenin taslak ve  Hasan Celal 

Güzel’in DGM ye dilekçe ekinde sunduğu belge olduğunu, iddianamede yer alan “6 Mayıs 1997 

tarihli Batı Harekat Konsepti” ile aynı olmadığını, 6 Mayıs tarihli belgenin sahteliğini ve tahrif 

edildiğini gösteren delil olarak  ibraz etmiştir. Ancak mahkemenin bu kısımda da, bu hususu 

çarpıtarak tam aksi yönde bir tespitle ve gerçek dışı ifadelerle, atılı suça sözde delil yaratmaya 

çalıştığı görülmektedir.  

 

3) CD 5 İLE İLGİLİ GNKUR ASKERİ SAVCILIĞINCA YAPILAN SORUŞTURMA, GÖREVSİZLİK 

KARARI, CD 5’İN (A.3278) 2007 YILINA AİT OLDUĞU İZLENİMİ YARATILMASI, GNKUR 

KARARGAHINDAN ÇIKARTILMASI / ÇALINMASI / TAKLİT OLARAK ÜRETİLMESİ  VE 

SORUŞTURMADAN ÇIKAN SONUÇLAR;  

 

Tamer Tatar’ın  savcılığa elden teslim ettiği ve dava dosyasında CD 5 olarak tanımlanan  

Gnkur Başkanlığı Logolu Seri No. A.3278 (el yazı) ve  lazerle yazılmış A5J21I2222525 bulunan 

CD’nin karargah dışına çıkartılması iddiası ile ilgili olarak; Yıldırım Türker, Çevik Bir, Vural Avar, 

Adem Demir, Lokman Ekinci ve  Çetin Doğan vekilleri tarafından söz konusu CD nin aidiyetinin 

hangi başkanlık  ve hazırlayanların kimler olduğu hakkında bilgi verilmesini Gnkur Başkanlığından 
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talep etmiş, yapılan inceleme sonrasında 14 Haziran 2013 tarih ve AD.MÜŞ.2013/251-173 sayılı 

soruşturma emri verilmiş ve  Gnkur Askeri savcılığınca yürütülen soruşturma sonucu 2 Eylül  

2016 tarih 2013/325 E ve 2016/16 K sayılı kararı ile görevsizlik kararı verilmiştir. 

 

Bu soruşturma sonucu 2016 yılında görevsizlik kararı verilmiş ise de; yürütülen soruşturma 

sırasında yapılan incelemede  CD 5 in akibeti ile ilgili önemli tespitlerin yapıldığı anlaşılmıştır. Bu 

tespitler gerekçeli kararda yer almamış ve değerlendirilmemiştir. CD 5 in Gnkur Başkanlığındaki 

akibeti, karargah dışına çıkartılması ve Askeri savcılık soruşturması safahatından  elde edilen 

tespitler aşağıda özetlenmiştir;  

 

a. A.3278 SERİ NUMARALI SAHTE CD5 2007 YILINA AİT DEĞİLDİR.  2012 yılında bir 

kısım sanık avukatlarının CD 5 in Gnkur Başkanlığından karargah dışına çıkartılması konusundaki 

bilgi talebi ve şikayeti üzerine açılan soruşturma;  halen FETÖ Askeri Yargı davasında FETÖ üyesi 

olarak yargılanan  ve TSK dan ihraç edilen (Hakim Binbaşı) eski Askeri savcı UĞUR AYDIN 

tarafından yürütülmüş ve FETÖ kalkışmasına kadar, FETÖ talimatı olduğundan şüphe 

duymadığımız  örgüt iradesi ile  sürüncemede bırakılarak, atılı suçla ilişkili kumpasın dışında, 

askeri disiplin mevzuatı ve As.C.K. açısından da ayrıca suç teşkil ettiği açık olan hususlarla ilgili bir 

işlem dahi yapılmamış, CD 5 in karargah dışına çıkartılması veya esasen  böyle bir CD nin hiçbir 

zaman Gnkur Başkanlığında 2007 yılında (2000 yılı öncesine kadar) var olmadığı, kumpasçılar 

tarafından piyasada taklit olarak serigrafik baskı ile logoları basılıp, rastgele bir seri 

numarasının CD üzerine elle yazılarak üretildiği ya da 1999-2000 li yıllara ait olan A.3278 seri 

numaralı CD’nin Gnkur Başkanlığından 2007 yılında çalındığı ve Gnkur Başkanlığına ait olduğu 

izlenimi yaratan, sahte CD 5’in 2007’ye ayarlanmış yazılma tarihi ile  eşleştirme çabalarına 

ilişkin kumpas işbirliği karartılmıştır.  

 

A.3278 seri numaralı CD 5 in, 2007 yılında Gnkur.Kh.ve Des.Kt.Grp.K.lığında mal sorumlusu 

olarak görev yapan İkm.Bçvş. Hüseyin ALAÇAM tarafından, aynı birlikte Per.Ks.İd.İşl.Astsb. olarak 

görev yapan Per.Kd.Bçvş.Mahmut KISKACI’ya teslim edildiği, Mahmut Kıskacı’nın  içinde CD 5 ( 

A.32 78 seri numaralı) Gnkur MEBS Başkanlığı logolu,  3250-3299 seri numaralı  50 kadar CD yi 

kayıtlı olarak teslim aldığının kayıtlardan anlaşıldığı belirtilmektedir. Savcılık kararından alıntı 

aşağıdadır (2.sayfa);  
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FETÖ üyesi Uğur Aydın tarafından başlatılan Askeri Savcılık soruşturmasında yer alan bu 

ifadeler ve  savcılığa gönderilen M.Köse enjekteli tespitler doğru değildir, belgesi yoktur;   

 

FETÖ savcısı Uğur Aydın’ın başlattığı Askeri savcılık soruşturmasında yer alan ve sanık 

avukatlarına da gönderilerek dosyaya dahil edilen tek belge olan CD seri numaraları (3250-3299) 

yazılı TEK SAYFALIK TESLİM TUTANAĞINDA;   BU BELGENİN 1997 YILINA AİT OLDUĞUNA İŞARET 

EDECEK HİÇ BİR BİLGİ YOKTUR. SÖZ KONUSU BELGEDE,  İÇİNDE A.3278 (CD5) SERİ NUMARASI 

OLAN BİR CD NİN HÜSEYİN ALAÇAM TARAFINDAN  TESLİM EDİLDİĞİNE DAİR İMZA VE  AMİR 

ONAYI DA YOKTUR.  Teslim tutanağı aşağıdadır;  
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FETÖ üyesi Uğur Aydın’ın başlattığı, daha sonra görevsizlik kararı verilen Askeri Savcılık 

soruşturmasında;  sahte CD 5’in tek seferde yazıldığı (ayarlandığı)  tarihin  2007  yılı olması 

nedeni ile,  BU BİLGİ İLE EŞLEŞTİRMEK, A.3278 SERİ NUMARALI SAHTE CD 5’İN  GNKUR 

BAŞKANLIĞINA VE 2007 YILINA AİT OLDUĞU, GENKUR BAŞKANLIĞINDAN BU TARİHTE 

ÇALINDIĞI  İZLENİMİ YARATMAK ÜZERE,  ÖZELLİKLE 2007 YILI VURGULANARAK, TEK SAYFALIK 

BELGEDE YER ALMAYAN BİLGİLERİN,  ASKERİ MALZEMENİN ÇALINMASI KILIFI ALTINDA,  FETÖ 

ÜYELERİ UĞUR AYDIN VE M.KÖSE TARAFINDAN SORUŞTURMA DOSYASINA  ENJEKTE EDİLDİĞİ 

AÇIKÇA ANLAŞILMAKTADIR.  

 

Bu belge üzerinde A.3278 seri numarasının 2007 yılına ait olduğuna işaret eden hiçbir bilgi 

bulunmadığı gibi, belgedeki seri numaralarının anlamsız bir şekilde 60.000 ne kadar yükselip, 

sonra tekrar 3000 lere düşmesi de zaten tahrifatı açıklamaktadır. Gnkur Başkanlığında yıllara 

göre CD lere verilen seri numaralarının;  

 

2001 yılında “A.04358” olduğu,  beş haneli  kullanıldığı,  2001 yılında CD seri numaralarının 

“4.000” seviyesinde olduğu,. 

 

2005 yılında “A.24113” olduğu,  beş haneli  kullanıldığı,  2005 yılında seri numaralarının 

“24.000” seviyesine ulaştığı görülmektedir.  Özetle;  

     BELGENİN DÜZENLENME TARİHİ BELLİ DEĞİL.  BELGE ONAYI YOKTUR 

61.101 

3.278 

(CD 5) 

 

 

2.993 

53.301 

2012 YILINA AİT “ASLI GİBİDİR”  KAŞESİ                                           
ADEM DOĞAN PER.ÜTĞM.(2007 P76) PER. KISIM AMİRİ 
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2001     YILINDA ………. A.04358 (dört bin seviyesi) 

2005  YILINDA ……….A.24113  (yirmidört bin seviyesi) seri numaralarının verildiği, 

iddianameden (s.1636) ve dosyaya bulunan Gnkur başkanlığı logolu (2001 ve 2005 yıllarına ait 

General-Amiral Semineri konulu)  2 adet CD üzerindeki seri numaralarından anlaşılmaktadır. (Bu 

konu dilekçemizin 23. Maddesinde açıklanmıştır) 

 

2007 YILINDA (ÜÇ BİN MERTEBELİ) A.3278 SERİ NUMARASININ VERİLMESİ MÜMKÜN 

DEĞİLDİR. 2007 YILINA AİT OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN BU UYDURMA SERİ NUMARASININ GNKUR 

MEBS BAŞKANLIĞI KAYDI DA YOKTUR  

 

b. CD’5 İN GENKUR BAŞKANLIĞI BİLGİSAYARLARINDA YAZILDIĞINA YÖNELİK, ANA 

SUNUCUDA (SERVER) HİÇ BİR İZ BULUNAMAMIŞTIR;  

 

Gnkur Askeri Savcılığınca yapılan soruşturmada da  sahte CD 5’in Genkur Başkanlığında 

25.05.2007 tarihinde her hangi bir bilgisayarda yazma işlemi yapıldığına dair HER HANGİ BİR İZE 

RASTLANMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. Savcılık suşturmasından alıntı aşağıdadır;  

 

 

 
 

Balyoz kumpas davasında da olduğu gibi söz konusu CD’ye sahte belgelerle birlikte suç 

unsuru bulunmayan ilgisiz  gerçek belgeler de taranarak (JPEG dosyası olarak) yüklenmiş, bu 

suretle sahte belgeler için gerçek algısı yaratılmak  istenmiştir. Sahte belgelerin gerçek olduğunu 

somut bulgularla ortaya konmasının olanaksızlığını bilen davayı kotaranlar imha tutanaklarını da 

tahrif etmek/sahte olarak yeniden üretmek suretiyle delil yaratmaya çalıştıkları da tespit 

edilmiştir. Bu husus her bir belge ile ilgili başlıkta detaylarıyla açıklanmıştır. 
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c. O DÖNEMDE CD’LERİN TESLİMİ KONUSUNDA CİDDİ KAYIT TUTULMADIĞI 

ANLAŞILMIŞTIR.  

 

Ancak; kararda  Hüseyin Alacam’ın içinde CD 5 de (A.3278 S.N.)  bulunan 50 kadar CD yi, seri 

numaraları (3250-3299) belirtilerek ve kaydı yapılmak sureti ile Mahmut Kıskacı’ya teslim ettiği 

kayıtlardan anlaşıldığının  BİLDİRİLDİĞİ BELİRTİLMEKTEDİR.  

 

Ancak, Mahmut Kıskacı ile Hüseyin Alaçam’ın; “o dönemde ciddi kayıt tutulmadığı, bu 

günkü gibi bir hassasiyet olmadığı” nı ifade ederek,  A.3278 seri numaralı CD’nin hangi yıla ait 

olduğunu bilmedikleri anlaşılmaktadır.  Savcılık kararından alıntı aşağıdadır ;  

 

 
 

d. CD 5 ÜZERİNDE  YAPIŞKAN BİR BARKOD YOKTUR. “A3278” EL İLE YAZILMIŞTIR. 

YANİ CD DEĞER KAZANMAMIŞTIR.  DOSYADA BULUNAN CD 5 GNKUR BAŞKANLIĞINA AİT 

RESMİ İŞLEM GÖRMÜŞ BİR CD DEĞİLDİR.   

 
Askeri savcılığı soruşturma dosyasında;  CD lerin seri numaraları belirli BARKODLAR İLE 

kayıtlı olarak teslim aldığı,  “verilen barkodun hangi CD ye yapıştırılacağına alan birimin karar 

verdiği, CD lerin barkod numarası alındıktan sonra değer kazandığı” ifade edilmektedir.   

 

YANİ, CD SERİ NUMARALARININ  BASILI BARKOD ŞEKLİNDE VERİLDİĞİ VE CD ÜZERİNE 

YAPIŞTIRILDIĞI, CD NİN BU BARKOD YAPIŞTIRILDIKTAN SONRA DEĞER KAZANDIĞI 

ANLAŞILMAKTADIR. CD 5 ÜZERİNDE YAPIŞTIRILMIŞ BİR BARKOD YOKTUR. “A3278” EL İLE 

YAZILMIŞTIR.  Dosyada bulunan CD5 Gnkur Başkanlığına ait, değer kazanmış, resmi işlem 

görmüş bir CD değildir.  Savcılık kararından alıntı aşağıdadır (2.sayfa);  
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Adli Emanette bulunan CD 5’in  görüntüsü aşağıdadır;              

                             
e. ASKERİ SAVCILIK, CD5 İLE İLGİLİ ATILI SUÇTAN BAĞIMSIZ OLARAK AS.C.K.VE 

DİSİPLİN MEVZUATINDA AYRICA SUÇ TEŞKİL EDEN “ASKERİ MALZEMENİN BİRLİK DIŞINA 

ÇIKARTILMASI/ÇALINMASI KONUSUNDA BİR KARAR VERMEMİŞ, SORUŞTURMAYI ATILI SUÇLA 

İLİŞKİLENDİP “GÖREVSİZLİK KARARI” VERMİŞTİR. 

 

Kararda; CD 5 in Ankara 5 A.C.Mah.de görülen davadaki safahati özetlenmiş, As.Y.U.K.’un 

9.maddesine ve Anayasanın 145.maddesine atıfla CD 5’in  devam eden davanın esas delili 

olduğundan bahisle soruşturma konusunun askeri yargının görev alanına girmediği kanaatine 

ulaşıldığı ifade edilmiştir.  Savcılık kararından alıntı aşağıdadır (6.sayfa);  

 

 

 

Ancak; söz konusu savcılık kararının “olay” kısmında ifade edildiği gibi, askeri savcılığın 

soruşturma konusu; sadece “Gnkur MEBS Başkanlığı logolu A.3278 seri numaralı CD nin 

karagah dışına çıkartılması”dır.  Gnkur Başkanlığında her hangi bir askeri malzeme ya da evrakın 

ya da materyalin karargah dışına çıkartılması, o malzemenin karıştığı suçtan bağımsız olarak, 

öncelikle mevcut emirler, yönergeler ve askeri mevzuata  aykırılıkla işlenen As.C.Kanunu ve 

    A 3278 
Asetat kalemi ile       

elle yazılıdır 

BARKOD YOKTUR 

      A5J2112222525 

Firmanın Lazer ile yazılmış 
ticari ürün kodu. Gnkur 
Başkanlığı ile bir ilgisi yok. 
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Askeri disiplin mevzuatı kapsamında ayrıca  suç teşkil eden bir eylemdir. Adı geçen  askeri 

şahıslara belli bir vazifeyi ifa etmek üzere verilen bu görev (askeri malzeme olan MEBS Başkanlığı 

logolu ve seri numaralı CD lerin tahsis edildiği yerde kullanılmasını sağlamak üzere, mevcut 

mevzuat ve emirlere uygun şekillde dağıtımın yapılması) verilen emre aykırılıkla görev 

savsaklanmak sureti ile işlendiğinden,  görevi ihmal ve emre itaatsizlik suçunu teşkil eder ki, bu 

husus 28 Şubat davasından bağımsız, askeri kişiler bakımından TCK’da karşılığı olmayan,  

tamamen askeri mahkemelerin görev alanına giren ayrı bir askeri suçtur. Ancak savcılık,  2012 

yılında açılan soruşturmayı 2016 yılı Eylül ayına kadar sürüncemede bırakarak hem 28 şubat 

davasında esas savunma delilinin karatılmasına, hem de askeri mevzuata aykırılıkla işlenen 

askeri bir suçun askeri yargıdan kaçırılmasına neden olmuştur.  

 

Kaldı ki; sivil yargı,  askeri bir şahsın askeri bir vazifeyi ifa ederken işlediği emre itaatsizlik, 

görevi ihmal, askeri malzemenin kaybına neden olmak gibi, askeri disiplin mevzuatı ve 

As.C.K.nunda sayılan, askeri mahkemelerin görev alanına giren askeri suçlarda yetkili değildir.   

Savcılığın, söz konusu askeri suçlar yönünden süpheliler hakkında bir karar vermeden,  görevsizlik 

kararı vermesi hem hukuk dışıdır, hem de şüphelilerin  soruşturma sonucu askeri suçlar 

bakımından yargıdan kaçırılması şüphelidir. Bu soruşturmanın, FETÖ Askeri Yargı davasında FETÖ 

üyesi olarak yargılanan  ve TSK dan ihraç edilen (Hakim Binbaşı) eski Askeri savcı UĞUR AYDIN 

tarafından yürütülmüş  olması da bir kez daha şüphelidir. 

 

f. “GÖREVSİZLİK ”KARARI VERİLEREK SEVK EDİLEN DOSYA, ANKARA 

C.BAŞSAVCILIĞINCA SÜRÜNCEMEDE BIRAKILMIŞ, BU GÜNE KADAR BİR KARAR VERİLMEMİŞTİR.  

 

Gnkur Askeri savcılığının  4 yılın sonunda 2 Eylül 2016 da verdiği görevsizlik kararı ile  

soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiş ancak, bu güne kadar soruşturma ile 

ilgili bir gelişme görülmemiştir. Sonuçta 2012 yılından başlamak üzere şikayet ile ilgili 7 yıl süren 

savcılık aşaması tamamlanamamış, CD 5 in akibeti ve deliller karartılmıştır. Son olarak, Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmanın safahatı hakkında bilgi talep edilmiştir. Sanık Yıldırım 

Türker’in avukatı tarafından Ankara C.Başsavcılığına verilen dilekçe aşağıdadır;  
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Sonuç olarak; Mahkemenin  CD 5 ile ilgili her türlü  değerlendirmesinin,  örnek verdiği AİHM 

ve yargı kararları ile  hukuki statüsü arasında ilişki bulunmadığı, bilirkişi ve uzman raporlarında yer 

alan bilimsel gerçekliğe aykırı olduğu görülmektedir. CD 5  CMK m.134’E UYGUN DELİL NİTELİĞİ 

TAŞIMAMAKTADIR.  

 

AAAA. (55). BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN YASAL DAYANAKLARINA İLİŞKİN BEYANLAR VE 

DELİLLER İLE STATÜSÜ VE YASAL ZEMİNİ OLUP OLMADIĞINA DAİR DEĞERLENDİRME ve BÇG İLE 

İLGİLİ SAVUNMALARIN DEĞERLENDİRMESİ, (G.K.s.3449-3464) :  

 

MAHKEME, BÇG NİN YASAL DAYANAKLARINA İLİŞKİN BEYANLAR  VE SAVUNMALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ GÖRÜNTÜSÜ ALTINDA, BİR KISIM SANIKLARIN ÇARPITILAN SAVCILIK VE 

İLK İFADELERİNDEN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZUP ÇARPITARAK YAPTIĞI  ÖZETLERE,  İLGİSİZ 

SÖZDE BELGELERE DAYANAN  İDDİALARA YER VERMİŞTİR. BU KISIMDA, SANIKLARIN 5 YIL 

BOYUNCA YAPTIĞI KAPSAMLI SAVUNMALAR VE ORTAYA KOYDUĞU DELİL VE BELGELER 

DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR. MAHKEME, SANIK SAVUNMALARININ  VE BELGELERİN, YAPTIĞI BU 
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ÖZETTEN İBARET OLDUĞU İZLENİMİ YARATIP, ÇARPITTIĞI TESPİTİNE, İDDİASINA  VE  SAHTE 

BELGELERE GEREKÇE UYDURMAYA ÇALIŞMIŞTIR.  

   

Mahkeme bu bölümün başında, BÇG nin yasal dayanağına ilişkin işine geldiği gibi tespit ettiği 

beyan, delil ve sanık savunmalarını; 29 madde halinde bir değerlendirme yapmadan sıralamış,  

devamında “BÇG İLE İLGİLİ SANIK SAVUNMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ” şeklinde bir başlık 

yazarak, bu başlık altında sanık savunmalarını değerlendiriyor izlenmi yaratıp, yine özellikle Taner 

Baytok’un kitabından alıntıları ve kendi iddialarını değerlendirmeye devam etmiştir. MAHKEME 

SANIKLARIN 5 YIL BOYUNCA BÇG NİN YASAL DAYANAKLARI İLE İLGİLİ YAPTIĞI ESAS 

SAVUNMALARI DEĞERLENDİRMEMİŞTİR.  SADECE DEĞERLENDİRİYOR İZLENİMİ YARATMIŞTIR.  

 

Mahkemenin bu kısımda gizlediği ve özellikle kaçırdığı kapsamlı sanık savunmalarına 

sadece birkaç örnek olarak; İrticanın 1972 yılından bu yana, Bakanlar Kurulu kararı ile 

yürürlüğe giren Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde bir iç tehdit olarak tarif edildiği ve TSK ya 

görev ve sorumluluk verildiği, MGSB’ni dosyadan özellikle kaçırıldığı ve bu konuda suç 

duyurusunda bulunulduğu, tüm devlet kurumlarınca bu tarihten itibaren irtica ile mücadeleye 

zaten başlandığı, BÇG nin, MGK KARARLARINA YA DA BAŞBAKANLIK DİREKTİFİNE DAYANARAK 

DEĞİL, Anayasa, bir dizi mevzuat ve MGSB’de TSK ya zaten verilmiş bulunan görev ve sorumluluk  

kapsamında, irticanın geldiği vahim durumu ortaya koyan ve tüm devlet kurumlarını bu yönde 

harekete geçiren MGK KARARLARI VE HÜKÜMET DİREKTİFLERİ DE  DİKKATE ALINARAK  

kurulmuştur. 

 

 TSK’nın İrtica İle mücadelede temel mevzuatından birisi olan ve Gnkur Bşk.lığından dosyaya 

gönderilen “MY 114 1 A/B” (TSK İstihbarata Karşı Koyma, Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi) 

dokümanın Nato, Bakanlıklar, MİT ve diğer ilgili devlet kurumlarında bulunduğu ve yapılan 

işlemlerin zaten bilindiği, TSK nın İstihbarat üretme görevinin mutlak ve kesin olduğu ve FETÖ 

üyesi savcı ve mahkeme tarafından iddia edildiği gibi İstihbarat görevinin mevzuatta İÇ-DIŞ 

olarak ayrılmadığı ve ayrılamayacağı, istihbarat görevinin TSK’nın, iç Hizmet Yönetmeliğinin 

85/1 nci maddesinde “Vazifesi, Türk Yurdu ve Cumhuriyetini İÇ VE DIŞA KARŞI, lüzumunda 

silahla korumak” şeklinde ifade edilmiş bulunan VAZİFESİNİN BİR  FONKSİYONU OLDUĞU, TSK 

istihbarat konusunda teşkilatlanma ve sınırlamaya tabi olmaksızın  her türlü  İÇ-DIŞ istihbaratı 

üretme  yetkisinin  1324 ve 2937 S.K.lar başta olmak üzere dilekçemizde sayılan daha bir çok 

mevzuat ile  TSK nın görev yetkisi dahilinde olduğu, MİT Müsteşarlığı da dahil olmak üzere, 

istihbarat üretme tekeline sahip bir kurumun bulunmadığı, her devlet kurumunun kendisine 

mevzuatla verilen görev kapsamında istihbarat oluşturma görev ve yetkisine zaten sahip olduğu, 

üstelik TSK nın istihhbarat fonkisyonun icrasında, diğer devlet kurumlarına göre farklı özellik ve 

geniş yetkilere de sahip olduğu, mahkemenin de böyle bir ayırım yapma yetkisinin bulunmadığı, 

mahkemenin bu kısımda yaptığı BÇG ile ilgili değerlendirmelerin kaynağını oluşturan CD 5 in 

içinde yer alan, Gnkur Başkanlığından gönderilen ve müştekilerin teslim ettiği fotokopi BÇG 

belgelerinin sahteliğini ortaya koyan savunmalara hiç yer vermemiştir. BUNLAR BÇG NİN YASAL 

DAYANAĞINA İLİŞKİN SAVUNMALARIMIZDAN SADECE BİR KAÇ  ÖZET ÖRNEKTİR.   

 

Bu kısımda yapılan yargı aldatmacası; önce sanık savunmalarının, BÇG nin yasal 

dayanaklarının ve delillerin ÇARPITILAN BU ÖZETTEN İBARET OLDUĞU İZLENİMİ YARATAN BİR 

TESPİT ORTAYA KOYMAK, sonrasında bu tespitler doğruymuş ve sadece bu savunma ve 
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belgelerden ibaretmiş gibi, kendi gerçek dışı tespitine, gerekçesiz gerekçe uydurarak sanık 

savunmalarını reddetmektir.  BU KISIMDA YAPILAN TAM DA BUDUR.  

 

Bu bölümde; mahkeme heyetinin gerçek dışı tespitleri ile ilgili değerlendirmelerimize 

geçmeden önce, dilekçemizde belgesiyle açıkladığımız, bu siyasi davanın nasıl kurgulandığını da 

hatırlatarak bazı  temel tespitlerde bulunmak kaçınılmazdır;  

 

Tüm sanıkların savunmalarından ve gerçek belgelerden de görüldüğü gibi, esasen 10 Nisan 

1997 tarihinde bizzat Gnkur Başkanının emri ile kurulan Batı Çalışma Grubunda geçici olarak 

görevlendirilen 8-10 kişilik küçük rütbeli personel ile  Anayasa ve yasalardan aldığı açık ve kesin 

yetki ile BÇG nin kurulma emrini veren komuta kademesi ile birlikte, soruşturma aşamasında, 

davaya 103 sanığın dahil edilmesi tesadüf değildir. BU SİYASİ DAVANIN,  SAHTE DELİL VE 

GEREKÇE ÜRETME EYLEMİNDE KULLANILMASI İÇİN TEZGAHLANMIŞTIR.  

 

Bu siyasi davanın kurgulanması için yaratılan sahte belgelerin, BÇG de çalışmamış ve  

varlığından bile haberdar olmayan sözde süphelileri bir araya toplayarak,  sözde “BÇG Telefon 

Rehberi” sözde” BÇG Giriş Kartı” sözde “brifing yansıları” gibi sahte CD 5 de yer alan ve 

işbirlikçilerinin getirdiği ve CD ler içine yerleştirilmiş binlerce kumpas belgesine, bu sanıklarında 

isimlerini monte edilip, FETÖ üyesi savcının “ISLAK İMZALI GERÇEK BELGELER”, “GNKUR 

BAŞKANLIĞINCA DOĞRULANAN BELGELER” “FİLANCA DA BU BELGEYİ DOĞRULADI” gibi 

korkutma ve işbirliği teklifleri eşliğinde yürütülen bu davada, şüphelilerin (!) varlığından bile 

haberdar olmadıkları belgelerin değerlendirilmesini sağlayıp, üstelik bu ifadeleri dahi yeterli 

görmeyen FETÖ üyesi savcının, süpheli ifadelerini tahrif ederek kumpasa uyumlu hale getirmesi  

ile başlatılan SİYASİ BİR DAVADIR.   

 

Soruşturma aşamasında, özellikle BÇG ile hiçbir ilişkisi bulunmayan (sözde) şüpheliler, 

FETÖ üyesi savcılar tarafından, kendilerinden beklendiği gibi, korkutma ve koruma vaadi ile 

sözde işbirliğine (tezgahladıkları kumpasa) zorlanmış, hatta sözde “İTİRAFÇI” olma teklifleri de 

yapılmıştır. Bu ısrarlar, kovuşturmanın başlarında, FETÖ üyesi savcıyla işbirliği içinde  

“iddianameyi otelde biz hazırladık” diyen (sözde) müşteki avukatlarınca da büyük bir hevesle 

ifade edilip, sanıkların onur ve şereflerini küçültme gayretleri ile birleşen beklentileri ile giriştikleri 

eylemlerin işe yaramadığını, döner-ekmek kumanyalı bindirilmiş kıtaları ile birlikte büyük bir 

hayal kırıklığı içinde seyretmek zorunda kalmışlardır. AYRICA, SANIKLARIN ASKER OLMA  VE TÜRK 

MİLLETİNE HİZMET ETME ONUR VE ŞEREFİ, FETÖ YARGISI VE MÜŞTEKİ AVUKATLARINCA 

SANIKLARA BAHŞEDİLMEDİĞİNDEN (!),  SANIKLARIN ONUR VE ŞEREFLERİNE YAPILAN SİSTEMLİ 

SALDIRILARIN SANIKLARI ETKİLEMESİ DE MÜMKÜN OLMAMIŞTIR.   

 

FETÖ yargılamalarında oldukça sık görülen ve oldukça yüklü suç faturası bulunan FETÖ 

üyeleri ve işbirlikçileri arasında “İTİRAFÇILIK” FAALİYETİ, BU KUMPAS DAVASINDA 

GÖRÜLMEMİŞTİR. ESASEN  İTİRAF EDİLECEK BİR SUÇUN OLMAMASI VE FETÖ ÜYELERİ İLE 

İŞBİRLİKÇİLERİNDE BULUNMAYAN ONUR VE ŞEREFİN SANIKLARDAKİ VARLIĞI BUNA ZATEN 

ENGEL OLMUŞTUR. GÖREBİLEN İÇİN, BU SİYASİ DAVANIN KUMPAS OLDUĞUNUN EN BÜYÜK 

DELİLİ DE BUDUR.  
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Mahkemenin gerekçeli kararında, dayanak aldığı sözde sanık savunmaları ve sözde 

belgeler; sanıkların çarpıtılmış savcılık ve ilk ifadelerinin bir kez daha çarpıtılması ile üretilen 

sözde özetlere, sahte CD 5 içindeki sözde belgelere atıflara, müştekilerin teslim ettiği sözde 

belgelere ve  yine iddialara dayanmaktadır.   

 

Mahkemenin sıraladığı sözde özetlerde; 5 YIL BOYUNCA DEVAM EDEN DAVADA, ORTAYA 

KONULAN DELİLLER, BELGELER VE SAVUNMALARA, TSK NIN  BAĞLI OLDUĞU ANCAK 

MAHKEMENİN ÖZELLİKLE KAÇINDIĞI VE KAÇIRDIĞI MEVZUAT (Milli Güvenlik Siyaset Belgesi de 

dahil),  HER BİR SÖZDE BÇG BELGESİ VE İDDİA İÇİN YAPILAN SAVUNMALAR VE  TÜM KUMPASI 

ORTAYA KOYAN SANIKLARIN SON ESAS SAVUNMALARINA DAİR TEK BİR İFADE 

BULUNMAMAKTADIR.   

 

Gerekçeli karardaki bu başlık altında mahkemenin değerlendirmesi, birçok çarpık, anlamsız 

ve bıktıran tekrardan oluşsa da, kaçınılmaz olarak cevaplar bu sıralamaya uyularak 

numaralandırılmış ve açıklamalar buna göre yapılmıştır.  

 

Ayrıca, sözde delil diye ileri sürülen her bir sözde belge ile mahkemenin bu kısımda yaptığı 

her bir değerlendirmesine karşın sanıkların esas savunmaları ve gerçekler, dilekçemizin ilgili 

kısmında zaten kapsamlı olarak bulunmaktadır. Bu nedenle bu kısımda yaptığımız 

değerlendirmelerimiz, dilekçemizde zaten bulunan kapsamlı açıklamalarımızdan, ortaya 

çıkarttığımız sahte belgelerden, ortaya koyduğumuz kumpas organizasyonundan, açıkladığımız 

gizlenen ve kaçırılan deliller ile tanıklardan bağımsız değildir. Bu kısımdaki açıklamalarımız, 

dilekçemizde yer alan kapsamlı açıklamalarımızın sadece tamamlayıcısı olan, kısa cevaplardan ve 

atıflardan oluşmaktadır.  

 

Bu nedenle, bu kısımdaki değerlendirmemiz, FETÖ yargısında sıkça ratladığımız ve 

gerekçeli kararda da sıkça gördüğümüz gibi, değerlendirmemizin salt bu açıklamamızdan ibaret 

olduğu izlenimi yaratacak şekilde  doğrudan alıntıyla gerekçe yaratılamaz. Bu başlık altında 

yaptığımız açıklamalarımız, dilekçemizde yer alan kapsamlı açıklamalarımızından bağımsız ve 

ayrı değerlendirilemez.  

 

   Mahkemenin bu başlık altında 29 madde halinde saydığı hususlar aşağıda aynı sıra ile  

değerlendirilmiş, devamında mahkemenin “BÇG ile ilgili Savunmaların değerlendirilmesi” başlığı 

altında yaptığı tespitler değerlendirilmiştir;  

 

1) Taner baytok’un  Bir Asker Bir Diplomat-Güven Erkaya -Taner Baytok Söyleşi isimli 

kitabının (47.klasör S: 181-182 ) 259-264. Sayfaları ve ilgili değerlendirme;   

 

Mahkeme Taner Baytok’un eski Dz.K.Komutanı Ora. Güven Erkaya ile doğruluğu tartışılır bir 

kitabından alıntıları gerekçesine yazmıştır. Kitapta söyleşi yapılan Ora.Güven Erkaya vefat 

etmiştir. TANER BAYTOK DA MAHKEME TARAFINDAN DİNLENİLMEMİŞTİR. Buna rağmen 

kitaptan yapılan alıntılar hükme esas alınmıştır. Hukuk devletinde, kişiler bir kitaba dayanılarak 

cezalandırılamazlar. Kaldı ki,  kitapta yazanlar sanıkların ikrarı da değildir.  Bu ifadeler sıralanan 

29 madedenin sonunda yapılan BÇG ile ilgili savunmaların değerlendirilmesi başlığı altında sıklıkla 
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manipüle edilerek kullanılmıştır. Bu nedenle, değerlendirmemizde, gözden kaçmaması için 

kitaptan yapılan  alıntılar aşağıda sıralanmıştır;  

 

G.K.s.3450; “Bu amaçla Genelkurmay'da bir grup kurulmasını, Genelkurmay başkanımıza ben 
teklif ettim ve Genelkurmay başkanımızın talimatıyla, bu grup, Batı Çalışma Grubu olarak 
Genelkurmay'da kuruldu.” 

 

“Batı Çalışma Grubu, Genelkurmay'da kuruldu. Gruba Kara, Deniz, Hava kuvvetleri ile 

Jandarma Komutanlığı'ndan üyeler katıldı. Gruptaki Deniz Kuvvetleri temsilcimiz bu gurubun 

faaliyetleri ve neler yapılacağı hakkında, bana muntazaman bilgi verirdi. 

 

“Ben yurtdışında iken, Genelkurmay yazısı gelmiş, bunu alt kademeye intikal ettirecek Deniz 

Kuvvetleri yazısı hazırlanmış, kadir Sarımsak'ın yazıyı başkalarına intikal ettirdiği anlaşılınca 

muameleler durdurulmuş. 

 

G.K.s.3451; “Genelkurmay Başkanının, yetkisi dahilindeki bir emriyle, Milli Güvenlik 

Kurulu'nun tehdit olarak belirlediği irticai faaliyetler karşısında bilgi toplamak üzere bir çalışma 

grubu kurmasından daha tabii bir şey olamazdı. Yanlış olan o grubun başı olarak benim benim 

gösterilmemdi.” 

 

“Yani Genelkurmay'ın kendi yetkileri çerçevesinde kurup faaliyete soktuğu Batı Çalışma 

Grubu'yla ilgim, onun fikir babası olmak ve mahiyeti hakkındaki açıklamayı basına yapmaktan 

öteye geçmemiştir. Gösterilmeye çalışıldığı gibi, bu konuda Meral Akşener'in muhatabı, Deniz 

Kuvvetleri komutanı olarak ben değilimdir.” 

 

“Taner Baytok: Mealen neydi bu açıklama?... İşte, Batı Çalışma Grubu'nun yasal bir kurtuluş 

olduğunu, Genelkurmay başkanının emriyle Genelkurmay'da kurulduğunu, yasalar 

çerçevesinde çalıştığını, hiçbir yasadışı faaliyetinin olmadığını ifade ettim.” 

 

"Batı Çalışma Grubu'nu niçin kurdunuz?" sorusunu cevapladım. Bizim bir emniyet asayiş 

planımız olduğunu, bunun bütün birliklerimizde bulunduğunu, bir vilayet ve ya kazada polis ve 

jandarma kuvvetleriyle üstesinden gelinemeyen bir durum ortaya çıktığında, vali veya 

kaymakamın talebi üzerine, kanunlar çerçevesinde Silahlı Kuvvetler'in yardıma koştuğunu, bu 

yardımı sağlamak için oluşturulan birliklerin tabur düzeyinde olduğunu ve senede iki kez özel 

eğitime tabi tutulduğunu, ancak sokaktan gelebilecek bir irtica tehlikesinin bölge hudutlarını 

aşma olasılığı karşısında, bu planların yeniden gözden geçirilmesinin ve koordinasyonunun 

gerektiğini, işte bu maksatla gerekli bilgilerin toplanması için Batı Çalışma Grubu'nun 

kurulduğunu anlattım.” 

 

G.K.s.3452;  “Taner Baytok: Eğer bu ülkenin ordusu, içten ve dıştan gelecek tehlikeye karşı 

koymaktan sorumlu ise, bunun için hazırlıklı olmaktan, gerekli bilgileri toplayarak stratejileri ve 

önlemleri ona göre tespit etmekten daha doğal ne olabilir? Sokaktan gelecek bir irticaya karşı 

tedbirli olmak ve önlem almak, ordumuzun ihmale gelmeyecek bir görevi değil midir? Aksine 

bir tutumla ülke felakete sürüklendiği takdirde, bunun vebalini kim üstlenebilir? 
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Bunun dışında bu kitapta Güven Erkaya’nın beyanları Batı Çalışma Grubunun bir suç 

işlediğine işaret de etmemektedir. Söyleşide bulunan (eğer bu beyanlarda bulundu ise) kişinin 

kısmen siyasi görüşleri, temennilerini ve en önemlisi şahsına ait fikirleri içeren beyanlardan 

ibarettir. Bu beyanlarda Refahyol Hükumeti'nin irtica meselesine yaklaşımının irticai tehlikeyi 

daha da büyüttüğü belirtilerek, Refahyol hükümeti değil sadece yaklaşımı eleştirilmektedir.  

 

Bu söyleşide BÇG’nin kuruluşunun kimin tarafından teklif edildiği beyan edilmektedir. Eğer 

mahkeme bu beyanları doğru kabul ediyor ise, dava sanıklarından olan dönemin Genelkurmay 

Başkanının haberdar olmadığına dair beyanları da yalanlanmış olmaktadır. Söyleşide onun 

talimatı ile kurulduğu beyanı açıktır. 

 

Ancak savunmamızın birçok yerinde dile getirildiği şekilde BÇG yasal bir teşkilattır. 

Kuruluşunun kimin tarafından Genelkurmay Başkanına tavsiye edildiğinin hiçbir önemi 

olmamasının dışında, kuruluşu da gizli ve  saklı yapılmamıştır.  

 

Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanının BÇG’nin kurulmasının TSK’nın yasal bir görevi 

olduğunu bunun için kimseye bilgi verilmesi ve diğer kurumlardan izin alınması gibi bir 

zorunluluğu olmadığını beyan etmektedir.  

 

Güven Erkaya, dilekçemizin 13. Maddesinde açıkladığımız gibi, Genelkurmay Başkanlığının 

istihbarat (iç tehditlere karşı) toplama-üretme görevi olduğu ve bunun yasal dayanaklarını 

açıkladığımız bölümlerdeki savunmamız parelelinde; Genelkurmay Başkanlığının istihbarat 

görevinin olduğunu açık biçimde belirtmektedir.  

 

Deniz Kuvvetleri Komutanı, Kadir Sarmusak tarafından sızdırılan evrakla ilgili; siyasi 

partilerle ilgili bir yorum ve yargı olmadığını da beyan etmiştir. Bu da savunmalarımızı doğrular 

şekilde BÇG’nin siyasi partilere değil siyasal islama (irtica) karşı bir yönü olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca bu evrakın dönemin Başbakan Yardımcısının belgeyi (başbakanlık görevini 

devralmak için) askerin darbe yapacağı şeklinde yansıttığını da belirtmektedir. Sızdırılan bu 

belgenin gerçekleri yansıtmadığı ve/veya içeriğinin suç teşkil etmediği savunmamızda ayrıca 

değerlendirilmektedir.  

 

Güven Erkaya; BÇG’nin çalışmalarını halen sürdürdüğünü beyan etmiş olmasına rağmen, 

hiçbir delile dayanmamaktadır. Muhtemelen bu beyanlarından, mülki idare amirlikleri 

bünyesinde kurulan İl Emniyet Komisyonu çalışmaları ve Garnizon Komutanlıklarının bu kurullara 

temsilci göndermelerini kasttettiği değerlendirilmektedir. Mahkemenin bu kitaptan yaptığı 

alıntının, cebir ve şiddet ile hükümetin devrilmesi eylemini nasıl işlediğini açıklanmak 

zorundadır. Ancak mahkeme, bir çok anlamsız ifadesini sıralamanın dışında, bu konu ile ilgili 

hiçbir somut delil ortaya koyamamıştır.  

 

2) Genelkurmay İstihbarat Başkanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri 

Savcılığına BÇG ile ilgili verilen cevabi yazı ( 47.klasör S: 181-182) ile ilgili değerlendirme;    

 

Mahkeme, bu sözde belge ile ilgili bir değerlendirme yapmadan, sadece içeriğini yazmış,  
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ancak bu içeriği, sanıkların bu konuda bir savunması olmadığı ve bir soru sorulmadığı halde “Sanık 

Savunmalarının değerlendirilmesi” başlığı altında bolca kullanmıştır.  

 

Bu belge; katılan Bülent Orakoğlu’nun savcılığa teslim ettiği sözde belgeler arasında yer 

alan, katılanın nereden bulduğu belli olmayan, üzerinde tahrifat izleri bulunan, 14 Temmuz 1997 

tarihli üzerinde Gnkur İsth Bşk.V.Tümg.Fevzi Türkeri imzası ile  Gnkur Başkanı namına gönderildiği 

şeklen gözüken fotokopi belgedir. BELGE NE DZ.K.KLIĞI ASKERİ SAVCILIĞINDAN NE DE GNKUR 

BAŞKANLIĞINDAN GÖNDERİLMEMİŞ VE DOĞRULANMAMIŞTIR. BU BELGE, ISLAK İMZALI ASLI, 

KAYDI, İMHASI YA DA DOSYA SURETİ  BULUNAMAMIŞ BİR  BELGEDİR. Bu konu dilekçemizin, 

“Katılan Bülent Orakoğlu’nun Cumhuriyet Savcısına yapmış olduğu şikayetinde bizzat ibraz etmiş 

olduğu klasörlerde Batı Çalışma Grubu ile ilgili belgeler” başlıklı “20.DD.4).” maddesinde 

açıklanmıştır.  

 

Gerekçeli kararda; içinde bu belgenin de bulunduğu 47.Klasörde yer alan belgeler, katılan 

Bülent Orakoğlu’nun Cumhuriyet Savcılığına elden ibraz ettiği belgeler olarak ifade edilmekle ve 

hem gerekçeli kararda hem de 47. Klasör fihristinde “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri 

Savcılığı Hazırlık Tahkikatı Dosyasındaki belgeler” olarak belirtilmekte ve sanki Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığının gönderdiği onaylı gerçek resmi belgeler izlenimi 

yaratılmaktadır. 

 

Mahkeme heyeti,  öncelikle ileri sürdüğü ve içeriğini bolca kullandığı bu sözde delilin, 

nereden temin edildiğini, resmi onaylı bir belge olup olmadığını ve gerçekliğini gerekçeli 

kararında açıkça belirtmek, tartışmak ve sanıklara bildirmekle yükümlüdür. Ancak, mahkeme 

diğer bir çok sözde belgede olduğu gibi, bu belgenin delil niteliğini açıkça belirtmemiş, aksine, bu 

başlıkta olduğu gibi, belgenin Dz. K.K.lığı Askeri Savcılığından temin edilmiş, resmi onaylı bir belge 

olduğu izlenimi yaratarak adil yargılama hakkını ihlal etmiş ve SANIKLARA BELGE İLE İLGİLİ 

SAVUNMA HAKKI DAHİ TANIMADAN HÜKME ESAS ALMIŞTIR. MAHKEME, BUNUNLA DA 

KALMAMIŞ, SÜPHELİ BELGEYİ “SANIK SAVUNMALARININ DEĞERLENDİRMESİ” BAŞLIĞI ALTINDA 

SANKİ SANIKLARCA BİR SAVUNMA YAPILMIŞ GİBİ DEĞERLENDİRMİŞTİR.  MAHKEME HEYETİ, BU 

BELGE İLE İLGİLİ SANIKLARIN YAPTIĞINI İLERİ SÜREBİLECEĞİ TEK BİR SAVUNMA İFADESİNİ DAHİ 

BU KISMA KOYAMAMIŞTIR.    

 

Bu şüpheli belge ile ilgili kapsamlı açıklama dilekçemizin “Katılan Bülent Orakoğlu’nun 

Cumhuriyet Savcısına yapmış olduğu şikayetinde bizzat ibraz etmiş olduğu klasörlerde Batı 

Çalışma Grubu ile ilgili belgeler (klasör 47) (G.K.s.3084-3091)” başlığı altında “20.DD” maddesinde 

bulunmaktadır. Ancak kısaca hatırlatmakta yarar vardır;  

 

Bülent Orakoğlu’nun savcıya teslim ettiği bu fotokopi belgede  imzası bulunan ne Sanık 

Fevzi Türkeri’ne ne de diğer sanıklara duruşmalarda, bu belge ile ilgili  tek bir soru dahi 

yöneltilmemiştir. Yazının ıslak imzalı sureti dava dosyasında ve adli emanette bulunmamaktadır. 

Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığından, Dz.K.K.lığından ya da Gnkur Başkanlığından getirtilmemiştir.  

Gerçekliği kanıtlanamamıştır. Sanık Fevzi Türkeri tarafından doğrulanmamıştır. Ancak resmi 

makamlarca ve sanık tarafından doğrulanmamış bu belge mahkeme tarafından delillerin 

değerlendirme aşamasında tartışılmadan hükme esas alınmıştır. 
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Belgenin ilk sayfasında evrak ara numarası ve tarih bulunmasına rağmen ikinci sayfasında 

EVRAK ARA NUMARASI VE TARİH YOKTUR. Fotokopi belgenin gerçekliği açık biçimde 

şüphelidir. 

 

Bununla birlikte, bu belgede yazılanlar bir suç oluşturmamaktadır. Belgede, askeri savcılığın 

sorduğu  soru dışında, gereksiz ve ilgisi olmayan birçok ayrıntıya yer verilmiş olması da, bu yazının 

tahrif edilmiş ve şüpheli olduğunu göstermektedir. Belge içeriği, Dz.K.K. Ora. Güven Erkaya’nın 9 

Temmuz 1997 tarihli tarihli basın toplantısındaki konuşmasındaki birebir aynı cümleleri 

içermektedir. 

 

Ayrıca; mahkeme heyeti bu belgeyi bu kısımda sadece yazmakla yetinmiş,  yazının nasıl ve 

neden suç unsuru olduğunu, hangi sanığın bu eylemi ile suça ne şekilde katkı yaptığını, cebir ve 

şiddetin hangi şekilde unsuru olduğunu da açıklamamıştır.  

  

Bu belge ile ilgili duruşma tutanaklarında açık bir beyan ya da ifade yoktur. BU YÖNÜ İLE, 

İLGİLİSİNE BU KONUDA SAVUNMA HAKKI TANINMAMASI SAVUNMA HAKKINI KISITLAYAN 

YARGILAMA YÖNTEMİ VE GEREKÇE, HÜKMÜN KALDIRILMASINI GEREKTİRMEKTEDİR  

 

3) Mahkeme; “Sanık Çevik Bir'in 23.09.2013 tarihli 16. CELSESİNDEKİ SAVUNMASINDA 

irticaya karşı yüzümüzün batıya döndüğünü göstermek maksadıyla bu çalışma grubuna Batı 

Çalışma Grubu isminin kendisi tarafından konulduğu beyan etmiştir. Sanık Çevik Bir 15.04.2012 

tarihinde Cumhuriyet SAVCILIĞINA VERMİŞ OLDUĞU İFADESİNDE özetle (Kls.304-306); Emir 

doğrultusunda Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Komutanlıklarında küçük çaplı şube bazında 

Batı Çalışma Grubu oluşturulduğunu, bunların faaliyetlerini ve çalışmalarını Genelkurmayda 

bulunan merkeze gönderdiklerini, analiz ve değerlendirmelerin Genelkurmaydaki Batı Çalışma 

Grubu tarafından yapıldığını beyan ettiği”ni belirtmiştir. 

 

Mahkeme heyeti, Org.Çevik Bir’in 23.09.2013 tarihli celsedeki savunmasından alıntı yaparak 

Batı Çalışma Grubu  ismini kendisinin koyduğunu beyan ettiğini belirtip hemen ardından, FETÖ 

üyesi savcının yasak sorgu usülü ile  üstelik ilaveler yaparak dosyaya servis ettiği Çevik Bir’in 

ifadesine eklenmiş olan “Kuvvet K.lıklarında küçük çaplı Batı Çalışma Grubu oluşturulduğu” 

cümlesini  mahkemedeki  ilgisiz ifadesinin hemen sonrasına monte ederek inandırıcı kılmaya 

çalışmıştır. İlgisiz gerçek ifadelerin hemen sonrasına monte edilen yalan modüleli manipülasyon 

türü, FETÖ yargısında sıkça görülmüştür. Çevik Bir’in mahkemedeki savunmalarında bu yönde bir 

beyanı yoktur.  MAHKEME HEYETİ  ORG. ÇEVİK BİR’E BU YÖNDE BİR SORU DA SORMAMIŞTIR.  

 

Kaldı ki Gnkur II.Başkanı Org.Çevik Bir, Kuvvet Komutanlarının amiri konumunda da 

değildir. Bu nedenle K.K.lıkları adına ve onları bağlıyan bir beyanda da bulunamaz.  Ayrıca, 

Kuvvet K.lıklarında BÇG nin küçük çaplı şubelerinin kurulduğu yönünde Kuvvet K.lıklarıca Gnkur 

Başkanlığına gönderilen her hangi bir  yazı da yoktur.  

 

ORG.İHAKKI KARADAYI, ORG.ÇEVİK BİR VE ORG.ÇETİN DOĞAN DAHİL HİÇ BİR SANIĞIN 

SAVUNMASINDA, KUVVET K.LIKLARINDA KÜÇÜK ÇAPLI BÇG’LERİN KURULDUĞU YÖNÜNDE BİR  

İFADESİ BULUMAMAKTADIR. MAHKEMENİN BU YÖNDE DOSYAYA KOYABİLDİĞİ,  KUVVET 

K.LIKLARINCA YAYINLANMIŞ SAHTE YA DA GERÇEK  BİR  KURULUŞ EMRİ,  TEŞKİLAT ŞEMASI, 
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GÖREVLENDİRME EMRİ, YAZI VB. HER HANGİ BİR BELGE YOKTUR.  AKSİNE BU İDDİA TÜM 

SANIKLARCA YALANLANMIŞ, DOSYAYA GÖNDERİLEN RESMİ HİÇ BİR BELGEYLE DE 

DOĞRULANMAMIŞTIR. Mahkeme bu ifadeyi 29 madde içinde sıralamış, ancak başka hiçbir 

değerlendirme yapmadan bırakmıştır.   

 

4) Mahkeme; “28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kararı sonrasında belirtilen 

hususlara göre 14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık direktifinin aynı zamanda Jandarma Genel 

Komutanlığı bağlantısı dolayısıyla İç İşleri Bakanlığı'nın 28 Mart 1997 tarihli genelgesinin 

uygulanmasına yönelik olarak ve buradaki datalar dikkate alınarak Anayasa, Türk Silahlı 

Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, MİT Kanunu ve ilgili yasalar ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 

Yönetmeliğindeki düzenlemelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verilen görevlerin yasal 

çerçevede yerine getirilebilmesi için Genelkurmay Başkanı olarak nelerin yapılması gerektiği 

hususunda başlatılması gereken karargâh faaliyetleri konunun önemine binaen çalışma grubu 

kurulması yönünde ortaya çıkan karargâh görüşü doğrultusunda sürdürüldüğü”nün 

savunulduğunu belirtmiştir.  

 

Mahkeme “sanık savunması” olduğunu belirttiği  bu  ifadeyi, 29 madde içine yazmış,  ancak 

“sanık savunmalarının değerlendirilmesi” kısmında değerlendirmemiştir.  

 

Mahkeme heyetinin, nerden aldığı, hangi sanığa ait olduğu belli olmayan bu ifadeleri bu 

kısma yazarak ne anlatmak istediği anlaşılmasa da, mahkeme heyetinin bu özetinden, Batı 

Çalışma Grubunun kuruluşu ve yasal dayanaklarının sanıklarca nasıl açıklandığını tam olarak 

anlamadığı anlaşılmaktadır.  J.Gn.K.lığının İçişleri Bakanlığına bağlı olması nedeni ile,  BÇG nin 

Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığını direktiflerindeki datalar dikkate alınarak BÇG nin kurulduğuna 

ilişkin doğrudan bir savunmamız yoktur. Bu husus, TSK’yı  bu yönüyle de bağlamasının dışında, 

BÇG  çok daha geniş ve farklı mevzuattan kaynaklanan görev ve yetki ile kurulmuştur.   

 

TSK nın anayasa ve yasalardan kaynaklanan kesin ve açık görevi kapsamında irtica ile 

mücadelede ve BÇG nin kurulmasında yasal dayanakları  dilekçemizin “TSK nın iç tehdit olan irtica 

ile mücadelede yasal dayanakları” başlıklı 12.maddesi ile, 15., 20.A., 20.K. (28.03.1997 Tarihli 

İçişleri Bakanı Meral Akşener imzalı genelgesi),20.L.,20.N. ve 20.R. maddesinde kapsamlı olarak 

açıklanmıştır.  Ayrıca, bu konu ile ilgili açıklamalar “BÇG ile ilgili savunmaların değerlendirilmesi” 

başlığı altında da bulunmaktadır.  
 

Hem dilekçemizde hem de celselerde birçok defa beyan edildiği şekilde, çalışma grubu 

kurulması ve faaliyetinin sürdürülmesi için hükümetin veya siyasilerin Genelkurmay 

Başkanlığına emir, tavsiye ya da direktif vermesine ya da, Gnkur Başkanlığının bu yönde bir izin 

almasına  dilekçemizde belirttiğimiz mevzuat çerçevesinde gerek bulunmamaktadır.  

 

Bir emniyet müdürünün o ilde uyuşturucu, kaçakçılık veya o dönem için irticai faaliyette 

bulunanlara karşı operasyon düzenlemesi için nasıl bir emir almasına gerek yoksa, Genelkurmay 

Başkanlığı için bir çalışma grubu kurulması için de izin alınmasına gerek yoktur. Yani MGK 

toplantısı kararının veya Başbakanlık direktifinin Genelkurmay Başkanlığına doğrudan veya 

dolaylı gönderilmiş olmasının bir önemi bulunmamaktadır.  
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Bülent Orakoğlu’nun 1997 yılında itiraf edemediği, ancak mahkemede siyasal atmosferden 

aldığı cesaretle, Dz.K.K.lığından PVSK Ek-2.maddesi kapsamında nasıl belge topladığını 

açıkladığında (ki, bu şahıs karar verme makamında da değildir) icra ettiği hiyerarşi dışı bu  

faaliyet için bir Başbakanlık direktifine, hatta kendi amiri olan Emniyet Genel Müdürünün 

direktifine dahi ihtiyaç duymayan, kanunu yeterli gören mahkemenin, sayısız mevzuatta, hatta 

kanunların uygulamasını açıklayan yönetmeliklerde dahi açıkça yer alan TSK NIN İÇ VE DIŞ 

TEHDİDE KARŞI TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ KORUMA VE KOLLAMA GÖREVİNİ VE SAYILAN DİĞER 

BELGE VE MEVZUATI YETERLİ GÖRMEMESİ DE OLDUKÇA ÇELİŞKİLİ VE ANLAMLIDIR.   

 

Kaldı ki, İçişleri Bakanı Meral Akşener’in yayınladığı 28 Mart 1997 tarihli irtica ile mücadelede 

Emniyet Genel Müdürlüğüne verilmiş açık bir direktif olmasına rağmen, irtica ile mücadele 

etmeyip, aksine irtica ile mücadele edenlere karşı mücadeleye kalkışması da ayrı bir çelişkidir. 

  

5) Mahkeme (G.K.s.3453);  “Batı Çalışma Grubunun 28 Şubat 1997 tarihli MGK 

kararları doğrultusunda kurulduğu, MGK'nın ancak tavsiye niteliğinde kararlar alma yetkisi 

bulunduğu, muhatabınında hükümet olduğu, bağlayıcı olabilmesi için bu kararların kanuna 

dönüşmesinin gerektiği, bu karar doğrultusunda hükümetten veya Başbakanlık'tan 

Genelkurmay Başkanlığı'na BÇG'nin kurulması bu şekilde faaliyetlerde bulunması yönünde bir 

talimat gelmediği, bu konuda Genelkurmay Başkanının Cumhurbaşkanı'na Güven Çalışma 

Grubu'nu ve dolayısıyla Batı Çalışma Grubu'nu anlattığı, Genelkurmay Başkanlığı'nın anayasal ve 

yasal yetkisi çerçevesinde, Başbakanlık'tan talimat gelmediği ama İç İşleri Bakanlığı'ndan 

Jandarma Genel Komutanlığı'na direktif gittiği, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazı geldiği, 

ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı Genelkurmayında bağlısı olması nedeniyle Milli Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreteri'nden, Milli Güvenlik Kurulu Kararları ve ekinin gelerek ve ayrıca anayasal 

ve yasal hakları kullanarak bu çalışmanın başlatıldığı” yönünde savunmalar yapıldığını 

belirtmektedir.  

 

Mahkeme, anlatım bozukluğu ve kavram kargaşası bulunan değerlendirmesi ile ne olduğu 

anlaşılamayan sanık savunmalarından bir takım ifadeleri kesip yapıştırıp, birbiri içine sokup 

çarpıtarak özetlemiş, ne anlatmak istediğini de anlatamamıştır.  Mahkeme yukarıda yer alan 

4.maddede yaptığı özetin bir benzerini, 28 Şubat 1997 tarihli MGK kararlarını da dahil ederek 

yaklaşık aynı şekilde tekrarlamıştır. Mahkemenin, BÇG nin yasal dayanağını, kuruluş amacını ve 

faaliyetlerini mevzuat ve gerçek belgeler kapsamında açıklayan sanık savunmaları mevcutken, 

savunmalardan cümle çekerek ve özellikle kavram kargaşası ve anlatım bozukluğu yaratacak 

şekilde özetleyip, hatta savsaklayıp, bu kısımda “savunulmuştur” ifadesi ile sunması mahkemenin 

sanık savunmalarını etkisizleştirmeye yönelik kasıtlı bir eylemidir.  

 

Ayrıca, mahkeme “sanık savunması” olduğunu belirttiği anlam karmaşası içindeki bu 

ifadeyi, 29 madde içine yazmış, ancak “BÇG ile ilgili sanık savunmalarının değerlendirilmesi” 

başlığı altında değerlendirmemiştir.  

 

Dilekçemizin ilgili başlığında ve “BÇG ile ilgili savunmalarının değerlendirilmesi” başlığı 

altındaki değerlendirmemizde bulunmakla birlikte, mahkemenin bu anlam bozukluğu ve çelişkiler 

içeren  özetinde yer alan  hususlarla ilgili  kısa açıklama yapmakta yarar görmekteyiz;   
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BÇG nin MGK kararları da dikkate alınarak kurulduğu ifadesi ile, BÇG nin MGK kararları 

doğrultusunda kurulduğu  ifadesi  farklıdır.  BÇG, SAVUNMALARIMIZDA İFADE EDİLDİĞİ GİBİ, MGK 

KARARLARI DA DİKKATE ALINARAK KURULMUŞTUR.  

 

TSK NIN İRTİCA İLE MÜCADELESİNDE, MGK KARARLARININ TSK AÇISINDAN BAĞLAYICI 

OLUP OLMAMASININ BİR ÖNEMİ YOKTUR.  BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN 28 ŞUBAT 1997 TARİHLİ 

MGK KARARLARI DOĞRULTUSUNDA KURULDUĞU YÖNÜNDE BİR SAVUNMAMIZ DA YOKTUR.  

  

Ayrıca yukarı da belirttiğimiz gibi, BÇG Başbakanlık ve İçişeri Bakanlığının direklifleri 

doğrultusunda ve bunlara dayanılarak da kurulmamıştır. BU DİREKTİF VE GENELGE DE DİKKATE 

ALINARAK KURULMUŞTUR. Aradaki farkı mahkemenin iyi anlamadığı anlaşılmaktadır.   

 

MGK’nın, 1972 yılından bu yana zaten devlet belgelerinde (Milli Siyaset Belgesi, Bakanlar 

Kurulu Kararları vs.) yer alan ve ivme kazanan irtica  tehdidini, BİR KEZ DAHA geldiği vahim 

durum itibari ile açıklayarak tanımlaması, bu yönde ÖNLEMLERİ SIRALAYARAK Hükümete 

bildirme kararını alması, TSK nın Anayasa ve yasaların kendisine verdiği açık ve kesin vazİfesi 

kapsamında, bu tehdide karşı  daha etkin önlemler alması ve  BÇG nin kurulması kararını  vermesi 

için yeterlidir. HATTA MGK’NIN BU YÖNDE BİR KARARI OLMASA DA, ZATEN BİR İÇ TEHDİT 

OLARAK TANIMLI BULUNAN İRTİCA İLE MÜCADELEDE, TSK ANAYASA VE DİĞER MEVZUATTAN 

KAYNAKLANAN VAZİFESİ İTİBARİ İLE ZATEN GÖREVLİDİR.   

 

Kaldı ki,  TSK bu yönde bir direktife ihtiyaç duymasa da, mahkeme aradığı bu direktifi, 

ısrarlı talebimize rağmen dosyadan kaçırdığı, 1972 yılından bu yana güncellenerek yayınlanan, 

irticanın  iç tehdit olarak tanımlandığı bakanlar kurulu kararı olan ve başbakan onaylı Milli 

Güvenlik Siyaseti belgesinde fazlasıyla bulabilir.  

 

Mahkemenin, bu kısma koyamadığı savunmamızın esası da budur. Mahkeme, bu 

savunmamızı  bu kısma yazamamış ve  buna karşı bir gerekçe de oluşturamamıştır.  

 

Bütün bu nedenlerle, ne MGK kararlarının bağlayıcı olup olmaması, ne de bu yönde bir 

Başbakanlık ya da İçişleri Bakanlığı direktifinin bulunup bulunmamasının HİÇ BİR ÖNEMİ 

YOKTUR. Türkiye Cumhuriyetinin irtica tehdidi ile vahim bir şekilde karşı karşıya kalındığının, 

MGK, Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlıklar tarafından deklare edilmiş olması ve bu yönde 

tüm devlet kurumlarının etkin önlemler almaya başlamış olması fazlası ile yeterlidir.  

 

6) Mahkeme; “MGK tarafından irtica birinci tehdit olarak kabul edilerek bütün devlet 

kurumlarına bununla mücadele etme talimatı görevi verildiği, bundan sonra Türk Silahlı 

Kuvvetleri de tehdit hakkında değerlendirme yapabilmek için yasal, legal kaynaklardan kendisine 

gelen istihbarat bilgileriyle açık kaynaklardan derlediği bilgileri değerlendirmek amacıyla bir 

kuruluş yaptığı, bunda hukuka aykırılık olmadığı”  savunması yapıldığını ifade etmektedir.   

 

Hangi sanığın savcılık ya da mahkemedeki ifadesinden çekip özetlendiği belli olmayan, 

mahkeme “sanık savunması” olduğunu belirttiği  bu ifadeyi, 29 madde içine yazmış, ancak 

“BÇG ile ilgili sanık savunmalarının değerlendirilmesi” başlığı altında değerlendirmemiştir.  
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Sanık savunmaların esası, mahkemenin kesip yapıştırarak özetlediği, başı sonu belli olmayan,  

insicamı bozulmuş olan bu  ifadeden ibaret değildir.   

 

TSK nın irtica ile mücadelede yasal dayanakları dilekçemizin 12.maddesinde, TSK’nın 

istihbarat görevi ile ilgili açıklama dilekçemizin 15. Maddesinde, BÇG nin kuruluş emri ve amacı 

dilekçemizin 20.N ve 20.R maddelerinde ayrıntılarıyla bulunmaktadır. Ayrıca, savunmaların 

değerlendirilmesi  kısmında bir çok başlık altında da açıklanmıştır.  
 

7) Mahkeme; “MGK'nın 406 sayılı kararlarılarının 4-a ve 4-b maddeleri, 

cumhurbaşkanına yazılan 02.06.1997 tarihli yazı, 10-11 haziran 1997 brifingleri, tüm ordu ve 

kolordulara verilen brifingler ve 17.03.1998 ile 27.03.1998 tarihlerinde ayrı yarı verilen 

brifinglerle herkes tarafından bilinen BGÇ’nin yasal ve açık bir çalışma grubu olduğu savunması 

yapıldığı” nı belirtmiştir. 

 

Savunmamızın esası, tam olarak mahkemenin özetlediği bu ifadedeki gibi olmamakla birlikte, 

bu husus mahkeme tarafından “BÇG ile ilgili savunmaların değerlendirmesi” başlığı altında farklı 

yazım biçimiyle de olsa  değerlendirildiğinden, tarafımızdan yapılan değerlendirme  diğer kısımda 

bulunmaktadır.   

 

8) Mahkeme; “Genel Kurmay Başkanının teklifiyle 17 Mart 1998 tarihinde 

Cumhurbaşkanına verilen “İrtica Ne Durumdadır” özel brifingi ile BÇG ve çalışmaları hakkında 

detaylı bilgi verildiği, Harekat Başkanlığı (J-3) İGHD bünyesinde BÇG'nin Genel Kurmay 

Başkanlığı emriyle “Batı Çalışma Grubu” adıyla bir çalışma grubu oluşturulduğu kurulduğu 

dönemin tüm MGK üyelerince öğrenilmiş ve 20 Mart 1998 tarihinde karargahta kuvvet 

komutanlarının katılımıyla yapılan toplantı ve 27 Mart 1998 tarihinde yapılan MGK Toplantısın 

da Genel Kurmay Başkanının teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile BÇG'nin MGK gündemine 

alınması ve o tarihteki MGK'ya katılmış olan hükümet üyeleri ve TSK kuvvet komuta katının 

BÇG ile ilgili detaylı bilgilerinin olmasına karşın BÇG'nin yasa dışı çalışma grubu olarak 

gösterilmemesinin savunulduğu”  belirtilmektedir.  

 

Savunmamızın esası, tam olarak mahkemenin özetlediği bu ifadedeki gibi olmamakla birlikte, 

bu husus mahkeme tarafından “BÇG ile ilgili savunmaların değerlendirmesi” başlığı altında 

değerlendirildiğinden, tarafımızdan yapılan değerlendirme diğer kısımda bulunmaktadır.   

 

9) Mahkeme; “Batı Çalışma Grubu'nun Bülent Orakoğlu ve Hasan Celal Güzel'in 

DEĞERLENDİRMELERİNE DAYANARAK SANIKLARCA İFADE EDİLDİĞİ GİBİ (!) 28 Şubat 1997 

sonrasında Başbakanlık'tan verilen emirlere bağlı olarak kurulmadığı çok daha önce Kriz 

Yönetimi Merkezi adı altında kurulduğu ve 28 Şubat 97 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ile ilgili 

tüm hazırlıkları yaptığı kuruluşunun yasalara ve hukuka aykırı olduğu iddiasında 

bulunulduğunu”  belirtmiştir.  

 

Öncelikle sanıklar FETÖ destekli siyas davanın ayaklarından olan bu şahısların 

değerlendirmelerine dayanarak YUKARIDAKİ İDDİA DAHİL, HERHANGİ BİR SAVUNMA 

YAPMAMIŞTIR. AKSİNE BU ŞAHISLARIN YALAN SÖYLEDİKLERİNİ TEKRAR ETMİŞLERDİR. 
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Yukarıdaki ifade, mahkeme heyetinin savunma ve beyan görüntüsünde bu kısma enjekte 

ettiği gerçek dışı bir tespitidir. Mahkeme sürekli Kriz Yönetim merkezleri ile ilgili kendi 

enjektelerini, savunma ve sözde beyanlar kılıfı altında bu kısma monte etmeye gayret ettiği 

görülmektedir.    

 

Değerlendirmemize geçmeden önce, mahkemenin kasıtlı manipülasyonunu açıklamamız 

gereklidir; Mahkeme sanıkların “BÇG Başbakanlık direktifine göre kurulmamıştır, Böyle bir 

direktife ihtiyaç yoktur. BÇG Anayasa, kanun, MGSB ve diğer mevzuata göre kurulmuştur.”  

Savunmalarından  “BÇG Başbakanlık direktifine göre kurulmamıştır” ifadesini alıp, önüne “Bülent 

Orakoğlu ve Hasan Celal Güzel'in değerlendirmelerine dayanarak sanıklarca ifade edildiği gibi” 

cümlesini monte edip, devamında, BÇG nin  “çok daha önce Kriz Yönetimi Merkezi adı altında 

kurulduğu” cümlesini de ekleyip, bu ifadelerin sanıklara da ait olduğu ve BÇG nin çok daha 

önce kurulduğunu ikrar ettiği  izlenimi yaratmaya kalkışmıştır.  

 

Mahkemenin bu tür manipülasyonları, FETÖ destekli siyasi davanın halen sürdürüldüğünün 

de açık kanıtıdır.  Mahkemenin bu kasıtlı manipülasyonu “ben öyle değil, şöyle demek istedim” 

mazeretleri ile geçiştirilebilecek bir konu da değildir.  

  

Ayrıca bu iddianın tam olarak kimin tarafından ve hangi cümlelerle ortaya atıldığı 

mahkeme tarafından belirtilmemiştir. 3833 sayfalık gerekçeli kararda, 4 Nisan 1997 tarihli 

Çalışma Grubu oluşturulması ve 10 Nisan 1997 tarihli BÇG nin kuruluş emrinin varlığını imha 

tutanakları ve sanık ifadeleri ile kanıtlamaya  çalışan mahkeme, kendi gerekçesi ve ileri sürdüğü 

delillerle bile çelişki yaratacak şekilde, belgesiz dayanaksız bu iddiayı BÇG nin yasal 

dayanaklarına ilişkin belge ve beyanlar başlığı altında bu kısma yazabilmiştir. Mahkemenin, 

davanın delilleri ve mevzuat hakkında bir hayli çelişkide olduğu, yutturulmaya çalışılan  bu gibi 

anlamsız ifadelerden de anlaşılmaktadır. Aynı enjekteyi aşağıdaki maddelerde de görmekteyiz.  

 

Bu iddia ve enjekte hiçbir sanık tarafından ifade edilmemiştir. Soyut bir şekilde ve belgeye 

dayanmadan çok daha önce BÇG’nin kurulduğunu söylemek gerçek dışı bir iddiadır.   Ayrıca, 

mahkeme bu ifadeyi, 29 madde içine yazmış, ancak “BÇG ile ilgili savunmalarının 

değerlendirilmesi” başlığı altında değerlendirmemiştir.  

 

BÇG nin kuruluş emri ve amacı dilekçemizin 20.N ve 20.R maddelerinde,  B.Orakoğlu’nun 

belgelerle ilgili çelişkileri ve darbe algısı oluşturma faaliyetleri ile beyanları dilekçemizin “40.” ve 

“27.T.” maddesinde ayrıntılarıyla bulunmaktadır. Ayrıca, savunmaların değerlendirilmesi  

kısmında bir çok başlık altında da açıklanmıştır.  

 

10) Mahkeme; “Müşteki Bülent Orakoğlu'nun bizzat Kuvvet Komutanı tarafından Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kurulduğu anlaşılan BÇG isimli çalışma grubunun yasal 

dayanağının bulunup bulunmadığı, Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetine 1994 yılında başladığını 

tahmin ettiği, Batı Çalışma Grubu'nun 54. hükümetin kurulduğu 8 Ağustos 96 tarihten itibaren 

faaliyete geçtiği iddiasında bulunduğunu”  belirtmiştir.  

 

Mahkemenin bir başka anlamsız algı faaliyetini yukarıdaki ifadede de görmekteyiz.  

Mahkemenin, anlama-anlatma konusunda bir hayli sıkıntı yaşadığını, anlam bozukluğu da 
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bulunan bu ifadeden anlamaktayız.  Mahkemenin, cümlenin arasına monte ettiği “ANLAŞILAN” 

kelimesi ile, kimin neyi anladığını anlamak mümkün değildir. Mahkemenin, delil olarak 

değerlendirdiği Taner Baytok’un  kitabında yer alan Dz.K.K.Ora.Güven Erkaya’nın sözlerinden 

yaptığı alıntıyı “BÇG ile ilgili savunmaların değerlendirilmesi” başlığı atında ve gerekçeli kararda 

bir çok başlıkta mahkeme;  

 
“bu amaçla Genelkurmay'da bir grup kurulmasını Genelkurmay başkanına kendisinin teklif 

ettiğini ve Genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın talimatıyla bu grubun Batı Çalışma 

Grubu olarak Genelkurmay'da kurulduğunu” şeklinde ifade ettiğini belirtmektedir. Kitapta da 

aynen bu şekilde geçmektedir.  

 

Dolayısı ile, ne mahkemenin, ne de bu kişinin “ANLAŞILAN” kelimesi ile ANLAYABİLECEĞİ 

BİR HUSUS YOKTUR. Eğer bu konuyu, bu şekilde anlayan mahkeme ise, Gnkur Başkanlığınca 

yayınlandığını belirterek, hatta sahte imha tutanakları ile varlığını kanıtlamaya çalıştığı ve  delil 

listesinde gösterdiği  BÇG nin kuruluş emirleri olan Gnkur Başkanlığının 4 Nisan 1997 ve 10 Nisan 

1997 tarihli fotokopi (türetilmiş) emirlerinden NE ANLADIĞINI DA AÇIKLAMALI VE BU DELİLLERİ 

DOSYADAN ÇIKARTMALIYDI.   

 

BÇG nin, Gnkur Başkanının emri ile ve 10 Nisan 1997 tarihinde kurulduğunu sanık ifadeleri ve 

10 Nisan 1997 tarihli (dosyada aslı olmayan) belge  ve Taner Baytok’un kitabından da alıntılarla 

kabul ederek hüküm veren mahkeme, yukarıdaki ifadede BÇG nin Gnkur Başkanlığında çok daha 

önceden “Kriz Yönetimi Merkezi” adı altında kurulduğu iddiasına yer vermiş, bu maddede ise, bu 

kez, bu ifadelerden çok daha  farklı olarak BÇG nin hem 1994 yılında, hem de 54.Hükümetin 

Kuruluşu olan 8 Ağustos 1996 yılında ve Dz.K.K.lığında kurulduğu iddiasını, BÇG nin yasal 

dayanaklarına ilişkin beyanlar kısmına yazmıştır. Ne iddia ettiği konusunda karar veremeyen 

mahkemenin, sanıklar hakkında verdiği kararın, adil ve hukuka uygun olduğunu söyleyebilmek 

mümkün değildir.  Eğer mahkeme bu gerçek dışı iddiayı sadece BÇG ile ilgili beyan olduğu için  

yazdım gerekçesine sığınacak ise; bu durumda sanıkların binlerce sayfa tutan, anlamlı ve belgeli 

son esas savunmalarını bu kısma neden yazmadın diye sormamız da gerekecektir. MAHKEMENİN 

BU ANLAMSIZ İDDİAYI “ANLAŞILAN” İFADESİ İLE  BU KISMA YAZMASININ TEK MAKSADI 

KASITLA ALGI OLUŞTURMAK VE  VARSAYIM GEREKÇE ÜRETMEKTİR 

 

Müştekinin tahminine dayalı ispat edilmemiş, anlamsız bir iddiasını mahkemenin delil 

olarak kabul ederek gerekçeli kararına yazması,  gerçek ve hukuk dışı bir yaklaşımdır. 

 

MAHKEME NEYİ İDDİA ETTİĞİNİN FARKINDA DEĞİLDİR. MAHKEMENİN BÇG’NİN NE ZAMAN 

NASIL KURULDUĞU, YASAL DAYANAKLARININ NELER OLDUĞU KONUSUNDA TUTARLI  BİR FİKRE 

SAHİP OLMADIĞI, BU İDDİALARINDAN ANLAŞILMAKTADIR. ATILI SUÇU VE DELİLİNİ BİLE TARİF 

EDEMEYEN MAHKEME HEYETİNİN, BU YARGILAMADA VERDİĞİ KARARININ, HUKUKİ OLMA 

İHTİMALİ SADECE BU NEDENLE BİLE YOKTUR.   

 

Mahkemenin bu maddede belirttiği ifade, sadece bir iddia olarak kalmış olmasının dışında, 

bu başlık altında somutlaştırılmadan ve değerlendirilmeden bırakılmıştır. Esasen bu 29 

maddenin önemli bölümü mahkemece bir değerlendirmeye de tabi tutulmamıştır.  
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11) Mahkeme;“Sanıklar Çevik Bir ve Çetin Doğan Batı Çalışma Grubu'nun Genelkurmay 

Başkanlığı'nda 10 Nisan 1997 tarihinde kurulduğunu bu grubun başkanının Çetin Doğan 

olduğunu ifade ve ikrarlarda bulunduğu” nu belirtmiştir.  

 

Kendi savunmalarında olduğu, bu savunmanın çeşitli bölümlerinde açıklandığı şekilde bu bir 

ikrar değil, herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Gerçeklerin ikrar edilmesi de gerekmez. 

Sanki ortada bir suç varmış gibi ve suç algısı yaratmak amacıyla mahkemece “ikrar” tabiri 

kullanılmaktadır.  

 

BÇG, Gnkur. Harekat Başkanlığı bünyesinde, Genelkurmay Başkanının emri ve bilgisi 

dahilinde (dosyada ıslak imzalı aslı ve tahrif edilmemiş gerçeği bulunmayan) 10 Nisan 1997 tarihli 

emir ile kurulmuştur (mahkeme yukarıda irdelendiği şekilde bu çalışma grubunun Güven 

Erkaya’nın tavsiyesi ile Genelkurmay Başkanının emri ile kurulduğunu da belirtmişti).  

 

BÇG’nin kurulması ile ilgili açıklamalar dilekçemizn “20.R.” maddesinde kapsamlı olarak 

bulunmaktadır.  

 

12) Mahkeme: “Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı imzalı 2 

Haziran 1997 tarihli yazı ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne belgeler ve olay bildirilmiş 

ve anılan şahıslar hakkında idari inceleme yapılması talep edilmiş, Deniz Kuvvetleri'ndeki olayı 

brifinge dahil etmeyelim çıkaralım emri sanık İsmail Hakkı Karadayı'nın Batı Çalışma Grubu 

hakkında hem bilgi sahibi olduğu ve hem de bu konularda işlem yaptığı ve emirler verdiği 

tespiti yapıldığı” nı belirtilmiştir.  

 

Batı Çalışma Grubunun Gnkur.Başkanı İ.H.Karadayı’nın emri ile 10 Nisan 1997 tarihinde 

Gnkur Harekat Başkanlığı bünyesinde kurulduğu savunmalarımızda açıkça belirtilmiştir.  

 

Mahkemenin; Genelkurmay Başkanının bu çalışma grubunun kurulması ve faaliyetlerinden 

haberdar olduğunu kabul edip etmeme, onun emri ile olduğunu açık bir şekilde yazıp yazmama 

konusunda aynı FETÖ savcısının olduğu gibi aklının karışık olduğu anlaşılmaktadır. FETÖ savcısının 

tarihe geçecek şekilde kaleme aldığı, iddianamenin 1309ncu sayfasında “…dönemin 

Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanının bilgisi dahilinde, 

Genelkurmay II. Başkanı Çevik Bir ile Genelkurmay karargahı ve bağlı birliklerinde görevli general 

ve amirallerin fikir ve eylem birliği içinde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ancak hiyarşik yapı dışında 

oluşturdukları Batı Çalışma Grubunda…” sözlerinin anlamsızlığı gibi, bu gerekçede mantıklı 

anlam içermemektedir. Ayrıca, Genelkurmay Başkanının emri ile kurulan bir grubun ya da 

teşkilatın hiyerarşi dışında olduğu da düşünülemez.  

 

Belgeler ve beyanlarla sabit olduğu şekilde bizzat kurulma emrini veren Genelkurmay 

Başkanının bu çalışma grubunun, kurulması ve faaliyetlerinden haberi vardır. Sayın Genelkurmay 

Başkanımız, avukatının yönlendirmesi veya yaşının verdiği bir takım sorunlar veya cezalandırılma 

çekincesi ile bu grubun faaliyetlerinden pek de haberdar olmadığını beyan etmesi sonucu 

değiştirmemektedir.  
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13)  Mahkeme; Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olan Hasan Celal Güzel tarafından 

verilen şikayet ve ihbar dilekçesi ile Batı Çalışma Grubu hukuki denetimden geçtiği, Batı 

Çalışma Grubu'nun çalışmaları hakkında bir çok haber, makale ve yorumlar yapıldığı, Batı 

Çalışma Grubu'nun hiyerarşi dışında oluştuğu iddialarını destekleyecek hiçbir somut verinin 

bulunmadığının iddia edildiği belirtilmiştir.  

 

Bu paragrafın hangi amaçla yazıldığı tam olarak anlaşılamamıştır. Mahkeme de bu fikirde 

olduğuna göre (ki aşağıda bu yönde gerekçe açıklamaktadır) ve tüm sanıklar tarafından da 

hiyerarşi içinde kurulduğu beyan edildiğine göre gerçeğin tekrarından başka bir yönü 

bulunmamaktadır. Ancak mahkemenin, BÇG’nin hiyerarşi içinde olmakla birlikte suçun 

işlenmesinin bir aracı olduğuna dair beyanlarının kabul edilemez, soyut ve dayanaksız olduğu bu 

savunmada birçok başlık altında açıklanmış, aşağıda ayrıca değerlendirilmiştir.  

 

Bu ifade benzer biçimde “BÇG ile ilgili savunmaların değerlendirilmesi” başlığı altında 

mahkeme tarafından değerlendirildiğinden, bu ifade ile ilgili değerlendirmemiz aynı başlık altında 

bulunmaktadır.  

 

14) Mahkeme; “Kriz yönetiminin yasal dayanağının bulunmadığı saptamasınında doğru 

olmadığı, zira kriz yönetim merkezi düzenlemesinin mevcut olup Bakanlar Kurulu'nun 

30.09.1996 tarih 96/80 ve 8716 sayılı kararıyla yürürlüğe giren ve 9 Ocak 97 tarihinde resmi 

gazetede yayınlanan Başbakanlık Kriz Merkezi Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği ile ayrıntılı 

olarak düzenlendiği, bu yönetmeliğe göre de 28 Şubat 97 tarihinden sonra ilçelere kadar Kriz 

Yönetim Merkezleri sivil ve asker cenah tarafından kurulmuş ve faaliyetlerini buna göre 

yürütmüş olduğu, Başbakanlık Uygulama Takip Koordinasyon Merkezi de bu mihval üzere 

kurulmuş ve faaliyetlerini yürütmüş olduğu” nun  savunulduğunu belirtmiştir.  

 

Mahkeme sanık savunması olduğunu ifade ettiği bu hususu “BÇG ile ilgili savunmaların 

değerlendirilmesi” başlığı altında değerlendirmemiştir. Sadece 29 madde içinde yazmış ve bu 

haliyle değerlendirme yapmadan bırakmıştır.  

 

Ancak, yukarıda yer alan ifade, mahkemenin algı yaratmaya yönelik tam bir 

manipülasyonudur.  SANIKLARIN YUKARIDA İFADE EDİLEN ŞEKİLDE BİR SAVUNMASI YOKTUR.  

 

Mahkeme nereden alıntı yaptığını belirtmediği bu ifadede; Kriz Merkezlerinin  Başbakanlığın 

yayınladığı yönetmelikle düzenlendiğini belirttikten hemen sonra, Kriz Merkezlerin 28 Şubat 1997 

tarihinden sonra sivil ve asker cenah tarafından kurulmuş olduğunu özellikle ifade ederek,  Kriz 

Merkezlerinin kurulması ile  28 Şubat 1997 MGK kararları arasında zımni bağ oluşturma ve bu 

yönde algı yaratma çabasına girilmiştir. Kriz  Merkezleri,  28 Şubat 1997 tarihinden sonra değil,  

yönetmeliğin 9 Ocak 1997 tarihinde R.G.de yayınlanması sonrasında, asker ve sivil cenahlar 

tarafından kurulmaya başlanmıştır. KRİZ MERKEZLERİ İLE 28 ŞUBAT MGK TOPLANTISI VE 

KARARLARI ARASINDA HİÇ BİR İLİŞKİ YOKTUR.  Kaldı ki Kriz Merkezleri “Buhran Kurulu” adı ile 

1976 yılında kurulmuş ve 1997 yılında yeni yönetmelikle ismi “Kriz Merkezleri”ne olarak 

düzenlenmiştir. Mahkemenin enjekte ettiği bu ifadede yer alan BUTKM ya da doğru adı ile BUTKK  

55.Hükümet döneminde 28.11.1997 tarihli direktif ile kurulmuştur.  
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Mahkemenin sözde savunma özetindeki bir diğer manipülasyonu ise;  ifadenin son kısmında 

Başbakanlık Uygulamayı Takip Koordinasyon Merkezinin (BUTKM), Başbakanlık Kriz Yönetim 

Merkezi Yönetmeliği mihvalinde  kurulduğu ve faaliyetlerini yürüttüğü ifadesidir. SANIKLARIN 

BÖYLE ANLAMSIZ BİR SAVUNMASI DA YOKTUR. Mahkemenin enjekte ettiği bu ifade ile, 

Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Merkezi  ve  Kriz Yönetim Merkezleri arasında 

da bağ oluşturma çabasına girmiştir.  Kaldı ki, sanıkların kendisini ilgilendirmeyen bu Başbakanlık 

oluşumunun (BUTKM) hangi minvalde kurulduğu yönünde bir fikir beyan etme gibi bir 

sorumluluğu ve yetkisi de yoktur. Buna cevap verecek olan dönemin Başbakanlık makamıdır.  

 

Mahkeme esasen yukarıda açıkladığımız manipülasyonu ile, Başbakanlık Uygulamayı Takip ve 

Koordinasyon Kurulu (BUTKK),  Kriz Merkezleri ve Batı çalışma Grubu arasında bağ oluşturma ve 

algı yaratma çabasındadır. BU OLUŞUMLARININ HİÇ BİRİSİNİN BİRBİRİ İLE BİR İLİŞKİSİ YOKTUR. 

Mahkemenin, oldukça sık tekrar ettiği bu tür manipülasyonlar gözden kaçmamaktadır. 

 

Kaldı ki, Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Merkezi (BUTKM) ismi ile bir 

oluşum da yoktur.  Mahkemenin BUTKM şeklinde adlandırdığı oluşum, 55. Hükümet döneminde 

28.11.1997 tarihli Başbakan Mesut Yılmaz imzalı direktif ile Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı 

Başkanlığında kurulan Başbakanlık Uygulamayı Değerlendirme Merkezi (BUTDM) ve yine 

Başbakanlık Müsteşarı Başkanlığında kurulan Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon 

Kurulu’dur.  Bu oluşumlarında ne BÇG  ne  Kriz Merkezleri ne de Başbakanlık Kriz Yönetim 

Merkezi Yönetmeliği ile bir ilişkisi yoktur.  28 Şubat 1997 tarihinden sonra Başbakan N.Erbakan 

tarafından kurulan oluşum ise “Sürekli İzleme Merkezi”dir. Bu oluşumda yine  Kriz Merkezleri ile 

bir ilişkisi yoktur. Sayılan bu oluşumların hiç birisi 9 Ocak 1997 tarihli R.G.de yayınlanan 

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği gereğince kurulmamış ve bu mihvalde 

(mahkemenin kullandığı Osmanlıca olan “mihval” kelimesi dolandırıcı anlamına gelir. Doğrusu 

“minval”(biçim, yol, tarz) olmalıydı.) faaliyetlerini YÜRÜTMEMİŞTİR.  Hükümetlerin çıkarttığı 

Başbakan imzalı direktifler dosyada bulunmaktadır. BU MERKEZLERİN NE MİHVALDE 

KURULDUĞU BAŞBAKANLIK DİREKTİFLERİNDE AÇIKLANMAKTADIR.   

 

Yukarıdaki ifadede yer alan tek doğru cümle; Kriz yönetiminin yasal dayanağının 

bulunmadığı saptamasının, yani FETÖ üyesi savcının ve mahkemenin iddiasının doğru olmadığına 

yönelik savunmadır.  

 

Dosyada tahrif edilmiş fotokopisi bulunan 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu 

belgenin 9 maddesinde “Daha önce teşkil edilen Kriz Masası Grubu” ndan söz edilmektedir. 

FETÖ üyesi savcı ve mahkeme, bu ifadeye ve CD 5 içine monte edilen sahte belgelerde yer alan 

“Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu”  ve “BÇG Üst Kurulu” gibi uydurma ifadelerden yola 

çıkarak,  “Kriz Masası Grubu”nun, Batı Çalışma Kriz Masası Kurulu olduğunu iddia etmiştir.  

 

Bu iddianın doğru olmadığı, dosyada bulunan fotokopi belgede “Batı Çalışma Grubu Kriz 

Masası” ifadesinin bulunmadığı,  belgede belirtilen  “Kriz Masası Grubu”nun 9 Ocak 1997 tarihli 

R.G.de yayınlanan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği gereğince, ülke genelinde 

meydana gelebilecek ve hükümetin ilan edeceği bir kriz durumunda faaliyet göstermek üzere, 

ilgili diğer devlet kurumları ve bakanlıklar ile eş zamanlı olarak Gnkur Başkanlığında kurulduğu 
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savunması yapılmış ve ilgili belgeler dosyaya sunulmuştur. Bu husus dilekçemiz “20.Z.” 

maddesinde açıklanmıştır. 

 

Ayrıca; 10 Nisan 1997 tarihli gerçek belgenin,  tahrif edilememiş ıslak imzalı aslının dosyada 

bulunmadığı, dosyada yer alan fotokopi belgenin tahrif edilmiş olduğu ve belgenin 9.maddesinde 

yer alan  “kriz masası grubu” ifadesinin de, dosyada bulunmayan gerçek 10 Nisan 1997 tarihli 

belgede bulunup bulunmadığının doğrulanmadığı, dilekçemiz “20.R.” maddesinde kapsamlı 

olarak açıklanmıştır.   

 

09.01.1997 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi 

Yönetmeliğinden alıntı aşağıdadır;   

 

        

        
 

Bu yönetmelik BÇG nin kurulmasından 4 ay evvel yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik sadece 

Genelkurmay Başkanlığında değil Başbakanlık, Bakanlıklar ve diğer merkezi yönetim birimlerinde 

de kriz merkezlerinin  kurulmasını öngörmektedir.  
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Devlet çapında “Kriz Merkezleri” / “Kriz Grupları”nın oluşturulması 1976 yılına kadar 

uzanmaktadır. Ancak 1997 yılından önce oluşturulan Kriz Merkezi/Grubu “Buhran Değerlendirme 

Kurulu” şeklinde tanımlanmıştır. Yaklaşık 30 yıl “Kriz Merkezi” yada “Kriz Masası” ya da “Kriz 

Merkezi Kurulu” şeklinde bir terim kullanılmamış,  bu terimin muadili olan “BUHRAN KURULU” 

ifadesi kullanılmıştır. Bu nedenle, Ocak 1997 tarihinden önce  “Kriz Merkezi”, “Kriz Masası”, “Kriz 

Masası Grubu” ya da mahkemenin çarpıtarak ifade ettiği gibi “Kriz Masası Kurulu” şeklinde bir 

tanımlamaya rastlanamaz. Buhran Değerlendirme Kurulu dayanağını ise “Bakanlar Kurulu'nun 

22.07.1976 tarihli ve 7/12310 sayılı "Buhran Değerlendirme Kurulu kurulması, Görev, Yetki ve 

Çalışma Esasları Hakkında Karar"dan almaktadır. Bu bakanlar kurulu kararı RG de 

yayımlanmamıştır.   

 

15) Mahkeme; “Sanık İsmail Hakkı Karadayı 12.12.2013 tarihli 48 nolu celsedeki 

beyanında Batı Çalışma Grubunu cunta yapılanması olmadığını, Milli Güvenlik Kurulunun almış 

olduğu karara uygun çalışma yaptığını, YETKİ İHLALİ OLMUŞ OLABİLECEĞİNİ, benim imzam 

olmadan ordu komutanlarına yazı yazamazsınız, parafem olmadan yazı yazamazsınız, ben 

bilmeliyim, yani şimdi gerçek bu var, prensip emirleri üst makama gidecek yazılar benim 

imzamla gider şeklindeki beyanda bulunduğu” nu  belirtmiştir. 

 

Mahkeme sanık savunması olduğunu ifade ettiği bu hususu “BÇG ile ilgili savunmaların 

değerlendirilmesi” başlığı altında değerlendirmemiştir. Sadece 29 madde içinde yazmış ve bu 

haliyle değerlendirme yapmadan bırakmıştır.  

 

Dönemin Genelkurmay Başkanı olan sanığın beyanları savunmada ayrı bir şekilde 

değerlendirilmektedir. Onun imzası veya (dosya nushasında) parafesi olmadan yazı 

yazılamayacağı doğru olmasının dışında, giden belgeler de onun imza veya dosya nushasına 

parafesi  alınarak gönderilmiştir.   

 

Sanığın tahmine dayalı yetki ihali olmuş olabileceği ifadesi de, kimin hangi yetkiyi ihlal ettiği 

ortaya konamadığından, bizzat verdiği emirle oluşturulan BÇG nin kuruluş emri dahil belgelerin 

(dosyada bulunmayan gerçek belgeler) ve (gerçek) çalışmalarının kendisine arz edildiği, tüm 

faaliyetlerden haberdar olduğu, basına yansıyan açıklamalarından, kendi imzası ile 2 Haziran 1997 

tarihli Cumhurbaşkanlığına hitaben gönderilen yazıdan, Cumhurbaşkanlığına verilen mutat 

brifingler ve görüşmeler ile C.B. arşivindeki belgelerden ve sanıkların ifadelerinden de 

anlaşılmaktadır.    

 

16) Mahkeme; “Batı Çalışma grubu tamamen TSK içerisindeki hiyerarşik bağlantıya 

uygun olarak oluşturulduğu, BÇG emir komuta zincirinden bağımsız ve onun dışında illegal bir 

örgütlenme yani cunta olmadığı, bu grubun faaliyetleri tamamen yasalar çerçevesinde ve 

yasalarla verilen görevlerin ifasından ibaret olduğunun savunulduğu”nu  belirtmiştir. 

 

Savunmaların bir tekrarı veya alıntı olan bu tespitin hangi sanığın beyanından alındığı dahi 

yazılmamakla birlikte, tüm sanıkların ortak görüşüdür.  
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17) Mahkeme; “31 Temmuz 1970 tarihli 1324 sayılı Genel Kurmay Başkanlığı'nın görev 

ve yetkilerine dayalı kanunun 2. maddesi 1. fıkrası, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 

Kanununun 35. maddesi, İç Hizmet Yönetmeliği 86. maddesi ve 101-5 Karargahlarda Çalışma 

Usülleri Yönergesi de Genel Kurmay Başkanlığı'nda çalışma grubu kurma ve faaliyete geçirme 

yetkisini yasal olarak verdiği savunmasının yapıldığı”nı belirtilmiştir. 

 

Bu savunma doğrudur. Ancak, mahkemenin nereden aldığını belirtmeden kırparak yazdığı bu 

ifade eksiktir. BÇG kurulmasındaki yasal dayanakları, dilekçemizin 12., 20.N ve 20.R 

maddelerinde ayrıntılarıyla bulunmaktadır. Ayrıca, savunmaların değerlendirilmesi  kısmında bir 

çok başlık altında da açıklanmıştır.  Aksini, belge veya mevzuatın  ilgili maddesi ile ortaya koymak 

zorunda olan mahkemenin kendisidir.  

 

18) Mahkeme;  “Batı çalışma grubu yasalara aykırı bir çalışma grubu olmadığı gibi 

bütün faaliyetleri genelkurmay karargahı içinde kayıt altına alınmış bir çalışma grubu, olağan 

bir çalışma grubu, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yasal bir oluşum olduğu içindir ki iddia 

makamı tarafından her türlü bilgiye, belgeye kayda ulaşılabilmiştir. Bu kapsamda 

iddianamenin 575. sayfasında batı çalışma grubunun aldığı kararlara uygun olarak yapılan 

işlemler başlıklı paragrafta 17 Eylül 1998 tarihli ki bu tarih iddia konusu hükümetin görevden 

ayrılmasından sonraki bir tarihtir. O tarihten sonra da batı çalışma grubunun çalışmalarına 

değiniliyor. 17 Eylül 1998 tarihli batı çalışma grubu toplantılarında alınan kararlara uygun 

olarak bakanlıklarla ve ilgili makamlara gönderilen yazılara yapılan işlemler konulu 

açıklamalarda 17 Eylül 1998 tarihi itibariyle 364 adet yazının gönderildiği ve bu yazılara karşılık 

olarak bakanlıklar ve diğer devlet makamlarının gönderdiği cevapların sayıları tek tek 

belirtilmiştir. Yasa dışı olduğu iddia edilen bir kuruluşun devletin bakanlıklarına ve diğer 

makamlara yazılar yazıp bilgi istemesi bilgi vermesi, bilgi ve belge istemesi mümkün 

olamayacağı gibi ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından muhatap alınarak cevap verilmesi de 

mümkün olamayacağı çok net ve açık olduğunun  savunulduğu”nu belirtmiştir.  

 

Bir sanığın savcılık ifadesinden ya da ilk savunmasından kesip yapıştırarak alıntı yapan 

mahkeme, hangi sanıktan alıntı yaptığını belirtmemektedir. Mahkemenin aynen kesip gerekçeli 

karara yapıştırdığı, cümle sonlarındaki açıklama kiplerini bile düzeltmediğinden anlaşılmaktadır.  

 

Mahkemenin, sanığın öncesi ve sonrasındaki savunmalarını keserek ve ifadesinin içeriğinde 

esas anlamı da bu suretle bozarak yaptığı alıntı esasen, yine algı yaratma gayretine matuftur.   

 

Savunmasından alıntı yapılan sanıkta dahil olmak üzere, istisnasız tüm sanıklar, CD 5 in 

sahte ve içindeki belgelerin üretilmiş olduğunu ve bu sözde belgelerin CMK uyarında delil 

niteliği taşımadığını açıkça beyan etmiş ve belgeleriyle ortaya koymuştur.   

 

Bu ifade de sayılan ve altı çizili olan sözde belgeler, CS 5 yer alan, kim tarafından hazırlandığı 

belli olamayan,  imzasız,  resmi evrak formatında dahi olmayan  uydurma sözde belgelerdir. Bu 

belgele,  sanıklara ““Gnkur Başkanlığından gönderilen belgeler”, “filanca süphelinin de teyit 

ettiği” gibi yönlendirmelerle tanıtılan ve sanıkların belgenin mutlak gerçekliği değil şekli gerçekliği 

üzerinden tanımladıkları ve yorumladıkları belgelerdir. Mahkemenin, bu tür ifadeleri bu kısma 

yerleştirmesinin esas amacının, bu belgelerin sayıldığı göstererek, CD 5 içindeki sözde 
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belgelerin gerçek olduğı algısını yaratmaktır. Bu sözde belgeleri ve CD ‘in sahteliği dilekçemizde 

ilgili kısımlarda detayları ve belgesi ile açıklanmıştır.  

 

BATI ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN HER HANGİ BİR KURUMA YA DA BAKANLIKLARA 

GÖNDERİLMİŞ, SAHTE YA DA GERÇEK TEK BİR BELGE YOKTUR. Ancak, BÇG’nin 10 Nisan 1997 

tarihinde Gnkur Başkanı emri ile kurulduğu, emir  ve yasalara uygun faaliyet gösterdiği, Batı 

Çalışma Grubunu konu alan gerçek belgelerin, Gnkur Başkanlığı resmi evrak işlemlerine tabi 

tutulduğu ve Gnkur Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığına,  Başbakanlığa, EGM, MİT ve Bakanlıklara 

bir kısım evrakların gönderildiği ve bu kurumlardan Gnkur Başkanlığına irtica ile mücadele 

kapsamında karşı yazı gönderildiği doğrudur. Tamamına yakını imha edilmiş, çok az da olsa bu 

gerçek belgeler, ilgili kurum arşivlerinden dosyaya gönderilmiştir. Buna bir örnek olarak  2 

Haziran 1997 tarihli Gnkur Başkanı İ.H.Karadayı imzalı belgedir.  Ancak, bu ifade  de sayılan 

belgelerin tamamı sahtedir.   

 

Mahkemenin bu savcılık ifadesi ya da ilk savunma olup olmadığı belli olmayan yukarıda yer 

alan ifadeden,  sadece aşağıdaki  ifade savunmamız açısından doğrudur;   

 

“..Yasa dışı olduğu iddia edilen bir kuruluşun devletin bakanlıklarına ve diğer makamlara 

yazılar yazıp bilgi istemesi bilgi vermesi, bilgi ve belge istemesi mümkün olamayacağı gibi ilgili 

bakanlıklar ve kurumlar tarafından muhatap alınarak cevap verilmesi de mümkün olamayacağı 

çok net ve açık olduğunun  savunulduğu”  

 

Mahkemenin, bu tür algı yaratmaya yönelik savunma ya da savcılık ifadelerini, tartışmaya 

açmamak ve doğrudan algı yaratma işlevini sessizce görmesini sağlamak için, “BÇG ile ilgili 

savunmaların değerlendirilmesi” başlığı altında bir değerlendirme yapmadan, bu kısmdaki 29 

madde içinde sayıp bıraktığı da gözden kaçmamaktadır.   

 

19) Mahkeme; “Çalışma Grubunun kuruluşuna 28 Şubat 97 tarihli Milli Güvenlik Kurulu 

toplantısında alınan kararlar doğrultusunda genelkurmay başkanlığı tarafından yapılan 

değerlendirme neticesinde karar verildiği, Genelkurmay olarak başbakanlığın verdiği direktifler 

çerçevesinde bir çalışma grubunun oluşturulduğu savunmasının yapıldığı” nı belirtmiştir. 

 

Mahkemenin kırparak alıntı yaptığı bu savunma, bütünlüğü bozulduğundan eksiktir. Aynı 

ifadeleri çevirip kırparak farklı şekillerde yazan mahkemenin bu işlemine karşılık, konuyu özet 

olarak  bahsi geçen her başlıkta açıklamaya devam edeceğiz.  

 

Batı Çalışma Grubunun yasal dayanakları ve kurulma kararı ile aşamaları  dilekçemizin 12. 

20.N.ve 20.R. maddelerinde ve “BÇG ile ilgili savunmaların değerlendirilmesi” başlığı altında 

mahkemenin yaptığı tespite karşılık değerlendirmemiz bulunmaktadır.   
 

Bu ifadedeki, BÇG nin MGK da alınan kararlar doğrultusunda kuruldu ifadesinden, MGK 

kararlarının bağlayıcı olduğu ve dayanağının bu olduğu sonucu çıkarılamaz. Ayrıca, “Başbakanlığın 

verdiği direktifler çerçevesinde” cümlesinden de, “Başbakanlık Gnkur başkanlığına doğrudan bir 

direktif verdi ve BÇG bu nedenle kuruldu” anlamı da çıkarılamaz.  Bu savunmalarda yer alan bu 
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ifadelerin maksadı; BÇG nin MGK kararları ve Başbakanlık direktifi de dikkate alınarak 

kurulduğunu ifade etmektir. Dilekçemizde ve daha bir çok yerde özet olarak ifade ettiğimiz gibi;  

 

İrticanın  1972 yılından bu yana, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Milli Güvenlik 

Siyaset Belgesinde bir iç tehdit olarak tarif edildiği ve TSK ya görev ve sorumluluk verildiği, 

MGSB’ni dosyadan özellikle kaçırıldığı ve bu konuda suç duyurusunda bulunulduğu, tüm devlet 

kurumlarınca bu tarihten itibaren irtica ile mücadeleye zaten yoğunlukla başlandığı, BÇG nin, 

MGK KARARLARINA YA DA BAŞBAKANLIK DİREKTİFİNE DAYANARAK DEĞİL, dilekçemizde 

açıklanan Anayasa, bir dizi mevzuat ve MGSB’de TSK ya zaten verilmiş bulunan görev ve 

sorumluluk  kapsamında, irticanın geldiği vahim durumu ortaya koyan ve tüm devlet kurumlarını 

bu yönde harekete geçiren MGK KARARLARI VE HÜKÜMET DİREKTİFLERİ DE  DİKKATE 

ALINARAK  kurulduğudur.    

 

Bu nedenle mahkemenin sürekli ifade ettiği MGK kararlarının bağlayıcı olmadığı ve 

Başbakanlığın Gnkur Başkanlığına “Gereği” olarak bir direktif vermediği yönündeki gerekçesi 

kayda değer değildir.  

 

20) Mahkeme; “Milli Güvenlik Kurulu Kararlarının Bakanlar Kurulu tarafından 

benimsenip gereği için bakanlıklara gönderilmesi, irticanın ortadan kalkması için ne 

gerekiyorsa bütün tedbirleri alın hatta kanun teklifi gerekiyorsa onları bize iletin bizde onu 

kanun teklifi olarak yapalım dendiği, 14 Mart 1997 başbakanlık genelgesi ile bunların hepsini 

yayınlamış, dolayısı ile bu emre istinaden komutan emir verip Çevik Bir tarafından yazılıp Batı 

Çalışma grubunun kurulduğu, İç Hizmet 35. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve 

kollamak görevi verilmiştir. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi vermiştir, onun iradesiyle 

verilmiştir. 35. madde vardır. Başbakanlığın direktifi Genelkurmay'a gelmiş, Genelkurmay İkinci 

Başkanı'na, İkinci Başkan da emrin gereğiyle Batı Çalışma Grubu kurmuş savunmasının 

yapıldığı” belirtmiştir. 

 

Milli Güvenlik Kurulu Kararları ve 14 Mart 1997 başbakanlık genelgesi ile komutan emir verip 

Çevik Bir tarafından yazılıp Batı Çalışma grubunun kurulduğu, savunması yapıldığını belirtmiştir.  

 

Yukarıda ve savunmanın birçok yerinde açıklandığı şekilde BÇG’nin kurulması MGK 

kararlarına bağlı değildir. Bir çalışma grubu kurulması için MGK kararına da ihtiyaç 

bulunmamaktadır.  Mahkeme, sürekli savunmaların insicamını bozup, anlam kayması yaratmakta 

ve savunmaların hukuki detaylarını ve kapsamlı açıklamalarını gizleyip aynı şeyleri farklı 

cümlelerle özetlemektedir.  

 

Bu husus “BÇG ile ilgili savunmaların değerlendirilmesi” bölümünde benzer cümlelerle 

mahkemece değerlendirildiğinden, değerlendirmeye cevaplarınız aynı bölümde bulunmaktadır. 

Kapsamlı açıklama dilekçemizin başta 12.,”20.N” ve “20.R.” maddeleri olmak üzere, bir çok 

bölümünde açıklanmıştır. Ayrıca irtica ve laiklik ilkesinin anayasal boyutuda  ve TSK nın bu 

kapsamda temel vazifesi ve BÇG ile ilgisi dilekçemizin “Laiklik İlkesi, Devrim Kanunları, İrtica” 

başlıklı 16.Maddesinde detayları ile açıklanmıştır 
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21) Mahkeme; “Batı çalışma grubunun kurulmasına ilişkin emir ve sonrasındaki 10 

Nisan 1997 tarihli emrin yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetlerinin İç hizmet kanununun 35. 

maddesi ve yine İç Hizmet Yönetmeliğinin 85. maddesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışma 

prensiplerine ve teamüllerine tamamen uygun olduğu savunması  yapıldığı” nı belirtmiştir. 

 

Savunma tamamen doğrudur. Mahkeme aksini de belgesi ve hukuki gerekçesi ile ortaya 

koyamamıştır. Mahkemenin bu konuyla ilgili değerlendirmeleri, soyut geçiçtirme ifadelerden 

ibarettir.  

 

Bir üst başlık ve 29 madde içinde farklı cümlelerle defalarca özetlenen bu husus   “BÇG ile 

ilgili savunmaların değerlendirilmesi” bölümünde mahkemece değerlendirildiğinden,  

değerlendirmeye  cevaplarımız aynı bölümde bulunmaktadır. 

 

22) Mahkeme; Batı Çalışma Grubu kuruluş ve faaliyetlerini içeren diğer bir kaç belge 

için Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde açılan davalarda Batı Çalışma Grubu 

faaliyetlerinin yasal olmadığına dair hiçbir karar vazedilmemiş ve hiçbir evrakta suç unsuru 

bulunmadığı, askeri hiyerarşi içinde Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın bilgisi, 7 Ağustos 97 

tarihinde önerge ile konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde incelendiği savunmasının yapıldığını 

belirtmiştir.  

 

Bu husus “BÇG ile ilgili savunmaların değerlendirilmesi” bölümünde mahkemece 

değerlendirildiğinden,  değerlendirmeye  cevaplarımız aynı bölümde bulunmaktadır. 

 

Ancak bu kısımda da çok kısa ifade etmekte yarar vardır. Mahkemenin, bu konuda 

yaptığımız, sahte belgelerle ilgili kapsamlı savunmalarımızı gizleyerek oluşturduğu tek gerekçe 

“resmi kurumlardan yeni deliller gönderilmesi” soyut ifadesidir. Mahkemenin başkaca hiçbir 

gerekçesi yoktur. Mahkeme bu yeni delillerin ne olduğunu, hangi resmi kurumdan hangi yeni 

delilin geldiğini de açıklayamamıştır. Zira, mahkemenin dayandığı deliller, sahte CD 5 içindeki 

sözde belgeler ve FETÖ üyesi Gnkur Adli Müşavirinin gönderdiği sahte ve üretilmiş imha 

tutanakları, sahte tarihçe sayfaları ve CD 5 içinde yer alan bir kısım belgelerden başlıkları 

değiştirilip fotokopi ile üretilmiş kağıt parçalarıdır. Ki, bu belgelerin de, inceleme yapmayı bile 

gerektirmeden sahteliği anlaşılan ve üstelik atıla suça yeni bir delil niteliği de taşımayan  fotokopi 

kağıtlardır.   

 

Bu arada, Ankara 2 Nolu DGM ve İstanbul 4 Nolu DGM nin, o dönemde dosyaya verilen 

belgelerden bağımsız olarak, TSK nın irtica ile mücadele görevi ile BÇG nin  yasallığını açıklayan 

kararını ve hukuki gerekçesini de gözden kaçırmaya çalışmıştır. Bu gerekçe yeni delil vs. gibi 

sebeplerle ortadan kaldırması mümkün olmayan yargı tespitidir. KYOK’un kaldırılması Ankara 

2.Nolu DGM C.Başsavcılığı ve itirazı reddeden İstanbul 4 Nolu DGM nin, sunulan belgelerden 

bağımsız olarak, Yeni deliller (olsa bile) TSK nın irticai ile mücadelede mutlak  yetki ve 

sorumluluğu  bulunduğu ve BÇG nin kurulmasının yasal olduğu yönündeki gerekçeli tespitini 

ortadan kaldıramaz. Ancak mahkeme gerekçesinde sözde yeni delili değil, TSK nın irtica ile 

mücadele görevin olup olmadığını tartışmaktadır. MAHKEMENİN TARTIŞTIRDIĞI MEVZUAT YENİ 

BİR DELİL DEĞİLDİR. O DÖNEMDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUATTIR. KYOK’un kaldırılması, 

TSK nın yasal yetki ve sorumluluğunu değiştiremez. Mahkeme esasen, TSK nın irtica ile mücadele 
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görevi olmadığı açıklamadan, sözde delillerin suç teşkil ettiğini de açıklayamamaktadır.  

MAHKEMENİN ZORLANDIĞI VE GEREKÇE UYDURMAYA ÇALIŞTIĞI KONU DA BUDUR.  

 

23) Mahkeme; “Adana Milletvekili Orhan Kavuncu’nun 07.08.1997 tarihinde Batı 

Çalışma Grubunun faaliyetlerine ilişkin TBMM Başkanlığına Milli Savunma Bakanı tarafından 

cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdiği, bu önerge doğrultusunda Genelkurmay 

Başkanlığına yazı yazıldığı, Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığına vermiş olduğu 

02 Eylül 1997 tarihli HRK:3429-230-97/İGHD.PL.Ş.(6) 467(17) sayılı soru önergesi konulu Çevik 

Bir imzalı cevabi yazılarında özetle; Batı Çalışma Grubunun Genelkurmay Karargahı olmak 

üzere TSK bünyesinde Genelkurmay Başkanlığı emri ile karargah çalışması yapmak üzere teşkil 

edildiği, Genelkurmay Başkanlığınca verilen kamuoyunu aydınlatma brifinglerinin Batı Çalışma 

Grubunun da dahil olduğu Genelkurmay Başkanlığının karargah çalışması sonucunda 

hazırlandığı, Batı Çalışma Grubunun yasal dayanağını ve görevlerini TSK’nın yetki ve görevlerini 

düzenleyen mevzuatın oluşturduğu belirtilmiştir.  

 

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı Komisyon Başkanı Aydın Milletvekili 

Dr.Sema Pişkinsüt 15.01.1998 tarihli Milli Savunma Bakanlığından Batı Çalışma Grubunun 

oluşumu, hukuki dayanağı, tarihçesi, faaliyetleri ve bugünkü durumu hakkında bilgi istemesi 

üzerine, Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığına vermiş olduğu 04 Şubat 1998 

tarihli HRK:3429-39-98/İGHD.PL.Ş.(3)109 sayılı Batı Çalışma Grubu hk. Konulu Oktar Ataman 

imzalı cevabi yazılarında özetle; Batı Çalışma Grubunun başta Genelkurmay Karargahı olmak 

üzere Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Genelkurmay Başkanının emri ile karargah çalışması 

yapmak üzere teşkil edildiği, Batı Çalışma Grubunun yasal dayanağını ve görevlerini, TSK’nın 

yetki ve görevlerini belirleyen hukuksal düzenlemelerin oluşturduğunu” savunmasının 

yapıldığı” nı belirtmiştir.    

 

Tarafımızdan da reddedilmeyen bu gerçeklik ve verilen soru önergesi suçun işlenmediği, 

BÇG’nin yasal ve gizli olmayan bir teşkilat olduğunun açık ve resmi belgelere yansımış ve 

TBMM tarafından denetlenmiş olduğunun bir kanıtıdır.  

 

TBMM’nin görev ve yetkilerini düzenleyen Anayasanın (1982)  87’nci  maddesine göre, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir görev ve yetkisi de “Bakanlar Kurulu ve bakanları 

denetlemek”tir. TBMM’nin Hükümeti denetlemesini sağlayan araçlara “denetim yolları” denir. 

Bu denetim yolları Anayasanın 98, 99 ve 100’üncü maddelerinde düzenlenmiştir. Bunlar;  Soru, 

genel görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturması ve gensorudur. 

  

Anayasanın 98’inci  maddesine göre, soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak 

cevaplandırmak üzere Başbakan veya Bakanlardan bilgi istemek olan hükümeti denetleme 

yoludur.  

 

Adana Milletvekili Orhan Kavuncu’nun 07.08.1997 tarihinde Batı Çalışma Grubunun 

faaliyetlerine ilişkin TBMM Başkanlığına MSB tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi 

verdiği,  TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı Komisyon Başkanı Aydın Milletvekili 

Dr.Sema Pişkinsüt’ün 15.01.1998 tarihli MSB tarafından cevaplanmak üzere Batı Çalışma 

Grubunun oluşumu, hukuki dayanağı, tarihçesi, faaliyetleri ve bugünkü durumu hakkında soru 
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önergesi verdiği, Hükümetin bu yolla BÇG nin denetlendiği, BÇG’nin yasal dayanağını ve 

görevlerini, TSK’nın yetki ve görevlerini belirleyen hukuksal düzenlemelerin oluşturduğu tespit 

ve teyit edilmiştir.   

 

Yani Kanun Koyucu TBMM, soru önergesi ile yurt savunmasından sorumlu bulunan, kanunları 

uygulayan, idari usülleri de düzenleyen, yöneten ve icra eden hükümeti ve bu yolla  kendisine 

bağlı olan Gnkur başkanlığını ve emrinde kurulan BÇG yi denetlemiş ve BÇG’nin yasal dayanağını 

ve görevlerini, TSK’nın yetki ve görevlerini belirleyen hukuksal düzenlemelerin oluşturduğu 

tespit ve teyit etmiştir.  Mahkeme, TBMM ve hükümetin bu kabul ve tespitinin üzerine BÇG nin 

yasal olup olmadığı yönünde bir değerlendirme ile yerindelik denetimi yapamaz.  Kaldı ki aynı 

tespiti, açık bir tezgah ile KYOK kararı kaldırılan İstanbul 4 Nolu DGM nin gerekçesinde, 

kapsamlı olarak açıklamıştır.  

 

Mahkemenin, BÇG nin yasal olup olmadığı yönündeki her türlü tespiti kuvvetler ayrılığı 

ilkesine  aykırı olduğu kadar, TBMM’nin denetleme sonucu ve dilekçemizde saydığımız diğer 

kapsamlı gerekçelerle hukuk dışıdır. Mahkeme, Gnkur başkanlığının  görev ve yetkilerinden 

kaynaklanan idari tasarrufunun yerinde olup olmadığını ve BÇG nin yasal olup olmadığını 

tartışamaz. Mahkeme BÇG nin mutlak yasal ve meşru bir idari tasarruf olduğu kabulü ile varsa   

BÇG  üyeleri ile ilgili sadece somut suç teşkil eden bir fiili yargılayabilir ve bu kapsamda hüküm 

verebilir. Bu nedenle, mahkemenin BÇG nin yasal olmadığı kabulü ile, milli iradenin ve 

hükümetin tespitine rağmen gerekçeli kararda verdiği hüküm hukuk dışıdır.   

 

Kaldı ki, BÇG yasal olmayan bir oluşum olsa idi, gizli veya çok gizli bir yapılanma olarak 

kurulur, emirlerin çok gizli gizlilik derecesinde yazılması düşünülür ve kayıt altına alınmaz, hatta 

suç işleme amacıyla kurulmuş bir örgüt olması halinde, yazılı bir emir dahi bulunmazdı. 

 

Mahkeme gerekçe üretmekte zorlanacağını anladığı bu hususu “BÇG ile ilgili savunmaların 

değerlendirilmesi” başlığı altında değerlendirmemiştir. Sadece 29 madde içinde yazmış ve bu 

haliyle değerlendirme yapmadan bırakmıştır.  

 

Mahkeme öncelikle,  savunmamızda geçen “Kamuoyu Bilgilendirme Brifingleri” ile ilgili 

olarak, 31 MAYIS 1997 TARİHİNDE İSTİFA ETME KARARI ALAN  REFAH-YOL HÜKÜMETİNİ, 10-11 

HAZİRAN 1997 TARİHİNDE GNKUR BAŞKANLIĞINDA KAMUOYU BİLGİLENDİRME  

BRİFİNGLERİNİN NASIL İSTİFAYA ZORLADIĞINI, GEREKÇELİ KARARINDA AÇIKLAYAMAMIŞTIR. 

 

24) Mahkeme; “Batı Çalışma Grubu, MGK kararlarına uygun olarak Başbakanlığın 

emrettiği irticaya karşı tedbirlerin uygulanması ve takibi amacıyla yasal olarak kurulmuş olan 

ve Genelkurmay karargahında bugüne kadar kurulmuş olanlardan hiç bir farkı olmayan bir 

çalışma grubudur. Batı çalışma grubu benzeri gruplar veya kurullar devletin tüm kurumlarında 

kurulup faaliyet gösterdiği halde bugün sadece Türk silahlı kuvvetlerinde hesap sorulmakta 

olması bu davanın siyasi olduğunun en büyük göstergelerinden biridir. Batı çalışma grubu gizli 

ve emir komuta zinciri dışında faaliyet göstermiş bir çalışma grubu değildir. Bütün faaliyetleri 

yasal ve emir komuta zinciri içinde olup, sadece bir bilgi toplama ve değerlendirme ve ilgili 

makamlara gönderme merkezidir. Batı çalışma grubu hakkında her türlü bilgi zamanında 

dönemin Genelkurmay Başkanına da verilmiştir. Prensip olarak hiçbir çalışma grubunun evrak 
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yayınlama yetkisi olmadığından iddianamenin tersine Batı çalışma grubu belgesi diye çıkarılan 

bir belge yoktur. Tüm belgeler ilgili başkanlıklarca çıkarılmış ve bilgi için MGK  Genel 

Sekreterliğine ve devletin diğer kurumlarına da gönderilmiş olduğu savunması yapıldığı”nı 

belirtmiştir.   

 

Bu savunmaların doğruluğu kanıtlanmış ve savunmamızın diğer başlıklarında ayrıca 

değerlendirilmiştir.   Ancak mahkemenin, gerekçe üretemeyeceğini anladığı bu tür savunmaları 

“BÇG ile ilgili savunmaların değerlendirilmesi” başlığı altında değerlendiremediği 

görülmektedir. Bu savunma da 29 madde içine sadece yazılarak bırakılmış, mahkemece bir 

değerlendirme yapılamamıştır.  Yani bu savunmamız gerekçesiz kalmıştır.  

 

Ayrıca; 31 Mayıs 1997 tarihinde istifa etme kararı alan  Refah-Yol hükümetini, 10-11 

Haziran 1997 tarihinde Gnkur Başkanlığında basın ve yargı mensuplarına verilen bilgilendirme 

brfinglerinin nasıl istifaya zorladığına, bu basın toplantısından sürekli kaçmaya çalışan 

mahkeme heyeti, gerekçeli kararında anlamlı bir gerekçe de uyduramamıştır.  

 

25) Mahkeme; “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı, 

Başbakanlık Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer 

birçok kamu kurumu ile yazışma yapılıp bilgi paylaşımında bulunmuşsa ve devlet sistemi içinde 

bu kurumların tümü Batı Çalışma Gurubu ile tüm demokratik kurumlara ve liderlerinin bilgisi 

dahilinde düzenli bir iş birliğine girmişse Batı Çalışma Gurubunun yasalara aykırı bir kuruluş 

olduğundan bahsetmek mümkün olmadığı savunması yapıldığı”nı belirtmiştir.  

 

Bu savunma eksik olarak aktarılmış olmakla birlikte, ifade aynen doğrudur. Ancak, bu ifadede 

yer alan “bilgi paylaşımları”ndan;  CD 5 içinde yer alan sözde belgeler, Atatürkçü Düşünce 

Derneğine ve  diğer kişilerin ikametine ve çalışma mahallerine FETÖ kumpasçıları tarafından 

yerleştirilerek Balyoz ve Ergenekon kumpasında ele geçen ve 28 Şubat belgeleri kılıfı altında 

dosyaya gönderilen sözde belgeler, müşteki avukatlarca, dijital tahrifatla üretilip CD içinde 

savcıya teslim ettiği sözde belgeler, FETÖ kumpasçısı Adli Müşavir Köse’in gönderdiği uydurma 

belgeler, FETÖ üyesi TEM Şube Md. Hamza Bayındır’ın ürettiği belgeler ve benzer sözde belgeler 

KASTEDİLMEMEKTEDİR.  Bu ifade, bu sözde belgelerin bir referansı değildir.  

 

Bu husus “BÇG ile ilgili savunmaların değerlendirilmesi” bölümünde mahkemece 

değerlendirildiğinden,  değerlendirmeye  cevaplarımız aynı bölümde bulunmaktadır. 

 

26) Mahkeme; “Batı Çalışma Gurubu iddia edildiği gibi yasalara aykırı şekilde kurulmuş 

değildir, laik Cumhuriyete karşı irtica faaliyetlerinin bugüne kadar hiç görülmemiş boyutlara 

ulaşması nedeniyle Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat 97 tarihli kararında sonra Başbakanlığın 14 

Mart 97 tarihli genelgesi ve sorasında İçişleri Bakanlığının iki genelgesinden sonra 

Genelkurmay Başkanlığın  emri ile o güne kadar oluşturulan diğer çalışma gurupları gibi bir 

çalışma gurubu oluşturulmuştur ki, bu MY müşterek önerge 101-5 gereğince yapılmıştır, 

müşterek önerge MY 101-5 daha önce Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde olan oluşturulan ES300 

füzeleri için Barbaros Çalışma Gurubu, Kıbrıs için Güven Çalışma Gurubu gibi çalışma 

guruplarından hiçbir farklılığı yoktur, bu anlamda Batı Çalışma Gurubunun yasa dışı bir kuruluş 
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gibi göstermeye çalışılması akla, mantığa ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin teamüllerine bütünü ile 

ters olduğu savunması yapıldığı”nı belirtmiştir. 

 

Bu husus, bir kısmı kırpılmış olarak “BÇG ile ilgili savunmaların değerlendirilmesi” bölümünde 

mahkemece değerlendirildiğinden,  değerlendirmeye  cevaplarınız aynı bölümde bulunmaktadır. 

 

27) Mahkeme; “Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunun 35. maddesi ve yönetmeliğin 85. 

maddeleri hükümleri nazara alındığında Silahlı Kuvvetler'in cumhuriyete ve cumhuriyetin temel 

ilkelerine yönelik tehditler karşısında koruma ve kollama görevini yerine getirmesinin bu 

kurumun görevleri cümlesinden olduğu savunması yapıldığı”nı belirtmiştir.  

 

Bu savunma, anlam bozukluğu yaratılarak bu kısma aktarılmıştır. Savunmalar bu ifadeden 

ibaret olmadığı gibi, cümlede geçen “BU KURUMUN” ifadesinden BÇG değil,  Türk Silahlı 

Kuvvetleri kastedilmektedir.  Bu husus, “BÇG ile ilgili savunmaların değerlendirilmesi” bölümünde 

mahkemece değerlendirildiğinden, değerlendirmeye  cevaplarınız aynı bölümde bulunmakla 

birlikte, kapsamlı açıklama dilekçemizin 12.maddesinde ve ilgili diğer maddelerinde 

bulunmaktadır.  

 

28) Mahkeme; “Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihinde aldığı tavsiye 

kararları Bakanlar Kurulu'nun 13 Mart 1997 tarihli kararı ve Başbakanlık tarafından 14 Mart 

1997 tarihinde yayımlanan genelge gereğince Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı 

başta olmak üzere hiyerarşik yapı içerisinde Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel 

Komutanlığı'ndan en küçük birlik olan karakollara kadar Nisan 1997 ayından itibaren irtica ile 

mücadele etmeye başlamıştır. 10 Nisan 1997 tarihli emirle kurulan BÇG yasal bir kuruluştur. 

Zira 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun atılı suçun işlendiği tarihte 

yürürlükte olan 35'inci maddesine göre Silahlı Kuvvetler'in vazifesi Türk yurdunu ve Anayasa ile 

tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır. 2709 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasa'sının 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli 

dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 

başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir 

denilmektedir. Bu iki madde birlikte değerlendirildiğinde, Silahlı Kuvvetler'in görevlerinden bir 

tanesinin de laik Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak olduğu açık bir şekilde 

anlaşılmaktadır. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yapılan işlem ve faaliyetler irtica olarak 

değerlendirildiğinden laik düzene karşı fiil ve işlemler yani irtica ile mücadele de Silahlı 

Kuvvetler'in görevlerinden birisi olduğu savunması yapıldığı”nı belirtmiştir. 

 

Bu ifadenin hangi sanığa ait olduğu belirtilmemiştir. TSK nın irtica tehdidine karşı yürüttüğü 

faaliyetlerin yasallığı ve dayanağı ile ilgili, sanıkların tamamı, yukarıdaki ifadelere benzer 

savunmalar yapmıştır.  Esasen bu mevzuat savunmalarına  da ihtiyaç yoktur. Mahkeme Türk 

hukukunu resen uygulamakla yükümlüdür. Sanıkların, mevzuatı açıklamasına gerek yoktur. 

Mahkeme Anayasa ve mevzuatı, sanıklar bunları savunsa da savunmasa da aynen uygulamakla 

yükümlüdür Ancak mahkeme farklı kelimeler ve anlatım biçimi ile yapılmış aynı savunmaları 

temcit pilavı gibi, tekrar tekrar yazarak, bu savunma cümleleri içinden anlamlar çıkartmaya 

çalışmaktadır.  Ancak mahkeme bu işlemi yaparken, savunmaların içinde yer alan özellikle kritik 

önem taşıyan konuları da bu demagoji içinde kırparak gizlemek ve savunmaların bu ifadelerden 
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ibaret olduğu algısını yaratmaktadır.  Örneğin anayasa ve mevzuata ilave olarak, TSK ya açık ve 

kesin irtica ile mücadele görevi veren, bu tehdidi açıklayan,  mücadelenin milli stratejisini 

ortaya koyan ve Bakanlar kurulu kararı olan MİLLİ GÜVENLİK SİYASETİ BELGESİNİN 

SAVUNMALARDA  DEFALARCA İFADE EDİLDİĞİNDEN HİÇ SÖZ ETMEMEMEKTEDİR.   

 

Bu husus benzer kelimelerle “BÇG ile ilgili savunmaların değerlendirilmesi” başlığı altında 

mahkeme defalarca değerlendirilmiş ve buna karşı değerlendirmemiz aynı başlık altında ve 

kapsamlı olarak dilekçemizin 12.maddesi ve  ilgili maddelerinde bulunmaktadır.  

 

29) Mahkeme; “10 Nisan 1997 emriyle İç Güvenlik Harekât Dairesi bünyesinde 

oluşturulan ve 28 Şubat sürecinin en son halkası olmasına rağmen bir simge, bir efsane haline 

getirilen Batı Çalışma Grubu asla ve asla bir yasadışı çalışma grubu olmayıp Genelkurmay'da 

kurulan benzer sayısız çalışma gruplarından sadece bir tanesidir. Yasal ve meşrudur çünkü o 

dönem içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi soru önergelerine ve Meclis Araştırma Komisyonu 

Başkanlığı'na verilen cevaplarla yasama yönünden ve şikayet üzerine Devlet Güvenlik 

Mahkemesi Başsavcılığı'nda takipsizlik kararı ve bu karara yapılan itiraz üzerine İstanbul 4 

Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin bu kararı onamasıyla yargı önünde yasallığı ve 

meşruluğu tescil edilmiştir. Bu hukuki süreçte mahkeme Batı Çalışma Grubu'nu Türkiye 

Cumhuriyeti rejimini yoketmeye yönelik irticai tehtide karşı alınacak tedbirler konusunda 

tespitler ve çalışmalar yaptığını Batı Çalışma Grubu'nu komutanlık emriyle askeri mevzuata 

uygun olarak kurulup yasal faaliyet gösteren bir yapı olduğunu, varlığı ve amacının çok 

önceden kamuoyuna açıklandığı, devletin anayasal düzenini yıkmak amacıyla değil tamamen 

aksine nitelikleri anayasanın ikinci maddesinde belirtilen demokratik, laik, sosyal, hukuk 

devletini korumak amacıyla çalışmalar yaptığı savunması yapıldığı”nı belirtmiştir.  

 

Bu hususun Meclis Soru Önergesi kısmı hariç benzer kelimelerle “BÇG ile ilgili savunmaların 

değerlendirilmesi” başlığı altında mahkeme değerlendirilmiş ve buna karşı 

değerlendirmemizde aynı başlık altında ve kapsamlı olarak dilekçemizin 12.maddesi ve  ilgili 

maddelerinde bulunmaktadır. Meclis soru önergesi kısmı ile ilgili kısa açıklamamız ise 29 

madde içindeki 23.maddede bulunmaktadır.  

 

YUKARIDA ÖZETLENEN, ALINTI YAPILAN VE KISMEN AÇIKLANAN 29 BAŞLIK ALTINDA BATI 

ÇALIŞMA GRUBUNUN YASAL DAYANAKLARINA İLİŞKİN BEYANLAR VE DELİLLER İLE STATÜSÜ VE 

YASAL ZEMİNİ OLUP OLMADIĞINA DAİR DEĞERLENDİRME VE BÇG İLE İLGİLİ SAVUNMALARIN 

DEĞERLENDİRMESİ MAHKEMECE YAPILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR. 

 

BÇG İLE İLGİLİ SAVUNMALARIN DEĞERLENDİRMESİ (G.K.s.3458);  

 

Mahkeme heyeti, kendince ve çarpıtarak 29 madde halinde özetlediği ve BÇG nin yasal 

dayanakları ve deliller olduğunu iddia ettiği Taner Baytok’un “Bir Asker Bir Diplomat” 

kitabından alıntılar,  B.Orakoğlu’nun teslim ettiği 14 Temmuz 1997 tarihli  fotokopi sözde 

belge, bir kısım sanıkların savcılık ifadelerinden çekip çıkardığı cümleler ve bir kısım sözde 

belgelere de zımni atıflarla arka arkaya sıraladığı ifadeleri birbiri içine sokarak, aralarında 

tutarlı bir ilişki dahi kurmadan gerekçeli kararın 3458-3464 sayfalarında “BÇG ile ilgili 

savunmaların değerlendirmesi” ara başlığı altında, varmak istediği sonuçla ilişkisiz mevzuatı 
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arka arkaya sıralayıp, ilgisiz bir sonuca ulaşacak şekilde değerlendirmiş ve bu savunmaların (!) 

reddedilerek BÇG’nin yasa dışı bir oluşum olduğunu vurgulamıştır.  

 

Mahkeme yukarıda 29 madde halinde sıraladığı BÇG ile ilgili savunmaların önemli bir 

kısmını  bu başlık altında değerlendirmemiştir. Yukarıdaki 29 madde içinde kendi halinde 

kalmıştır.   

 

Savunmamızın esasını kapsamayan bu başlık altındaki mahkemenin değerlendirmelerinde, 

kendince enjekteler yaparak sentetik cümleler üretip  tespitlerde bulunduğu ve bolca kullandığı 

Taner Baytok’un kitabında ifade edilen hususlarla ilgili, 5 yıl boyunca savunmalarımızda yer alan 

yüzlerce sayfaya ulaşan itiraz, değerlendirme, talep ve tespitlerimizden tek satır dahi alıntı 

yapılmamış ve değerlendirilmemiştir. Bu nedenle de, mahkemenin bu kitap ve zaten mahkemede 

tartışılmayan 14 Temmuz 1997 tarihli bahse konu sözde belge ile ilgili yaptığı değerlendirmeler, 

sanıkların savunmalarından tamamen bağımsız ve savunması ortaya konulmamış  mahkemenin 

savunmalarımızın değerlendirilmesi kılıfı altında kendi enjekte hukuk dışı tespitleridir.  

 

Bununla birlikte, bu kısımda Tamer Tatar’ın teslim ettiği iddia edilen ve aşağıdaki 

değerlendirmelerle doğrudan ilişkili bulunan sahte CD 5 ile ilgili BÇG kapsamındaki 

savunmalarımızdan TEK BİR SATIR DAHİ BULUNMAMAKTADIR. Ancak mahkeme aşağıdaki 

değerlendirmelerinde sahte CD 5 içindeki sözde belgelere atıf yaparak tespitlerde bulunmuştur. 

Bu nedenle, mahkemenin aşağıdaki değerlendirmeleri, savunmalarımızın bir değerlendirmesi 

değildir.  

 

  Aynı şekilde, özellikle TSK nın irtica ile ilgili görev ve sorumluluğu  ile BÇG nin yasallığını 

ortaya koyduğumuz ve delil olarak dosyaya sunup savunmasını yaptığımız, belge ve mevzuattan 

hiçbir şekilde söz edilmemiş ve gizlenmiştir. Bu nedenle, bu konu ile ilgili mahkemenin 

değerlendirmeleri de savunmalarımızın bir değerlendirmesi değildir.  

 

Mahkemenin bu ara başlık altında yaptığı  iç içe girmiş, hatta özellikle içi içe sokularak 

kavram kargaşası yaratan değerlendirmelerine ilişkin açıklamalarımız, dayandığı sözde 

belgelerin sahteliği ile birlikte  dilekçemizin ilgili bölümlerinde kapsamlı olarak bulunmaktadır. 

Ayrıca yukarıda 29 madde halinde sıraladığı, kendince özetlediği sanık savunmaları ve beyanların 

her bir başlığı altında, gerekli kısa açıklamalar da yapılmıştır. MAHKEMENİN BU ARA BAŞLIK 

ALTINDA YAPTIĞI DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ AŞAĞIDADIR; 

 

 (1) Mahkeme G.K.s.3458 de; “Anayasamızın 118. maddesi gereğince Milli Güvenlik Kurulu 

kararlarında tavsiye edilen önlemleri, bunların çalışmalarını ve bu amaçla kurulacak çalışma 

gruplarını Anayasa ve Kanunlar çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nun yerine getirmekle yetkili 

kılındığı, Bakanlar Kurulu da olsa Milli Güvenlik Kurulu kararlarının yerine getirilmesi ve idari 

teşkilatlanma için kanun veya Anayasanın 91. maddesinde gösterilen şekil, sınır ve esaslara 

uygun çıkarılmış kanun hükmünde kararnameye ihtiyaç olduğunu, hukuk devleti ilkesinin bunu 

gerekli kıldığını, bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35. Maddesinde yer alan 

“Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini 

kollamak ve korumaktır” şeklindeki düzenleme ile Anayasa’nın 119. ve 122. maddelerinde 

düzenlenen olağanüstü yönetim usülleri ve kanunsuz emrin istisnasını gösteren Anayasa’nın 
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137/son fıkrasında yer alan “Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeninin 

korunması için kanunda gösterilen istisnalar saklıdır” hükümlerin askeri makamlar dahil hiç 

kimseye Anayasa ve kanunlarda gösterilen görev, yetki ve sorumlulukların dışına çıkmak 

suretiyle meşru demokratik sisteme müdahale etme, sistemi kesintiye uğratma ve hukuk dışına 

çıkmak suretiyle sistemin müesseselerine karışma yetkisi vermediği açıktır.”  şeklinde 

değerlendirmede bulunmuştur.  

 

CEVAP : Mahkeme, bu değerlendirmesi ile tam bir kavram ve hukuk karmaşası içinde 

olduğunu da bir anlamda ifade etmektedir. Mahkemenin bu zorlama siyasi tespitini anlamakta 

hiç zorlanmasak ta, değerlendirmesi sebep-sonuç ilişkisi, sanık savunmaları  ile hukuksal ve 

mantıksal tutarlılıktan yoksundur.  

 

TSK, İRTİCA İLE MÜCADELE GÖREVİNİ MGK KARARLARINDAN ALMAMAKTADIR. TSK NIN 

İRTİCA İLE MÜCADELE GÖREVİNİ İCRA ETMEK İÇİN MGK NIN KARAR ALMASINA İHTİYACI 

YOKTUR. KAYNAĞINI MGK KARARLARINDAN ALMAYAN BİR GÖREVİN İCRASI İÇİN, KHK 

YAYINLAMASINA DA İHTİYAÇ YOKTUR. BU GÖREV HİÇ BİR TEREDDÜT OLMAKSIZIN ZATEN 

KANUNLA VE  ALT NORMLA TSK YA VERİLMİŞTİR.  

 

Kanunla verilmiş bir görevin, yine aynı derecede bir hukuk normu ile yinelenecek 

olmasının, hukuksal bir mantığı bulunmamakla birlikte, mahkemenin ulaştığı ilgisiz sonucu da 

doğurmaz. Bu nedenle, mahkemenin, yanlış tespitinden ve çarpıttığı sanık savunmalarından 

doğru bir sonuca ulaşması da mümkün değildir. Hatta bu görev; kanunların nasıl 

uygulanacağını açıklayan alt norm olan TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin 85/1nci maddesinde  Türk 

Yurdu ve Cumhuriyetini İÇ VE DIŞA KARŞI, lüzumunda silahla korumak” şeklinde İç Hizmet 

Kanunu 35.maddesinin nasıl uygulanacağını da açıklamıştır. Bu konu alt başlıklarda ((15) 

numaralı) izah edilmiştir.  

 

Kaynağını anayasadan alan, vazifesi kanunla belirlenmiş, uygulaması yönetmelikle açıklanmış 

bir görevin yerine getirilmesi için Gnkur başkanına 1324 sayılı kanunla da,  personel, istihbarat, 

harekât, teşkilat, eğitim, öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana 

programlarını tespit etme görev, yetki ve sorumluluğu kesin olarak zaten verilmiştir. Bu yetki, 

kanunda aynı zamanda bir sorumluluk olarak verildiğinden,  mahkemenin iddiasının aksine, TSK 

nın Gnkur Başkanı tam komutasında, bu görevi icra etmemesi ve savsaklaması durumunda 

sorumlu tutulacağı ve esasen bu önemli ve mutlak görevi ihmal durumunda meşru demokratik 

sisteme ve cumhuriyete müdahale etme, sistemi kesintiye uğratma ve hukuk dışına çıkmak 

şeklinde kabulü mümkün olacaktır. Mahkemenin bu görevin icrası ve idari teşkilatlanma için 

KHK gerektiği yönündeki  zorlama değerlendirmesi sadece abestir. 

 

Ayrıca mahkeme, idari teşkilatlanma için kanun veya Anayasanın 91. maddesinde gösterilen 

şekil, sınır ve esaslara uygun çıkarılmış kanun hükmünde kararnameye, ihtiyaç olduğunu da 

ifade etmektedir. Bu ifade bile, mahkemenin TSK nın komuta ve teşkilatlanma fonksiyonu 

hakkında hiçbir fikre sahip olmadığını açıklamaktadır. Yukarıdaki açıklandığı gibi, her türlü 

teşkilatlanma  görev, yetki ve sorumluluğu 1324 sayılı kanunla Gnkur Başkanınına verilmiştir.   
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Kaldı ki, BÇG bir idari teşkilatlanma ya da kanun tanım ile idari birlik de değildir.  İdari 

teşkilatlanma, TMK (Teşkilat, Kadro Malzeme) unsurlarını taşır, sabit kadrolar ile tanımlanır ve 

atama usüllerine tabidir. İç Hizmet Kanunun 12.maddesinde  İDARİ BİRLİK  “Belli bir kuruluş ve 

kadrosu olup asli görevi hizmet hareketleri olan bir teşkildir.” şeklinde tanımlanmıştır. BÇG ise 

idari birlik ya da mahkemenin tanımı ile teşkilattan farklı olarak, bir görev ya da çalışma 

grubudur. Devlet kurumlarında, birkaç birimin temsilcilerinin, belirlenmiş bir konu ile ilgili olarak, 

kurum amirinin direktifi ile bir araya gelip, toplantı, seminer ya da çalışma yapması idari bir 

teşkilat değildir. HATTA TEŞKİLAT BİLE DEĞİLDİR.   

 

Bununla birlikte, BÇG nin idari olarak teşkilatlanması için KHK ya ihtiyaç olduğunu ifade eden 

mahkeme, TSK da bünyesinde oluşturulan ve aynı zamanda bir teşkilat örneği olan Bölük, 

Tabur, Alay, Tümen, Tugay vs. ile  Kuvvet  K.lıklarının tatbikatlar dahil icra ettikleri görev 

ihtiyaçlarına göre sürekli kurulup değiştirilen, reorganize edilen, farklı birlik ve unsurların bir 

araya gelmesinden oluşan,  Görev Kuvveti, Görev Gurubu gibi  oluşumlar için dahi BİR KHK 

OLMADIĞININ FARKINDA DEĞİLDİR. HATTA GÖREV GRUBU, GÖREV KUVVETİ OLUŞUMLARININ 

VARLIĞINDAN DAHİ BU DİLEKÇEMİZLE HABERDAR OLDUĞU AÇIKTIR. Bu nedenle TSK daki 

çalışma ve teşkilatlanma usülleri, mahkemenin dayandığı mevzuatla değil, özel kanunlarla ve 

istisnalarla açıklanır.  TSK nın bir teşkilat kurması  ya da bir çalışma grubu oluşturması için 

hiçbir biçimde bir hükümet direktifine ihtiyacı yoktur.  Bu konu alt başlıkta da açıklanmıştır 

(madde (15)) 

 

Mahkemenin farkında olmasa da, alıntı yaptığı  ve bizzat teyit ettiği (G.K.s.3486)  Yargıtay 

16. Ceza Dairesi'nin kararında da (21.06.2016 tarih 2015/5829 esas ve 2016/4175 karar), Türk 

Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin anlamı ve normlar hiyerarşisindeki 

konumu incelendiğinde; YASA HÜKMÜYLE, SİLAHLI KUVVETLERE, ANAYASAL DÜZENE YÖNELEN 

İÇ VE DIŞ TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRMA GÖREVİ VERİLMİŞTİR. Demektedir.  

 

Mahkeme anayasanın 91., 119.,122. ve 137/2. maddeleri ile İç Hizmet Kanunun 

35.maddesinin ardından hemen, ilgisiz biçimde, anayasanın askeri makamlar dahil hiç kimseye 

Anayasa ve kanunlarda gösterilen görev, yetki ve sorumlulukların dışına çıkmak suretiyle meşru 

demokratik sisteme müdahale etme, sistemi kesintiye uğratma ve hukuk dışına çıkmak suretiyle 

sistemin müesseselerine karışma yetkisi vermediği açık olduğu sonucuna varmıştır. Yani, KHK 

olmadan idari bir teşkilat kurmaya kalkan bir devlet kurumu hükümete karşı idari bir yanlışta 

değil, hükümete ve cumhuriyete karşı  doğrudan bir kalkışma halindedir.  Bu durum, 

mahkemenin aklına estiği gibi,  her koşulda her kuruma ve özelliklede TSK’ya yamayabileceği 

bir konu değildir.   

 

TSK irtica ile etkin mücadele konusunda (ki bu mücadele fiili değil, devlet kurumları ile 

istihbarat paylaşımını içermektedir) karar almasının meşru demokratik sisteme nasıl bir bir 

müdahale olduğu, ne şekilde kesintiye uğrattığını da açıklayamamıştır. Açıklaması da mümkün 

değildir.  Mahkeme, zorlama bir sebep-sonuç karmaşası yaşamaktadır. Mahkeme öncelikle, irtica 

ile mücadeleye karşı direnç hassasiyetinin nerden kaynakladığı ve esasen TSK yı ve devlet 

kurumlarını irtica ile mücadeleden uzak tutmak üzere gösterdiği  zorlama hukuksal tespitinin 

siyasi gerekçesi olup olmadığını açıklamalıdır.  
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Yukarıda özet olarak açıkladığımız hususlar sanık savunmalarında yer almasına rağmen, bu 

savunmalardan hiç söz edilmemiştir. Dilekçemiz de TSK’nın Anayasal Yetki Görev ve 

Sorumlulukları, mahkemenin kısır değerlendirmesinin çok dışında, oldukça kapsamlı olarak 

açıklandığından bu kısımda yeniden aynı genişlikte açıklanmamıştır. Ancak, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin bir iç tehdit olan İRTİCA İLE MÜCADELE YETKİSİNİ hangi mevzuattan aldığı ve bu 

mücadelenin meşru demokratik sisteme bir müdahale olmadığı gibi aksine Anayasa ile 

belirlenmiş LAİK SİSTEMİ KORUMANIN ANA GÖREVİ OLDUĞU; dilekçemizin 12.maddesinde 

(TSK’nın İç Tehtid olan İrtica ile Mücadelede Yasal Dayanakları), ve 13.maddesinde (TSK’ya 

Anayasal düzene yönelen İç Tehtidleri ortana kaldırma görevi verilmediği iddiasının mahkeme 

kendi değerlendirmesi ile çürütmüş ve TSK’nın İç Tehtidle Mücadele görevi olduğunu Yargıtay 

kararına atıfla kabul ve teyit etmiştir.) ve alt başlıkta ((15) numaralı) ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Bu bölümler, mahkeme heyetini, hukuksal açıdan yeterince aydınlatacak düzeydedir.   

 

 (2) Mahkeme yukarıdaki değerlendirmesinin devamında; “Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

kuruluş, görev, hizmet ve faaliyetlerine ilişkin kanun, yönetmelik ve yönergelerde hükümet 

tarafından açık bir görev ve yetki verilmediği sürece irticayla mücadelenin iç güvenlik 

harekatının konusu olamayacağı  hususu açıktır”  demektedir. 

 

Bilinçli çarpıtma ve bilgisizliğin birleşmesi ile oluşturulan bu tespit de doğru değildir. İRTİCA 

İLE MÜCADELE BİR İÇ GÜVENLİK HAREKATI DEĞİLDİR. İç güvenlik harekatı ülke sınırları içinde 

silahlı terör gruplarına karşı gerçekleştirilen harekata verilen addır. İrtica ise TSK’ye açık olarak 

mücadele görevi verilmiş bir iç tehdittir.   

 

MAHKEME, TSK NIN YA DA ATILI SUÇA KONU OLAN BÇG NİN, FİİLEN VE RESEN  İRTİCAYA 

KARŞI BİR İÇ GÜVENLİK HAREKATINI İCRA ETTİĞİNDEN TEK BİR ÖRNEK VEREMEMİŞTİR. Atılı 

suça konu olan TSK nın irtica ile mücadesi hiçbir zaman  fiili bir iç güvenlik harekatının konusu da 

olmamıştır.  Yani, BÇG nin kuruluş amacı, irticai taktik resmin ülke çapında ortaya konulmasıdır. 

İrtica tehdidine karşı fiili bir iç güvenlik harekatını, yani sıcak çatışamayı gerçekleştirmek ve 

yönetmek değildir. BÇG nin bu yönde imkan ve kabiliyeti de zaten yoktur. Mahkemenin, kavram, 

tanım, terim ve  fiili durum karmaşası yaşadığı anlaşılmaktadır. KALDI Kİ PKK KARŞI 

YÜRÜTÜLDÜĞÜ GİBİ İÇ GÜVENLİK HAREKETİ KAPSAMINDA FİİLİ SICAK MÜCADELE TSK NIN 

TOPYEKÜN GÖREV VE SORUMLULUĞUDUR. BÇG İLE HİÇ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR. Bu sorumluluğu 

nasıl ve ne şekilde icra edeceği de mevzutta bellidir.  

 

Barış döneminde İRTİCA DAHİL BİR İÇ TEHDİTLE  MÜCADELEDE, TEHDİDİN  SICAK ÇATIŞMAYA 

GEÇMESİ DURUMUNDA, İL VE BÖLGESEL ÖLÇEKTE  MÜLKİ MAKAMLARIN 5442 sayılı İl İdaresi 

Kanunu hükümleri uyarınca tehdidi bertaraf etmek üzere fiili mücadeleyi başlatması ve bu 

mücadelede TSK nın talep üzerine hareket tarzı belirlenmiştir. Ülke çapında ise hükümetin ve 

TBMM nin olanüstü hal uygulamaları (OHAL-SIKIYÖNETİM) usülleri ve asayiş/iç güvenlik 

harekatındaki TSK nın yetki ve sorumlulukları ve mülki makamların TSK ya yetki devri konusu da 

2935 ve 1402 sayılı kanunlarla belirlenmiştir. Savaş tehdidi ya da savaş durumunda ise, 2941 

sayılı Seferberlik ve Savaş Hali kanununda asayişin sağlanması / iç güvenlik harekatının 

sorumluluğunun TSK ya verildiği zaten açıktır. Dolayısı ile, bir iç tehditle mücadelenin sıcak 

çatışma aşamasında, yani iç güvenlik harekatının icrasında görev, yetki ve sorumluluğu bulunan 

TSK nın, barış döneminden itibaren her türlü görev ve olasılığa karşı hazırlıklı olması, planlarını 
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oluşturarak istihbaratını üretmesi, teşkilat kurması sayılan kanunlarda yer alan  ASLİ 

VAZİFESİDİR.  Ayrıca bir direktife hiçbir biçimde ihtiyacı yoktur.  

 

Kaldı ki, BÇG ye verilen görev kapsamında, irtica ile mücadeledeki görev ve sorumluluğu 

İSTİHBARAT ÜRETMEK VE TOPLAMAKTAN İBARETTİR. BU NEDENLE DE BÇG’NİN BİR İÇ 

GÜVENLİK HAREKATINA AİT GÖREV VE SORUMLULUĞU ZATEN YOKTUR. Mahkemenin gerekçeli 

kararda,  BÇG nin irtica ile mücadelesinden anladığı da,  tehditle bir sıcak çatışma değil, tehdide 

karşı sözde “FİŞLEME” olarak tanımladığı  istihbarat üretmesi ve bu istihbaratı icracı devlet 

kurumları ile paylaşmasıdır. Bu nedenle, mahkemenin bir iç güvenlik harekatından söz 

etmesinin, hiçbir fiili ve hukuki karşılığı yoktur.  MAHKEME NEYİ İDDİA ETTİĞİNİN FARKINDA 

BİLE DEĞİLDİR. 

 

Mevzuatta dahil bütün bu nedenlerle de, İrtica ile mücadele için KHK ya da Bakanlar 

Kurulundan ayrı bir genelge veya mevzuat çıkarmaya ASLA gerek yoktur. TSK nın o dönemde bu iç 

tehditle mücadele etmek için izin alması veya bildirimde bulunması gerekmediği gibi, bu tehditle 

mücadele etmemesi aksine bir suç teşkil edecektir. Konuyla ilgili bir kısım açıklama yukarıda 

yapılmış olmakla birlikte kapsamlı açıklama dilekçemizin 12. maddesinde bulunmaktadır.  

 

TSK nın vazifesi kapsamında mevzuatta iç ya da dış tehdit arasında bir ayrım da 

bulunmamaktadır. Dış tehdit (hasım ülke) ile mücadelede barış döneminden itibaren  hazırlık, 

plan, istihbarat ve teşkilat aşamaları hangi usül ve mevzuata bağlı ise, iç tehditle mücadele de 

aynı usül ve mevzuata bağlıdır (atılı suç tarihi itibari ile).  ARALARINDA HİÇ BİR FARK VE AYRIM 

YOKTUR. Mahkeme, dış tehditle mücadeleyi ve bu kapsamda yapılan her türlü hazırlığı (Harekat, 

istihbarat,  teşkilat,plan vs.) askeri vazifenin bir gereği saymakta,  ancak hukuken hiçbir farkı 

olmayan iç tehditle mücadeleyi HANGİ GEREKÇE İLE ASKERİ VAZİFENİN BİR GEREĞİ 

SAYMADIĞINI DA AÇIKLAYAMAMIŞTIR. Mahkemenin, mevzuatın yapmadığı ayırımı  yapma 

yetkisi bulunmamaktadır. PKK, iç güvenlik harekatını gerekli kılacak aşamaya gelen ve Milli 

Güvenlik Siyaset Belgesinde sayılan irtica gibi bir iç tehdittir. PKK ile mücadelede başkaca hiçbir 

siyasi direktif alınmaksızın, bu tehdide karşı da çalışma grupları kurulmuş, her türlü istihbarat 

oluşturulmuş, EMASYA Planlarına dahil edilerek, planlar bu yönde güncellenmiştir.  

 

Anayasa, Kanunlar ve Yönetmelikler gereği İÇ VE DIŞ TEHDİDE KARŞI BARIŞ DÖNEMİNDEN 

İTİBAREN HER TÜRLÜ HAZIRLIĞI YAPMAK  KANUN VE NİZAMLARLA TSK YA VERİLMİŞ AÇIK  

GÖREV VE SORUMLULUKTUR. BU NEDENLE, TSK NIN, MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGESİNDE DE 

SAYILAN İÇ VE DIŞ TEHDİTLERE KARŞI HERHANGİ BİR AYIRIMA TABİ TUTMAKSIZIN HAREKAT 

PLANLARI OLUŞTURMAK, TEŞKİLAT KURMAK, BU GÖREVİ İCRA EDECEK İSTİHBARATI 

SAĞLAMAK, HİZMETİN İCAPETTİĞİ İŞLERİ YAPMAK  ASLİ VAZİFESİDİR.  Ayrıca bir direktife de 

ihtiyaç yoktur. 

 

FETÖ üyesi savcının, siyasal islamı hedef almış terör örgütünün cumhuriyeti yıkma amaçları 

doğrultusunda, örgüt teşkilatını ülke çapında geliştirmek, devlet kurumlarına istediği seviyede 

nufuz edebilmek ve bu sinsi eylemini gerçekleştirirken, TSK nın muhtemel bir direnci ile 

karşılaşmamak ve hatta muhtemel bir kalkışmada (ki gerçekleşmiştir) devlet kurumlarında geçerli 

ve etkin bir istihbaratın oluşmasını önlemek, TSK tarafından fiili ve etkin bir karşı mukabele riskini 

en aza indirmek ve bu doğrultuda  irtica ile mücadeleyi sekteye uğratmak üzere sözde darbe kılıfı 
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altında bu davayı talimatla kurguladığı, sanıklar tarafından zaten bilinen ve artık saklanamayan bir 

gerçekliktir. Bu nedenle, mahkeme heyetinin, FETÖ üyesi savcının örgüt amaçları doğrultusunda 

kurguladığı iddianamesinden aynen alıntı yaptığı bu değerlendirmesinin hukuki bir karşılığı 

olmamakla birlikte, davanın kurgulandığı dönem itibariyle örgüt açısından özel bir anlamının 

olduğu anlaşılmaktadır.      

  

 (3) Mahkeme; 28 Şubat 1997 tarihli MGK’da vurgulanan irticayla mücadele faaliyetlerinin 

TSK tarafından yerine getirilmesi gerektiğine ilişkin hiçbir yasal dayanak bulunmadığı, irticayla 

mücadele faaliyetlerini icra edecek makamların Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İçişleri 

Bakanı olduğunun her türlü izahtan vareste olduğunu belirtmiştir.  

 

Dilekçemizde (md.21) ve yukarıda açıklandığı üzere, TSKnin  irtica ile mücadelede görev yetki 

ve sorumluluğu TSK İç Hizmet Kanunu 35.madde, TSK İç Hizmet Yönetmeliği 85/1.madde ve 

mahkemenin bir türlü doğru anlayamadığı mevzuat hükümleri ile açık ve kesindir.  

 

Aslında mahkeme, bu değerlendirmesi ile, başkaca başlıklar altında da belirttiğimiz şekilde, 

açık bir şekilde söyleyemediğini yukarıdaki şekle çevirmiştir. Aslında söylemek istediği, “ey TSK 

irtica veya siyasi islam ile mücadele etme!, askeri hiyerarşi dışında, cemaat hiyerarşisini 

benimsemiş subay ve astsubayları bünyende tut, onların önemli makamlara gelmesini sağla, 

hatta onların TSK’nin içinde bir yapılanma oluşturmasına ve kalkışmasına da izin ver, karışma” 

demektedir.  

 

Kaldı ki, mahkemenin “irtica ile mücadele” kavramı hakkında kafasının bir hayli karışık 

olduğu anlaşılmaktadır. Bir üst başlıkta irtica ile mücadeleyi iç güvenlik harekatı zanneden 

mahkemenin, irtica ile mücadelenin İçişleri Bakanlığınca yürütülmesi gereken bir faaliyet olduğu 

sanrısına kapılması doğal olmakla birlikte, yukarıda açıkladığımız nedenlerle bu dahi yanlıştır. 

MAHKEME ÖNCELİKLE “İRTİCA İLE MÜCADELE”DEN NE ANLADIĞINI VE HUKUKİ KARŞILIĞININ 

NASIL TANIMLADIĞINI AÇIKLAMALIDIR. ANCAK BÖYLE BİR AÇIKLAMA GEREKÇELİ KARARDA 

YOKTUR.  Bu tanımı ortaya koymadan, mahkemenin yapacağı her türlü değerlendirmenin hukuki 

bir anlam taşıması, bizzat kendisinin ifadesi ile, her türlü izahtan varestedir. Hatta, irtica ile 

mücadele, mevcut anayasal düzen içinde, farkında olmasa bile, bu değerlendirmeyi yapan 

mahkeme heyetinin dahi açık ve kesin vazifesidir.  

 

Mahkeme, kanun ve nizamların dışında, savunmanın bir numaralı delili olarak dosyaya 

sunduğumuz, ancak anlamsız, hukuk dışı hatta suç teşkil edecek gerekçelerle, dosyaya dahil 

etmediği Milli Güvenlik Siyaseti Belgesini okumuş olsa idi, irtica ile mücadelede yürütülen milli 

stratejinin, görev tevcih edilen kurumların görev kapsamlarının ve irtica tehdidinin boyut ve 

içeriğinin farkında olma imkanına sahip olacaktı. Bu devlet belgesine hakim olmayan 

mahkemenin yapacağı her türlü değerlendirme sadece dayanaksız varsayım bir iddiadır. 

 

Her devlet kurumu, imkan ve kabiliyetleri  ile icra ettiği görev kapsamında, TSK gibi irtica 

ile mücadele etmekle zaten görevlidir. Bu mücadelenin görev kaynağı, anayasadan başlamak 

üzere, devlet kurumunun kendi görev ve teşkilat kanunu ve nihayetinde Milli Güvenlik Siyaset 

Belgesine kadar uzanan hukuk normlarında bulunmaktadır. Dolayısı ile, bir iç tehdit olan irtica ile 

mücadelenin, mahkeme tam anlamasa da, çok boyutlu bir devlet mücadelesini gerektirdiği 
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açıktır. Örnek olarak, nasıl bir öğretmen; dersinde, ülkemizin din esaslarına göre yönetilmesi 

gerektiğini öğrencilerine öğretmeye ve benimsetmeye kalktığında ya da FETÖ ile iltisaklı ise  Milli 

Eğitim Bakanlığınca, irticai faaliyetleri sebebi ile meslek dışına çıkarılıyor ise,  ya da Milli Eğitim 

Bakanlığı Laik devlet  düzeninin gereklerini  eğitim-öğretim programı ile sağlamak ve bozma 

girişimlerine karşı mücadele etme görevi ile donatılmış ise, benzer şekilde TSK’nin de irtica ile 

mücadele etmesi, tevcih edilen vazife, imkan ve kabiliyetleri kapsamında aynı seviyede 

zorunluludur.   

 

Bu mücadelede İç işleri Bakanlığının yetkili olduğunu söyleyen mahkeme, gerekçesinde 

“irtica ile mücadele şu şekilde yapılır” da diyememektedir.  

 

Savunmalarda belirtildiği şekilde; PKK ile mücadele de yurt içinde yapılmaktadır. Ülkemiz 

sınırları içinde kırsalda veya kentlerde faaliyet gösteren PKK ile nasıl sadece İç İşleri Bakanlığı 

mücadele etmiyor ise, bir Bakanlar Kurulu Kararı olan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi ile iç tehdit 

olan irtica ile de TSK mücadele edecektir. Etmelidir. Etmiştir. Bundan sonra da edecektir.  

 

 (4) Mahkeme G.K.s.3459-3460 arasında; “Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven 

Erkaya serbest iradesiyle açıkladığı üzere” şeklinde başlayarak, yukarıda 1 numaralı başlık 

altında yaptığı söyleşinin bulunduğu kitaptaki beyanlarını özetlemiş ve  bu kısma  Bülent 

Orakoğlu’nun elden teslim ettiği  14 Temmuz 1997 tarihli  Tümg.Fevzi Türkeri fotokopi imzalı 

şüpheli belgeyi de karıştırıp değerlendirilmiştir;  

 

  Mahkeme, bu bölümde sanıkları değil, Taner Baytok’un kitabından yaptığı alıntı ve Bülent 

Orakoğlu’nun fotokopi belgesini yargılamış ve daha sonra “BÇG nin MGK kararları (md.4.a ve 

4.b) doğrultusunda kurulamayacağını ifade ederek “BU SAVUNMALARA (!) İTİBAR 

EDİLMEDİĞİNİ  İFADE ETMİŞTİR.  

 

Yani mahkeme her sözde belgeyi, yapılan savunma kılıfında sanık savunmalarına 

yamayarak hüküm kurmuş ve  SAVUNMALARA DA  İTİBAR ETMEMİŞTİR (!)  

 

Oldukça ilginç gelişen bu yargılamanın, sanıkların yargılandıklarını zannederek yaptıkları 

savunmalarının bile dikkate alınmadığı, davanın siyasi sonuç doğurmak üzere 5 yıl boyunca 

sürdürülmesinin dahi bir plandan ibaret olduğu, sonucu en başından kurgulanmış kararın tebliğ 

edildiği bir siyasi dava olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamlı dilekçemizin temel sonuçlarından 

birisi de, bu tezgah davanın iç yüzünü ortaya koymak ve ileride yapılması oldukça muhtemel bir 

yargılamada, hiçbir detayın gözden kaçırılmamasını sağlamak olacağı da şüphesizdir.  

 

Öncelikle; Taner Baytok’un doğruluğu tartışılır kitabından yapılan alıntılar, SANIKLARIN 

SAVUNMASI VE İKRARI DEĞİLDİR. Kitapta söyleşi yapılan ORA.GÜVEN ERKAYA VEFAT ETMİŞ, 

TANER BAYTOK İSE MAHKEME TARAFINDAN DİNLENİLMEMİŞTİR.  Buna rağmen kitaptan 

yapılan alıntılar hükme esas alınmıştır. Hukuk devletinde, kişiler bir kitaba dayanılarak 

cezalandırılamazlar. 

 

Mahkemenin 2001 yılında yayınlanan Taner Baytok’un kitabından alıntı yaptığı 

Dz.K.K.Ora.Güven Erkaya’nın, “serbest iradesi ile beyan ettiğini” belirttiği ifadeleri aşağıdadır;  
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“28 Şubat 1997 tarihinde iktidardaki Refahyol Hükumeti'nin meseleye yaklaşımının, laik 
Türkiye ve Atatürkçü düşüncedeki birçok kimseninkinden farklılık arz etmesi, tehlikeyi daha da 
büyüttüğünü,” 
 

“irtica Milli Güvenlik Kurulu'nda ülkemize yönelik tehditler arasında ilk öncelikli konulardan 
biri halinde ele alınmaya başlandığını,” 

 
“yanlış ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara varılmasının önlenmesi, ancak doğru bilgiler 

toplanması ve doğru değerlendirmeler yapılmasıyla mümkün olabileceği bunun için ciddi ve 

güvenilebilir bir istihbarat çalışmasına ihtiyaç olduğu, sadece MİT'in vereceği bilgilerle 

yetinemeyeceği, zamanın iktidar yapısı nedeniyle MİT'te, bu konuda yeterli ve güvenilir bilgiler 

bulunmayabileceği” 

 

“bu amaçla Genelkurmay'da bir grup kurulmasını Genelkurmay başkanına kendisinin teklif 

ettiğini ve Genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın talimatıyla bu grubun Batı Çalışma 

Grubu olarak Genelkurmay'da kurulduğunu” 

 

“Genelkurmay Başkanının yetkisi dahilindeki bir emriyle Milli Güvenlik Kurulu'nun tehdit 

olarak belirlediği irticai faaliyetler karşısında bilgi toplamak üzere bir çalışma grubu kurmasından 

daha tabii bir şey olamayacağını.” 

 

“Bizim bir emniyet asayiş planımız olduğunu, bunun bütün birliklerimizde bulunduğunu, bir 

vilayet veya kazada polis ve jandarma kuvvetleriyle üstesinden gelinemeyen bir durum ortaya 

çıktığında, vali veya kaymakamın talebi üzerine, kanunlar çerçevesinde Silahlı Kuvvetler'in 

yardıma koştuğunu, bu yardımı sağlamak için oluşturulan birliklerin tabur düzeyinde olduğunu ve 

senede iki kez özel eğitime tabi tutulduğunu,” 

 

 “ancak sokaktan gelebilecek bir irtica tehlikesinin bölge hudutlarını aşma olasılığı karşısında, 

bu planların yeniden gözden geçirilmesinin ve koordinasyonunun gerektiğini, işte bu maksatla 

gerekli bilgilerin toplanması için batı çalışma grubu'nu kurulduğunu”  beyan ettiğini belirten 

mahkeme,  aşağıdaki değerlendirmelerine devam etmiştir.  

 

Bu ifadelerin bu kısma tek tek yazılmasının en önemli sebebi; mahkemenin bu ifadelerin 

arasına cümle sıkıştırıp, ya da cümle kesip farklı anlamlar kazandırıp, iddiasına gerekçe 

uydurmasıdır. Gerçekliği doğrulanmamış, ancak bir suçta teşkil etmeyen bu ifadeler dahi 

bağlamından kopartılıp bu kısma alınmıştır. Bu mukayesenin yapılabilmesi için, gerekçeli kararda 

özetlenen ifadeler  bu kısma aynen alınmıştır.  

 

Şu hususu da özellikle belirtmek gerekir ki; Dz.K.K.Ora.Güven Erkaya’nın serbest iradesiyle 

beyan ettiği ifade edilen sözlerinin, aynı irade ile kitaba aynen yansıtılıp yansıtılmadığı 

doğrulanmamıştır.  Kitap 2001 yılında basılmış olup, bu tarih itibariyle, Güven Erkaya askeri 

hiyerarşi dışında sivil bir kişi olup, Refah Partisi, o dönem eylem ve işlemlerine ilişkin Anayasa 

Mahkemesi tarafından “Laik Cumhuriyet İlkesine Aykırı Eylemleri” nedeniyle 16 Ocak 1998 

tarihli kararı ile kapatılmış, itirazı AİHM tarafından reddedilmiştir. Yani Refah partisinin, irtica 
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ile mücadele etmemenin ötesinde, irticai faaliyetlerin odağı olduğu Anayasa Mahkemesi 

tarafından teyit ve tespit edilmiştir. 2001 yılındaki mevcut hukuki gerçeklik budur.  

 

 (5) Mahkeme gerekçesinde (G.K.s.3460) “Genelkurmay İstihbarat Başkan V. Tümgeneral 

Fevzi Türkeri tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığına hitaben yazılan 14 

Temmuz 1997 tarihli soruşturmalar konulu yazıda Genelkurmay Başkanlığının emri ile teşkil 

edilen, Batı Çalışma Grubu, tamamen emir komuta zinciri içinde faaliyetlerini yürütmekte olup, 

AMACININ; irticai tehdidin Türkiye genelinde resmini ortaya çıkarmak ve bu çerçevede ayrıca 

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 nci maddesinin D fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak 

hazırlanan “Emniyet Asayiş ve Yardımlaşma (EMASYA)” planlarını güncel hale getirmek 

olduğunu bildirdiğinin anlaşılmış olup” şeklinde tespitte bulunmuştur.  

 

Mahkeme heyeti B.Orakoğlu’nun savcılığa elden teslim ettiği 14 Temmuz 1997 tarihli 

şüpheli fotokopi belgeden yukarıdaki tespite ulaştığı anlaşılmaktadır. Sözkonusu belge, 

mahkeme de tartışılmamış ve imzası bulunan sanık Fevzi Türkeri’ye belge ile ilgili her hangi bir 

soru da yöneltilmemiştir. Bu bağlamda CMK 217 maddesi gereğince mahkemede tartışılmamış 

bir delildir. Belge ile ilgili açıklama dilekçemizin 19. Maddesi ile bu kısmın 2. Maddesinde 

(md.20.AAAA.2) ayrıntılı olarak irdelenmiştir.   

 

Mahkemenin bu tespitten ne sonuca varmak istediği anlaşılmasa da,  Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığına yazıldığı iddia edilen 14 Temmuz 1997 tarihli yazıda, belirtilen EMASYA 

planlarının güncellenmesinin dönemin hükümeti ile ilişkili olduğuna dair ne bir belge ne de bir 

beyan bulunmaktadır.  

 

Bir kitap ve bir şüpheli belgeden (doğru olduğu kabul edildiğinde) alıntılarla mahkemenin 

anladığını  belirttiği  değerlendirmeden anlaşılan şudur; 

 

Batı Çalışma Grubu, Genelkurmay Başkanının emri ile kaynağını anayasadan alan İç Hizmet 

Kanun ve yönetmeliği dahil kanun ve nizamlara uygun teşkil edilmiş, emir komuta zinciri içinde 

faaliyet yürüten bir çalışma grubudur. Bu nedenle, yasal, hiyerarşik usüllere ve mevzuata 

uygundur. Bu  değerlendirmeyi yapan mahkeme heyetinin ve savcılığın aksi yöndeki tüm iddia ve 

gerekçeleri gerçek dışıdır.   

 

Batı çalışma Grubunun kuruluş amacı, irticai tehdidin Türkiye genelinde resmini ortaya 

çıkarmaktır.  BÇG’nin görevi “Emniyet Asayiş ve Yardımlaşma (EMASYA)” planlarını güncel hale 

getirmek değildir.  Ayrıca verilen bu görev bir icra değil, pasif tespit görevidir.  Yani BÇG sadece 

irticai taktik resmin ortaya çıkartılması için gerekli bilgileri toplayarak komuta  kademesine 

sunacaktır. BÇG nin tespit yapma görevinden başka herhangi bir görev ve yetkisi yoktur. 

Dolayısı ile BÇG sadece bu görevi icra etmek üzere geçici olarak ve kısıtlı geçici personelle 

kurulmuş bir çalışma grubudur. BÇG herhangi bir askeri hareket nevini icra etme kabiliyetine 

sahip  bir teşkilatta değildir.   

 

  BÇG’nin irticai taktik resmi ortaya koyması ile elde edilecek sonucun,  BÇG ile hiçbir ilişkisi 

bulunmayan Ganizon K.lıklarına bağlı ve sayıları binleri bulan EMASYA K.lıklarının istihbarat 

ihtiyacını karşılaması ve bu suretle, EMASYA Planlarının Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde 
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tanımlanmış olan irtica tehdidine karşı, GARNİZON K.LIKLARINCA MÜLKİ MAKAMLARLA 

KOORDİNE İÇİNDE GÜNCELLENMESİNİN SAĞLANMASIDIR.  Yani BÇG nin pasif tespit görevinin 

dışında HİÇ BİR GÖREVİ YOKTUR. Islak imzalı gerçek 10 Nisan 1997 tarihli BÇG Kuruluş emri 

dosyada olmasa da, mahkemenin delil olarak değerlendirmeye aldığı dosyada bulunan üretilmiş 

10 Nisan 1997 tarihli fotokopi emir içinde de BÇG ye verilmiş böyle bir görev yoktur. Kaldı ki, 

ülke genelinde neredeyse binleri bulan EMASYA Planlarının güncelleştirme görevinin, BÇG 

tarafından yapılması da zaten fiilen mümkün değildir. Bu yönde BÇG nin hazırladığı bir belge ve 

plan da yoktur. 

 

“Bir benzin istasyonunun kurulma amacının ulaşımı sağlamak olduğu” ifadesinden, ulaşımın 

bizzat benzin istayonu tarafından sağlanacağı şeklinde  anlaşılması mümkün olmadığı gibi,  BU 

ÇERÇEVEDE VE AYRICA ifadesi ile başlayarak EMASYA Planlarını güncel hale getirmek ifadesinden 

de, EMASYA Planlarını bizzat BÇG nin güncelleyeceği ve bizzat sorumlu olacağı sonucu 

çıkarılamaz. Kaldı ki, ülke genelinde yüzlerce EMASYA Planının güncelleştirme görevinin, BÇG 

tarafından yapılması da zaten fiilen mümkün değildir. Bu yönde BÇG nin hazırladığı bir belge ve 

plan da yoktur. Ancak, iddianame ve  gerekçeli kararda, il ve ilçe bazında mülki makamlarla 

koordineli ve yerinde yapılması gereken EMASYA Seminerinin (seminerlerinin) Gnkur 

Başkanlığında yapılmasının planlandığı gibi anlamsız ifadelerin yer aldığı,  hatta askeri terim ve 

kavramları okumasını bilmeyen bu çarpık anlama ile sahte belgelerin dahi üretilip CD 5 içine 

monte edildiği görülmektedir.  

 

Bununla birlikte EMASYA Planları 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun kabul edildiği ve R.G.de 

yayınlandığı tarih olan 18 Haziran 1949  tarihten bu yana, mülki amirler ile koordineli olarak, 

(Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde sayılan) iç tehdit ve devlet istihbaratına (MİT ve TSK dahil) 

uygun şekilde sürekli revize edilen, günün koşullarına uygun hale getirilen, mülki amirler yolu ile 

tatbikatı yapılarak denenen ve İçişleri Bakanlığınca mülki amirler yolu ile bilinen ve denetlenen, 

kanun gereği il ve ilçe ölçeğinde yapılması zorunlu olan yasal ve süregelen planlardır. Bu konu 

dileçemizin “EMASYA ve EMASYA Protokolü” başlıklı 19. Maddesinde açıklanmıştır. 18 Haziran 

1949 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5442 sayılı kanun 11-D maddesinden alıntı aşağıdadır;  

 

 
 
Mülki makamlar 5442 sayılı kanun uyarınca Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ( Bakanlar Kurulu 

Kararı), Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığının genelgeleri ile mücadele edilmesi emredilen irtica 

tehdidi dahil iç tehdit unsurlarının yurt içinde girişebileceği olaylara karşı kolluk kuvvetlerin 

kullanımına ilişkin esasları ve muhtemel kullanım planlarını hazırlamakla yükümlüdür. İRTİCA 

TEHDİDİ DAHİL iç tehditlerin yaratacağı olası olaylara karşı mülki amirlerin yapacağı planlara ve 

tespit edeceği kolluk kuvvetlerinin kullanım esaslara göre; askeri birlikler de (belirlenmiş 

EMASYA K.lıkları) kendi EMASYA planlarını hazırlamakla yükümlüdür. Planların hazırlamasında 

istihbarat esas unsurdur.  
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Bu görevi icra edecek EMASYA K.lıklarının kendi oluşturacağı istihbarata (irtica dahil) ilave 

olarak, üst komutanlıkların iç tehdit unsurları ile ilgili oluşturduğu istihbarat ve (irtica dahil) 

müşterek istihbarat merkezlerinde oluşturulan istihbarat ile planlarını hazırlaması ve geliştirmesi 

ve tevdi edilen bu asli görevini yürütmesi, Anayasa, İç Hizmet Kanunu ve bağlı diğer kanun ve 

emirler ile askeri harekatın ve 5442 sayılı kanunun gereğidir.  

 

Bunun dışında EMASYA planının güncellenmesinin mevcut hükümetin cebir ve şiddet ile 

devrilmesiyle olan ilişkisi mahkeme kararında açıklanmamıştır. O dönem yürürlükte olan 

EMASYA planlarının bir iç tehdit olan irtica veya başka bir tehdide yönelik olarak 

güncellenmesinin mahkemeyi neden bu kadar rahatsız etmiş olduğu anlaşılamamıştır.   

 

Maddi olayda, hükümetin cebir ve şiddet ile devrilmesi iddiası varken, EMASYA planları, bu 

planlar kapsamında görevlendirilecek birlikler ve birliklerin plan kapsamında kullanımı ile ilgili 

ne bir eylem, ne bir başlangıç faaaliyeti vardır?   

 

Mahkeme bir yandan hükümetin cebir ve şiddet ile devrilmesinin sivil toplum örgütleri, basın 

ve siyasiler aracılığı ile gerçekleştirildiğini belirtirken, diğer yandan EMASYA planlarını cebir ve 

şiddet unsuru olarak kabul etmektedir. Yüklenmeye çalışılan o dönemde herhangi bir EMASYA 

birliğinin fiili olarak hazırlandığı, kışlalardan çıktığı, hazırlık yaptığına yönelik bırakın eylem, 

iddia dahi bulunmamaktadır. Hiçbir sanık bu sanal eylem ile ilgili olarak sorumlu tutulmamıştır. 

EMASYA Planınını güncellediği gerekçesi ile davada yargılanan bir sanıkta yoktur.  

 

Eylemli bir irtica kalkışmasına karşı TSK’nın önlem almaması veya alamamasının daha iyi ve 

hukuka uygun olduğunu düşünen mahkeme, böyle bir beyanda bulunamadığı için, “siz EMASYA 

planlarını hükümeti devirmek için güncellediniz” demektedir. ANCAK MAHKEME İDDİASINI İSPAT 

GÜCÜNE SAHİP OLMADIĞINI DA GÖSTERMİŞTİR. MAHKEMENİN BU DEĞERLENDİRMESİNDEN 

ÇIKARABİLECEĞİ HİÇ BİR SOMUT VE HUKUKİ BİR SONUÇ YOKTUR.  

 

 (6) Mahkeme gerekçesinde (G.K.s.3460) (Taner Baytok’un kitabından alıntıyla);  “ Dönemin 

Deniz Kuvetleri Komutanı Güven Erkaya'nın sokaktan gelebilecek bir irtica tehlikesinin bölge 

hudutlarını aşma olasılığı karşısında emniyet asayiş planların yeniden gözden geçirilmesinin ve 

koordinasyonunun gerektiğini, işte bu maksatla gerekli bilgilerin toplanması için batı çalışma 

grubu'nun kurulduğunu yönündeki beyanını doğruladığı, sokaktan gelebilecek bir irtica 

tehlikesi varsayımı bir tehdit olarak değerlendirildiği, 54. Cumhuriyet hükümetinin yaklaşımının 

laik Türkiye ve Atatürkçü düşüncedeki birçok kimseninkinden farklılık arz etmesi, hükümetinde 

irticaya destek verdiği ve irtica olarak kabul edilerek mücadele edilmesi gerektiğinden 

hareketle”  şeklinde  tespitinde bulunmuştur. 

 

Mahkemenin, yaptığı değerlendirmelerinin tamamında;  aynı cümleleri farklı şekil ve kalıpta 

sıkça kullanarak, bir önceki sözde tepitini “hareketle” “değerlendirildiği” “gibi”  şeklindeki  

bağlaçlarla,  bir sonraki ilgisiz ifade ile  sanki ilişkisi varmış gibi  bağlayarak,  birbiriyle  ilgisiz tespit 

ve önermelerin toplamından, sebep–sonuç ilişkisi bulunmayan, ancak anlamlı olduğunu 

zannettiği  bir sonuca ulaştığını ya da kasıtla istediği sonuca ulaşmaya çalıştığını hayretle 

görmekteyiz.  
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Mahkeme bu değerlendirmesinde; Güven Erkaya’nın “sokaktan gelebilecek bir irtica 

tehlikesi” ifadesini varsayım bir tehdit olarak değerlendirildiğini belirtmiş, ardından yine Güven 

Erkaya’nın  “54. Cumhuriyet hükümetinin yaklaşımının laik Türkiye ve Atatürkçü düşüncedeki 

birçok kimseninkinden farklılık arz etmesi” ifadesini birleştirip, sonuçta;  YANYANA KOYDUĞU 

BU İFADELERDEN;   

 

HÜKÜMETİN DE İRTİCAYA DESTEK VERDİĞİ VE İRTİCA OLARAK KABUL EDİLEREK MÜCADELE 

EDİLMESİ GEREKTİĞİ SONUCUNA VARDIKLARINI VE BU SONUÇTAN HAREKET EDİLDİĞİ 

DEĞERLENDİRMESİNİ YAPMIŞTIR. Bu kadar alakasız ifadelerin, bu sonucu doğurduğunu 

söyleyebilmek ancak özel bir kasıtla izah edilebilir.  

 

Mahkeme, Güven Erkaya’nın kitapta yer alan “sokaktan gelebilecek bir irtica tehlikesi” 

ifadesinin 54.Hükümetle ne gibi bir ilişkisinin olduğu açıklayamamıştır. Mahkemeye göre 

sokaktaki irtica tehlikesi, 54.hükümetin bizzat kendisidir (!). Mahkeme bunu mu demek 

istemiştir?  Aksi takdirde böyle anlamsız bir sonuca ulaşması mümkün değildir.  

 

Kitapta, bu ifadenin öncesinde; vilayet veya kazada polis ve jandarma kuvvetleriyle 

üstesinden gelinemeyen bir durum ortaya çıktığında, vali veya kaymakamın talebi üzerine, 

kanunlar çerçevesinde Silahlı Kuvvetler'in yardıma koştuğunu, ancak sokaktan gelebilecek bir 

irtica tehlikesinin bölge hudutlarını aşma olasılığı karşısında, bu planların yeniden gözden 

geçirilmesinin ve koordinasyonunun gerektiğini belirttiği anlaşılmaktadır. YANİ, KONU 

54.HÜKÜMET DEĞİLDİR. İl ve kazalarda, sokaktan gelebilecek bir irtica tehlikenin bölge 

hudutlarını aşması durumunda, Vali veya kaymakamın TSK dan yardım isteyeceği, bu durumda ise 

bu tehlikeye karşı planların (EMASYA) güncelleştirilmesi gerektiğinden söz edilmektedir.  

 

Yanyana koyduğu ikinci ifade olan ”54. Cumhuriyet hükümetinin yaklaşımının laik Türkiye 

ve Atatürkçü düşüncedeki birçok kimseninkinden farklılık arz ettiği”  cümlesinin ise kitapta  

farklı yerde ve farklı bir soruya verilmiş bir cevap olduğu görülmektedir. Mahkeme, bu cümleyi de 

diğerinin hemen arkasına ilave etmiş ve yukarıdaki anlamsız ve kasıtlı sonuça ulaşmıştır.  

 

Ancak bu ifade kitapta; Refahyol Hükumeti'nin meseleye yaklaşımının, yani irtica ile 

mücadele meselesine yaklaşımının laik Türkiye ve Atatürkçü düşüncedeki birçok kimseninkinden 

farklılık arz etmesinin tehlikeyi daha da büyüttüğü belirtilerek, önlem alınması için Milli 

Güvenlik Kurulu'nda öncelikli konulardan biri halinde ele alınmaya başlandığını ifade ettiği 

anlaşılmaktadır.  

 

Bu ifadenin, daha da büyüyen irtica tehlikesine karşı MGK da görüşülüp 54.hükümetin bu 

tehdide karşı önlem alınmasının istendiğinden başka bir anlamı ve sonucu yoktur. Ancak 

mahkemenin bu ifadeyi, “54.hükümete karşı önlem alınması” şeklinde çarpıttığı görülmektedir.  

Hele ki, mahkemenin bu alakasız iki cümleyi birleştirerek, HÜKÜMETİNDE İRTİCAYA DESTEK 

VERDİĞİ VE İRTİCA OLARAK KABUL EDİLDİĞİ VE MÜCADELE EDİLMESİ GEREKTİĞİ ŞEKLİNDE, 

ANLAMSIZ VE HAYRET VERİCİ BİR SONUCUN ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.   

 

MAHKEME HEYETİ, İRTİCA TEHDİDİNİN VARLIĞI İLE İLGİLİ KASITLA MANİPÜLASYON 

YAPMAKTADIR;  
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Mahkemenin, bu ifadelerin arasına sıkıştırdığı önemli bir konu daha vardır; sokaktan 

gelebilecek bir irtica tehlikesinin varsayım olarak değerlendirildiğini belirtmiştir. Burada 

mahkeme, yine algı yaratma çabası içine girmiştir.  Mahkemenin yamultup çarpıttığı Ora.Güven 

Erkaya’nın söylediği ifade “ sokaktan gelebilecek bir irtica tehlikesinin bölge hudutlarını aşma 

olasılığı karşısında,” şeklindedir. BU İFADE İLE ZATEN VAR OLAN İRTİCA TEHDİDİNİN,  

SOKAKTAN GELMESİ DURUMUNDAN  VE BÖLGE HUDUTLARINI AŞMA OLASILIĞINDAN SÖZ 

EDİLMEKTEDİR. İRTİCA TEHDİDİNİN BİR VARSAYIM OLDUĞUNDAN SÖZ EDİLMEMEKTEDİR.  

İfadede; zaten var olan irtica tehdidinin nereden ve nasıl geleceği, nasıl  gelişeceği ile ilgilidir. 

Mahkemenin bu tür basit çarpıtmalarla ulaşabileceği bir gerekçe yoktur.  

 

İrtica tehdidinin 1972 yılından bu yana devlet belgelerinde ve anayasal düzen içinde AÇIK BİR 

İÇ TEHDİT OLDUĞUNU İNKAR EDEMEYEN MAHKEME,  bu tehdidin esasen TSK TARAFINDAN 

VARSAYIM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİ İZLENİMİ YARATMAYA KALKIŞMIŞTIR.  Bu suretle, 

gerekçeli kararın diğer kısımlarında FETÖ üyesi savcının hararetle savunduğu irtica tehdidinin 

olmadığını ve TSK tarafından algı yaratıldığı iddiasına kılıf uydurmaya çalışmıştır. MAHKEME 

İRTİCANIN SANAL OLDUĞU İDDASINI DA BU İFADELERE DAYANDIRMIŞTIR. Ancak durum böyle 

değildir (Bu konu dilekçemizin “14.” maddesinde açıklanmıştır); 

 

Kaldı ki, dünyanın her yerinde, bir düşmanın ya da tehdidin olası hareket tarzları tahmin 

edilerek, bu olası hareket tarzlarına karşı alternatifli planlar üretilir. BURADA İFADE EDİLEN 

OLASILIK (VARSAYIM), TEHDİDİN OLUP OLMADIĞI İLE İLGİLİ DEĞİLDİR. TEHDİT ZATEN VARDIR 

VE MGSB DE BELİRLENMİŞTİR.  VARSAYIM,  BELİRLENEN DÜŞMANIN YA DA TEHDİDİN NASIL 

DAVRANACAĞI VE EN KÖTÜ HAREKET TARZININ NE OLABİLECEĞİ İLE İLGİLİDİR.  Bu nedenle, 

planlar, en kötü olasılıktan başlanmak üzere altenatifli olarak üretilir. Mahkemenin, anlamadığı 

anlaşılan bu ifadeden, irtica tehdidinin olmadığı bunun bir varsayım olarak değerlendirdiği gibi, 

anlamsız bir sonucun çıkmayacağı açıktır. Esasen, TSK nın en üst Komuta kademesin yargılandığı 

bir davada, en azından zorunlu asker hizmetini yapmış olduğu varsayılan mahkeme heyetine izah 

etmek durumunda kalmak zuldür.  

 

Bu nedenlerle; mahkemenin Taner Baytok’un doğruluğu kanıtlanmamış  kitabından, anlam 

bütünlüğünü bozarak, ilgisiz cümleleri araka arkaya dizip, bağlaçlarla bağlayıp, yaptığı 

enjektelerle kendince çıkardığı sonuç olan; irtica tehdidinin sanal olduğu, 54 Hükümetin 

irticaya destek verdiği ve irtica olarak kabul edildiği ve mücadele edilmesi gerektiği düşüncesi, 

TSK ya ait değildir.  Bu düşünce, sadece mahkeme heyetinin enjekte siyasi  görüşüdür.   

 

Bu konu dilekçemizin  “Mahkemenin EMASYA Planları ile ilgili gerçek dışı değerlendirmesi” 

başlıklı “19.C.” maddesinde de açıklamıştır.  

 

 (7) Mahkeme gerekçesinde (G.K.s.3460)(14 Temmuz 1997 tarihli belgeden alıntı ile);  

“Hükümetin bilgisi olmadan 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 nci maddesinin D fıkrasının 

uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan “Emniyet Asayiş ve Yardımlaşma (EMASYA)” planlarını 

güncel hale getirmek için Batı Çalışma Grubunun kurulduğu yönündeki dayanak,”  şeklinde bir 

gerekçe üretmiştir.  
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İki üst maddede ((5) numaralı) belirttiğimiz gibi, mahkemenin alıntı yaptığı sözde belge 

B.Orakoğlu’nun savcılığa elden teslim ettiği ve Gnkur Başkanlığınca Dz.K.K. Askeri savcılığına 

yazıldığı iddia edilen ve 14 Temmuz 1997 tarihli  Gnkur.İsth.Başkan Vekili Tümg Fevzi Türkeri 

imzalı fotokopi belgedir. Bu belge resmi makamlar tarafından doğruluğu teyit edilmemiş, ıslak 

imzalı aslı bulunmayan sözde belgedir. Bu belgeyle ilgili sanık Fevzi Türkeri’ye savcılıkta ve 

mahkemede hiçbir soru sorulmamıştır. Bu bağlamda CMK 217 maddesi gereğince mahkemede 

tartışılmamış bir delildir. Mahkemenin, bu konuda sanık savunmalarına atıf yapamadığı da 

görülmektedir.  Belge ile ilgili ilgili açıklama dilekçemizin 19. Maddesi ile bu kısmın 2. 

Maddesinde (md.20.AAAA.2) ayrıntılı olarak irdelenmiştir.   

 

Mahkemenin bu başlıktaki değerlendirmesi,  iki üst başlıkta açıklanmıştır. Mahkemenin, 

sürekli aynı şeyleri farklı cümlelerle, tekrar tekrar yazması nedeni ile, özet olarak hatırlatma 

yapılacaktır,   

 

Mahkemenin bu tespitinde 2 önemli çelişkisi vardır;  Birincisi EMASYA  Planlarından ya da 

Batı Çalışma Grubunun (ifade tam açık değildir) hükümetin bilgisi olmadığı yönündeki iddiası, 

ikincisi;  Batı çalışma Grubunun EMASYA Planlarını güncellemek için kurulduğu iddiasıdır. Her iki 

iddia da kanıtlanamadığı gibi, atılı suç ile hiçbir ilişkisi de yoktur.  

 

EMASYA Planlarının güncelleştirilmesi;  

 

Batı çalışma Grubunun kuruluş amacı, irticai tehdidin Türkiye genelinde resmini ortaya 

çıkarmaktır. BÇG’nin görevi “Emniyet Asayiş ve Yardımlaşma (EMASYA)” planlarını güncel hale 

getirmek değildir. Bu husus iki üstteki başlıkta açıklanmıştır.  

 
Hükümetin bilgisi olmadığı iddiası;  

 

İfadede geçen “Hükümetin bilgisi olmadan” cümlesi eğer EMASYA Planlarına işaret ediyor 

ise; Askeri taktik birlik planlarının hükümete bildirilmesi gibi bir usül ve mevzuat yoktur.  

Mahdut hedefli sınır ötesi EMASYA harekatında dahi, hükümetin müsadesi dışında, EMASYA 

planlarının hükümete bildirilmesi söz konusu değildir. Askeri birlik kendisine verilen görev 

doğrultusunda askeri harekatın her vechesini, Anayasa ve kanunlar kapsamındaki görev yetki ve 

sorumlulukları ile planlama ve icra yetkisine sahiptir.  
 

Bununla birlikte, neredeyse ülke genelinde sayıları binleri bulan  tamamen askeri taktik 

planlar olan EMASYA Planları, detayları dilekçemizin 19.maddesinde açıklandığı gibi, mülki 

makamların kolluk kuvvetlerini kullanma esasları ve planları ile koordine edilmiş, il ve ilçe 

güvenlik koordinasyon komisyonlarında görüşülmüş, mülki makamlarca bilinen ve provası yapılan 

ve rutin raporlarla içişleri Bakanlığına bildirilen, Gnkur Başkanlığı bünyesinde hükümeti ve 

komuta katını bilgilendirmek maksadıyla oluşturulmuş bulunan “İç Güvenlik Harekat Merkezi” ne 

ilave olarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere kurulmuş 

olan “Asayiş Harekat Merkezi” ile de İçişleri Bakanlığı ve hükümet tarafından zaten bilinen 

planlardır. Mahkemenin bu ifadesinin hiçbir gerçekliği yoktur. Mahkeme bu iddiasını hangi 

delile göre ileri sürdüğünü de açıklayamamıştır.  
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İfadede geçen “Hükümetin bilgisi olmadan” cümlesi eğer Batı Çalışma Grubunu işaret 

ediyor ise; BÇG nin TSK nın anayasal görev ve sorumluluğu kapsamında  TSK nın tasarrufundaki 

hizmet ve vazifeye ilişkin  bir  faaliyet olması nedeni ile bildirme zorunluluğu bulunmasa dahi 

hükümetin bilgisinin bulunduğu dilekçemizin ilgili bir çok başlığında detayları ile açıklanmıştır.  

(Bu konu (15) numaralı alt başlıkta da açıklanmıştır) 

 

 Bununla birlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin irtica ile mücadele görevi ve faaliyetlerini 

mahkeme bilmese de,  Kanun ve nizamların TSK ya verdiği açık ve kesin vazife kapsamında, İç ve 

dış  tehditlere karşı Milli Güvenlik Siyasetini ve bu kapsamda  Mili Güvenlik Siyaset Belgesini 

oluşturan ve onaylayan, bu belge ile TSK ya tarif edilen iç tehditle ilgili görevler tevcih eden, 

görüşmeler yapan, kararlar alan  Hükümet, Bakanlar Kurulu ve Başbakan tarafından bilindiğinden, 

Cumhurbaşkanlığında, MGK’da, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile resmi görüşmeler yapılmış, kararlar 

alınmış ve bu tehdide karşı görevler icra edilmiştir. Bu nedenle, mahkemenin Batı Çalışma Grubu 

gibi Gnkur başkanlığının alt düzey bir idari tasarrufunu Hükümetin bilip bilmemesinin hiçbir 

gereği ve önemi de yoktur. Başbakana karşı sorumlu olan Gnkur Başkanının bizzat kendisidir.  

 

BURADA ESAS KONU, HÜKÜMETİN, TSK NIN İRTİCA İLE MÜCADELE GÖREV, YETKİ VE 

SORUMLULUĞU İLE FAALİYETLERİNİ BİLİYOR,  DENETLİYOR, GÖRÜŞÜYOR, TEKLİF VE ÖNERİLERİNİ 

DEĞERLENDİRİYOR OLMASIDIR. TSK 54.hükümet dönemine gelinceye kadar defalarca MGK ve 

Hükümetle bu konuları görüşülmüş, teklif ve önerilerde bulunulmuş, kararlar alınmış ve icra 

edilmiştir. TSK nın irtica ile mücadele görevi 54.Hükümetle birlikte icat edilmemiştir. Bu 

nedenle mahkemenin BÇG nin hükümetin bilgisi olmadan kurulduğu yönündeki dayanaksız 

iddiası sadece abestir.   

   
Bu konu dilekçemizin  “Mahkemenin EMASYA Planları ile ilgili gerçek dışı değerlendirmesi” 

başlıklı “19.C.” maddesinde de açıklamıştır.  

 

 (8) Mahkeme gerekçesinde (G.K.s.3460);  54. Cumhuriyet hükümeti irtica ile mücadele 

etmeyen ve brifing belgelerinde belirtildiği üzere irticayı gerçekleştirmek için faaliyet gösteren, 

sanık Erol Özkasnak'ın ceviz kabuğu programında beyan ettiği gibi asıl Anayasa ve yasalara aykırı 

davranının hükümet olduğundan hareketle Türk Milletinin oyları ile seçilip gelen ve millet 

iradesinin temsilcisi olan hükümet adeta yok farzedilerek ve tehdit kabul edildiğini, belirtilmiştir. 

 

Mahkemenin bu değerlendirmesi 2 üstteki maddede bulunan değerlendirmesinin bir kısmı  

ile devamındaki cümleyi kapsamaktadır. Mahkeme aynı cümleleri defalarca kullanıp, farklı 

bağlaçlarla bağlayıp her seferinde farklı bir gerekçe üretmektedir.  Esas itibariyle bu konu  2.üstte 

bulunan madde de ((6) numaralı) açıklanmıştır.   

 

Mahkeme bu devşirme sentetik tespitinde de, yukarıda olduğu gibi, sanıkları ve ortaya 

koyulan delilleri değil, aynı ifadeleri kullanarak 2001 yılında yayınlanan Taner Baytok’un 

kitabınından  ve 2002 yılına ait bir TV programından seçtiği cümleleri değerlendirmiştir.   

 

Ayrıca, mahkeme EROL Özkasnak’ı da değerlendirmesinin arasına sıkıştırıp, “beyan ettiği 

gibi” bağlacı ile bağlayıp,  asıl anayasa ve yasalara aykırı davranının hükümet olduğundan hareket 

edildiği tespitine ulaşmıştır. 1997 YILINDA TSK NIN “BUNDAN HAREKET ETTİĞİ”NE DAİR 
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MAHKEMENİN ELİNDE BİR BELGESİ YOKTUR. Bu nedenle, bu cümleleri bağlayan “bundan 

hareketle” enjekte  ifadesinin sebep-sonuş ilişkisi ve anlamı yoktur ve mahkemenin sanrısından 

ibarettir.   

 

Kaldı ki, dönemin hükümetini, “irtica ile mücadele etmeyen” olarak niteleyen kişi, bu 

davanın sanıklarından olmayan Ora.Güven Erkaya’dır. Onun bu sözleri gerçekte söyleyip 

söylemediği bir yana, gerçek olsa dahi sanıkların tamamına yüklenebilecek bir yönü de (ceza 

hukukunun şahsiliği prensibi gereğince) bulunmamaktadır. Bunun dışında, dönemin hükümetini 

irtica ile mücadele etmeyen şeklinde nitelemenin nasıl bir suça vücut verdiği de 

anlaşılamamaktadır. Kaldı ki Güven Erkaya, söylediği iddia edilen bu sözleri, sivil bir vatandaş 

olarak değerlendirmiştir.  

 

Yanısıra, mahkemenin gerekçeli kararında telaffuzundan özenle kaçındığı önemli bir tespiti 

tekrar etmekte yarar vardır;  

 

Dz.K.K. Ora. Güven Erkaya’nın söylediği iddia edilen sözlerin tarihi 2001 yılıdır.  Söz konusu 

TV programına, sanık Erol Özkasnak’ın katıldığı  tarih ise 13.01.2001 dir. Bu kişilerin bu tarihte  

TSK ile hiyerarşik bir ilişkileri yoktur. Düşünce ve ifade  özgürlüğüne sahip emekli sivil  kişilerdir. 

Ancak 2001 yılı itibariyle;  

 

Refah Partisi, o dönem eylem ve işlemlerine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından “Laik 

Cumhuriyet İlkesine Aykırı Eylemleri” nedeniyle 16 Ocak 1998 tarihli kararı ile kapatılmış, itirazı 

AİHM tarafından reddedilmiştir. Yani Refah partisinin, irtica ile mücadele etmemenin ötesinde, 

irticai faaliyetlerin odağı olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından teyit ve tespit edilmiştir. 2001 

yılındaki mevcut hukuki gerçeklik budur.  

 

Bu dönemde, Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu kurulmuş ve irtica 

tehdidi Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde birinci önceliğe alınmış, 

Başbakan Bülent Ecevit tarafından TSK ya ve tüm kurumlara irtica ile mücadele direktifi verilmiş, 

topyekün mücadele bir devlet politikası olarak sürdürülmekteydi. Dz.K.K. Ora Güven Erkaya’nın 

kitapta yer alan ve Sanık Erol Özkasnak’ın TV programında ifade ettiği düşünceler bu gerçeklik 

ve gelişmeler kapsamında, 2001 yılı itibariyle ortaya çıkan siyasi, sosyal ve hukuki 

gelişmelerden ve gerçeklikten ayrı ve bağımsız değerlendirilemez ve salt TSK nın yasal işlem ve 

eylemleriyle sınırlı şekilde yorumlanamaz. Bu husus dilekçemizin “20.C.” ve “29.C.”  

maddelerinde de açıklanmıştır.  
 

Mahkemenin değerlendirmesinde, brifing belgeleri ile ilgili manipülasyonu;  

 

Brifing belgelerinde irticayı gerçekleştirmek üzere faaliyet gösterenin hükümet olduğu 

belirtilmiştir. Bu da mahkemenin FETÖ yargılamalarında kullanılanlara benzer bir yöntemidir. 

Mahkeme; Genelkurmay başkanlığı brifinglerinde hükümetin irtica olarak gösterildiğini iddia 

etmektedir. Sahte CD5 içindeki üretilmiş brifing slaytlarının hiç birinde böyle bir ifade yoktur. 

Kaldı ki, mahkemenin bu değerlendirmesine enjekte ettiği “brifing slaytları”  54.hükümetin var 

olmadığı 1998 yılına ait olduğu içeriğinden anlaşılan ve Gnkur Başkanlığına ait olmayan 
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üretilmiş kumpas slaytlarıdır. Bu slaytların BUTKK takdimlerinden devşirilerek üretilmiş olduğu 

dilekçemizin “20.MMM, 20.OOO. ve 20.QQQ” maddelerinde ayrıntılı olarak bulunmaktadır.  

 

Kaldı ki, mahkeme, bu belgenin, hangi brifing belgesi olduğu, tarihi, kimin hazırladığı, 

hükümetin istifasından önce veya sonraki bir tarih mi olduğu, sahteliği ortada olan CD içinden mi 

çıktığı, imzalı olup olmadığı mahkemece açık bir şekilde yazılmamıştır.   Mahkeme, sürekli yaptığı 

gibi,  belirsizlik yaratarak kişilerin ne ile suçlandığını bilmemesi, karıştırılması, onbinlerce sayfa 

içinde, defalarca yer alan birçok brifing veya sunum çıktılarından hangisinde bu eylemin 

(hükümetin irticayı gerçekleştirmek için faaliyet gösterdiği) gerçekleştirildiğini seçememesi için 

elinden gelen her çabayı göstermektedir.   

 

Mahkeme eğer bir suçlamada bulunuyor ise, örnek olarak “dosya x klasör, xxx sayfasında 

bulunan belge” demelidir. Ancak, gösterecek bir delili bulunmadığından, bu yönde bir tespitte 

yapmamaktadır.  

 

Brifing belgelerinin nereden devşirildiği, Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon 

Kurulu (BUTKK) sunumlarının Genelkurmay Başkanlığı belgesi olarak servis edildiği dilekçemizin 

“20.MMM, 20.OOO. ve 20.QQQ.” maddelerinde açıklanmaktadır.  

 

Silahlı Kuvvetlerin zaten herkes tarafından bilinen brifinglerinde hiçbir şekilde dönemin 

hükümetine bu şekilde yöneltilmiş bir eleştiri bulunmamaktadır. Mahkeme brifinglerle ilgili 

olarak, dönemin hükümetinin irtica ile mücadele etmeyen ve irticayı gerçekleştirmek için faaliyet 

gösteren olarak gösterildiğini belirtmiş ise de, bu tespit gerçek dışıdır. Brifinglerin kimlere 

verildiği bellidir. Basın ve yargı mensuplarından hiçbirisi brifinglerde bu yönde bir açık beyan 

olduğundan o gün veya yıllar sonra dahi bahsetmemişlerdir. 

 

Mahkeme bir iç tehdit olan irticaya karşı Devletin tüm kurumlarıyla giriştiği mücadelede, 

TSK’nın anayasa ve mevzuattan kaynaklanan yetki ve sorumlulukla, aynı doğrultuda yürüttüğü 

irtica ile mücadelenin, hangi gerekçe ile, anayasal düzene karşı faaliyet yürütmesi mümkün 

olmayan hükümete karşı olduğunu açıklayamamıştır. Mahkeme, sebep sonuç ilişkisi 

kuramadığı, cümle arasına monte ettiği bu garip tespiti ile esasen, hükümetin irticai faaliyet 

yürüttüğünü, TSK’nın irtica ile yasal mücadelesinin doğal olarak hükümete karşı yapıldığı 

düşüncesine sahip olduğunu zımnen ifade etmektedir. Mahkemenin esasen gerekçelendirmesi 

ve açıklaması gereken konu da budur. 
 

 (9) Mahkeme gerekçesinde (G.K.s.3460); “Türk Silahlı Kuvvetlerin görevlerini belirleyen 

Anayasamızın 117. maddesi, 04.01.1961 tarih ve 211 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 

Kanununun 2,35. Ve maddesi ile İç Hizmet Kanununa istinaden çıkarılan Türk Silahlı Kuvvetleri İç 

Hizmet Yönetmeliğinin 1, 85 ve 86. maddeleri Batı Çalışma Grubunun dayanağı olamayacağı gibi 

Anayasamızın 2. maddesi gereğince demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinde durumdan 

vazifede çıkarmak görevinin olamayacağı” ifade edilmektedir. 

 

 Batı Çalışma Grubunun yasal dayanakları, dilekçemizin 12.maddesinde ve diğer bir çok 

maddesinde ayrıntılarıyla açıklanmıştır.  Ayrıca, TSK İç Hizmet Kanıunu 35.madde ve TSK İç 

Hizmet Yönetmeliği 85/1.maddede yer alan TSK nın hizmet ve vazifesi ve bundan doğan 
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yükümlülüğü ile BÇG nin yasal dayanağı alt maddelerde ((15.)madde) açıklanmıştır.   Bunlara 

ilave olarak;   

 
1982 Anayasasının TSK nın görevlerini belirleyen 117.maddesi ve olağanüstü yönetim usülleri 

ile seferberlik ve savaş halinin düzenlendiği (Md.119,120,121,122) hükümleri kapsamında, 

TSK’NIN BARIŞ DÖNEMİNDEN İTİBAREN DIŞ TEHDİTLERLE OLDUĞU GİBİ İÇ TEHDİTLERLE DE 

(ayırım yapmaksızın) MÜCADELEDE YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUĞU, YAPILACAK OLAN 

HAZIRLIK, TEŞKİLAT gibi hususları açıklayan, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş 

halinde TSK nın iç güvenliği/asayişi sağlama görevleri, iç tehditle fiili (silahlı) mücadelesi, 1402, 

3935 ve 2941 sayılı kanunlarla düzenlenmiş ve BARIŞ DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEREKLİ HAZIRLIK 

VE TEŞKİLATA YETKİLİ VE GÖREVLİ KILINMIŞTIR.  
 

1997 tarihinde yürürlükte bulunan Gnkur Başkanının görev, yetki ve sorumluluğunu 

belirleyen 1324 sayılı kanuna göre de; TSK’nın teşkilatı kendi kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 

Buna göre; Genelkurmay Başkanı TSK’nın personel, istihbarat, harekât, teşkilat, eğitim, öğretim 

ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana programlarını tespit etme ve TSK ya tevcih 

edilen vazifenin gerektirdiği ihtiyaçlara göre (Anayasada, mevzuatta ve MGSB de sayılan ve 

görev tevcih edilen iç ve dış tehditlere karşı) her türlü hazırlık ile teşkilatını oluşturma görev ve 

yetkisine sahiptir. TSK nın İstihbarat üretme görevinin ise yine 1324 ve 2937 sayılı kanunlar ile 

“iç ve dış tehditlere karşı mücadele” vazifesinin bir  fonksiyonu olarak  mutlak ve kesin olduğu, 

üstelik TSK nın istihhbarat fonksiyonun icrasında, diğer devlet kurumlarına göre farklı özellik ve 

geniş yetkilere de sahip olduğu dilekçemizin 15.maddesinde ve ilgili diğer maddelerinde kapsamlı 

olarak açıklanmıştır.  

 
İç Hizmet Kanunu 35.maddesi TSK’ya anayasal düzene yönelen İÇ VE DIŞ TEHDİTLERLE 

MÜCADELEDE AÇIK GÖREV (VAZİFE) VERDİĞİNİ, YARGITAY 16.DAİRESİNİN 21.06.2016 TARİH 

2015/5829 ESAS VE 2016/4175 SAYILI KARARINA ATIFLA  KABUL ETMİŞTİR. Gerekçeli kararın 

3486. sayfasında; “Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin anlamı ve 

normlar hiyerarşisindeki konumu incelendiğinde; yasa hükmüyle, silahlı kuvvetlere, anayasal 

düzene yönelen iç ve dış tehditleri ortadan kaldırma görevi verilmişti.” şeklinde açıkça ifade 

edilmiştir.  İÇ VE DIŞ TEHDİTLERE KARŞI, BARIŞ DÖNEMİNDEN İTİBAREN HER TÜRLÜ HAZIRLIĞI 

YAPMASI (Teşkilat,Harekat, Plan, İstihbarat, Lojistik vs.) TSK NIN ESAS VAZİFİSİDİR.  

 

TSK NIN BARIŞ DÖNEMİNDEN İTİBAREN HER TÜRLÜ HAZIRLIĞI YAPMAK ZORUNDA OLDUĞU 

VE MÜCADELEDE YETKİLİ KILINDIĞI İÇ VE DIŞ TEHDİTLER, BAKANLAR KURULU KARARI İLE 

YÜRÜRLÜĞE GİREN MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGESİNDE AÇIKÇA SAYILMIŞ, UYGULANACAK  

MİLLİ SİYASET BELİRLENMİŞ VE TSK YA AÇIK GÖREV OLARAK VERİLMİŞTİR. BU KAPSAMDA 

İRTİCA 1972 YILINDAN BU YANA MGSB’DE BİR İÇ TEHDİT OLARAK SAYILMIŞ VE MÜCADELESİ 

EMREDİLMİŞTİR. Sayılan ve TSK ya açık görev tevcih eden bu mevzuat sadece başlıcalarıdır. 

Ancak mahkeme MGSB yi telaffuz etmekten özellikle kaçınmaktadır. Yanısıra dilekçemizin ilgili 

bölümlerinde açıklanan ve açıklanmayan sayısız mevzuatta bir iç tehdit olarak devlet belgelerinde 

yer alan  irtica tehdidine karşı  mücadelede TSK nın  yetkili kılındığı hususları bulunmaktadır. Yani 

TSK ya bu kapsamdaki vazifesi ve icra görevi, mahkeme farkında olmasa da zaten verilmiştir.  
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Kaldı ki, Gnkur Başkanınca BÇG ye verilen irtica ile mücadeledeki görev ve sorumluluk, 

irticai tehdidin Türkiye genelinde resmini çıkarmak, yani tehdide yönelik İSTİHBARATI 

ÜRETMEK VE TOPLAMAKTAN İBARETTİR. Fiili bir askeri harekatı / ateşli bir mücadeleyi 

gerektiren bir görev de değildir. Ayrıca, mahkemenin değerlendirmesi, mevzuatı sıralamanın 

dışında,  anlamlı ve hukuki hiçbir gerekçeyi de içermemektedir.  

 

Üstelik mahkeme “irtica ile mücadele” tanımından ve TSK nın irtica ile mücadelesi 

faaliyetinden ne anladığını, gerekçeli kararında tanımlamamış, hatta tanımlayamamıştır. 

MAHKEMENİN, TANIMINI BİLE YAPAMADIĞI BİR FAALİYETİN, TSK NIN GÖREVİ OLMADIĞINI 

İLERİ SÜRMESİ SADECE HUKUK GARABETİDİR   

 

Ayrıca mahkeme, askeri bir kavram olan “durumdan vazife çıkartmak” ile Anayasanın 2. 

Maddesini nasıl bağdaştırdığının gerekçesini açıklayamamış olmakla birlikte, bu kavramın ne 

anlama geldiğini bilmeyen mahkeme, hukuk devletinde durumdan vazife çıkarmak görevinin 

olmayacağını ifade etmektedir. Yani sanıkların  görevleri olmadığı halde irtica ile mücadele görevi 

hukuk devletinde olamaz demek istemektedir. Mahkemenin bilmeden kullandığı bu kavram, 

etrafa bakıp görev icat etmek değildir. Bir akademik askeri muhakeme yöntemidir.  Mahkeme 

bilmese de mevzuatta karşılığı da vardır. Mahkemenin, ne anlama geldiğini bilmeden gerekçesine 

yazdığı bu kavram; mevzuat ya da üst makam tarafından kendisine zaten verilmiş bir vazife ve 

yetkilendirilmiş bir konuda, yeni durumlar karşısında vazifenin maksadını karşılayacak yeni 

hareket tarzlarını belirleyerek ifa etmek anlamını taşır ki, bu durum sadece yasal değil aynı 

zamanda meşrudur. İddianın aksine, görev ve yetkinin kaynağını oluşturur. Bu konu 

mahkemenin de anlayabilmesi açısından dilekçemizin “20.J.” maddesinde açıklanmıştır. KALDI Kİ 

TSK DURUMDAN DA VAZİFE ÇIKARTMAMIŞTIR. Ayrıca mahkeme, TSK İç Hizmet Kanunu 

35.madde ve TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin 85/1.maddesini, yine kanunda tarif edilen “HİZMET” 

ve “VAZİFE” tanımları ile birlikte açıklamış olsa idi, bu anlamsız tespitine ulaşması da mümkün 

olmazdı. Bu konu alt başlıkta ((15). maddede) açıklanmıştır.  

 

Üstelik, TSK İç Hizmet Kanununun 35nci maddesinde Silahlı Kuvvetlerin “GÖREVİ” DEĞİL 

”VAZİFESİ” TANIMLAMAKTADIR. Bu husus önemli bir ayrımdır ve kanun bir gerekçeye matuf 

olarak “VAZİFE” tanımını kullanmıştır. VAZİFE kavramı, içinde “MAKSAT” unsurunu barındıran 

“GÖREV” demektir. YANİ kanun TSK ya vazife tevcih etmekle, maksatlı bir görev vermiştir.  Bu 

nedenle TSK, kanunda kendisine tevcih edilen “Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan 

Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumak” ESAS MAKSADINI GERÇEKLEŞTİRMEKLE 

YÜKÜMLÜDÜR. Bu maksat unsuru, ya da yapılması emredilen bu iş, kanunda 

tanımlanan”HİZMET” kavramının da bir karşılığıdır. TSK NIN BU VAZİFEYİ İCRA ETMEK İÇİN, 

AYRICA BİR DİREKTİFE  İHTİYACI YOKTUR.  TSK NIN KANUNLA VERİLMİŞ VAZİFENİN MAKSADINI 

KARŞILAMAK ÜZERE BELİRLEYECEĞİ HAREKET TARZI YASAL VE MEŞRUDUR. HATTA KESİN OLARAK 

ZORUNLUDUR. Ancak, buna rağmen MGSB de bu direktif zaten verilmiştir.  

 

Kaldı ki, kanunların da bir gerekçeye dayanılarak çıkarıldığı ve esasen bu gerekçenin, kanunun  

amacını ortaya koyduğu, yani maksadını oluşturduğu, yargının yürütülen bir davada uygulanacak 

kanunun somut olayı tam olarak karşılamadığı durumlarda, kanunun gerekçesine yani maksadına 

atıfla kararlar verdiği, içtihat oluşturduğu, mahkemenin ve yüksek yargının da sıklıkla uyguladığı 

bir durumdur. Mahkemenin ileri sürdüğü bu durum, eğer anayasanın 2.maddesi ile uyuşmuyor 
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ise yargının da anayasal bir suç işlediğini, hukuk devleti ilkesini ihlal ettiğini, milletin yetki 

vermediği bir konuda, kanun koyucu rolünü üstlenerek var olmayan bir hukuk normu icat ettiğini, 

bu yolla demokratik düzene müdahale ettiğini söylemek pekala mümkündür. Esasen, mahkeme 

“durumdan vazife çıkartmak” kavramının demokratik düzende bulunmadığını ifade ederken 

dahi, kanunla açıkça yasaklanmamış, kurala bağlanmamış bir hususu, hatta ileri sürdüğü gibi bu 

konuda uygun bir KHK ile kendisine bir görev verilmediği halde, anayasanın 2.maddesini  

yorumlayarak kendince bir sonuca ulaşıp durumdan vazife çıkartmıştır. Yani mahkeme, esasen 

kendisi ile tam bir çelişki içinde, olmadığını söylediği bir kavramı bizzat kullanarak ve sadece 

etrafına bakarak durumdan vazife çıkartmıştır. Her kuralı ve demokrasiyi sadece kendisine hak 

gören mahkemenin, ileri sürdüğü ilkelerin kendisi için de geçerli olduğunu dikkate almadığı  

anlaşılmaktadır.   

 

Ancak, mahkemenin bilmeden kullandığı bu kavramla ilişkili iddiasının aksine, sayılan bir dizi 

mevzut ve nizamla TSK ya tevcih edilmiş vazifesi ve bağlı görevleri zaten bulunduğundan, bu 

savunmanın birçok bölümünde anlatıldığı üzere, TSK O DÖNEMDE DURUMDAN VAZİFE 

ÇIKARTMAMIŞTIR. VAZİFE VE GÖREV ZATEN KENDİSİNE VERİLMİŞTİR. O da iç tehditler arasında 

sayılan ve mücadele edilmesi kanunen zorunlu olan irtica ile yani siyasi islam ile mücadele 

görevidir. Yargıtay 16.Dairesinin kararında ve mahkemenin hukuka aykırı olarak kaldırttığı 1997 

tarihli KYOK kararında da belirtildiği üzere, bunda hiçbir duraksama yoktur. Burada mahkemenin 

ortaya koyması gereken, TSK NIN İÇ TEHDİT OLAN İRTİCA İLE MÜCADELE GÖREVİNİN OLUP 

OLMADIĞI DEĞİL, ZATEN VAR OLAN BU GÖREVİN İCRASININ BiR SUÇ TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİDİR. 

ANCAK MAHKEME GÖREVİN İCRASINDA BİR SUÇ ORTAYA KOYAMADIĞINDAN, HUKUKU 

DOLANIP, GÖREVİNİN OLMADIĞININ İSPATI GAYRETİNE DÜŞMÜŞTÜR.   

 

 (10) Mahkeme gerekçesinde (G.K.s.3460); “…Tavsiye niteliğinde olan ve uygulanması 

tamamen hükümetin takdir ve insiyatifinde bulunan MGK kararlarının Batı Çalışma Grubunun 

dayanağı olamayacağı gibi Batı Çalışma Grubunun kurulmasının hükümetinde bilgisi olmaması 

nedeniyle ve hükümet tarafından verilen bir talimat olmaması sebebiyle anayasal yetki ve 

görevden kaynaklanmadığı, askeri hizmete ve göreve dair çalışma grupları kurulması her 

zaman mümkün olup bu askeri hizmet ve askeri görev ile sınırlı olduğu, istihbarat yapma tekeli 

olan kurumların dışında istihbarat toplamanın askeri hizmetin gereği olamayacağı, 54. 

Cumhuriyet hükümeti tarafından da bir yetkilendirme yapılmadığı” tespitinde bulunmuştur.  

 

MGK kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu hiçbir sanık tarafından reddedilmemektedir. 

Bu kararların BÇG nin dayanağı olmadığı, bu kararlar olsun ya da olmasın bir çalışma grubu 

kurulması için MGK kararına ihtiyaç duyulmadığı savunmanın birçok bölümünde ve ilgili 

başlığında ayrıntısı ile irdelenmiştir. Yukarıdaki değerlendirmeye cevabımız 4 kısım halinde 

aşağıda bulunmaktadır;  

 

MGK kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu ve BÇG’ nin dayanağı olamayacağı ve 

hükümetin bir direktifinin bulunmaması nedeniyle anayasal yetki ve görevden 

kaynaklanamayacağı iddiasına cevap;   

 

TSK’NIN İRTİCA İLE MÜCADELE DE, MGK KARARLARININ TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLMASI VE 

TSK AÇISINDAN BAĞLAYICI OLUP OLMAMASININ BİR ÖNEMİ YOKTUR. MGK’nın, 1972 yılından 
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bu yana zaten devlet belgelerinde (Milli Siyaset Belgesi, Bakanlar Kurulu Kararları vs.) yer alan ve 

ivme kazanan irtica  tehdidini, BİR KEZ DAHA geldiği vahim durum itibari ile açıklayarak 

tanımlaması, bu yönde ÖNLEMLERİ SIRALAYARAK Hükümete bildirme kararını alması, TSK nın 

Anayasa ve yasaların kendisine verdiği açık ve kesin vazifesi kapsamında, bu tehdide karşı  

daha etkin önlemler alması ve  BÇG nin kurulması kararını  vermesi için yeterlidir. (Bu husus alt 

başlıkta ((15) numaralı) detaylı açıklanmıştır.  

 

HATTA MGK NIN BU YÖNDE BİR KARARI OLMASA DAHİ,  ZATEN BİR İÇ TEHDİT OLARAK 

TANIMLI BULUNAN İRTİCA İLE MÜCADELEDE, TSK ANAYASA VE DİĞER MEVZUATTAN 

KAYNAKLANAN VAZİFESİ İTİBARİ İLE ZATEN GÖREVLİDİR. AYRICA BİR DİREKTİFE İHTİYACI 

YOKTUR.  

 

Ayrıca, MGK kararı ile TSK ya direktif verildiği, bağlayıcı olduğu şeklinde BİR SAVUNMAMIZ 

YOKTUR. Bu nedenle de, mahkemenin, MGK kararlarının bağlayıcı olmadığı tavsiye niteliğinde 

olduğu, muhatabının hükümet olduğu, hükümetin de TSK ya bir direktif vermediği yönündeki 

gerekçesi de sadece abestir.    

 

KALDI Kİ,  TSK BU YÖNDE BİR DİREKTİFE İHTİYAÇ DUYMASA DA, MAHKEME ARADIĞI TSK 

YA AÇIK GÖREV VEREN BU DİREKTİFİ, ISRARLI TALEBİMİZE RAĞMEN DOSYADAN KAÇIRDIĞI, 

1972 YILINDAN BU YANA GÜNCELLENEREK YAYINLANAN, İRTİCANIN  İÇ TEHDİT OLARAK 

TANIMLANDIĞI BAKANLAR KURULU KARARI OLAN VE BAŞBAKAN ONAYLI MİLLİ GÜVENLİK 

SİYASETİ BELGESİNDE FAZLASIYLA BULABİLİR.  

 

Mahkemenin, bu kısma koyamadığı savunmamızın esası da budur. Mahkeme, bu 

savunmamızı  bu kısma yazamamış ve  buna karşı bir gerekçe de oluşturamamıştır.  

 

Bütün bu nedenlerle, ne MGK kararlarının tavsiye niteliğinde olması ve bağlayıcı olup 

olmaması, ne de bu yönde bir Başbakanlık ya da İçişleri Bakanlığı direktifinin bulunup 

bulunmamasının HİÇ BİR ÖNEMİ YOKTUR. Türkiye Cumhuriyetinin irtica tehdidi ile vahim bir 

şekilde karşı karşıya kalındığının, MGK, Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlıklar tarafından 

deklare edilmiş olması ve bu yönde tüm devlet kurumlarının etkin önlemler almaya başlamış 

olması fazlası ile yeterlidir. ESASEN, İRTİCA İLE MÜCADELEDE MAHKEMENİN İLERİ SÜRDÜĞÜ 

ANLAMSIZ TESPİTİN TSK AÇISINDAN VE HUKUKEN BİR KARŞILIĞI YOKTUR.  

 

BÇG nin askeri hizmete ve askeri göreve ilişkin olmadığı iddiasına cevap;   

 

Bu husus alt başlıklarda ((15).madde) detaylıca açıklanmıştır. Özet olarak;  Öncelikle kanun 

ve nizamda “Askeri Hizmet” diye bir tanım yoktur. 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunun  tanımlarına 

göre;  kanun, yönetmelik, tüzük,talimname ve talimatlarda yazılmış olan hususlar ile amirin yazı 

ve sözle emrettiği işler HİZMETTİR. Kanun, yönetmelik, tüzük, talimname, ve talimatların 

icabettirdiği şeyi yapmak, menettiği şeyi yapmamak ise VAZİFEDİR.  

 

211 sayılı İç Hizmet Kanunun 35. Maddesi; "Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi, Türk yurdunu 

Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak" olduğu,  TSK İç 
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Hizmet Yönetmeliğinin 85/1. maddesinde ise; “Türk Yurdu ve Cumhuriyetini iç ve dışa karşı, 

lüzumunda silahla korumak” olduğu yazılıdır. 

 
Kanunda ve yönetmelikte yer alan ve mahkemenin “Askeri Hizmet” olarak tarif etmeye 

çalıştığı “HİZMET”, Anayasa ile tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak ve 

gerektiğinde içve dışa karşı luzumunda silahla korumak işidir.  Bu nedenle TSK nın Türk yurdunu 

ve Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dışa karşı korumak ve kollamak için yapılması icap ettiğini 

düşündüğü her şey ve her türlü emir “HİZMET” YA DA MAHKEMENİN TANIMI İLE ASKERİ 

HİZMETTİR.   

 

Bu kapsamda,  Batı Çalışma Grubuna tevcih edilen,  Türk Yurdunu ve Cumhuriyeti içe karşı 

korumak ve kollamak hizmetine yönelik,  bir iç tehdit olan irticai tehdine karşı taktik resmin ülke  

genelinde ortaya çıkartılması emri TAM OLARAK KANUNDA TARİF EDİLEN HİZMETİN İCABI OLAN 

VAZİFESİ YA DA MAHKEMENİN İCAT ETTİĞİ ASKERİ HİZMET YA DA GÖREVİDİR 

 

Batı Çalışma Grubunun kurulmasından hükümetin bilgisinin olmadığı iddiasına cevap;    

 

Diğer çalışma grupları gibi Batı Çalışma Grubunun kurulmasının Hükümete bildirilmesi 

şeklinde bir usül  hiçbir mevzuatta bulunmamaktadır.  TSK nın Kanun kapsamında tarif edilen 

hizmetin icaplarını yerine getirmek için bir direktife ve  başkaca hiç bir şart ve şekle ihtiyaç 

yoktur. Kanun bunu açık ve kesin olarak emretmektedir. TSK nın İç Hizmet kanun ve 

Yönetmeliğinde yer alan ve kanunda açıklanan Hizmetin icabettirdiği işleri yapması için BÇG nin 

oluşturulmasında  da hiçbir direktife ve bildirime ihtiyaç  yoktur. Bu yetki ve tasarruf tamamen 

Türk Silahlı Kuvvetlerine aittir. 

 

 Ancak, bir bildirim yükümlülüğü kanun ve nizamda bulunmamasına rağmen BÇG den 

hükümetin bilgisi vardır. Bu husus pek çok başlıkta açıklanmıştır.  

 

Mahkeme bir yandan brifinglerin BÇG eseri olduğunu söylemekte (ki gerçek dışıdır, brifingler 

ilgililerin savunmalarında açıklandığı, bu savunmada da belirtildiği şekilde, Genelkurmay 

Başkanının emri ile hazırlanmış, Genelkurmay Başkanlığının resmi görüşünü yansıtan, tüm 

kamuoyu ile paylaşılmış karargah çalışması sunumlardır), diğer yandan da hükümetin bilgisi 

olmadığını beyan etmektedir. Mahkeme çelişki içindedir.  

 

İstihbarat yapma tekeli olan kurumların dışında istihbarat toplamanın askeri hizmetin 

gereği olamayacağı iddiasına cevap;   

 

Bu konu (TSK’nin istihbarat toplama ve üretme görevi olup olmadığı) dilekçemizin 15. 

Maddesinde kapsamlı olarak açıklanmıştır.   

 
        AÇIKLAMAMIZA GEÇMEDEN ÖNCE SUNU İFADE ETMEK GEREKİR Kİ, İSTİHBARAT YAPMA 

TEKELİ OLAN HİÇ BİR KURUM YOKTUR. BU İFADE İÇİ BOŞ İDDİADAN İBARETTİR. MAHKEME BU 

İDDİASINI BİR MEVZUATA DA DAYANDIRAMAMIŞTIR. 
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İstihbarat; Vazifeye tesir edecek tehdidin, her türlü kaynak ve vasıta kullanılarak imkân ve 

kabiliyetlerini ortaya çıkaracak emarelerin, bilgilerin, haberlerin toplanması, kıymetlendirilmesi, 

tahlili, birleştirilmesi ve yorumlanmasından çıkacak sonuç ve bunların işlenmesinden elde edilen 

doğru ve güvenilir bilgilerdir (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ve askeri 

mevzuattaki genel tanımı)  Bu nedenle İSTİHBARAT VAZİFENİN BİR FONKSİYONUDUR.  
 

211 sayılı İç Hizmet Kanunun 35. Maddesi; "Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi, Türk yurdunu 

Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak" olduğu,  TSK İç 

Hizmet Yönetmeliğinin 85/1. maddesinde ise; “Vazifesi, Türk Yurdu ve Cumhuriyetini iç ve dışa 

karşı, lüzumunda silahla korumak” olduğu yazılıdır.  

 

 Türk Yurdu ve Cumhuriyetini İÇ VE DIŞA KARŞI koruma ve kollama, gerektiğinde silahla 

koruma vazifesine tesir edecek, İÇ VE DIŞ TEHDİTLERE KARŞI her türlü kaynak ve vasıta 

kullanılarak bu tehditlerin imkân ve kabiliyetlerini ortaya çıkaracak emarelerin, bilgilerin, 

haberlerin toplanması, kıymetlendirilmesi, tahlili, birleştirilmesi ve yorumlanması ile, çıkacak 

sonuç ve bunların işlenmesinden elde edilen doğru ve güvenilir bilgilere ulaşma görevi yani 

İSTİHBARAT GÖREVİ HİÇ BİR KISITLAMA OLMAKSIZIN, VAZİFENİN BİR FONKSİYONU OLARAK  

AÇIK VE KESİN BİÇİMDE TSK NIN GÖREVİDİR.  BU GÖREVİ İCRA ETMEK İÇİN İSTİHBARAT 

TEŞKİLATI KURMA GÖREVİ DE 1324 SAYILI KANUNLA GNKUR BAŞKANININ GÖREV VE 

YETKİSİNDEDİR.  

 

1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Dair Kanununa göre; Gnkur. 

Bşk.lığı TSK’nin savaşa hazırlanmasında personel, İSTİHBARAT, harekât, teşkilat, eğitim öğretim 

ve lojistik faaliyetlere ait ilke ve önceliklerin ve ana programların tespit edilmesini amirdir. Bu 

itibarla TSK nın tüm birlikleri bu ilke ve önceliğe göre teşkilatlanmıştır. Bu kanuna göre 

“istihbarat” teşkilatını kuran, iç ve dış tehditlerle mücadele görevi verilen TSK’nın kendi görev 

ihtiyacını karşılamak üzere her türlü istihbaratı üretme görev ve sorumluluğu olduğu açıktır.  
 

MAHKEMENİN TUTARSIZ İDDİASINDA YER ALDIĞI ŞEKLİ İLE İSTİHBARAT TEKELİ BULUNAN 

BİR DEVLET KURUMU YOKTUR. HANGİ KURUMUN HANGİ ÖLÇÜDE İSTİHBARAT FAALİYETİ 

YÜRÜTECEĞİ TEVCİH EDİLEN KURUM VAZİFESİNİN  ÇAPI İLE İLGİLİDİR. HER KURUM, VAZİFESİNİN 

BİR FONKSİYONU OLARAK, TEVCİH EDİLEN VAZİFEYE TESİR EDECEK HER TÜRLÜ İSTİHBARATI ELDE 

ETMEKLE GÖREVLİDİR. 2937 sayılı kanunun 4.d) maddesinden de bu husus zaten anlaşılmaktadır.  

 

Ayrıca;  2937 sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Görevleri hakkında kanunun “4.a)”  maddesine 
göre de;   
 

“Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, 

güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve 

dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını Devlet 

çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı (…) (2) ,Genelkurmay Başkanı, Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak.” Görevi bulunmaktadır.  

 

MİT MÜŞTEŞARLIĞI, İÇ TEHDİTLERLE MÜCADELE GÖREVİ BULUNMADIĞI İDDİA EDİLEN TSK’ 

YA, ANAYASAL DÜZENE İÇTEN YÖNELEN MEVCUT VE MUHTEMEL FAALİYETLERE İLİŞKİN MİLLİ 

GÜVENLİK İSTİHBARATINI İLETMEKLE GÖREVLİDİR. Bu hüküm TSK nın İç tehditle mücadelede 
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vazifesinin ve bu vazifenin icaplarını yerine getirme yükümlülüğü bulunduğunun da bir başka 

kanunla teyit ve tespitidir. Ayrıca, aynı kanun “4.b.)” maddesine göre de;  Genelkurmay 

Başkanlığı, hangi haber ve istihbaratı kendi imkânlarıyla elde edeceğine, hangilerini talep 

edeceğine kendisi karar verecektir. Bu husus Gnkur başkanlığının mevcut imkan ve kabiliyetleri 

ile ilişkili bir husustur.  Bu karara göre de talep edilen haber ve istihbarat protokole bağlanacaktır. 

Yani Gnkur. Başkanlığı, Türk Yurduna, Cumhuriyete ve anayasal düzene yönelen iç ya da dış tehdit 

istihbarat ihtiyacından kendisinin elde ettiğinin dışında lüzum gördüğü, yani lüzum ölçüsünü 

belirlediği haber ve istihbarat talebini protokole bağlayacak ve MİT Müsteşarlığı ise bu haber ve 

istihbaratı Genelkurmay Başkanlığına ulaştıracaktır. 

 

Gnkur Başkanlığının anayasal düzene yönelen ve bir iç tehdit olan irticai faaliyetlerle ilgili 

istihbaratı elde elde etmek ve toplamak üzere, TSK İç Hizmet Kanunu 35.madde ve TSK İç 

hizmet Yönetmeliği 85/1.maddesinde vaaz edilen “Hizmet”in yerine getirilmesi ve tevcih edilen 

vazifesi kapsamında, yapılması icabeden işlerden olan Batı Çalışma Grubunu kurması ve bu 

görevle donatması, ayrıca hiçbir direktif ve bildirime ihtiyaç duymayacağı mutlak vazifesi ve 

sorumluluğudur.  BUNUN DIŞINDA HER TÜRLÜ MÜLAHAZA HUKUK DIŞIDIR.   

 

 (11) Mahkeme gerekçesinde (G.K.s.3460); “Batı Çalışma Grubunun herkes tarafından 

bilinmesinin faaliyetlerini anayasal ve yasal sınırlar içinde yaptığı anlamına gelmeyeceği ve 

belgelere bakıldığında konuların askeri hizmete ilişkin olmadığı, Batı Çalışma Grubunun 28 

Şubat 1997 tarihli MGK kararları ve kararların 4-a ve 4-b maddeleri doğrultusunda 

kurulamayacağı zira Milli Güvenlik Kurulu kararlarının doğrudan uygulanabilirliği bulunmadığı 

anlaşılmakla bu savunmaya itibar edilmemiştir”  değerlendirmesinde bulunmuştur.  

 

BÇG’nin herkes tarafından bilinmesinin yasal olduğu anlamına gelmeyeceğini belirtmiş ise de; 

daha önce de beyan edildiği şekilde, BÇG’nin bilinmesinin yasallığı üzerinde etkisi 

bulunmamaktadır. Önemli olanın, gizli veya açık, haber verilmiş olsun veya olmasın bir çalışma 

grubunun faaliyetinin yasal sınırlar içinde olup olmadığıdır. 

 

Genelkurmay Başkanlığının, örneğin PKK ile mücadelede veya Yunasistan krizleri sebebi ile 

kurduğu çalışma grupları da özellikle basınla, hükümetle, başkaca kamu kurumları ile 

paylaşılmamış, haber verilmemiştir.  

 

Mahkemenin, Batı Çalışma Grubunun konularına (faaliyetlerine) bakıldığında askeri 

hizmete ilişkin olmadığı soyut tespitinin hiçbir gerekçesi ve dayanağı yoktur.   

 

Mahkemenin ifade ettiği “Askeri Hizmet” şeklinde bir tanımın mevzuatta bulunmadığı, 

Kanunda ve yönetmelikte yer alan ve mahkemenin “Askeri Hizmet” olarak tarif etmeye çalıştığı 

“HİZMET”in,  TSK İç Hizmet Kanunu 35.madde ve yönetmeliğin 85/”.maddesinde tanımlanan, 

Anayasa ile tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak ve gerektiğinde içve dışa 

karşı luzumunda silahla korumak işi olduğu,    

 

BU NEDENLE TSK NIN TÜRK YURDUNU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İÇ VE DIŞA KARŞI 

KORUMAK VE KOLLAMAK İÇİN YAPILMASI İCAP ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ HER ŞEYİN VE HER TÜRLÜ 

EMRİN HİZMET YA DA MAHKEMENİN  TANIMI İLE ASKERİ HİZMET OLDUĞU,   
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Kanunda tanımlanan, VAZİFE ise,  hizmetin icap ettirdiği şeyi yapmak olduğuna göre, TSK 

İçHizmet kanunu ve yönetmeliğinde ifadesini bulan HİZMETİN İCAPLARINI YERİNE GETİRMENİN 

TSK NIN MUTLAK VAZİFESİ OLDUĞU, bu hizmetin kanunlara ve nizamlara mutlak itaatı 

gerektirdiği, 

 

Bu kapsamda,  Batı Çalışma Grubuna tevcih edilen, Türk Yurdunu ve Cumhuriyeti içe karşı 

korumak ve kollamak hizmetine yönelik,  bir iç tehdit olan irticai tehdine karşı taktik resmin ülke  

genelinde  ortaya çıkartılması emrinin TAM OLARAK KANUNDA TARİF EDİLEN HİZMETİN İCABI 

OLAN VAZİFESİ YA DA MAHKEMENİN İCAT ETTİĞİ ASKERİ HİZMET YA DA GÖREVİ OLDUĞU 

aşağıda yer alan alt başlıkta ((15) numaralı) detaylıca açıklanmıştır.    

 

MGK kararları ve kararların 4-a ve 4-b maddeleri doğrultusunda kurulamayacağı zira Milli 

Güvenlik Kurulu kararlarının doğrudan uygulanabilirliği bulunmadığı gerekçesinin ise, hiçbir 

tutarlılığı yoktur. ÇÜNKÜ SANIKLARIN BÖYLE BİR SAVUNMASI YOKTUR.  

 

Diğer maddelerde açıklandığı gibi, MGK KARARLARININ TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLMASININ, 

UYGULANABİLİR OLUP OLMAMASININ BATI ÇALIŞMA GRUBUBUN KURULMASI AÇISINDAN HİÇ 

BİR ÖNEMİ YOKTUR.   

 

Defalarca ifade ettiğimiz gibi,  MGK’nın, 1972 yılından bu yana zaten devlet belgelerinde 

(Milli Siyaset Belgesi, Bakanlar Kurulu Kararları vs.) yer alan ve ivme kazanan irtica  tehdidini, BİR 

KEZ DAHA geldiği vahim durum itibari ile açıklayarak tanımlaması, bu yönde ÖNLEMLERİ 

SIRALAYARAK Hükümete bildirme kararını alması, TSK nın Anayasa ve yasaların kendisine verdiği 

açık ve kesin vazİfesi kapsamında, bu tehdide karşı  daha etkin önlemler alması ve  BÇG nin 

kurulması kararını  vermesi için yeterlidir. (Bu husus alt başlıkta ((15) numaralı) detaylı 

açıklanmıştır.  

 

HATTA MGK NIN BU YÖNDE BİR KARARI OLMASA DAHİ,  ZATEN BİR İÇ TEHDİT OLARAK 

TANIMLI BULUNAN İRTİCA İLE MÜCADELEDE, TSK ANAYASA VE DİĞER MEVZUATTAN 

KAYNAKLANAN VAZİFESİ İTİBARİ İLE ZATEN GÖREVLİDİR. AYRICA BİR DİREKTİFE VE KARARA  

İHTİYACI YOKTUR.  

 

 (12) Mahkeme gerekçesinde (G.K.s.3460); “Genel Kurmay Başkanının teklifiyle 17 Mart 

1998 tarihinde Cumhurbaşkanına verilen İrtica Ne Durumdadır özel brifing ile BÇG ve 

çalışmaları hakkında detaylı bir brifing verildiği, brifing içeriğinde BÇG kuruluşu ve 

faaliyetlerinin anlatıldığı, Harekat Başkanlığı (J-3) İGHD bünyesinde BÇG'nin Genel Kurmay 

Başkanlığı emriyle “Batı Çalışma Grubu” adıyla bir çalışma grubu oluşturulduğu ve kurulduğu 

dönemin tüm MGK üyelerince öğrenildiği, 20 Mart 1998 tarihinde karargahta kuvvet 

komutanlarının katılımıyla yapılan toplantı ve 27 Mart 1998 tarihinde yapılan MGK Toplantısın 

da Genel Kurmay Başkanının teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile BÇG'nin MGK gündemine 

alınması ve o tarihteki MGK'ya katılmış olan hükümet üyeleri ve TSK kuvvet komuta katının 

BÇG ile ilgili detaylı bilgilerinin sonradan olmasının kurulduğu dönemde Batı Çalışma Grubunun  

ve faaliyetlerinin anayasal ve yasal olduğu ve yasal dayanağı olduğu anlamına 

gelmeyeceğinden bu yöndeki savunmaya itibar edilmediği” değerlendirmesinde bulunmuştur.  
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Mahkemenin temel hatası, algı yaratmaya ve dikte ettirmeye çalıştığı BÇG’nin yasal 

olmadığına dair dayanaksız iddiasıdır.  

 

Ancak bu başlık altında bir kabul ve ikrar da bulunmaktadır. BÇG İLE İLGİLİ 

CUMHURBAŞKANINA 17 Mart 1998 TARİHİNDE BRİFİNG VERİLDİĞİNDEN İTİBAREN  (zaten bu 

tarihe kadar kamoyunca da bilinen) BÇG’DEN HERKESİN HABERDAR OLDUĞUNU ve yasallığa 

kavuştuğunu dolaylı olarak ikrar etmektedir. Gerekçenin başkaca bölümlerinde BÇG’nin gizli bir 

yapılanma olduğuna dair ima ve beyanlar olduğu dikkate alındığında, bu konuda mahkeme 

gerekçesi kendi içinde çelişmektedir. Mahkeme öncelikle BÇG’nin gizli bir yapılanma mı yoksa 

açık ve emirle kurulmuş bir çalışma grubu mu olduğuna karar vermelidir.  

 

BÇG NİN BİLİNİP BİLİNMEMESİNİN, ZATEN YASAL OLAN BÇG NİN YASALLIĞINA HİÇ BİR 

ETKİSİ YOKTUR. Bu husus bu kısımda ve dilekçemizde defalarca açıklanmıştır. Kaldı ki; BÇG, 

mahkemenin yukarıda algı yaratmak üzere değerlendirmeye aldığı bir kısım savunma bölümlerini 

BÇG NİN YASALLIĞININ TEK GEREKÇESİYMİŞ GİBİ SUNMAYA ÇALIŞMASININ BİR ANLAMI DA 

YOKTUR. Mahkeme bu değerlendirmesinde, BÇG ile ilgili 1998 yılına ait bir kısım faaliyetleri 

belirterek, BÇG nin 1998 yılında C.Başkanlığı ve MGK tarafından bilindiği algısı oluşturmaya 

çalışmıştır. 2 Haziran 1997 tarihli Gnkur Başkanı İ.H.Karadayı imzalı, Gereği için, İçişleri 

Bakanlığına, Bilgi İçin, Cumhurbaşkanlığı Gn.Sekreterliğine ve Başbakanlığa, gönderilen belge 

ile BÇG bu makamlar tarafından zaten bilinmektedir.  

 

2 Haziran 1997 tarihli yazısındaki şikayet konusu ile ilgili olarak, gereğinin yapılması için           

3 Haziran 1997 tarihli Başbakan Necmettin Erbakan imzalı yazı ile İçişleri Bakanlığına direktif 

verilmiştir.   

 

Mahkeme, bu kısımda  29 madde içinde sıraladığı BÇG ile ilgili, savunmalar, belge,bilgi ve 

beyanlar içinde 12.maddesinde, 12 Haziran 1997 tarihli belge ile ilgili tespitte  (savunmaların 

değerlendirilmesi bölümünde bir değerlendirme yapılmamıştır) bulunmaktadır.  

 
12.maddede (G.K.s.3455);  “Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı imzalı 2 

Haziran 1997 tarihli yazı ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne belgeler ve olay bildirilmiş ve 

anılan şahıslar hakkında idari inceleme yapılması talep edilmiş, Deniz Kuvvetleri'ndeki olayı 

brifinge dahil etmeyelim çıkaralım emri sanık İsmail Hakkı Karadayı'nın Batı Çalışma Grubu 

hakkında hem bilgi sahibi olduğu ve hem de bu konularda işlem yaptığı ve emirler verdiği 

tespiti yapılmıştır.” Denmektedir.  

 

2 Haziran 1997 tarihli belge ile ilgili olarak bu değerlendirmeyi yapan mahkeme, aynı 

belgeden bilgi sahibi olan ve hatta gereği için İçişleri Bakanlığına direktif veren 54.Hükümetin ve 

Başbanı N.Erbakan’ın da, mahkemenin aynı gerekçesi ile;  BATI ÇALIŞMA GRUBU HAKKINDA 

HEM BİLGİ SAHİBİ OLDUĞU, HEM DE BU KONULARDA İŞLEM YAPTIĞI VE EMİRLER VERDİĞİ AÇIK 

VE KESİNDİR (Bu husus yukarıdaki dilekçemizin “20.YY. 5).”maddesinde açıklanmıştır)  
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BÇG ile ilgili meclis soru önergeleri ve TBMM denetimi;  

 
Yine mahkemenin 29 madde içinde 23.maddede, sadece bir bilgi olarak sayıp geçiştirdiği, 

ancak sanık savunmalarının değerlendirilmesi kısmında, bir değerlendirmede bulunmadığı 

aşağıdaki hususla ilgili yukarıdaki 23.maddede bir açıklama yapılmış olmakla birlikte, 

mahkemenin savunmaları kırparak bu kısımda bir gerekçe oluşturması karşısında bu husus 

burada bir kez daha ifade etmekte yarar görüyoruz. 

 

BÇG TBMM Denetiminden geçmiştir. Zaten yasal olan BÇG nin yasallığına bir tesiri 

olmamakla birlikte, Başbakanlığın BÇG den haber olmasının yanı sıra konu hakkında işlem 

yapması, TBMM denetiminden de geçmesinin, TBMM ve Hükümet tarafından yasal ve meşru 

kabul edildiğinin açık bir delilidir.  

 

TBMM’nin görev ve yetkilerini düzenleyen Anayasanın (1982) 87’nci maddesine göre, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir görev ve yetkisi de “Bakanlar Kurulu ve bakanları 

denetlemek”tir. TBMM’nin Hükümeti denetlemesini sağlayan araçlara “denetim yolları” denir. 

Bu denetim yolları Anayasanın 98, 99 ve 100’üncü maddelerinde düzenlenmiştir. Bunlar; Soru, 

genel görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturması ve gensorudur.  

 
Adana Milletvekili Orhan Kavuncu’nun 07.08.1997 tarihinde Batı Çalışma Grubunun 

faaliyetlerine ilişkin TBMM Başkanlığına MSB tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi 

verdiği, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı Komisyon Başkanı Aydın Milletvekili 

Dr.Sema Pişkinsüt’ün 15.01.1998 tarihli MSB tarafından cevaplanmak üzere Batı Çalışma 

Grubunun oluşumu, hukuki dayanağı, tarihçesi, faaliyetleri ve bugünkü durumu hakkında soru 

önergesi verdiği, Hükümetin ve bu yolla BÇG nin denetlendiği, BÇG’nin yasal dayanağını ve 

görevlerini, TSK’nın yetki ve görevlerini belirleyen hukuksal düzenlemelerin oluşturduğu tespit 

ve teyit edilmiştir. 
 

Yani Kanun Koyucu milli irade TBMM, soru önergesi ile yurt savunmasından sorumlu 

bulunan, kanunları uygulayan, idari usülleri de düzenleyen, yöneten ve icra eden hükümeti ve bu 

yolla kendisine bağlı olan Gnkur başkanlığını ve emrinde kurulan BÇG yi denetlemiş ve BÇG’nin 

yasal dayanağını ve görevlerini, TSK’nın yetki ve görevlerini belirleyen hukuksal düzenlemelerin 

oluşturduğu tespit ve teyit etmiştir. Mahkeme, milli iradenin ve hükümetin bu kabul ve 

tespitinin üzerine BÇG nin yasal olup olmadığı yönünde bir değerlendirme ile yerindelik 

denetimi yapamaz. Kaldı ki aynı tespiti, açık bir tezgah ile KYOK kararı kaldırılan İstanbul 

4.DGM de gerekçesinde, kapsamlı olarak açıklamıştır. 
 

BÇG’yi yasal kılan şey, hükümete bildirilip bildirilmemesi olmamakla birlikte, hükümet 

tarafından bilinen ve yasal olmadığı iddia edilen bir idari tasarruf hakkında, Hükümetin ve 

Başbakanlığın BÇG hakkında bilgi sahibi olmasının ötesinde, şikayet konusu olayla ilgili İçişleri 

Bakanlığına direktif vermesi, aynı şekilde, Hükümeti denetleme yolu olan soru önergesi ile, 

hükümetin ve bu yolla BÇG nin denetlenerek yasallığının TBMM tarfından da tespit edilmesi, bu 

nedenle biliniyor olmasının yasallığının teyit ve tespiti açısından kuşkusuz önemi vardır. 

 

Mahkemenin, BÇG nin yasal olup olmadığı yönündeki her türlü tespiti kuvvetler ayrılığı 

ilkesine aykırı olduğu kadar, TBMM’nin denetleme sonucu ve dilekçemizde saydığımız diğer 
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kapsamlı gerekçelerle hukuk dışıdır. Mahkeme, Gnkur başkanlığının görev ve yetkilerinden 

kaynaklanan idari tasarrufunun yerinde olup olmadığını ve BÇG nin yasal olup olmadığını 

tartışamaz. Mahkeme BÇG nin mutlak yasal ve meşru bir idari tasarruf olduğu kabulü ile varsa 

BÇG üyeleri ile ilgili sadece somut suç teşkil eden bir fiili yargılayabilir ve bu kapsamda hüküm 

verebilir. Bu nedenle, mahkemenin BÇG nin yasal olmadığı kabulü ile, milli irade ve hükümet 

tespitine rağmen gerekçeli kararda verdiği hüküm hukuk dışıdır. 
 

Mahkeme sürekli kendisi ile çelişmektedir. Islak imzalı olmayan Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı Savcılığına gönderildiği iddia edilen 14.07.2017 tarihli yazıya ve bu benzeri belgeler 

ile Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olan Hasan Celal Güzel tarafından verilen Batı Çalışma 

Grubunu kuranlar ve Batı Çalışma Grubunda çalışanlar hakkındaki 28 Temmuz 1997 tarihli şikâyet 

ve ihbar mektubunda BÇG açık şekilde deklare edilmektedir. Yani BÇG en azından bu ihbar ve 

yazıların yazıldığı tarihten itibaren aleniyete kavuşmuştur. Faaliyetleri hiçbir zaman gizli olmayan 

BÇG bütün beyanlarda geçtiği şekilde 10 Nisan 1997 tarihinde kurulmuştur. 

 

Mahkeme bu gerekçesinde savunmaya itibar edilmediğini belirtirken, neden itibar 

edilmediğini de ayrıca belirtmemektedir.  

 

 (13) Mahkeme gerekçesinde (G.K.s.3461);  “Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olan 

Hasan Celal Güzel tarafından verilen Batı Çalışma Grubunu kuranlar ve Batı Çalışma Grubunda 

çalışanlar hakkındaki 28 Temmuz 1997 tarihli şikayet ve ihbar dilekçesi, Ankara Devlet Güvenlik 

Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından incelenmiş,1997/77 sayılı tarihli 

kararıyla kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği, aynı şahıs vekillerince bu karara karşı 

yapılan itiraz İstanbul 4 nolu DGM Başkanlığı'nın 11 Aralık 1997 tarihli ve 1997/285 sayılı kararı 

ile de reddedildiği ve Batı Çalışma Grubu hukuki denetimden de geçtiği ve bu nedenle yasal 

faaliyetler yürüttüğü iddia edilmiş ise de takipsizlik kararının kaldırıldığı ve Hasan Celal Güzel'in 

dilekçesine eklediği belgelerin dışında resmi kurumlardan yeni deliller gönderilmesi nedeniyle  

bu savunmaya itibar edilmemiştir”  değerlendirmesinde bulunmuştur.  

 

Mahkeme gerekçesinde belirtilen KYOK’un hangi şartlarda, hangi örgüte üye hakimler 

tarafından ve nasıl kaldırıldığı, hukukun nasıl yok sayıldığına dair açıklamalar bu savunmanın 

DAVA İLE İLGİLİ "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR" (KYOK) KALDIRILMADAN, 

KAMU DAVASININ AÇILMASI başlığı altında 1. maddede  ayrıntısı ile irdelenmiştir.  

 

Yeni delil olarak nelerin olduğunu ise sayamayan mahkeme, bu konuda yine gerekçesizdir. 

Mahkemenin, bu konuda yaptığımız, sahte belgelerle ilgili kapsamlı savunmalarımızı gizleyerek 

oluşturduğu tek gerekçe “RESMİ KURUMLARDAN YENİ DELİLLER GÖNDERİLMESİ” soyut 

ifadesidir. Mahkemenin başkaca hiçbir gerekçesi yoktur. Mahkeme bu yeni delillerin ne 

olduğunu, hangi resmi kurumdan hangi yeni delilin geldiğini de açıklayamamıştır. Zira, 

mahkemenin dayandığı deliller, sahte CD 5 içindeki sözde belgeler ve FETÖ üyesi Gnkur Adli 

Müşavirinin gönderdiği sahte ve üretilmiş imha tutanakları, sahte tarihçe sayfaları ve CD 5 içinde 

yer alan bir kısım belgelerden başlıkları değiştirilip fotokopi ile üretilmiş kağıt parçalarıdır. Ki, bu 

belgelerin de, inceleme yapmayı bile gerektirmeden sahteliği anlaşılan ve üstelik atıla suça yeni 

bir delil niteliği de taşımayan fotokopi kağıtlardır. 
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Mahkemenin yeni delil olarak sayamadığı, kendisi de bir F.Gülen iltisaklısı olan Tamer 

Tatar’ın savcılığa verdiği iddia edilen dijital belgeler, FETÖ üyesi Genelkurmay Adli Müşavirinin 

dosyaya ithal edilmesini sağladığı üretilmiş sözde belgeler ve diğerlerinin delil nitelikleri ile ilgili 

açıklamalar dilekçemizin 18, 20.YY., 20.AAA., 20.GGG. maddelerinde ve alt başlıklarında ve ilgili 

bir çok maddesinde açıklanmıştır.  

 

Bu husus dilekçemizde kapsamlı olarak açıklanmakla birlikte tekrar ifadesinde gerek duyulan 

önemli bir konu vardır;  

 
Usüle uygun verilmiş bir KYOK bulunmasına rağmen, hukuka aykırı olarak başlatılan ve 

esasen yok hükmünde olan 28 Şubat davası sürdürülken, itirazlar üzerine Ankara 5.Ağır Ceza 

Mahkemesinin (özel yekili)  KYOK’un kaldırılması ile ilgili  talebi ile İstanbul 12. Özel Yetkili Ağır 

Ceza Mahkemesi KYOK’un kaldırıma gerekçesinde (G.K.s.259); Hasan Celal GÜZEL’in 

dilekçesinde belirttiği mezhepçi yapılanmanın faaliyetleri konusunda yeterli inceleme 

yapılmadığı anlaşıldığından verilen takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verdiği 

belirtilmektedir.  

 

Ankara 2 Nolu DGM Başsavcılığı TSK nın anayasal vazifesini ve kapsamını oldukça detaylı 
açıklayan kararında ise;  
 

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi sadece ülke sınırlarını yabancı devletlerin ordularına karşı 

korumak değildir. 211 sayılı İç Hizmet Kanunun 35. Maddesinde 'Silahlı Kuvvetlerin vazifesi 

Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş bulunan Türkiye Cumhuriyetini korumak ve 

kollamaktır.  BÇG'nin illegal faaliyet gösteren bir yapılanma olmadığını, Türk Silahlı Kuvvetleri ve 

BÇG faaliyetlerinin devletin anayasal düzenini yıkmak amacıyla değil, tamamen tersine 

niteliklerini, Anayasa'nın 2'nci maddesinde belirtilen demokratik, laik sosyal hukuk devletini 

korumak amacıyla çalışmalar yaptığını, devlet düzenini korumak amacıyla yapılan çalışmalarda 

bu suçlarla ilişkin kasıt unsurunun olamayacağı sebebiyle …  Batı Çalışma Grubu çalışanları 

hakkında TAKİBAT İCRASINA MAHAL OLMADIĞINA" CMUK.163,164 maddeleri gereğince karar 

verilmiştir.” Denmektedir. 

 

Ankara 2 Nolu DGM Başsavcılığının bu gerekçesi ve bu gerekçeyi onayan İstanbul 4 Nolu 

DGM nin kararı, yeni delil vs. gibi sebeplerle ortadan kaldırması mümkün olmayan yargı 

tespitidir. KYOK’un kaldırılması Ankara 2.Nolu DGM ve itirazı reddeden İstanbul 4 Nolu DGM nin, 

sunulan belgelerden bağımsız olarak, Yeni deliller (olsa bile) TSK nın irtica ile mücadelede 

mutlak yetki ve sorumluluğu bulunduğu ve BÇG nin kurulmasının yasal olduğu yönündeki 

gerekçeli tespitini ortadan kaldıramaz. ANCAK MAHKEME  SÖZDE YENİ DELİLİ DEĞİL, TSK NIN 

İRTİCA İLE MÜCADELE GÖREVİNİN OLUP OLMADIĞINI TARTIŞMAKTADIR. MAHKEMENİN 

TARTIŞTIĞI MEVZUAT YENİ BİR DELİL DEĞİLDİR. O DÖNEMDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 

MEVZUATTIR.  

 

Ayrıca, BÇG nin yasal ve meşru olduğunun tek dayanağı 1997 tarihli yargı kararı da değildir. 

Adana Milletvekili Orhan Kavuncu’nun 07.08.1997 tarihinde Batı Çalışma Grubunun 

faaliyetlerine ilişkin TBMM Başkanlığına MSB tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi 

verdiği, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı Komisyon Başkanı Aydın Milletvekili 

Dr.Sema Pişkinsüt’ün 15.01.1998 tarihli MSB tarafından cevaplanmak üzere Batı Çalışma 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1135 / 1709 
 

 

Grubunun oluşumu, hukuki dayanağı, tarihçesi, faaliyetleri ve bugünkü durumu hakkında soru 

önergesi verdiği, Hükümetin bu yolla BÇG nin denetlendiği, BÇG’nin yasal dayanağını ve 

görevlerini, TSK’nın yetki ve görevlerini belirleyen hukuksal düzenlemelerin oluşturduğu tespit 

ve teyit edilmiştir (Bu husus yukarıda sıralanan 29 madde içindeki 24.maddede de açıklanmıştır) 

 

Mahkemenin, BÇG nin yasal olup olmadığı yönündeki her türlü tespiti kuvvetler ayrılığı 

ilkesine de aykırı olduğu kadar, TBMM’nin denetleme sonucu ve dilekçemizde saydığımız diğer 

kapsamlı gerekçelerle hukuk dışıdır. Mahkeme, Gnkur başkanlığının görev ve yetkilerinden 

kaynaklanan idari tasarrufunun yerinde olup olmadığını ve BÇG nin yasal olup olmadığını 

tartışamaz. Mahkeme BÇG nin mutlak yasal ve meşru bir idari tasarruf olduğu kabulü ile varsa 

BÇG üyeleri ile ilgili sadece somut suç teşkil eden bir fiili yargılayabilir ve bu kapsamda hüküm 

verebilir. Bu nedenle, mahkemenin BÇG nin yasal olmadığı kabulü ile, milli irade ve hükümet 

tespitine rağmen gerekçeli kararda verdiği hüküm hukuk dışıdır. 
 

KYOK’un kaldırılması, TSK nın yasal yetki ve sorumluluğunu değiştiremez. MAHKEME 

ESASEN, TSK NIN İRTİCA İLE MÜCADELE GÖREVİ OLMADIĞI AÇIKLAMADAN, SÖZDE DELİLLERİN 

SUÇ TEŞKİL ETTİĞİNİ DE AÇIKLAYAMAMAKTADIR. MAHKEMENİN ZORLANDIĞI VE GEREKÇE 

UYDURMAYA ÇALIŞTIĞI KONU DA BUDUR. (Bu konu dilekçemizin  Batı Çalışma Grubunun Hasan 

Celal Güzel tarafından Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ve 

ihbar edilmesi ve Hasan Celal Güzelin ibraz ettiği deliller” başlıklı  “20.GGG”maddesinde kapsamlı 

olarak açıklanmıştır)  

 

Yukarıda ve dilekçemizin diğer ilgili maddelerinde açıkladığımız gibi, mahkemenin yukarıdaki 

değerlendirmesinin anayasanın hukuk devleti ilkesi ve maddi gerçeklik karşısında hiçbir hukuki 

anlamı, gerçekliği ve  tutarlılığı yoktur.  
 

 (14) Mahkeme gerekçesinde (G.K.s.3461); “Batı Çalışma grubunun TSK içerisindeki hiyerarşik 

bağlantıya uygun olarak oluşturulduğu, BÇG'nin emir komuta zincirinden bağımsız ve onun 

dışında illegal bir örgütlenme yani cunta olmadığı, bu grubun faaliyetleri tamamen yasalar 

çerçevesinde ve yasalarla verilen görevlerin ifasından ibaret olduğu savunmasına, yargılama 

konusu asker olan sanıkların suç tarihinden önce ve sonraya ilişkin ASKERİ HİZMETE DAİR askeri 

başarıları ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve manevi şahsiyeti OLMAYIP bir kısım sanıkların 

görev yaptıkları sürenin bir bölümünde; BÇG'nin emir komuta zincirinden bağımsız ve onun 

dışında olmadığı, Batı Çalışma Grubunun hiyerarşik bağlantı ile faaliyet yürütmesinin, 

YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLERİN HÜKÜMETİN BİLGİSİ DIŞINDA VE HÜKÜMETE YÖNELİK 

BULUNMASI NEDENİYLE anayasal ve yasal kabul edilemeyeceğinden bu husustaki savunmaya 

itibar edilmemiştir.” tespitinde bulunmaktadır. 

 

Mahkemenin esasen savunmalardan derlediği ifadeleri kendi enjekteleri ile birleştirerek arka 

arkaya sıraladıktan sonra, BÇG nin (sanıkların) faliyetlerinin askeri hizmete dair olmadığını, emir 

komuta zinciri içinde olmadığını ifade ettikten sonra ortaya koyabildiği tek gerekçesi;  BÇG NİN 

YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLERİN HÜKÜMETİN BİLGİSİ DIŞINDA VE HÜKÜMETE YÖNELİK 

BULUNMASIDIR. Ancak, mahkeme aşağıdaki şu sorulara cevep verememiş, 

gerekçelendirememiştir;  
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- BÇG nin faaliyetlerinin hükümete yönelik olduğunun delili ya da belgesi nedir? 

- Hangi faaliyetleri hükümete yöneliktir? 

- Bu faaliyetleri, ne zaman, nasıl kim icra etmiştir? 

- BÇG nin hükümete bildirilmesini gerektiren kanun ve nizam nedir? 

- Diğer yüzlerce Çalışma Grubundan Hükümetin haberi olmadığı halde, hangi gerekçe ile 

BÇG den bilgi sahibi olması gereklidir? 

- Askeri Hizmet ne demektir?  

- BÇG faaliyetlerinin “Askeri Hizmet (!)” olmadığını gösteren kanun ve nizam nedir?  

- Hükümetin bilgi sahibi olmadığı TSK daki diğer oluşum ve faaliyetler yasadışı mıdır?  

- TSK daki Emir-Komuta zinciri nasıldır?  Bu zincirin başında kim vardır? Sanıklar bu zinciri 

nasıl bozmuştur? 

- İç tehdit, irtica, irticai faaliyet, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, Genel Kurmay Başkanı,  ne 

demektir?   

- 211 S.K. 35.madde ve yönetmelik 85/1.maddesi ne anlama gelmektedir? Kaynağını 

nereden almaktadır?  

- İç Tehdidi kim nasıl belirler?  Hangi mevzuatla yayınlanır?  

 

Mahkeme bu sorulara gerekçeli kararda cevap veremediğinden, bu gerekçesi de eksik ve 

anlamsızdır.  

 

Mahkemenin icat ettiği “Askeri Hizmet” şeklinde hukuki bir tanım olmadığı, mahkemenin 

kendince tasnif ettiği bir takım faaliyetleri, hiçbir mevzuata dayanmadan “Askeri hizmet” “sivil 

hizmet” gibi kategorilere ayıramayacağı, 211 sayılı kanunda “hizmet” olarak tanımlanan 

kavramın, yine aynı kanunda tanımlanan “vazife” ve “emir” kavramları ile 35. maddesi ve 

Yönetmeliğin 85/1.maddesi ile açıklanabilecek bir kavram olduğu, bu nedenle BÇG nin tüm 

faaliyetlerinin “Hizmet” ya da mahkemenin icat ettiği” Askeri Hizmet” tanımı içinde bulunduğu 

aşağıdaki başlıkta ((15)numaralı) açıklanmıştır. Mahkeme, TSK İç Hizmet kanun ve yönetmeliğinin 

sayılan maddelerini özellikle açıklamaktan kaçınmakla, yanından dolanıp demogojik sözlerle bir 

gerekçe oluşturamaz.  

 

Ayrıca mahkeme, “hükümete yönelik” işler kavramını tanımlayamamış, yuvarlayarak 

geçiştirmiş, hangi faaliyetlerin, hangi gerekçe ile “Hükümete yönelik” bir faaliyet olarak 

nitelediğini, bu faaliyetlerin 54.hükümeti nasıl ve ne şekilde etkilediğini ve bu etkilemenin, TCK da 

tanımlanan ve aynı anda oluşması şart olan, cebir ve şiddet eylemi ile nasıl ilişkilendirdiğini 

AÇIKLAYAMAMIŞTIR. Mahkemenin bu değerlendirmesi siyasi demogojiden öte bir anlam 

taşımamaktadır.  

 

Mahkeme, sanıkların suç tarihi öncesi ve sonrasındaki (!) sözde eylemlerinin TSK nın manevi 

şahsiyetinden bağımsız olduğunu ifade ederken samimi değildir. Bu davada sanıklar değil, TSK nın 

cumhuriyetin kurulma tarihinden buyana, cumhuriyeti, demokrasiyi ve laik anayasal düzeni 

hazmedemiş, din tüccarlığından beslenen, anayasal düzeni yıkarak yerine kendi arzuladıkları 

teokratik din temelli düzeni kurma heveslileri ile, TSK nın anayasadan kaynaklanan, kanun ve 

nizamla verilmiş mutlak  görev, yetki ve vazifesi ile üstelik Meclis iradesi ile denetlenmiş ve 

Bakanlar kurulu kararları ile şekillenmiş iç tehdit ve bu kapsamda irtica ile mücadelesi 

yargılanmaktadır. BU NEDENLE BU GEREKÇELER SANIKLARLA DEĞİL, DOĞRUDAN TSK NIN 
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MANEVİ ŞAHSİYETİ İLE İLGİLİDİR. MAHKEMELER TSK YI VE MANEVİ ŞAHSİYETİNİ YARGILAMA, BU 

KONUDA HÜKÜM VERME HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR. ÜSTELİK BUNU EN KOLAY 

YUTTURABİLECEKLERİ DARBE KILIFI ALTINDA YAPMA HAKKINA HİÇ SAHİP DEĞİLDİR.      

 

Bu tutarsız gerekçelerin “davanın iddianamesini biz otel odasında hazırladık” diyen müşteki 

avukatlarının kalıp ifadelerinden izler de taşımaktadır.  

 

Yukarıda ve diğer savunma başlıklarında anlatıldığı şekilde irtica ile mücadele görevi TSK için 

maksadı kanunda açıklanmış öncelikli vazifelerdendir. MGK kararı olsun veya olmasın, hükümetin 

bilgisi olsun ya da olmasın, bu konu da bir direktif verilmiş ya da verilmemiş olsun, bu tehditle 

mücadele için bu vazifenin icrası için icapeden işlerden olan bir çalışma grubu kurulması, brifing 

verilmesi, gerekli istihbaratı üretmesi ya da MİT’ten istihbarat talep etmesi, bugün de FETÖ 

iltisaklıların uzaklaştırılmalarında olduğu gibi bünyesindeki irticaya bulaşmış personelin ihraç 

edilmesi, mahkemenin “Askeri Hizmet” olarak tarif etmeye çalıştığı “Hizmet” ve buna bağlı 

“Vazife” kavramının tam da karşılığıdır. 

 

 Hükümetin bilgisinin olup olmamasının TSK nın mutlak vazifesini icrasında hiçbir önem 

taşımadığı,  zaten bir iç tehdit olarak tanımlı bulunan irtica ile mücadele de, TSK’nın anayasa ve 

diğer mevzuattan kaynaklanan vazifesi itibari ile zaten görevli olduğu,  BÇG’ nin, MGK kararlarına 

ya da Başbakanlık direktifine dayanarak değil, MGK kararları ve hükümet direktifleri de dikkate 

alınarak kurulduğu, Kaldı ki, Ülkenin maruz kaldığı iç ve dış tehditleri değerlendirerek Milli 

Güvenlik Siyasetini belirleyen MGK ve onaylayarak Bakanlar Kurulu Kararı haline getiren ve 

sonrasında iç tehditleri sıralayarak, iç tehditle mücadelede uygulanacak milli siyaseti bir belge ile 

(MGSB) yayınlayıp TSK ve diğer kurumlara açık görev olarak veren Hükümetin, TSK’nın irtica ile 

mücadelesinden haberdar olmadığını söyleyebilmek de mümkün olmadığı, dilekçemizin pek çok 

maddesinde (md.12 ve ilgili diğer maddeleri) olduğu gibi, bu başlık altında bir çok maddede ((15), 

(10), (9), (7), (2),(1) numaralı) açıklanmıştır.  

 

Mahkemenin, aynı ifadeleri farklı dizerek oluşturduğu bu gerekçesinin, hukuki ve etik 

hiçbir karşılığı ve anlamı yoktur.  

 

 (15) Mahkeme gerekçesinde (G.K.s.3461); “31 Temmuz 1970 tarihli 1324 sayılı Genel 

Kurmay Başkanlığı'nın görev ve yetkilerine dayalı kanunun 2. maddesi 1. fıkrası, 211 sayılı Türk 

Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35. maddesi, İç Hizmet Yönetmeliği 86. maddesi ve 101-5 

Karargahlarda Çalışma Usülleri Yönergesi de Genel Kurmay Başkanlığı'nda çalışma grubu kurma 

ve faaliyete geçirme yetkisini yasal olarak verdiği savunmasına hizmete dair askeri görev ve 

konularında çalışma grubunun kurulmasında yetki elbette vardır ve olmalıdır ancak Batı 

Çalışma Grubunun faaliyetleri askeri hizmete ilişkin olmayıp, kaynağını anayasadan almayan 

hükümetin bilgisi dışında ve hükümete karşı yetki kullanımı niteliğinde bulunduğundan  bu 

savunmaya itibar edilmemiştir” tespitinde bulunmuştur. 

 

Mahkeme, hizmete dair askeri görev ve konularında çalışma grubu kurulması yetkisinin 

olduğunu ancak Batı Çalışma Grubunun faaliyetleri askeri hizmete ilişkin olmadığını ileri 

sürmüştür. Mahkemenin bu  boş iddiası  mevzuata aykırıdır. 
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Mahkeme, kendince bir “Askeri Hizmet” terimi oluşturmuş ve ne olduğu belli olmayan, 

mevzuata dayanmayan bu terime göre de hüküm kurmuştur. “ASKERİ HİZMET” NE DEMEKTİR?  

HANGİ MEVZUATTA TANIMLANMIŞTIR? MAHKEMENİN ASKERİ HİZMET KAVRAMINDAN 

ANLADIĞI NEDİR?  Gerekçeli kararda bu soruların bir cevabı yoktur. Aynı şekilde “Askeri Görev” 

terimini de kullandığı ve hukuki tanımının ne olduğunu açıklayamamıştır.  

 

Kanunlar, mahkemenin de bilmesi gerektiği gibi,  önce tarifler ya da tanımlar başlığı altında, 

kanunda geçen tanım, terim ve ifadelerin  ne anlama geldiğini açıklar, bu tanım ve terimler, ilgili 

kanunun vazettiği tüm hususları da hukuken bağlar.  Mahkeme, kanunlarda tarif edilmiş tanım ve 

terimlerin dışında, kendince hukuki bağlayıcılığı olan, hukuki sonuç doğuran  tanım,terim icat 

edemez.  

 

211 sayılı  TSK İç Hizmet Kanununda  bu konuda bir tek hukuki tanım vardır o da “HİZMET” 

şeklinde ifade edilmektedir. “Askeri hizmet” ya askeri olmayan hizmet şeklinde bir ayrım ve 

tanımlama yoktur. Kanunda “HİZMET” teriminin ne anlama geldiği tarif edilmiştir. Kanunun,  

ESASLAR-Tarifler başlığı altındaki 6.maddesinde;   

  

HİZMET : Kanunlarla nizamlarda yapılması veyahut yapılmaması yazılmış olan hususlarla, 

amir tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işlerdir. 
 

Kanunun aynı başlık altındaki 5. ve 7. ve 8. maddesinde ise,  

 

VAZİFE ;  Hizmetin icabettirdiği şeyi yapmak ve menettiği şeyi yapmamaktır   
NİZAM :  Tüzükler, kararnameler, yönetmelikler, talimnamelerin ve talimatların hükümleridir 
EMİR    : Hizmete ait bir talep veya yasağın sözle,yazı ile ve sair surette ifadesidir 

 
Kanunun hukuken bağlayıcı bu tanımlarına göre;  kanun, yönetmelik, tüzük,talimname ve 

talimatlarda YAZILMIŞ OLAN HUSUSLAR İLE AMİRİN YAZI VE SÖZLE EMRETTİĞİ İŞLER 

HİZMETTİR. KANUN, yönetmelik, tüzük, talimname, ve talimatların İCABETTİRDİĞİ ŞEYİ YAPMAK, 

MENETTİĞİ ŞEYİ YAPMAMAK İSE VAZİFEDİR.  
 

 Bu durumda, mahkemenin “Askeri Hizmet”olarak tanımladığı “HİZMET” in ne olduğunu, 

kanunlara ve nizamlara bakarak bulmamız gerekmektedir. 211 sayılı İç Hizmet Kanunun 35. 

Maddesi; "Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi, Türk yurdunu Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye 

Cumhuriyetini korumak ve kollamak" olduğu,  TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin 85/1. maddesinde 

ise; “Vazifesi, Türk Yurdu ve Cumhuriyetini iç ve dışa karşı, lüzumunda silahla korumak” olduğu 

yazılıdır. 
 

Kanunda ve yönetmelikte yer alan ve mahkemenin “Askeri Hizmet” olarak tarif etmeye 

çalıştığı “HİZMET”, Anayasa ile tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak ve 

gerektiğinde içve dışa karşı lüzumunda silahla korumak işidir.   

 

BU NEDENLE TSK NIN TÜRK YURDUNU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İÇ VE DIŞA KARŞI 

KORUMAK VE KOLLAMAK İÇİN YAPILMASI İCAP ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ HER ŞEY VE HER TÜRLÜ 

EMİR HİZMET YA DA MAHKEMENİN TANIMI İLE ASKERİ HİZMETTİR.   
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VAZİFE ise, hizmetin icap ettirdiği şeyi yapmak olduğuna göre, kanun ve yönetmelikte 

ifadesini bulan HİZMETİN İCAPLARINI YERİNE GETİRMEK TSK NIN MUTLAK VAZİFESİDİR.   

 

Bu kapsamda,  Batı Çalışma Grubuna tevcih edilen,  Türk Yurdunu ve Cumhuriyeti içe karşı 

korumak ve kollamak hizmetine yönelik,  bir iç tehdit olan irticai tehdine karşı taktik resmin 

ülke  genelinde  ortaya çıkartılması emri TAM OLARAK KANUNDA TARİF EDİLEN HİZMETİN 

İCABI OLAN VAZİFESİ YA DA MAHKEMENİN İCAT ETTİĞİ ASKERİ HİZMET YA DA GÖREVİDİR.   

 

KANUN KAPSAMINDA TARİF EDİLEN HİZMETİN İCAPLARINI YERİNE GETİRMEK İÇİN BİR 

DİREKTİFE VE  BAŞKACA HİÇ BİR ŞART VE ŞEKLE İHTİYAÇ YOKTUR. KANUN BUNU AÇIK VE KESİN 

OLARAK EMRETMEKTEDİR.  

 

MAHKEMENİN BÇG NİN GÖREVİNİN HİZMETE YA DA KENDİ TANIMI İLE ASKERİ HİZMETE 

İLİŞKİN OLMADIĞI YÖNÜNDEKİ TUTARSIZ GEREKÇESİ SADECE VARSAYIMDIR. BU HİZMETİN 

YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN KENDİSİNE VERİLEN HER TÜRLÜ EMİR İSE ASLİ VAZİFESİDİR.  

 

BÇG nin bu vazifesinin kaynağını Anayasadan almadığı iddiasına cevap;  

 

TSK nın ve bu kapsamda BÇG nin tarif edilen hizmete ilişkin vazifesinin kaynağı İç Hizmet 

Kanunu ve Yönetmeliğidir. Bu mevzuatın kaynağı da Anayasa olduğuna göre, TSK nın ve bu 

kapsamda BÇG nin bu  vazifesinin kaynağı da  Anayasadır. Aksini iddia etmek hukuk dışıdır. HİÇ 

BİR DAYANAĞI YOKTUR.  

 

BÇG’nin vazifesinin Hükümetin bilgisi dışında ve hükümete karşı yetki kullanımı niteliğinde 

olduğu iddiasına cevap;   

 

Kaynağını anayasadan alan, kanunla verilmiş bir vazifenin icrasının hangi gerekçe ile 

hükümete karşı yetki kullanımı olduğunu mahkeme açıklayamamıştır. Mahkemenin bu soyut 

iddiası ile ilgili ileri sürebildiği hiçbir yasal gerekçesi yoktur. Diğer Çalışma Grupları gibi Batı 

Çalışma Grubunun kurulmasının hükümete bildirilmesi şeklinde bir usül de hiçbir mevzuatta 

bulunmamaktadır. Batı Çalışma Grubunun hükümete bildirilip bildirilmemesi, bu çalışma 

grubunun yasadışı olduğunu ve hükümete karşı yetki kullanıldığını da açıklayamaz. Dz.K.K. Ora 

Güven Erkaya tam da bunu demek istemiştir.  

 

İç Hizmet Kanunu “Vazife”yi Kanunlarla nizamlarda yapılması veyahut yapılmaması 

yazılmış olan hususlarla, amir tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işler olarak 

tarif ettiğine göre ve  hizmet ile vazifesinin  kaynağını doğrudan kanundan alan Batı Çalışma 

Grubunun oluşturulmasını men eden, yasaklayan bir kanun ya da nizam olmadığına göre,   TSK 

nın İç Hizmet kanun ve Yönetmeliğinde yer alan ve yukarıda açıklanan Hizmetin icapettirdiği 

işleri yapması için BÇG nin oluşturulmasında  hiçbir direktife ve bildirime ihtiyacı yoktur. Bu 

yetki ve tasarruf tamamen Türk Silahlı Kuvvetlerine aittir.  

 

Aynı zamanada, Hükümetin BÇG nin ya da TSK nın irtica ile mücadelesini yasaklayan bir 

nizamı da yoktur. Kaldı ki, hükümet TSK İç Hizmet Kanununun 35.maddesi ve TSK İç Hizmet 

Yönetmeliğinin 85/1.maddesi ile açıkça tanımlanan TSK ya Hizmet ve Vazifesinin aksine, TSK nın 
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bu hizmet ve vazifesini  engellemek ve men etmek üzere bir nizam, yani kanuna aykırılıkla bir alt 

norm  oluşturamaz. Bu nedenle de hükümet  TSK nın irtica ile mücadelesi ve BÇG nin kurulmasını 

men etme yönünde bir direktif veremeyeceği gibi, bu hizmetin bildirilmesi yönünde bir nizam da 

bulunmadığından, BÇG nin kurulması hakkında bir hükümet direktifinin bulunmadığı, hükümete 

bildirilmediği, vazifesinin kaynağını anayasadan almadığı ve hükümetin bilgisi dışında ve 

hükümete karşı yetki kullanımı niteliğinde olduğu HİÇ BİR BİÇİMDE İLERİ SÜRÜLEMEZ.  Ancak, 

bildirim yükümlülüğü bulunmamasına rağmen, BÇG nin kuruluş ve faaliyetlerinden hükümetin 

haberdar olmadığı da doğru değildir. Bu husus dilekçemizde bir çok maddede açıklanmış olup 

yukarıdaki başlıklarda da ((10).madde) bulunmaktadır.  

 

Ayrıca, BÇG tarafından hükümete karşı hangi yetki kullanılmıştır? Tarafımızdan da 

bilinmemektedir. Mahkemenin elinde BÇG tarafından hükümete karşı bir yetki kullanımına dair 

belge veya delil yoktur.  

 

FETÖ yargısının oluşturduğu bu siyasi davada, gerekçesiz gerekçeler icat edilerek asıl istenen 

konu, TSK nın bir şekilde irtica ile mücadele etmesini önlemek ve anayasal düzeni yıkarak siyasal 

islamın  yani irticanın teokratik bir düzen oluşturulması amacının önündeki engellerin hile ve 

dolan ile kaldırılması çabasından başka hiçbir şey değildir.  

 
Ankara C. Başsavcılığının 04.08.1997 tarih 1997/285 hazırlık 1997/77 sayılı kararının esas 

gerekçesi; bu konuyu açıklayan nitelikte bir cevaptır;  

 

Kararda özetle; "Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi sadece ülke sınırlarını yabancı devletlerin 

ordularına karşı korumak değildir. 211 sayılı İç Hizmet Kanunun 35. Maddesinde 'Silahlı 

Kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş bulunan Türkiye Cumhuriyetini 

korumak ve kollamaktır. BÇG'nin illegal faaliyet gösteren bir yapılanma olmadığını, Türk Silahlı 

Kuvvetleri ve BÇG faaliyetlerinin devletin anayasal düzenini yıkmak amacıyla değil, tamamen 

tersine niteliklerini, Anayasa'nın 2'nci maddesinde belirtilen demokratik, laik sosyal hukuk 

devletini korumak amacıyla çalışmalar yaptığını, devlet düzenini korumak amacıyla yapılan 

çalışmalarda bu suçlarla ilişkin kasıt unsurunun olamayacağı sebebiyle …. hakkında TAKİBAT 

İCRASINA MAHAL OLMADIĞINA" CMUK.163,164 maddeleri gereğince karar verilmiştir.” 

Denmektedir. 

 

BÇG tarafından hükümete veya organlarına yönelik, yetki kullanıldığına dair bir emir olsa idi, 

ilgili kamu kurumlarının arşivlerinde zaten bulunur ve bu güne kadar çoktan, yazılan kitaplar, 

haberler ve en önemlisi FETÖ savcısının iddianamesinde en özel yerini alırdı. Aynı İlnur ÇEVİK’in 

beyanlarında geçen, BÇG veya Genelkurmay tarafından basın kuruluşlarına, yazılacak yazı veya 

haber başlıkları ile ilgili faks çekildiği iddia etmesine rağmen, bu iddiayı kanıtlayacak herhangi bir 

delilin  hiçbir yerde  ve dosyada bulunmadığı  gibi; BÇG’nin hükümete karşı yetki kullandığına dair 

delil veya emare de bulunmamaktadır. 

 

        Ayrıca;  2937 sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Görevleri hakkında kanunun “4.a)”  maddesine 
göre  
 

“Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, 

güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve 
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dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını Devlet 

çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı (…) (2) ,Genelkurmay Başkanı, Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak.” Görevi bulunmaktadır.  

 

MİT MÜŞTEŞARLIĞI, İÇ TEHDİTLERLE MÜCADELE GÖREVİ BULUNMADIĞI İDDİA EDİLEN TSK’ 

YA, ANAYASAL DÜZENE İÇTEN YÖNELEN MEVCUT VE MUHTEMEL FAALİYETLERE İLİŞKİN MİLLİ 

GÜVENLİK İSTİHBARATINI İLETMEKLE GÖREVLİDİR. Bu hüküm TSK nın İç tehditle mücadelede 

vazifesinin ve bu vazifenin icaplarını yerine getirme yükümlülüğü bulunduğunun da bir başka 

kanunla da teyit ve tespitidir. Ayrıca, aynı kanun “4.b.)” maddesine göre de;  Genelkurmay 

Başkanlığı, hangi haber ve istihbaratı kendi imkânlarıyla elde edeceğine, hangilerini talep 

edeceğine kendisi karar verecektir. Bu karara göre de talep edilen haber ve istihbarat protokole 

bağlanacaktır. Yani Gnkur. Başkanlığı, iç ya da dış tehdit istihbarat ihtiyacından kendisinin elde 

ettiğinin dışında lüzum gördüğü, yani lüzum ölçüsünü belirlediği haber ve istihbarat talebini 

protokole bağlayacak ve MİT Müsteşarlığı ise bu haber ve istihbaratı Genelkurmay Başkanlığına 

ulaştıracaktır. 

 

Gnkur Başkanlığının anayasal düzene yönelen ve bir iç tehdit olan irticai faaliyetlerle ilgili 

istihbaratı elde elde etmek ve toplamak üzere, TSK İç Hizmet Kanunu 35.madde ve TSK İç 

hizmet Yönetmeliği 85/1.maddesinde vaaz edilen “Hizmet”in yerine getirilmesi ve tevcih edilen 

vazifesi kapsamında, yapılması icapeden işlerden olan Batı Çalışma Grubunu kurması ve bu 

görevle donatması, ayrıca hiçbir direktif ve bildirime ihtiyaç duymayacağı mutlak vazifesi ve 

sorumluluğudur.  BUNUN DIŞINDA HER TÜRLÜ MÜLAHAZA HUKUK DIŞIDIR.    

 

 (16) Mahkeme gerekçesinde (G.K.s.3461); “Yasa dışı olduğu iddia edilen bir kuruluşun 

devletin bakanlıklarına ve diğer makamlara yazılar yazıp bilgi istemesi bilgi vermesi, bilgi ve belge 

istemesi mümkün olamayacağı gibi ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından muhatap alınarak 

cevap verilmesi de mümkün olamayacağı çok net ve açık olduğu savunulmuş ise de anayasadan 

kaynaklanmayan ve hükümetin bilgisi dışında ve hükümete karşı kurulan grubun anayasal ve 

yasal görevine girmeyen konularda çalışma yaptığı açık ve Batı Çalışma Grubu ismi adı altında 

son toplantısını da hükümetin istifa ettirilmesinden önce 16 Haziran 1997 tarihinde yaptığı, 

hükümetin istifa ettirilmesinden başka değişikliğin olmadığı 18 Haziran 1997 tarihinden sonra 

Batı Çalışma Grubu ismi ile toplantı yapmadığı gerceği karşısında, kuruluş amacı ortada 

bulunması nedeniyle bu savunmalara itibar edilmemiştir.” tespitinde bulunmaktadır. 

 

Mahkemenin bu değerlendirmesi, gerekçe  üretmekte yarıştığı konulardan birisidir. 

 

Mahkeme, bu gerekçesinde de, yukarıda olduğu gibi, BÇG nin görevinin (esasen TSK nın irtica 

ile mücadele görevinin), anayasadan kaynaklanmadığını ve hükümete yönelik olduğunu 

açıklamadan, bu iddiası gerçek bir tespitmiş gibi gerekçesiz bir ön kabul olarak ifade ettikten 

sonra, bu yanlış tespitin üzerine, kendi anlamsız değerlendirmesini modüle etmiştir.  

 

Mahkemenin, BÇG faaliyetlerinin hükümete yönelik olup olmadığını gerekçelendiremediği 

yukarıdaki başlıkta açıklanmıştır. Aynı şekilde vazifesini  anayasaya dayanılarak kanun koyucu 

tarafından kabul edilen 211 sayılı kanun ve nizamlardan alan TSK nın vazifesinin  icaplarını yerine 

getirmek için oluşturduğu BÇG nin  görevinin hangi gerekçe ile anayasadan kaynaklanmadığı da 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1142 / 1709 
 

 

açıklayamamıştır. Bu konu, dilekçemizde kapsamlı olarak açıklanmakla birlikte (12.madde ve ilgili 

diğer maddeleri) sıralanan 29 madde içinde ve  bu başlık altında ((15) (10), (9), (7), (2),(1) 

numaralı) yeterince açıklanmıştır.  

 

Mahkeme, Batı Çalışma Grubu ismi adı altında son toplantısını da hükümetin istifa 

ettirilmesinden önce 16 Haziran 1997 tarihinde yaptığı, hükümetin istifa ettirilmesinden başka 

değişikliğin olmadığı 18 Haziran 1997 tarihinden sonra Batı Çalışma Grubu ismi ile toplantı 

yapmadığını iddia etmiştir. 

 

Mahkemenin bu iddiası oldukça fazla gerekçe ile anlamsız ve çelişkilidir. Bu şaşırtıcı ifadeyi 

FETÖ üyesi savcının iddianamesinden aynen alarak yapıştıran mahkemenin de ortak olduğu bu 

çelişkisi, dilekçemizin “20.V., 20.CC., “20.FF.” ve “20.NNN.” ve “29.V.” maddelerinde ve alt 

başlıklarda ((20)numaralı) açıklanmıştır.  

  

Mahkemenin bu çelişkisi açıklanmış olmakla birlikte kısaca tekrar ifade edilemesi 

gereklidir;   

 
Mahkemenin sözde “BÇG Toplantıları”na  referans aldığı sözde Gnkur Gensek Tarihçe 

sayfaları, FETÖ üyesi Gnkur Adli Müşaviri Köse’nin, nereden bulduğu belli olmayan, sahteliği her 

yerinden belli olan, üzerinde arşiv kaydı ve ATASE damgası bulunmayan, FETÖ üyesi savcının 

üzerinde tahrifatlar yaptığı, adli emanete asılı ve açık hali teslim edilmemiş, imzasız, isimsiz kağıt 

parçalarıdır. (Bu konu dilekçemizin “20.P”,”20.Q.”,”20.CC.”,”37.”ve “39.” Maddelerinde 

açıklanmıştır) 

 

31 Mayıs 1997 tarihinde istifa etme kararı alan Refah-Yol hükümetini, 16 Haziran 1997 

tarihinde yapıldığını iddia ettiği (varsaydığımızda) BÇG toplantısının nasıl istifaya zorladığına, bu 

basın toplantısından sürekli kaçmaya çalışan mahkeme heyeti, bir gerekçe de uyduramamıştır.(Bu 

konu dilekçemizin “20.LLL.4).”maddesinde ve alt başlıklarda ((22)numaralı) açıklanmıştır) 
 

Mahkemeye göre BÇG, sözde toplantılarını 18 Haziran 1997 tarihine kadar (iddiaya göre son 

toplantı 16 Haziran 1997 de yapılmış) “BATI ÇALIŞMA GRUBU” adı ile açık olarak yapılmış 18 

Haziran 1997 tarihinden sonra, gizlenerek “İÇ GÜVENLİK TOPLANTILARI” adı altında yapılmaya 

devam edilmiştir.  

 
Aynı mahkemenin, gerekçeli karardaki diğer iddiasına göre TSK bünyesinde yapılan irtica 

brifing mesajları 18 Haziran 1997 tarihine kadar “GİZLİ” gizlilik derecesi ile gönderilerek 

GİZLENMİŞ, istifa tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden sonra sözde amaç hasıl olduğu için, 

gizleme ihtiyacı ortadan kalkmış ve bu tarihten sonra çekilen mesajların gizlilik derecesi 

“HİZMETE ÖZEL’e düşürülmüş,  

 

YANİ, 18 Haziran 1997 tarihine kadar BRİFİNGLER GİZLİ, TOPLANTILAR AÇIK YAPILMIŞ, 18 

Haziran 1997 tarihinden sonra ise amaç hasıl olduğundan (!) BRİFİNGLER AÇIK, TOPLANTILAR 

GİZLİ YAPILMIŞTIR.  Bu iddiası ile ne anlatmak istediği anlaşılmasa da, gerekçeli kararda ve alt 

başlıkta bu hususu 54.Hükümetin istifasından başka bir değişikliğin bulunmadığı  zamanda 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1143 / 1709 
 

 

yaptığını da belirtmiştir (NE DEMEKSE?) (Bu husus dilekçemizin “20.V., 20.CC., “20.FF.” ve 

“20.NNN.” ve “29.V.” maddelerinde ve alt başlıklarda ((20)numaralı) açıklanmıştır) 

 

BU KADAR ÇELİŞKİYİ BİR ARADA YAŞAYABİLEN MAHKEMENİN ESASEN BU ANLAMSIZ 

DEĞERLENDİRMESİNE CEVAP VERMEK BİLE GEREKSİZDİR.  

 
KALDI Kİ 16 HAZİRAN 1997 TARİHİNDE BÖYLE BİR TOPLANTI YAPILMAMIŞ VE MAHKEME 

YAPILDIĞINI İDDİA ETTİĞİ BU SÖZDE TOPLANTININ İÇERİĞİ VE AMACI HAKKINDA HİÇ BİR FİKİR 

DELİL ORTAYA KOYAMAMIŞTIR. Kaldı ki, sözde darbe yapacak bir oluşumda, toplantılarını, 

üstelik darbe yapacağı hükümetin istifasından önce açık olarak yazması her türlü izahtan da 

yoksundur.   

 

Ayrıca, 16 Haziran 1997 tarihinden sonra BÇG ismi ile bir toplantı yapılmadığını, ancak 

BÇG’nin toplantılarına devam ettiğini ileri süren mahkeme, bu sözde isim değişikliğinin 

54.Hükümeti nasıl ve ne şekilde etkilediğini, hangi gerekçe ile isim gizleme ihtiyacı 

duyulduğunu da açıklayamamıştır. Bunu açıklayamadığı gibi aksine ismini gizleyen (!) BÇG nin, 

bu tarihten sonra yaptığı (iddia edilen) brifinglere ait  mesajları gizlilik derecesini hizmete özele 

düşürerek gönderdiğini yani bir anlamda gizliliğini azalttığı iddia edebilmiştir. Kaldı ki bu tarihten 

sonra (Temmuz 1997) basın yolu ile BÇG nin varlığı ve faaliyetleri kamuoyuna açıklanmış ve hatta 

bir süre daha, Başbakanlıkta kurulan irtica faaliyetlerini takip kurullarına Gnkur Başkanlığınca 

temsilci dahi gönderilmiştir. Bunun dışında yargısal faaliyetler sürdürülmüş, TBMM soru 

önergeleri ve yargı kararları ile BÇG nin yasallığı tespit ve teyit edilmiştir.  

 

Ancak, konuyla ilgili mahkemenin sessizce geçiştirdiği önemli bir ayrıntı daha vardır;  

Komuta katının önemli faaliyet ve toplantıları sadece karargah içine kısıtlı dağıtımı yapılan günlük 

karargah faaliyetlerinin yazılı olduğu imzasız kağıtlarda bulunur. Bu kağıtlar da ne kamuoyunun 

ne de bir başka kurumun bilgisine açılmaz. Ayrıca, bu karargah faaliyetlerini açıklayan kağıtlarda 

da BÇG gibi alt  düzey toplantılar ve Grup toplantıları değil, komuta katının önemli faaliyetleri 

yazılıdır. Bu nedenle de,  zaten kimsenin bilmediği  bu günlük faaliyet kağıtlarına sözde 

toplantıların isminin  filanca tarihten önce ya da sonra nasıl yazıldığının  hiçbir önemi yoktur.  

 

Kaldı ki bu günlük faaliyet kağıtları FETÖ üyesi Adli Müşavir tarafından yeniden tanzim edilip 

üretilerek resmi ve imzalıymış gibi Gensek Tarihçesi adı altında servis edilmiştir.  Asıl önemli 

husus ise, 1997 yılında ve sonrasında önemli komuta katı faaliyetlerinin sızması halinda deşifre 

olmaması için İstihbara karşı koyma önlemleri kapsamında TOPLANTILAR VE FAALİYETLER 

DEĞİŞEN KODLARLA  (ŞİFRELEME) İLE BU GÜNLÜK FAALİYET KAĞITLARINA YAZILMIŞTIR. BU 

NEDENLE, HİÇ BİR TOPLANTI VE ÖNEMLİ FAALİYETİN AÇIK OLARAK YAZILMADIĞI ZATEN 

BİLİNMEKTEDİR.  

 

YANİ MAHKEMENİN ELİNDE BULUNAN SÖZDE GNKUR GENSEK TARİHÇESİ DİYE FETÖ ÜYESİ 

ADLİ MÜŞAVİR KÖSE’NİN ÜRETEREK YUTTURMAYA ÇALIŞTIĞI İMZASIZ SÖZDE KAĞITLARDA HİÇ 

BİR TOPLANTININ VE FAALİYETİN AÇIK İSMİNİN  YAZILI OLMAMASI GEREKLİDİR. Bu nedenle de, 

mahkemenin bu imzasız üretilmiş kağıtlardan, ne zaman kimin ne toplantı yaptığını bilme 

olanağı da yoktur. (Bu husus 1997 yılında Gensek İcra Subayı olarak görev yapan ve bu faaliyet 
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kağıtlarını düzenleyen  Kur Alb. Fahri ERENEL’in  mahkemede yapacağı tanıklık ile zaten ortaya 

çıkacaktır) 

 

Mahkemenin, yukarıda yaptığı anlamsız değerlendirmesinin, onlarca gerekçe ile hiçbir 

tutarlığı ve hukuki dayanağı yoktur.  

 

 (17) Mahkeme gerekçesinde (G.K.s.3461-3462); “Başbakan Prof.Dr.Necmettin Erbakan 

tarafından imzalanan 14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık Direktifinin dayanak olup olmadığı; 

Gereği için gönderilen belgeler icra edecek makamlar tarafından fiilen yapılacak işleri ihtiva 

eder. Bu direktif yapılacak işler için Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısına, Devlet 

Bakanlıklarına ve Bakanlıklara AÇIK görev vermiştir ve icra birimi bunlardır. 

 

Bilgi için gönderilen belgeler bir işlem yapılması için değil, bilginiz olsun biz bunu yapıyoruz 

demek içindir, bu direktif Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine ve MGK Genel Sekreterliğine 

bilgilendirme için gönderilmiştir. Bilgi için gönderilen direktif ile gereği için gönderilen Dışişleri 

Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı, Devlet Bakanlıkları ve Bakanlıklar dışında hiç kimseye AÇIK 

veya KAPALI bir görev verilmemiştir.  

 

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı da genelgeler yayınlayarak gereğini yerine 

getirmişlerdir. 

 

Batı Çalışma Grubunun yasal dayanağı 14 Mart 1997 tarihli başbakanlık direktifi olduğu 

yönündeki savunmalara GEREĞİ İÇİN Genelkurmay Başkanlığına gönderilmediği için AÇIK VEYA 

KAPALI BİR GÖREV VERİLMEDİĞİNDEN İTİBAR EDİLMEMİŞTİR”  tespitinde bulunmaktadır. 

 

Başbakanlığın TSK ya AÇIK-KAPALI bir direktif verip vermemesinin TSK’nın İrtica ile 

mücadelesinde ve BÇG yi kurma kararında bir önemi yoktur. Bu husus sıralanan 29 madde 

içinde, dilekçemizde ve savunmaların değerlendirilmesi başlıklı bu kısımda defalarca 

açıklanmıştır.  

 

Ancak, buna rağmen, mahkemenin kendince AÇIK-KAPALI şeklinde tarif etmeye çalıştığı 14 

Mart 1997 tarihli direktifinin TSK açısından başkaca anlamları da vardır.  Bu ve diğer MGK kararı 

sonrasındaki yazışmaların Genelkurmay Başkanlığına gönderilmediğinden bahisle yasal dayanak 

olmadığına cevaplar ve BÇG’nin yasal dayanakları başlığı altında dilekemizin 12.maddesinde bu 

başlık altında diğer maddelerde ((1),(2),(9),(10),(15)) açıklanmıştır.  

 

28 Mart 1997 tarihli İçişleri Bakanlığının genelgesinde TSK’ya açık veya kapalı bir görev 

verilmediğini belirten mahkeme savunmalara itibar etmediğini söylemiştir. İçişleri Bakanlığının 

TSK ya bir görev tevcih etmesi zaten söz konusu değildir. Ancak,  

 

Bu genelgeyi okumayan mahkeme, genelge ile valiliklerde irtica ile mücadele birimleri 

oluşturulacağını, her ay toplantı yapılacağını, MGK kararlarının uygulamasının takip edileceğini, 

bu toplantılara garnizon komutanının katılacağını unutmuş veya bilinçli olarak görmezden 

gelmektedir.  
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Bu toplantılara katılan Garnizon Komutanı her halde irtica ile mücadelede MGK kararının 

uygulamasını TSK ve garnizonunda ne şekilde olduğunu anlatacak, bilgi verecek aksaklıkları 

bildirecek ve bu toplantı tutanakları Başbakanlığa gönderilecektir. Yani bu yönüyle de, TSK’nın bir 

görevi olmadığını söylemek gerçek belgeleri yalanlamakla eş değerdir.  

 

 (18) Mahkeme gerekçesinde (G.K.s.3462); “MGK'nın danışma organı olmadığı, 

Anayasa'ya göre aldığı kararları hükümete tavsiye etmeyip bildirdiği ve kararların tamamının 

hükümet tarafından yerine getirilmesi gerektiği ve esasen tavsiye niteliğinde olan 406 sayılı 

MGK Kararlarının, Anayasanın “MGK kararları Bakanlar Kurulu’na bildirilir” hükmüne istinaden, 

hükümet açısından bağlayıcı bir “karar” olduğunu yönündeki beyan ve savunmalara ayrıca Batı 

Çalışma Grubunun dayanağının MGK kararları ve 14 Mart 1997 tarihli başbakanlık genelgesi 

olduğu yönündeki savunmalara Anayasanın açık hükmü karşısında itibar edilmemiştir.” 

şeklinde açıklamada bulunmuştur.  

 

Bu husus bu ana başlık altında ve dilekçemizde defalarca açıklanmıştır. Ancak, sürekli aynı 

kelimeleri çevirip, farklı ifadelerle tekrar tekrar aynı değerlendirmeleri yapan mahkemenin bu 

değerlendirmesine zaten cevap verilmiş olmakla birlikte tekraren kısaca ifade edelim;   

 

SANIKLARIN,  BU YÖNDE BİR SAVUNMASI YOKTUR. MAHKEME YAPILAN SAVUNMALARI 

DAHİ ANLAYAMAMIŞTIR. (Bu husus 29 madde içindeki 19.madde de açıklanmıştır). Mahkemenin 

sanık savunmalarını nasıl manipüle ettiği yukarıda sıralanan 29 madde içinde de açıklanmıştır.  

 
Batı Çalışma Grubunun yasal dayanakları ve kurulma kararı ile aşamaları dilekçemizin 12. 

20.N.ve 20.R. maddelerinde ve alt ve üst maddelerde fazlasıyla bulunmaktadır.   

 
BÇG, SAVUNMALARIMIZDA İFADE EDİLDİĞİ GİBİ, MGK KARARLARI DA DİKKATE ALINARAK 

KURULMUŞTUR. TSK NIN İRTİCA İLE MÜCADELESİNDE, MGK KARARLARININ TSK AÇISINDAN 

BAĞLAYICI OLUP OLMAMASININ,  BİR ÖNEMİ YOKTUR.  

 

MGK’nın, 1972 yılından bu yana zaten devlet belgelerinde (Milli Siyaset Belgesi, Bakanlar 

Kurulu Kararları vs.) yer alan ve ivme kazanan irtica tehdidini, BİR KEZ DAHA geldiği vahim durum 

itibari ile açıklayarak tanımlaması, bu yönde ÖNLEMLERİ SIRALAYARAK Hükümete bildirme 

kararını alması, TSK nın Anayasa ve yasaların kendisine verdiği açık ve kesin vazİfesi 

kapsamında, bu tehdide karşı daha etkin önlemler alması ve BÇG nin kurulması kararını 

vermesi için yeterlidir. (Bu husus üst başlıkta ((15) numaralı) detaylı açıklanmıştır. 
 

Savunmamızın esası; BÇG’NİN, MGK KARARLARINA YA DA BAŞBAKANLIK DİREKTİFİNE 

DAYANARAK DEĞİL, MGK KARARLARI VE HÜKÜMET DİREKTİFLERİ DE DİKKATE ALINARAK 

kurulduğudur. Bu nedenle mahkemenin sürekli tekrar ettiği MGK kararlarının bağlayıcı olmadığı ve 

Başbakanlığın Gnkur Başkanlığına “Gereği” olarak bir direktif vermediği yönündeki gerekçesinin bir 

anlamı yoktur. 

 

HATTA MGK NIN BU YÖNDE BİR KARARI OLMASA DAHİ, ZATEN BİR İÇ TEHDİT OLARAK 

TANIMLI BULUNAN İRTİCA İLE MÜCADELEDE, TSK ANAYASA VE DİĞER MEVZUATTAN 

KAYNAKLANAN VAZİFESİ İTİBARİ İLE ZATEN GÖREVLİDİR. AYRICA BİR DİREKTİFE İHTİYACI 

YOKTUR.  
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Kaldı ki, TSK bu yönde bir direktife ihtiyaç duymasa da, mahkeme aradığı, TSK ya açık görev 

veren bu direktifi, ısrarlı talebimize rağmen dosyadan kaçırdığı, 1972 yılından bu yana 

güncellenerek yayınlanan, irticanın iç tehdit olarak tanımlandığı Bakanlar Kurulu kararı olan ve 

Başbakan onaylı Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinde fazlasıyla bulabilir. 
  

 (19) Mahkeme gerekçesinde (G.K.s.3462);  “Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 21.06.2016 tarih 

2015/5829 esas 2016/4175 sayılı kararında "İç Hizmet Kanununun 35. maddesinde "Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin vazifesi, Türk yurdunu Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini 

korumak ve kollamak" olarak tanımlanlandığına göre, yasa ile verilen görevin, mer’i anayasal 

düzeni, bu sistemin öngördüğü kurallar doğrultusunda iktidar olan hükümeti korumak 

yükümlülüğünü içerdiğinin kabulü gerekir. Bu itibarla, anayasal düzenin cebren ilgası ve meşru 

hükümetin askeri darbe ile devrilmesi şeklinde gerçekleşen eylemlerin anılan kanun 

maddesinden kaynaklanan görev kapsamında kaldığının savunulması hukuki dayanaktan 

yoksun, demogojik bir yorumdan ibarettir.  

 

Eylem sırası ve sonrasında mer’i bulunan mevzuata göre ağırlaştırılmış müebbet hapis 

cezası gerektiren askeri darbe ile anayasal düzenin değiştirilmesi suçunun, görevin sağladığı 

imkanlar kullanılarak işlendiği sabit ise de görev kapsamında işlendiğinin kabulü olanaklı 

değildir. Hiç bir görev hiç kimseye suç işleme hak ve ayrıcalığı vermez." içerikli içtihadında da 

açıklandığı üzere demokratik seçimler sonucu Türk Milletinin oyları ile gelen ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisinden güvenoyu alarak kurulan meşru 54. Cumhuriyet Hükümetini görevden 

uzaklaştırmak için kurulan ve faaliyet gösteren Batı Çalışma Grubu ismi ile ilk toplantısı 

08.05.1997 ve son toplantısı 16 Haziran 1997 tarihlerinde yapılan Batı Çalışma Grubunun yasal 

dayanağı suç tarihinde yürürlükte bulunan 6496 sayılı kanunla değiştirilen bu maddenin 

31.07.2013 tarihine kadar yürürlükte olan metnine göre ve 211 sayılı İç Hizmet Kanunun 35. 

maddesi ve yönetmeliğin 85. maddesi olduğu savunmasına bu düzenlemeler mer’i anayasal 

sistemin öngördüğü kurallar doğrultusunda iktidar olan hükümeti korumak yükümlülüğünü 

içerdiği, bu yükümlülüğün aksine hareket ve faaliyetlerin dayanağı olamayacağından, 

hükümetin kendi aleyhine çalışacak çalışma grubuna izin vermeyeceği gerçeği karşısında itibar 

edilmemiştir” şeklide değerlendirmede bulunmuştur. 

 

Paragrafın başında bir Yargıtay ilamının numarası ile söze başlayan mahkeme, bu içtihattan 

alıntı yaparak, sözünü “itibar edilmemiştir” kelimeleri ile bitirmiştir. Neye ve hangi savunmaya 

itibar edilmediğini, paragrafı incelememize rağmen bulamadık. Hangi sanığın, bu paragrafta 

yazanlar aleyhine beyanda bulunduğu da bilinmemektedir. Bir takım düzenlemelerin (hiçbir 

görevin) kimseye suç işleme hakkı vermeyeceğine tarafımızdan da iştirak edilmektedir.  

 

Bu paragrafta belirtilen ve hiçbir dayanağı olmayan, delil ve belgesi de gösterilmeyen bölümü 

ise BÇG’nin hükümeti görevden uzaklaştırmak için kurulduğu ve faaliyet gösterdiğidir. Bunun 

yasal ve somut delillerinin gösterilmesi gereklidir. 

 

AYRICA SANIKLARIN GÖREVİN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRDİKLERİ VE BU YÜZDEN CEBİR VE 

ŞİDDETLE HÜKÜMETİ DEVİRDİKLERİNE DAİR BİR BEYANI DA YOKTUR.   
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Yukarıda mahkemece alıntı yapılan içtihat, mahkeme beyan etmese de, kamuoyunda 12 

Eylül davası olarak adlandırılan davanın kararıdır. 

 

Bu içtihat ve mahkemenin tekrar niteliğindeki bu paragraftaki gerekçesine, dilekçemizin  

13.maddesinde yer alan “TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE, ANAYASAL DÜZENE YÖNELEN İÇ 

TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRMA GÖREVİ VERİLMEDİĞİ” İDDİASINI, MAHKEME KENDİ 

DEĞERLENDİRMESİ İLE  ÇÜRÜTMÜŞ VE  TSK NIN İÇ TEHDİTLE MÜCADELE GÖREVİ OLDUĞUNU 

YARGITAY KARARINA ATIFLA KABUL VE TEYİT ETMİŞTİR” başlığı altında ve bu bölümde yer alan 

yukarıdaki başlıklarda ayrıntısı ile açıklama getirilmiştir. Bu nedenle tekrara girilmeyerek atıfla 

yetinilmiştir.  

 

MAHKEMENİN  GEREKÇELİ KARARINA (SEHVEN !) MONTE ETTİĞİ 12.EYLÜL DAVASINA 

İLİŞKİN YARGITAY İLAMININ, ATILI SUÇ, SAVUNMALAR VE  DELİLLERLE BİR İLİŞKİSİ YOKTUR.  

 

 (20) Mahkeme gerekçesinde (G.K.s.3463); “Batı Çalışma Grubunun karargah çalışma usülu 

gereği kurulduğu kabul edilse bile Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 tarih ve 2011/206 

soruşturma sayılı yazılarına cevaben Genelkurmay Başkanlığından gönderilen 14.03.2012 tarih 

ve ADMÜŞ.: 9170-303.12 sayılı ve üzerinde 120917 rakamı bulunan yazı ekinde "İrtica Brifingi" 

konulu Mesaj Formlarından 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanının 18 Haziran 1997 tarihinde 

istifa ettirilmesinden önce 301700 C MAY 97 (30 Mayıs 1997) ve 171700 C HAZ 97 (17 Haziran 

1997) tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ GİZLİ iken 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanının 18 

Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden sonra ise 201615 C HAZ 97 (20 Haziran 1997), 

231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) ve yine aynı tarihli 231615 C HAZ 97 (23 Haziran 1997) 

tarihli olanların GİZLİLİK DERECESİ HİZMETE ÖZEL'e çevrildiği, hükümetin istifa ettirilmesinden 

başka bir değişikliğin olmadığı zaman diliminde gizlilik derecesinin 17 Haziranda GİZLİ iken 20 

Haziranda HİZMETE ÖZEL'e çevrilmesi, 

 

54. Cumhuriyet hukümetinin bilgisi dışında kurulan ve BATI ÇALIŞMA GRUBU ismi ile son 

toplantısını 54. Cumhuriyet Hükümetinin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden önce 

16 Haziran 1997 tarihinde BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI adı altında yaptığı, bu tarihten 

sonra batı çalışma grubu toplantısı ismi altında toplantı yapılmadığı ve sonraki Pazartesi ve 

Perşembe günleri yapılan toplantıların isminin İÇ GÜVENLİK TOPLANTISI olarak yer aldığı, 

HÜKÜMETİN İSTİFA ETTİRİLMESİNDEN BAŞKA DEĞİŞİKLİĞİN OLMADIĞI BİR DÖNEMDE 

TOPLANTININ İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ve brifing mesajlarında gizlilik derecesinin 17 

Haziranda GİZLİ iken 20 Haziranda HİZMETE ÖZEL'e çevrilmesinin hükümetin istifa 

ettirilmesinin sağlanması amacı doğrultusunda hareket edildiğinin dışında HUKUKİ VE 

MANTIKLI BİR GEREKÇESİ OLAMAYACAĞI” değerlendirmesini yapmıştır. 

 

 MAHKEMENİN BU DEĞERLENDİRMESİ TAMAMEN TUTARSIZ VE ÇELİŞKİLİDİR.  

 

Mahkemenin iddiasına göre  TSK bünyesinde yapılan irtica brifing mesajları  18 Haziran 1997 

tarihine kadar “GİZLİ” gizlilik derecesi ile gönderilerek GİZLENMİŞ, istifa tarihi olan 18 Haziran 

1997 tarihinden sonra sözde amaç hasıl olduğu için, gizleme ihtiyacı ortadan kalkmış ve bu 

tarihten sonra çekilen mesajların gizlilik derecesi “HİZMETE ÖZEL’e düşürülmüş,  
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Diğer yandan, mahkemenin iddiasına göre, üretilmiş sözde Gnkur Gnsek Tarihçesine yer alan 

Gnkur Başkanlığında yapılan sözde toplantılar 18 Haziran 1997 tarihine kadar “BATI ÇALIŞMA 

GRUBU” adı ile açık olarak yapılmış, istifa tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden sonra, 

gizlenerek  “İÇ GÜVENLİK TOPLANTILARI” adı altında yapılaya devam edilmiştir. 

 

YANİ, 18 haziran 1997 tarihine kadar BRİFİNGLER  GİZLİ, TOPLANTILAR AÇIK YAPILMIŞ, 18 

Haziran 1997 tarihinden sonra ise amaç hasıl olduğundan (!)  BRİFİNGLER AÇIK, TOPLANTILAR 

GİZLİ YAPILMIŞTIR.   

 

Ve mahkemenin iddiasına göre bunun tek sebebi, 18 Haziran 1997 tarihinde hükümetin istifa 

etmesi ve bu tarihten sonra istifa dışında bir değişikliğin olmamasıdır. Mahkeme bu durumların 

HUKUKİ VE MANTIKLI (!) GEREKÇESİNİN OLAMAYACAĞINI olmayan askeri bilgisine göre 

belirtmeyi de ihmal etmemiştir. Bu kadar tutarsızlık ve kendi iddiası ile çelişme ancak bunun gibi, 

zorlama siyasi davalarda görülebilir.  

 
Mahkemenin referans aldığı sözde Gnkur Gensek Tarihçe sayfaları, FETÖ üyesi Gnkur Adli 

Müşaviri Köse’nin, nereden bulduğu belli olmayan, sahteliği her yerinden belli olan, üzerinde 

arşiv kaydı ve ATASE damgası bulunmayan, FETÖ üyesi savcının üzerinde tahrifatlar yaptığı, adli 

emanete aslı ve açık hali teslim edilmemiş, imzasız, isimsiz kağıt  parçalarıdır. (Bu konu 

dilekçemizin “20.P”,”20.Q.”,”20.CC.”,”37.”ve “39.” Maddelerinde açıklanmıştır) 

 

Söz konusu mesajlar, BRİFİNG İÇERİKLERİYLE İLGİLİ BİR DİREKTİF TAŞIMAYAN, PERSONEL 

İNTİKAL VE LOJİSTİK PROGRAMINI AÇIKLAYAN MESAJLARDIR. TSK karargah brifinglerin 18 

Haziran 1997 tarihinden “GİZLİ” gizlilik dereceli yayınlanmasının tek sebebi mesajların personel 

intikal mesajları olması  ve bu tarihten önce Kuzey Irak ta yürütülen “ÇEKİÇ HAREKÂTI” ve bu 

kapsamda alınan alarm tedbirleri ile ilgilidir. Hükümetle hiçbir ilgisi yoktur, Zira, TSK brifing 

mesajlarının çekildiği sıralarda yani 10-11 Haziran 1997 tarihinde Basın ve Yargı Mensuplarına 

verilen brifingler, basına açık ve kamuoyunun önünde gerçekleşmiş, Hükümet ve kamuoyu 

tarafından zaten bilinmektedir. Amaç brifingleri gizlemek değildir. Mahkemenin bu tespiti, bu 

yönüyle de mantık dışıdır.  

 

Mahkeme öncelikle bu mesajlar arasında  yer alan 10-11 Haziran kamuoyu bilgilendirme 

brifingleri ile ilgili olarak; 31 Mayıs 1997 tarihinde istifa etme kararı alan  Refah-Yol 

hükümetini, 10-11 Haziran 1997 tarihinde Gnkur Başkanlığında basın ve yargı mensuplarına 

verilen brifinglerinin  istifaya nasıl zorladığını, açıklayamamıştır.  

 

Kaldı ki,mahkemenin evrak-mesaj gizlilk derecelerinin anlamı ve kullanımı ile ilgili bir hiçbir 

fikre sahip olmadığı da anlaşılmaktadır.  “GİZLİ” ve “ HİZMETE ÖZEL” gizlilik derecelerinin ortak 

özelliği; Bilmesi gerekenlerin dışında bilmelerinin istenmemesi ve  kesinlikle karargâh dışına 

çıkartılmaması ve hizmete yönelik olmasıdır. Yani her iki gizlilik dereceli evrak da karargâh 

dışına çıkartılamaz ve yetkisiz kişilere verilemez. BU YÖNÜYLE ARALARINDA HİÇBİR FARK 

YOKTUR.  

 
Bu iki gizlilik derecesi arasındaki seçim TSK nın içinde bulunduğu teyakkuz, alarm seviyesi, 

sınır ötesi ve öncesi harekât ile sabotaj ihbar ve istihbaratına  göre değişiklik gösterebilir. Bunun 

takdiri idarenindir. 
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Bu büyük harekâtın hangi safhalarında hangi mesajların hangi gizlilik derecesinde 

çekileceği kararı harekât icra eden TSK nın yani idarenin takdiridir. Mahkeme idarenin takdir 

hakkı üzerinde yerindelik denetimi yapamaz, niyet okuyamaz. TSK’nın teyakkuz durumu ve 

harekâtın safha ve icrasından bihaber olan mahkeme, TSK ile ilgili en ufak bir bilgi emaresi dahi 

göstermeyen değerlendirmesi siyasi amaçlarına yamayarak kararına esas alamaz. 
 

Konu ile ilgili kapsamlı açıklamalar dilekçemizin “20.V., 20.CC., “20.FF.” ve “20.NNN.” ve 

“29.V.” maddelerinde yapılmıştır. Mahkeme bu konuda da yanıltma çabası içindedir.  

 

 (21) Mahkeme (G.K.s.3463-3464); “Sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut olan ve 

başka bir birimde bulunmayan zorlayıcı, korkutucu, cebri gücü tankların yürütülmesi ile 

kullandıkları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik yapısı, görev ve yetki sınırları içerisinde 

kaldıkları sürece, anayasal ve yasal çerçevede kendilerine tevdi edilen iç güvenlik görevleri 

doğrultusunda meşru bir cebri kullanabilecek olan kimseler oldukları, ancak sanıklar Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik yapısında ve mensubu olmakla sahip oldukları silahlı güce ve 

kaynağını Anayasadan ve yasalardan almayan hukuka aykırı bir yetkiye dayanmak suretiyle 

meydana getirdikleri Batı Çalışma Grubunun karar alma ve irade beyan etme konumunda olan 

batı üst kurulu ile fikir ve eylem birliği içinde hareket eden haklarında mahkumiyet kararı 

verilen sanıklar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosunun 2011/154446 

soruştuma sırasında haklarında soruşturma devam eden diğer failler ile birlikte gazete 

manşetlerinden cebir ve şiddet kullanmayı ifade eden irade beyanları sonucu istifa etmek 

zorunda bırakılmak suretiyle icra organını cebren ıskata veya vazifeden men etme zararlı 

sonucunu meydana getirdikleri” değerlendirmesini yapmıştır. 

 

Sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut olan ve başka bir birimde bulunmayan zorlayıcı, 

korkutucu, cebri gücü tankların yürütülmesi ile kullandıklarını belirten mahkeme tankların 

yürütülmesinde bir cebir olduğunu sadece iddia etmektedir (ki suç sadece cebirle de değil, 

şiddetle işlenebilir).  

 

Tankların yürütülmesinin cebir veya şiddet ile hiçbir ilişkisinin olmadığı ayrı bir başlık altında 

irdelenmiştir. Ancak başka bir birimde olmayan zorlayıcı güç ülkemizde emniyet teşkilatında da 

vardır. Bu beyanıyla mahkeme gerçekleri çarpıtmakta, algı yaratmaya çalışmaktadır. Konu ayrıntılı 

olarak dilekçemizin “17.B.” ve “29.A.” maddelerinde açıklanmıştır.  

 

Mahkeme, TSK nın korkutucu (!) imkanlara sahip olduğunu sıralayarak, sanki bu imkanlar bu 

sanıklar tarafından bir eylemde kullanılmış gibi bir zımni faraziye üzerinden kurguladığı 

gerekçesini, iddiasına dayanak alamaz. TSK kendi miletini korkutmak için değil, düşmanlarını 

korkutmak üzere varlığını sürdürmektedir. Bu korkunun ölçüsü de, Türk Milletine ne kadar 

düşman olunduğu ile ilişkilidir. Bu korkunun bir tedavisi de yoktur.  

 
Ayrıca, mahkemenin bir başka birimde bulunmadığını belirttiği zorlayıcı, korkutucu, cebri 

gücün başka nerelerde olduğunu, fiilen kullanıldığını yargı kararı ile de tespit edildiğini  ifade 

etmek gereklidir;  
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 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/10142 Esas Numaralı FETÖ üyeliğinden açılmış 

İddianamede örgüt faaliyetleri kapsamında yargı ve kolluk mensuplarının rolü ve görevi de 

açıkça anlatılmış ve SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN "CEBİR VE ŞİDDET" UNSURU OLARAK YARGI 

VE EMNİYET GÜCÜNÜN KULLANILDIĞI BELİRTİLMİŞTİR.  Mahkemenin bulamadığı korkutucu 

güç, FETÖ yargısında vücut bulmuştur. Bu iddianame ile 28 Şubat kumpas davasını kotaran yargı 

mensupları FETÖ üyeliğinden hüküm giymiştir. Bu nedenle de öncelikle iddianame savcısı 

BİLGİLİ’nin silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket eden, örgütün cebir şiddet 

unsuru olarak yargı gücünü kullanan bir üyesi olduğu mahkeme kararı ile tespit edilmiştir. Bu 

siyasi  dava da, bu FETÖ yargı gücünün (!) kalıntısını taşımaktadır. (bu konu “FETÖ /PDY nin terör 

örgütü niteliği ve bu kapsamda cebir şiddet unsuru olarak yargı ve emniyet gücünün kullanılması 

konusunda Yargı Kararı” başlıklı “25.F.” maddesinde açıklanmıştır).  

 

Mahkeme bir “Batı Üst Kurulu”ndan bahsetmektedir. Esasen bu kurulun sahte CD 5 içinde 

mahkemenin gerekçeli kararda varlığını kanıtlamaya çalıştığı daha başka uydurulmuş “Batı 

Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu” “Kriz Masası”, “BÇG Üst Kurulu” gibi  başka versiyonları da 

bulunmaktadır. Ancak mahkeme bu değerlendirmesinde bu versiyonlardan sadece “Batı Üst 

Kurulu”nu şeçmiştir. Ancak bu kurulda kimlerin olduğu, emrinin nerede olduğu, nerede 

toplandığından bahsetmemekte, fikir ve eylem birliği içinde olan ve cezalandırılan sanıkların nasıl 

bir araya geldiği, aralarındaki iletişim ve bunlara dair bir delil (tanık dahil) gösterememekte, 

sadece soyut bir iddiada bulunmaktadır. FETÖ üyesi savcının icat ettiği, mahkeme heyetinin 

gerekçeli karara kopyalayıp yapıştırtarak monte ettiği, sahte, hatta hiç varolmamış uydurma CD 5 

içinde adı geçen sözde “Batı Üst Kurul”unun bir kumpas montajı olduğu dilekçemizin “Kriz Masası 

Grubu, Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu, Kriz Masası, BÇG Üst Kurulu, Üst Kurul Ve Batı 

Çalışma Grubu” başlıklı “20.V.”maddesinde belgesiyle açıklanmıştır.   

 

Mahkeme Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Anayasal Suçlar Bürosunun 2011/154446 

soruşturma sırasında haklarında soruşturma devam eden diğer failler ile birlikte gazete 

manşetlerinden cebir ve şiddet kullanmayı ifade eden irade beyanları sonucu istifa etmek 

zorunda bırakılmak suretiyle icra organını cebren ıskata veya vazifeden men etme zararlı 

sonucunu meydana getirdiklerinden bahsetmektedir.  

 

O kişiler hakkında bir kamu davası açılmasının kandırmaca ve hayal olduğunu, muhtemelen 

soruşturulanların ifadelerine dahi başvurulmamış isimler olduklarını ve kişi olarak dahi 

belirlenmedikleri, en önemlisi bu kişilerin yargılanmadan suçlu olduklarının mahkeme 

tarafından ilan edildiği artık ortadadır. Bir hâkimin düşebileceği en kötü durumlardan birisi de 

oyunu belli etmektir. Ve mahkeme heyeti bu duruma düşmüştür. Kararını güçlendirmek adına 

mahkeme bu kişileri daha yargılanmadan mahkûm etmiştir. Bu kişilerin fail olduklarından bu 

kadar emin olan (!) mahkeme, bu failleri (!) TANIK OLARAK BİLE DİNLEMEMİŞTİR.  

 

Mahkeme, sanıkların failler (!) ile birlikte gazete manşetlerinden cebir ve şiddet kullanmayı 

ifade eden irade beyanlarından söz etmektedir.  HANGİ SANIĞIN, HANGİ FAİLLE BİRLİKTE,  

HANGİ MANŞETİ ATTIRDIĞI VE BU EYLEMDE KİMLİĞİ BELİRSİZ SANIĞIN SERBEST İRADESİNİ (!) 

NASIL KULLANDIĞI GEREKÇELİ KARARDA BELLİ DEĞİLDİR?  Mahkemenin iddiasına göre, gazete 

manşetinden korkan 54. Hükümet 18 Haziran 1997 tarihinde istifa etmiş, aynı gün bir başka 

gazete manşetinden cesaret alarak tekrar iktidara talip olmuştur! Hatta Başbakanlığın kendilerine 
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verilmediği anlaşıldığında, basın toplantısı ile  bu duruma itiraz bile etmiştir. Böyle anlamsız bir 

önermeden, bu sonucu çıkartmakta oldukça mümkündür. Mahkeme, bu vesile ile, hayal gücünün 

sınır tanımadığını da göstermiştir.  

 

Ayrıca şu hususu da belirtmek gerekirki; Anayasamızın Egemenlik başlığı altındaki 6. 

Maddesinde; “Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın 

koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, HİÇ BİR 

SURETTE hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz” denmektedir. Ancak, mahkemenin 

değerlendirmesine göre; 54. Hükümet, elinde bulunan tüm imkanları  kullanmadan “TEHDİT, 

BASKI VE YILDIRMAYA BOYUN EĞEREK (!)  karşı koymaksızın Türk Milleti adına hükümet etme 

yoluyla kullandığı Milletin Egemenliğini, Anayasanın 6.maddesindeki mutlak şartı çiğneyerek  

TERK  VE TESLİM ETMİŞTİR.  Hangi suretle ve düşünce ile olursa olsun,  millet adına kullanılan  

Milli Egemenliğin  TEHDİT, BASKI VE YILDIRMAYA BOYUN EĞEREK DEVREDİLMESİ  BİR SUÇTUR. 

Korkutanlar (!) kadar, korkarak bu eyleme ortak olan 54.Hükümetin Başbakanı da aynı 

derecede sorumludur. Bu durumda, korkaklık ve acizlik içinde bulunarak ve  millet adına 

kullandığı  milli egemenliği  devrederek vatana ihanet içinde bulunan başta Başbakan olmak 

üzere sorumluların,  TCK nun  fiillerine uyan maddeleri kapsamında yargılanmalarını gerekli kılar. 

Ancak, mahkemenin iddia ettiği bu eylem, 54.Hükümetin Başbakanı tarafından hiçbir şüpheye 

yer vermeyecek şekilde açıkça ifade ve kabul edilmediği sürece, hiç kimsenin ve hiçbir makamın 

gazete kupürlerini delil göstererek, 54.Hükümetin Başbakanına olgu ve suç isnat etme hakkı 

yoktur.      

 

 (22) Mahkeme (G.K.s.3464); “Haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklar ve 

haklarında soruşturma devam eden failler ile birlikte Batı Çalışma Grubunun ve faaliyetlerinin 

ana amacının meşru 54. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini irticaya destek verdiği, irticayı 

desteklediği, kendisinin bizzat irtica olarak tanımlandığı, bu amaçla kadrolaştığı ve siyasal 

islamı gerçekleştirmek istediği, sanık Erol Özkasnak'ın ifade ettiği şekli ile anayasaya ve 

kanunlara aykırı davrandığı, bu nedenlerle somut deliller olmadığı ve hükümet protokolü 

olduğu halde tehdit oluşturduğu kabulu ile istifa ettirilmesini sağladığı anlaşılmıştır” 

değerlendirmesini yapmıştır. 

 

Algı yaratmaya yönelik bir tekrardan oluşan bu paragrafın bir benzeri yukarıda da 

bulunmakta olup tarafımızdan cevaplanmıştır. Ancak, mahkemenin bu montaj değerlendirmesi  

ile yaptığı algı oyununu açıklamakta yarar vardır;  

 

Mahkemenin bu değerlendirmesinde yer alan; “Batı Çalışma Grubunun ve faaliyetlerinin 

ana amacının meşru 54. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini irticaya destek verdiği, irticayı 

desteklediği, kendisinin bizzat irtica olarak tanımlandığı,…” şeklinde devam eden cümlesi, 

mahkemenin, Taner Baytok’un kitabından alıntıyla yaptığı G.K.s.3460 daki değerlendirmesinde 

aynen bulunmaktadır.  

 

Mahkeme bu ifadelerin Taner Baytok’un kitabından Ora.Güven Erkaya’ya ait olduğunu da 

belirtmeden, bu cümleyi Batı Çalışma Grubuna yamayarak, cümle üzerine,  “(gazeteci) failler ile 

birlikte” kısmını da monte ederek,  kitapta yer alan ifadelerin  BÇG ve “gazeteci failler (!)” ile 

birlikte gerçekleştiridiği algısı yaratmıştır.Yani Gazeteci faillerle (!) birlikte Batı Çalışma Grubu 
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(Dz.K.K. Ora. Güven Erkaya’nın kitapta yer alan ifadeleriyle)  54.Hükümeti irticaya destek verdiği, 

bizzat irtica olarak tanımlandığı ve siyasal islamı gerçekleştirmek istediği, bu nedenle BÇG’nin  

gazeteci faillerle birlikte (eylem birliği içinde) protokol olduğu halde, 54.Hükümeti istifa ettirildiği, 

BÇG nin ana amacının da bu olduğunu ifade etmektedir.   

 

MAHKEMENİN BU MONTAJI, HAYRET UYANDIRMAKTAN BAŞKA, BU DAVANIN HALEN 

SÜREGELEN BİR KUMPAS VE MONTAJ DAVASI OLDUĞUNU DA  GÖSTERMEKTEDİR. BU MONTAJLA   

MAHKEMENİN SENTETİK OLARAK ÜRETTİĞİ BU İDDİASINA İLİŞKİN 3833 SAYFALIK SÖZDE 

GEREKÇELİ, GEREKÇESİZ KARARDA TEK BİR BELGESİ YOKTUR.  

 

Mahkemenin, Taner Baytok’un kitabından alıntı ve Erol Özkasnak’la ilgili gerekçeli karar sayfa 

3460 da yaptığı sözde tespitine ilişkin cevaplarımız, yukarıdaki maddelerde aynen bulunduğundan 

ayrıca bir değerlendirme yapılmamıştır.    

 

Ancak mahkemenin bu sentetik değerlendirmesinde dikkat çeken önemli bir hususu 

açıklamakta yarar vardır;  

 

Mahkeme bu sentetik değerlendirmesinin son satırında 54. hükümetin “hükümet protokolü 

olduğu halde tehdit oluşturduğu kabulu ile istifa ettirilmesini sağladığı”nı  belirtmektedir. 

MAHKEMENİN ALGI OLUŞTURMAYA YÖNELİK ARAYA SIKIŞTIRDIĞI BU İFADE TAM BİR 

ÇARPITMADIR.  54.Hükümetin istifa ettiği tarih olan 18 Haziran 1997  itibari ile elinde,  1996 

YILINDA YAPILAN  İLK PROTOKOL YOKTUR.  1 Haziran 1997 tarihinde basına açıklanan yeni bir 

protokol vardır. 

 

18 Haziran 1997 tarihi itibari ile hükümetin elinde bulunan ve bağlı olduğu tek protokol, 

hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde Hükümetin istifa ederek, Başbakanlığın T.Çiller’e devrini 

öngören ve 31 Mayıs 1997 tarihinde  mutabakatı sağlanarak 1 HAZİRAN 1997 TARİHİNDE BASIN 

AÇIKLAMASI İLE KAMUOYUNA İLAN EDİLEN YEN PROTOKOLDÜR. Yeni protokole ilişkin basın 

açıklamasına ait görüntü kaydı ve tam metni, TRT ve Anadolu Ajansı arşivinde bulunmaktadır. Bu 

konu dilekçemizin “20.LLL.3).” maddesi ile “36.”maddesinde detaylarıyla bulunmaktadır.  

 

Şevket Kazan’ın “Refah Gerçeği” isimli kitabının 3.Cildinin  495. Sayfasında;  N.Erbakan 28 

Mayıs 1997 tarihinde erken şeçime gitmek sartıyla Başbakanlığın Tansu Çiller’e devredileceğini 

açıkladığı,  30 Mayıs 1997 günü Erbakan ve Çiller’in bir araya gelerek GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN 

BİR PROTOKOL HAZIRLANMASINA KARAR verildiği, 31 Mayıs 1997 TARİHİNDE İSE 

MAHKEMENİN BİR TÜRLÜ BULAMADIĞI (!) GEÇİCİ BİR PROTOKOLÜN İMZALANDIĞI İFADE 

EDİLMEKTEDİR. Delil olarak gerekçeli kararda yer alan kitabın 495.sayfasından alıntı aşağıdadır;  
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2 Haziran 1997 Tarihli Milliyet gazetesine yansıyan haber ise aşağıdadır; 

 

 
   

Gazete yorumlarından delil üreten mahkeme heyeti, Refah Partisi ve Doğru Yol partisi 

arasında 31 Mayıs 1997 tarihinde Başbakan değişimini ve hükümetin istifasını öngören, 1 Haziran 

1997 tarihinde basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulan ve 2 Haziran 1997 tarihinde gazete 

haberlerinde kaydı bulunan anlaşmayı, buna ilişkin bir protokolün TBMM arşivinde bulunmadığı 

gerekçesi ile YOK SAYMIŞTIR. DGM de yargılanıp Hizbullah terör örgütüne yardım ve yataklık ile 

propagandasını yapmaktan mahkum olan Bekir Yıldız ve hakkında çıkan gazete haberlerini delil 

görüp, şahsı müşteki sayan mahkeme, siyasi tarihi dahi çarpıtıp, 31 Mayıs 1997 tarihli anlaşmaya 

ilişkin bir protokolün TBMM kayıtlarında olmadığını ileri sürerek, bu komik gerekçe ile bu delili 

yok sayıp, bu yöndeki savunmalara itibar etmemiştir. (Bu konu dilekçemizn 

“20.LLL.4).”maddesinde bulunmaktadır. 

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1154 / 1709 
 

 

Ayrıca; 31 Mayıs 1997 tarihinde istifa etme kararı alan  Refah-Yol hükümetini, 10-11 Haziran 

1997 tarihinde Gnkur Başkanlığında basın ve yargı mensuplarına verilen bilgilendirme 

brfinglerinin istifaya nasıl zorladığına, bu basın toplantısını ifadeden sürekli kaçmaya çalışan 

mahkeme heyeti, gerekçeli kararında anlamlı bir gerekçe de bulamamıştır. 

 

Kaldı ki, sanıklar; Başbakan Erbakan’ın istifa gerekçesi ve Cumhurbaşkanına sunduğu 18 

HAZİRAN TARİHLİ İSTİFA MEKTUBU İLE 2. EK MEKTUBUN İÇERİĞİNİ, Erbakan’ın “HAVADAN 

İKMAL” olarak tanımladığı Başbakanlığın devri, erken seçim kararları ve milletvekili listeleri gibi 

pek çok hususu içeren RP-DYP-BBP Genel başkanları N.Erbakan, T.Çiller ve M.Yazıcıoğlu’nun 

kameralar önünde 21 Haziran 1997 tarihinde yaptığı basın açıklamasının yer aldığı dönemin 

görüntülü haber kaydını mahkemeye sunmuş ve hazırlanacak barko cihazı ile gösterilmesini ve 

dosyadan gizlenen BU YENİ DELİLİN TARTIŞILMASINI mahkemeden talep etmiştir.  

 

Ancak talep Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy tarafından reddedilmiştir. Gerekçe olarak 

“SANIKLARA İLİŞKİN KARARIN SALONDA BULUNAN İZLEYİCİLERİN DEĞİL KENDİLERİNİN 

VERECEĞİNİ, CD’Yİ DOSYAYA KOYMAMIZIN YETERLİ OLDUĞUNU” belirtmiştir.  

 

Mahkeme gerekçeli kararında (G.K.s.3541-3544) bu basın toplantısının yeni delil niteliğinde 

bulunmadığını 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa ettirildiği gerçeğini değiştirmeyeceğini ifade 

ederek tarihi gerçekleri de reddetmiştir. 21 Haziran 1997 tarihli basın toplantısı ve 18 Haziran 

1997 tarihine gelinceye kadar yaşanan siyasi gerçekler hiç şüphesiz Refah-Yol Hükümetinin istifa 

ettiği gerçeğini değiştirmeyecektir. Ancak mahkemenin gizlediği bu siyasi ve tarihi gerçekler, 

mahkemenin iddia ettiği ve kararına dayanak aldığı Refah-Yol hükümetinin istifa gerekçesini 

değiştirecektir. Mahkemenin bu iddiası önerme mantığından bile yoksundur. (Bu konu 

dilekçemizin “20.LLL.4).”,”20.XXX.” “36..”maddelerinde kapsamlı olarak açıklanmıştır.) 

 

Mahkeme REFAH-YOL Hükümetinin istifa kararı aldığı yönündeki hem 1 Haziran 1997 

tarihli basın açıklamasını ve yeni protokolü, hem de 21 Haziran 1997 tarihli istifa gerekçesini 

açıkladığı basın toplantısını ve bu konudaki sanık savunmalarını bu kısımda 

değerlendirmemiştir.  Ancak değerlendirmesinin arasına “hükümet Protokolü olduğu halde” 

ifadesini enjekte edebilmiştir. Bu husus ipliğin pazara çıktığı yerlerden birisidir.  

 

Ayrıca; mahkemenin gerçek dışı olmakla birlikte, bir hükümetin irticayı desteklediğinin 

söylenmesi bu suça vücut veremez. Yüklenen suç defalarca söylendiği ve kanunun açık hükmü 

olduğu üzere şiddetle işlenebilir.  

 

Sanıkların hiçbirisinin, dosyada bulunan belgelerde bireysel veya kurumsal olarak dönemin 

hükümetini irticaya destek verdiğini söyleyen beyanları bulunmamaktadır. Sanıkların bu amaç 

veya saiklerini ortaya koyan bir delil de yoktur.  

 

 (23) Mahkeme (G.K:s.3464); “Yine BCG faaliyetlerinin Anayasal ve yasal görev ve yetkileri 

kapsamında kalmadığı ve kaynağını anayasadan almayan yetkinin kullanımı niteliğinde 

bulunduğu, hükümet tarafından verilen talimat gereği de olmadığı, hukuki dayanağı olmadan 

kurulan Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerinin yukarıda belirtildiği gibi Silahlı Kuvvetlerin 

Anayasamızın 117. maddesi, 04.01.1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
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Kanununun 2,35. ve 37. maddesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 1, 85 ve 86. 

maddelerinden kaynaklanan hizmete ilişkin görevi ve yetkisi kapsamında bulunmadığı, 

Anayasamızın 2. maddesi gereğince demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinde durumdan 

vazifede çıkarmak görevinin olamayacağı, 54. Cumhuriyet hükümeti tarafından da bir 

yetkilendirme yapılmadığı ve sonuç itibariyle Batı Çalışma Grubunun anayasal ve yasal 

dayanağı olmayan, anayasal ve yasal olarak kendisine verilmeyen yetkinin kullanımı 

niteliğinde faaliyetlerde bulunduğu anlaşılmıştır.  

 

Sonuç olarak, İç Hizmet Kanununun 35. maddesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir unsuruna 

demokratik düzeni ortadan kaldırma, askeri dikta kurulmasına yol açabilecek askeri 

müdahalede bulunma yetkisi vermemektedir. Anayasanın 11. Maddesi hükmüne rağmen 

Anayasaya göre kurulan Refahyol Hükümetini takip ve devirmek için TSK İç Hizmet Kanunu ve 

Yönetmeliğinin birer maddesinin dayanak yapılarak meşru hükümetin bilgisi olmadan 

kanunsuz emirle Batı Çalışma Grubu kurulması, Batı Çalışma Grubunu yasal bir kuruluş haline 

getirmeyeceği gibi, yürüttüğü faaliyetlerinde yasal olduğu sonucunu doğurmayacaktır” 

tespitini yapmıştır.  

 

Bu tespit de gerçek dışı, soyut ve hiçbir delile dayanmamaktadır.  

 

Mahkemenin bu değerlendirmesinin ilk paragrafı yukarıdaki başlıkta da aynen bulunmakta 

olup ((12)numaralı)(G.K.3460) bu başlıkta açıklanmıştır.  

 

İkinci paragrafta yer alan, BÇG nin hükümetin bilgisi olmadan ve sözde kanunsuz emirle 

kurulduğu iddiasının gerekçeli cevabı ise yukarıdaki başlıkların neredeyse tamamında, 

anayasadan başlamak üzere yasal dayanakları, emrin kanunsuz olmadığı kapsamlı olarak 

açıklanmıştır. Mahkemenin anayasanın 11.maddesine gönderme yapması ise, konu ile ile bir 

ilişkisi bulunmayan bir atıftır. Anayasanın 11.maddesi esasen, bu siyasi davada, bu kadar mevzuat 

ve delil çarpıtması yapan ve Türk hukukunu resen uygulamayan mahkemenin, dikkatle okuması 

gereken bir temel anayasa hükmüdür.   

 

Mahkeme, İç Hizmet Kanununun 35. Maddesinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir unsuruna 

demokratik düzeni ortadan kaldırma, askeri dikta kurulmasına yol açabilecek askeri müdahalede 

bulunma yetkisi vermediğini belirtmiştir.  

  

Yargıtay 16. Dairesinin 12 Eylül davası kararından kopyalayıp atıf yapan mahkemenin, 

kafasının iyice karıştığı da anlaşılmaktadır. Bu kanun hükmünün hükümetin devrilmesine izin 

verdiğini hiçbir sanık veya savunucusu tarafından savunmamıştır. Ayrıntıları diğer başlıklarda 

olduğu şekilde, TSK nın irtica ile mücadele görevi ve BÇG nin yasal dayanağı, anayasadan 

başlamak üzere, hiç şüphesiz ki kesin ve mutlak yetki ve vazife tevcih eden mahkemenin 

küçümseyerek  iki madde olarak ifade ettiği  211 sayılı kanun ve yönetmeliği ile dilekçemizin 

12.maddesinde sayılan mevzuat, İç ve dış tehditlere karşı Milli Güvenlik Siyasetini belirleyerek, 

mahkemenin telaffuzundan kaçındığı ve dosyadan kaçırdığı irtica dahil iç tehditleri sıralayak TSK 

ya ayrıca İrtica ile kesin ve somut mücadele görevi  yükleyen ve bir Bakanlar Kurulu Kararı olan 

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ve açıklanan diğer mevzuat hükümleri ile diğer dokümanlardır.  TSK 

nın bu açık vazifesi kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin,  hükümeti devirmek için değil, hükümeti 
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devirmek kılıfı altında irticayı aklamaya çalışan ve TSK yı etkisi hale getirmek için tezgahlanan bu 

siyasi kumpas davasının içine dahi sızmış FETÖ ve yandaş örgütler ve siyasi İslam hedefi ile 

Cumhuriyeti yıkarak teokratik bir düzen getirme heveslilerine karşı yaptığı yasal mücadelesi ile 

ilgili olduğu anlatılmış, ancak mahkemenin ısrarla anlamak istemediği de anlaşılmıştır.Tarih 

sanıkları, mahkemeyi ve hatta bu siyasi kumpas davasını kotaranları anlamak için hiç şüphesiz ki 

fırsat verecektir.   

 

Hükümet tarafından verilmiş bir talimatın olmadığı belirtilmekle birlikte, BÇG gibi veya 

başkaca bir çalışma grubu kurulması için, hatta TSK nın hiçbir teşkilatı için hükümet tarafından 

verilmiş bir talimat olmadığı veya olmasına gerek olmadığı defalarca mevzuata dayanılarak 

açıklanmıştır. Eğer BÇG yasal değil ise, PKK ile mücadele ile veya başkaca amaçlarla kurulan 

çalışma grupları da yasadışıdır. Ve çalışanları suç işlemişlerdir. Halen de hükümette veya 

Genelkurmay Karargahında bu şekilde çeşitli çalışma grupları olduğu bilinen bir gerçektir.  

 

Mahkemenin bu başlıkta yaptığı anlamsız değerlendirmeye ilişkin kapsamlı cevaplarımız bu 

kısımda ve dilekçemizin tamamında bulunmaktadır.  

 

21. ESKİ GNKUR ADLİ MÜŞAVİRİ FETÖ ÜYESİ MUHARREM KÖSE’NİN HUKUK DIŞI İŞLEM VE 

EYLEMLERİ, GNKUR BAŞKANI NAMINA EVRAK TANZİM ETME VE İMZALAMA YETKİSİZLİĞİ;   

 

Genelkurmay Adli Müşaviri Tümg. Hıfzı Çubuklu’nun Ergenekon davasında tutuklanmasının 

ardından Ocak 2013’te teamüllere aykırı olarak, Gnkur Başkanı Necdet Özel tarafından  Yarbay 

rütbesi ile bu göreve getirilen Muharrem Köse’nin, henüz 17-25 Aralık olayları ve 15 Temmuz 

kalkışmasının yaşanmadığı dönemdeki dava sürecinden başlamak üzere, gerçek dışı belge ve bilgi 

üreterek yetkisi olmadığı halde “Gnkur Başkanı Namına” doğrudan kendi imzasıyla savcılığa ve 

mahkemeye gönderdiği, bilgi edinme hakkını engelleyerek adil yargılamayı etkilemeye çalıştığı, 

neredeyse her duruşmada mahkeme heyetine ifade edildi. Davada yargılanan büyük bir 

çoğunluğu üst rütbeli 102 askeri personel sonuçta, askeri mevzuatı bilen, yıllarca bu mevzuatla 

yaşamış, hatta bir çok askeri mevzuatı hazırlayıp uygulamaya koymuş kişilerdir. Ancak, 2 üyesi 

halen FETÖ davalarında yargılanan, bir üyesi FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen 

mahkeme heyeti/savcısı ile sonraki mahkeme heyetleri bu ikaz ve talepleri dikkate almamış bu 

hukuksuzluğa göz yummuştur.  

 

Gönderdiği her evrakta, FETÖ izini de bırakan, F.GÜLEN tarikatının amaçları doğrultusunda 

kumpas davalarına hizmet eden  bu şahsın, hukuka aykırı işlem ve eylemlerini mahkeme 

heyetine, savcılıklara,  Milli Savunma Bakanlığına ve Genelkurmay Başkanlığına bildirdik ve önlem 

alınmasını talep ve ikaz ettik. Ancak, bu şahıs 15 Temmuz kalkışmasından kısa bir süre öncesine 

kadar, görev yerinde bırakılarak kendi örgütüne sadakatle hizmet etmeye devam etmiştir.    

 

A. FETÖ ÜYESİ ESKİ GNKUR.ADLİ MÜŞAVİRİ MUHARREM KÖSE’NİN GNKUR BAŞKANI 

NAMINA SİVİL KURUMLARA EVRAK TANZİM ETME VE EVRAK GÖNDERME YETKİSİ YOKTUR;  

 

Dava dosyasında Gnkur. Başkanlığından gönderilen evrakların “GNKUR BAŞKANI NAMINA”  

ibaresiyle Adli Müşavir Muharrem Köse’nin imzaladığı görülmektedir. FETÖ üyesi bu şahıs bu 

yetkiyi nereden, hangi emirden, hangi mevzuattan almaktadır? KENDİSİNE VERİLMİŞ BÖYLE BİR 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/muharrem-kose
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YETKİ YOKTUR. DOLAYISI İLE TÜM EVRAKLAR YASA DIŞIDIR. GNKUR BAŞKANLIĞININ RESMİ 

GÖRÜŞÜNÜ YANSITMAZ, FETÖ KUMPASININ ÖNEMLİ BİR HALKASIDIR: 

 

Bu şahıs hâkim sınıfı bir subaydır,  ancak  Adli Müşavir olması nedeniyle yargı yetkisi yoktur. 

Doğrudan Genel Kurmay Başkanına bağlı bir karargâh subayıdır ve Gnkur. II.Başkanına bağlı 

değildir.  Gnkur. Adli Müşavirliğinin müfrez (bağımsız) tüzel kişiliği/evrak adresi yoktur.  TBMM, 

sivil kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar, yargı ya da her hangi bir makam ya da tüzel kişilikle 

doğrudan kendi insiyatifiyle yazışamaz, kurumlar ve savcılıklar doğrudan  “Gnkur. Adli 

Müşavirliği” adresini kullanarak bu şahsa evrak gönderemez. Bu temel tespiti yaptıktan sonra 

bu şahsın mevzuata aykırı bu yetkiyi nereden aldığını ve hukuksuzluğunu, mevzuat kapsamında 

açıklayalım;  

 
Genelkurmay Karargâhı İmza Yetkileri Yönergesi (GKY 75-1 (D)) “Gnkur. Adli Müşaviri 

Tarafından İmzalanacak Yazılar” Başlıklı Bölüm de;  

“Md.1 Genelkurmay Başkanlığınca karara bağlanmış ve uygulaması emredilmiş adli 
konular ile bunların ayrıntılarına ve yürütülmesine ilişkin yazılar  

“Md.8. Genelkurmay Başkanının 353 (Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usülü 
Kanunu) ve 477 Sayılı Kanunlar (Disiplin Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usülü) uyarınca 
yazılı olarak yetki verdiği hallerde söz konusu yetki kapsamındaki her türlü soruşturma ve 
kovuşturma sürecine ilişkin yazılar. 

Md.11 Görev ve sorumluluk alanına girmeyen konularda, başvuruların veya ilgili evrakın 

görevli ve yetkili Genelkurmay Kh. Başkanlıklarına, Kuvvete Komutanlıkları, Jandarma Genel 

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ilgili başkanlıklarına veya diğer ilgili makamlara 

gönderilmesine dair yazılar. 

Yukarıda alıntı yapılan Gnkur.Bşk.lığı İmza Yetkileri Yönergesinden (GKY 75-1 D) de görüldüğü 

gibi, Adli Müşavirin; Gnkur. Başkanınca yetki verilmiş ise askeri soruşturma ve kovuşturmayı 

ilgilendiren konularda TSK içinde ve sadece Genelkurmay Başkanınca karara bağlanmış ve 

uygulanması emredilmiş ise konu ve emredilmiş uygulama ile sınırlı olmak üzere yazışma yetkisi 

vardır. BU YETKİ BAĞIMSIZ İNSİYATİFLE SİVİL SAVCILIKLARLA, MAHKEMELERLE VE 

KURUMLARLA YAZIŞMASINI KAPSAMAZ. 

 

FETÖ üyesi Muharrem Köse’nin yargıya evrak gönderdiği dönemde yürürlükte olan bu 

mevzuata göre; Genelkurmay Başkanının adli yetkisi 353 ve 477 sayılı askeri mahkemeler ve 

disiplin mahkemeleri kanunu kapsamında, Gnkur. Başkanınca karara bağlanmış ve uygulama 

emri verilmiş adli bir konu varsa sadece bu yazıları ve Gnkur Başkanınca yetki verilmiş ise 

“Gnkur. Başkanı Emriyle” ibaresini kullanmak ve ilgi göstermek suretiyle (TSK içinde) 

düzenleyebilir (Md.18).  

 

Ayrıca, Md.11 den de anlaşılacağı gibi, kendi görev alanında bulunmayan, diğer 

komutanlıklar ve Gnkur J.Başkanlıklarının görev ve sorumluluk alanındaki yazışmaları, arşiv 

kayıtlarını, değerlendirmeleri, görüşleri mevzuat gereği sivil adli makamlara gönderme yetki ve 

sorumluluğu yoktur. Bu yetki ilgili makamındır. Ancak FETÖ üyesi Adli Müşavirin hangi 

Komutanlık ya da Gnkur J. Başkanlığı olursa olsun,  bilgi ya da evrak toplayarak adli makamlara 

(savcılıklara) “Gnkur. Başkanı Namına” kendi imzası ile üstelik yetkisiz değerlendirmede yaparak 

evrak gönderdiği görülmektedir.     
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Bunun gerçekleşebilmesi için, Kuvvet Komutanlıklarının ve J. Başkanlarının yetkilerinin 

düşürülmesi ve ADLİ MÜŞAVİRE GENELKURMAY BAŞKANI İMZASI İLE BİR DAİMİ EMİR VERİLMESİ 

VE/VEYA İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI GEREKİR. Ancak adli ve 

komutanlık yetkileri kanunla belirlenmiş devredilemez yetki olduğundan böyle bir değişikliğin 

yapılması da mümkün değildir.   

 

        Böyle bir yetki devrinin yapıldığını düşünsek dahi, Adli Müşavir Genelkurmay Başkanına 

doğrudan bağlı olduğundan, bu daimi emrin sadece Genelkurmay Başkanı imzası ile 

yayınlanmış olması gerekir. Peki, durum böyle midir? Hayır, ne imza yetkileri ne görev yönergesi 

değişmemiştir. Genelkurmay Başkanı imzalı bir daimi emir de yayınlanmamıştır. Bu nedenle FETÖ 

üyesi bu şahsın, savcılığa gönderdiği her evrak ve yargıyı yönlendiren keyfi değerlendirmeleri yasa 

dışıdır, GENELKURMAY BAŞKANLIĞININ RESMİ GÖRÜŞÜNÜ TEMSİL EDEMEZ.  

 

Gnkur Eski Adli Müşaviri Tug. Sanık Muhittin Erdal Şenel’de 27.09.2013 tarihli 20. 

celsesindeki savunmasında, Gnkur Adli Müşavirinin doğrudan Gnkur Başkanına bağlı olduğunu, 

hatta Gnkur Başkanının dahi,  Askeri Hakimler Kanunun hükümleri göre, askeri yargı ile ilgili 

hukuki danışma dışında bir görev veremeyeceğini aşağıdaki şekilde açıklamıştır;   

 

Genelkurmay Başkanı'na karşı benim sorumlu olduğum net ve açık olarak yer almaktadır. 

Adli Müşavir kadrosundaki Askeri Hakîmlerin kanunlardaki görevleri 353 sayılı Askeri Mahkemeler 

Kuruluş ve Yargılama Usül Kanunu'nda gösterilmiştir. 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş ve 

Yargılama Usül Kanunu'nun 8.maddesine göre Adli Müşavirler, Askeri Savcı'ya soruşturma 

açtırma, Askeri Savcı'dan bilgi alma, kanun yollarına başvurma gibi 353 sayılı kanunun 69, 74, 

75 yani müteakip maddeleri bu usül kanununda yazıyor, Adli Müşavir'in görevleri arasındadır. 

 

Adli müşavirler aynı zamanda refakatlerinde bulundukları ve teşkilatında askeri mahkeme 

kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirinin aynı zamanda hukuk işlerinde yardımcısıdırlar 

denilmektedir. 

 
Genelkurmay Başkanlığı karargahında teşkilatında askeri mahkeme kurulan kurum amiri 

Genelkurmay Başkanı'dır 353 sayılı askeri mahkeme kuruluş ve yargılama usül kanunun 

8.maddesine ve 357 sayılı Askeri hakimler kanununun ek 10.maddesine göre şahsıma görev 

verecek kişi kuşkusuz Genelkurmay Başkanı'dır. 

 

Adli müşavirler hukuki danışma birimi olup icra organı değildir. Adli müşavir bizzat 
Genelkurmay Başkanlığı'na bağlıdır ve tek sicil amiri Genelkurmay Başkanı'dır. Ben adli 
müşavir olarak görevliyim adli müşavir bir hukuk biriminin başıdır. Komutanlık sıfatı yoktur. 

 
Doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan adli müşavirlere verilebilecek görevler 

yukarıda arz ettiğim gibi 353 sayılı askeri mahkemeler askeri hakimler kanunu ek 10 ve 353 

sayılı askeri mahkemeler kuruluş ve yargılamalar usül kanunun 8.maddesinde net ve açık olarak 

yazılıdır bu maddede yer alan görevlendirmeleri doğrudan Genelkurmay Başkanı 

yapmaktadır.” 
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Öyle ise, Muharrem Köse bu yasadışı sözde yetkiyi nereden almaktadır? Bu şahsın savcılığa 

ve mahkemeye gönderdiği evrakların bazılarının “ilgi” hanesinde; (örneğin MY 114-1A/B 

yönergesini gönderdiği evrak kapağında) “GNKUR. BAŞKANLIĞININ 19 NİSAN 2012 TARİH VE 

ADMÜŞ:1010-359-12 SAYILI DAİMİ EMRİ” yer almakta ve bu emir gereğince belgeyi savcılık ya da 

mahkemeye gönderdiği anlaşılmaktadır.Bu emrin Adli Müşavirlikçe hazırlandığı da görülmektedir.  

 

 Bu emri kim çıkartmıştır? Bu yasa dışı emir, ODA TV İnternet haber sitesinde de yayımlanan 

yazıda  anlatıldığı gibi, GNKUR II. BAŞKANI HULUSİ AKAR İMZASI İLE ÇIKARTILMIŞTIR. BU DAİMİ 

EMİR YASA DIŞIDIR. MUHARREM KÖSE BU EMRE DAYANARAK İŞLEM YAPAMAZ.  

 

Köse, bu yetki gaspı ile de kalmamış, makam seviyesi nedeniyle sadece Genelkurmay 

Başkanı imzası ile gönderilmesi gereken belgeyi TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONU 

BAŞKANLIĞINA kendi imzaladığı evrak ekinde göndermiş ve hukuk dışı değerlendirmelerde 

dahi bulunmuştur. (25 Ocak 1997 tarihli Gnkur. Bşk. İ.Hakkı Karadayı’nın faaliyetlerinin yer aldığı 

Genelkurmay Genel Sekreterliği tarihçesine ait 3 sayfa belge 11 Ekim 2012 tarihli Muharrem Köse 

imzalı evrak ile gönderilmiştir. ( 2.Kls. Sayfa 45-49) 

 

FETÖ üyesi M.KÖSE kumpasını en önemli halkası Genelkurmay Başkanlığının resmi 

görüşünü temsil etmeyen evrakları düzenleme serbestliğini kazanmasıdır.  

 

www.odatv.com haber sitesinde 26 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan “Cemaat Lehine İşlem 

Yaptıysam Asıl Tanığı Özel, Akar ve Güler” başlıklı yazıda;  

 

 

              
 

 

 

http://www.odatv.com/
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(https://odatv.com/cemaat-lehine-islem-yaptiysam-asil-tanigi-ozel-akar-ve-guler-26121934.html) 

 

B. FETÖ ÜYESİ M.KÖSE’NİN USÜLSÜZ YAZIŞMA YAPMAK SUÇU DA DÂHİL,  15 TEMMUZ 

KALKIŞMASI VE  FETÖ KUMPASI DAVALARINDA YARGILANMASI;  

 

FETÖ üyesi Gnkur.eski Adli Müşaviri Muharrem KÖSE, 15 Temmuz kalkışmasında, Gnkur 2. 

Başkanı Hulusi AKAR imzalı 19 Nisan 2012 tarih ve ADMÜŞ:1010-359-12 sayılı daimi usülsüz 

emre  dayanarak gönderdiği evraklar da dahil, FETÖ üyesi Muharrem Köse hakkında Kozmik Oda 

ve sahte şema üretmenin dışında, yargılandığı davadaki 534 sayfalık iddianamede; 

 

 TSK'nın en kritik hukuk birimi olan Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği görevine daha 

önce Yarbay rütbesindeki bir Askeri Hâkimin atandığı hiç görülmemişken, teamüllere aykırı 

olarak atanması. 

 

 Askeri Yargıtay'da tasfiye etmek istediği üyeler hakkında uydurma soruşturmalar açması 

ve kumpas kurması. 

 

 İzmir Casusluk kumpasında fişlenen mağdur hâkimleri tasfiye etmek ve terfilerini 

engellemek için Askeri Yargıtay'a suç duyurusunda bulunması. 

 

 İzmir Casusluk kumpası davasıyla ilgili yazışmalarda usülsüzlük yapması. 

 

 MİT TIR'ları olayında adı geçen eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nu koruması  

 

 “FETÖ” yapılanmasıyla ilgili tüm yazı ve ihbarları daha önce soruşturma yapıldığı 

gerekçesiyle işleme koymaması.”   İddiaları yer almaktadır. 

 
Bu şahsın FETÖ tarafından kumpas davalarına sahte / usülsüz resmi delil üretme merkezi 

olarak görevlendirildiği açıktır.  
 
 
 
 

https://odatv.com/cemaat-lehine-islem-yaptiysam-asil-tanigi-ozel-akar-ve-guler-26121934.html
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C. FETÖ ÜYESİ M.KÖSE’NİN DÜZENLEDİĞİ VE ”GNKUR BAŞKANI NAMINA” SAVCILIĞA 

GÖNDERDİĞİ SAHTE BELGE VE BİLGİLER:  

 

Yargılandığı davadaki iddialar, Genelkurmay Başkanlığından gönderilen/gönderilmeyen 

belgeler açısından; savunma hakkını kısıtlamak, görevi kötüye kullanmak, adil yargılamayı 

etkilemek, FETÖ’nün siyasi hedeflerine yardımcı olmak, usülsüz belge yaratmak fiilleri bu davada 

da aynen gerçekleşmiştir.   

 

 Dilekçemizde kapsamlı olarak açıklanmış olmakla birlikte, bunlardan sadece bazıları 

aşağıdadır;   

 

 Sahte CD 5 içinde yer alan  sahte 6 Mayıs 1997 tarihli “Batı Harekât Konsepti" ve "27 Mayıs 

1997 tarihli “Batı Eylem Planı" nüshalarının, Gnkur. Evrak arşivinde bulunup bulunmadığı 

hakkında mahkemenin sorduğu soruya Muharrem KÖSE yazıyla verdiği cevapta; Önce 

Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı ikinci kademe arşivinde herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı 

ifade etmesine rağmen,  27 Mayıs 1997 tarihli evrakın 2004 yılında Genelkurmay Bşk.lığı ikinci 

kademe arşivince teslim alındığı ve bilahare "dosya fihristi " ile aynı birime iade edildiğinin 

tespit edildiğini bildirerek,  bu evrakın, var olduğu izlenimini yaratmaya kalkışmıştır.    

 

Ancak, Muharrem KÖSE’nin 30.11.2016 yazısının EK-A sında mahkemeye gönderdiği dosya 

fihristinde “2002 yılına ait evrakın teslim alındığı yazılıdır. Yani 1997 yılına ait bir evrakın bu 

fihristte yazılı olması mümkün değildir.  KÖSE bu ince detayı atlamıştır. Ayrıca arşive kaldırılan 

bir evrakın mevzuata göre birimine iade edilmesi mümkün değildir. Arşivden birimine iade 

edildiğini varsaysak dahi,  bu kez de arşiv kaydının olmaması mümkün değildir. FETÖ üyesi Köse; 

Arşivde hiçbir bilgiye rastlanılmadığı belirtilmesine rağmen 27 Mayıs 1997 tarihli sözde evrakın 

“aslı gibidir” onayının Genel Evrak Arşiv Şube Müdürü Vekili Mu.Yzb Mikail Çerit tarafından 

yapıldığı da fihristten gözükmektedir. Bir kurmay subay yeteneğine sahip olmayan  FETÖ üyesi 

Muharrem KÖSE’nin kumpası yüzüne bulaştırdığı, açıkça anlaşılmakla birlikte, 28 Şubat kumpas 

davasına delil oluşturmak üzere, FETÖ amaçları doğrultusunda gayretle çalıştığı anlaşılmaktadır.  

Fihristin ilgili kısımlarından alıntılar aşağıdadır;  
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 Gnkur. Adli Müşavirlik arşivinde 4 ayrı dosyada bazı sözde BÇG belgelerinin  bulunduğundan 

bahisle; 6 Mart 2012 tarihli evrak ekinde sahte CD 5 içindeki 27 Mayıs 1997 “Batı Eylem 

Planının” 20 sayfa fotokopisini , 14 Mart 2012 tarihli evrak ekinde ise ASILLARI OLDUĞUNU 

BEYAN EDEREK ürettiği sahte belgeyi gerçek ve ıslak imzalı asıl belgeymiş gibi savcılığa 

göndererek, belgelerin, FETÖ üyesi savcı Bilgili tarafından 2012/75 sırasında adli emanete 

kaydedilmesini sağlamış (8.Kls. s.189, 208- 1.Kls.s.215, 234, 235). CD 5 den çıkan sahte belge ve 

M.KÖSE’nin ürettiği  27 Mayıs 1997 tarihli sözde belgenin imza bloğu aşağıdadır: 

 

              Sahte CD 5 de bulunan                                       M.KÖSE’nin gönderdiği          
       Gnkur. Personel Başkanlığı Nüshası                    Gnkur. Adli Müşavirlik Nüshası 

             
 
ASLI OLDUĞU İFADE EDİLEN üretilmiş bu belge hem “27 Mayıs 1997 “Batı Eylem Planı”nın  

hem de ilgi’sinde atıf yapılan 6 Mayıs 1997 “Batı Harekatı Konsepti”nin gerçek olmadığını, dava 

dosyasında bulunan ve hükme esas alınan sözde belgelerin FETÖ üyelerince üretildiğinin açık 

delilidir. 

 

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 18 Ocak 2013 tarihli yazı ekinde sözde 7 Nisan 97 tarihli 

toplantı tutanağının bir kopyası Gnkur Başkanlığına gönderilerek, bu yazının veya imha edilmişse 

imha tutanağının bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, FETÖ üyesi Muharrem KÖSE 

tarafından yapılan  (sözde) inceleme sonucunda Genelkurmay Genel Sekreterliği icra subayına 

ait bir dolapta, imzasız ve orijinal veya tıpkıçekim olup olmadığı anlaşılamayan 18 Ocak 2013 

tarihli Cumhuriyet Başsavcılığının yazısının ekindeki belgenin aynısı / fotokopisi olan sözde 

tutanak (7 Nisan 1997 sözde toplantı tutanağı) bulunarak, 30 Nisan 2013 tarihli Gnkur 

Başkanlığının yazı ekinde gönderilmiştir. Bilgili-Köse kumpas  işbirliği ile  sözde tutanaktan,  ikinci 

bir delil uydurma / yaratma eylemi bu aşamada gerçekleşmiştir.   

      

7 Nisan 1997 sözde BÇG kuruluş toplantısı tutanaklarının fotokopisini,  Gnkur Adli Müşavirlik 

dolaplarında bulunmuş gibi (kayıtsız ve tutanaksız) ileri sürerek mahkemeye gönderen  

Muharrem KÖSE  mahkeme tarafından sorulan; bu belgelerin “kim tarafından, nasıl bulunduğu, 

bu konuda bir tutanak tutulup tutulmadığı, bulunduktan sonra nerede ve ne şekilde saklandığı” 

sorularına ise hiç cevap verememiştir.     

 

 Tarihçe yönergesine göre resmi tarihçe niteliği taşımayan, ATASE (Askeri Tarih ve Stratejik 

Etüt) Daire Başkanlığı nüshası bulunmayan, evrak numarası, imzası onay ve mührü bulunmayan,  

evrak kaydı olmayan, içinde BÇG’nin sözde kuruluş toplantısının yapıldığının delili olarak 

gösterilen  7 Nisan 1997 tarihli sayfasının da bulunduğu,  Gnkur. Genel Sekreterliği sözde tarihçe 

sayfalarını, resmi geçerli belge gibi mahkemeye göndererek delil yaratarak, gizlilik derecesine 

sahip olmadığı halde sahteliği ortaya koyacak bir kısmının hukuk dışı sansürlenmesini ve adli 
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emanete konulmasını sağlamıştır. Ancak bu belgelerin aslı adli emanette de bulunamamıştır.  

Hem sahte delil yaratılmış, hem de yargıdan kaçırılarak yok edilmiştir.  

 

 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa aykırı olarak, sanıkların bilgi ve belgeye erişim 

hakkını engelleyerek adil yargılama hakkını gasp etmiştir. Bu kapsamda  İddianame ve gerekçeli 

kararda “irtica”, “irticai görüşü benimsemiş personel” kriterlerinin  hiçbir TSK dokümanında 

bulunmadığı iddiasını çürütecek, TSK İstihbarata Karşı Koyma ve Koruyucu Güvenlik İşbirliği 

Yönergesini (MY-114-1 A/B/C),  İstihbarat Yönergesini, Görev tanımlarını ve buna benzer, delil 

niteliği taşıyan belge ve bilgilere erişim hakkını yıllarca engelleyerek ve bu belge /dokümanlarla 

ilişkili sanıkların ve  avukatlarının taleplerini hukuka aykırı olarak geri çevirmiştir. Bu yolla 

mahkemeden belge ve delil kaçırmıştır. 

   

 Yetkisi ve görevi olmadığı halde, dava sürecinde FETÖ üyesi Savcı Mustafa Bilgili ile adliyedeki 
odasında gizlice buluşarak dava evrakları hakkında görüşmüştür.  

 

 Sanıkların Gnkur. Başkanlığına yaptığı ihbar ve şikâyetlerini gizlemiştir.  
 

D. FETÖ ÜYESİ MUHARREM KÖSE’NİN SAVCILIĞA VE MAHKEMEYE GÖNDERDİĞİ 
BELGELERİ “GİZLİ”  GİZLİLİK DERECELİ GÖSTERME KUMPASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR;  
 

 Evrakı çıkaran makam tarafından gizlilik derecesi verilmemiş, üzerinde gizlilik derecesi 

damgası bulunmayan evrak/belge hakkında mevzuata aykırı ve yetkisi olmadığı halde “evrakta 

(sözde Gnkur. Gensek tarihçesi) yazan bazı bilgilerin aleniyet kazanması durumunda TSK 

açısından telafi edilemez durumlar oluşabileceği göz önüne alınarak soruşturma konusu ile ilgili 

olmayan bölümlerin dosyaya dahil edilmemelerini, gerekli hassasiyetin gösterilmesini ”mevzuat 

dışı isteyerek, gizlilik derecesi bulunmayan evrakların, sanki gizli bilgiler ihtiva ediyor izlenimi 

yaratarak, sanıklar lehine açık delil olacak kısımlarının FETÖ üyesi savcı Bilgili tarafından 

kapatılmasını sağlamıştır.  

 

Bu belgeler Genelkurmay Genel Sekreterliğine ait olan sözde tarihçe belgeleridir. Bu belge 

resmi belge niteliği taşımayan, evrak kaydı, imzası, onayı olmayan, “tarihçe” olarak 

tanımlanmasına rağmen ATASE başkanlığında aslı bulunup bulunmadığı bilinmeyen, ATASE D. 

BAŞKANLIĞININ KOPYA ONAY VE KAŞESİ BULUNMAYAN  uydurulmuş sözde belgelerdir. 

 

 Oysaki bir belge üzerinde “Gizlilik Derecesi” yok ise, bu belge hakkında gizli bilgiler taşıyor 

değerlendirmesi ancak mahreç makamına aittir, bu konuda Adli Müşavirin takdir yetkisi yoktur. 

Gizlilik derecesi bulunmayan bu belgenin TSK açısında telafi edilemez sonuçlar doğurması söz 

konusu değildir.  Gnkur. Genel Sekreterliği Tarihçesi olarak dosyaya dahil edilen bu sözde 

belgeler üzerinde bir gizlilik derecesi yoktur. Bu yetki bu belge için Gnkur. Genel Sekreterindedir, 

Köse bu belgenin gizliliği hakkında bir tasarrufta bulunamaz. Kaldı ki bir belge “GİZLİ” dahi olsa, 

mahkemeden gizlenemez, devlet sırrı niteliğinde olan evraklar dahi naip hakim incelemesi 

sonunda davayı ilgilendiren özet tutanağı ile mahkeme kayıtlarına girmekte ve davadan 

kaçırılması mümkün olamamaktadır.  

 

 Üzerinde Gizlilik derecesi bulunmayan belgeye sonradan “GİZLİ” damgası vurularak aslı 

değiştirilmiş ve aslı bu şekilde olmadığı halde, aslı gibidir damgası ile makamlar yanıltılmıştır. 
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Muharrem Köse, yetkisi olmadığı halde “Gnkur. Başkanı Namına” TBMM Araştırma Komisyonu 

Başkanlığına kendi imzası ile evrak göndermiştir. Bu evrakla Adli Müşavirliği ilgilendirmeyen, 

Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 25 Ocak 1997 tarihli Gnkur. Bşk. İ.Hakkı Karadayı’nın 

faaliyetlerinin yer aldığı GENSEK tarihçesine ait 3 sayfayı aslı “GİZLİ” olmadığı halde “GİZLİ” 

olarak damgalamış  ve aslı ile aynı olmadığı halde sadece son sayfasına  “Aslı Gibidir” 

damgasını vurdurup Topçu Albay Ahmet İbiş Arşiv Şb.Md. vekiline imzalatmış ve “GİZLİ” olmayan 

bir evrakı “GİZLİ”  ve evrak kaydı olan gerçek bir belge izlenimi yaratacak şekilde  11 Ekim 2012 

tarih ve KÖSE imzalı evrak ekinde TBMM Meclis Araştırma Komisyonunu da göndererek 

komisyonu da  yanıltmıştır.  Kaldı ki bu belgelerin evrak ya da arşiv kaydı da yoktur   ( G.K. 2.Kls. 

sayfa 45-49). 

 

 Sanıkların 4983 S.K.kapsamında talep ettikleri EMASYA protokolünü (mahkemeye 

sunulmuştur) aslı “GİZLİ” olmadığı halde, “GİZLİ” kaşeli yazı ekine iliştirip, belge üzerine de 

yönerge gereği sadece “GİZLİ” ve üstü gizlilik dereceli evraklara uygulanan “Güvenlik Numarası”nı 

kaşe ile basarak, Protokolün “GİZLİ” gizlilik derecesine sahip olduğu izlenimi yaratmış, mülki 

makamlar ile ilgili devlet kurumlarına  gizlilik derecesi verilmeden  dağıtımı açık yapılan bir 

belgenin “GİZLİ” olduğu algısı yaratmıştır. Konu dilekçemizin “EMASYA ve EMASYA Protokolü” 

başlıklı 19. Maddesinde  açıklanmıştır 

 

6 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Harekât Konsepti" ve "27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı 

Eylem Planı" ve bu belgelere ilişkin sözde evrak iade fihristi, evrak imha tutanakları,  sözde 7 

Nisan 1997 BÇG toplantısı tutanağı fotokopisi, sözde Gnkur. Genel Sekreterliği Tarihçesiyle ilgili 

Muharrem Köse’nin manipülasyonları dilekçemizin “20.MM.” “20.NN.” ve ilgili diğer 

maddelerinde  bulunmaktadır. 

 
E. FETÖ ÜYESİ M.KÖSE’NİN FETÖ KUMPASLARI HAKKINDA BASINDA YER ALAN 

HABERLERDEN ÖRNEKLER;    

 

 www.hurriyet.com.tr haber sitesinde yayınlanan 5.03.2016 tarihli ; “O ALBAY GİTTİ” 

haberinde; Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu’nun Ergenekon davasında 

tutuklanmasının ardından Ocak 2013’te Hâkim Albay Muharrem Köse bu göreve getirilmişti. 

Kasım 2014’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Askeri Yargıtay üyesi 

olduğu belirtilen gizli tanığın ifadesi basına yansımıştı. İfadede, Köse’nin paralel yapının askeri 

yargıdaki sorumlusu olduğu iddia edilmişti. Köse’nin avukatı Sönmez Ahi, iddiayı yalanlamıştı. 

Köse’nin ‘Ergenekon Şeması’nı mahkemeye gönderen kişi olduğu iddiası da basına yansımıştı. 

Köse’nin, İzmir’deki askeri casusluk davasında komutanların tutuklanmalarına neden olan 

belgelerin incelenmesine onay vermediği, bu nedenle de belgelerin gerçek gibi kabul edildiği 

iddiaları gündeme gelmişti.  

 

    28 Şubat davasının görüldüğü Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin geçen ocak ayındaki 

duruşmasında da sanık avukatı Ali Fahir Kayacan, Köse’nin TSK’daki Fethullahçı yapının askeri 

başı olduğunun konuşulduğunu öne sürdü. Başka bir sanık avukatı Erhan Tokatlı ise adli müşavir 

hakkında İzmir casusluk davası kapsamında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.”  

Denilmektedir.  (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/o-albay-gitti-40063968) 

 

http://www.hurriyet.com.tr/
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/muharrem-kose
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/paralel
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/tsk
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/o-albay-gitti-40063968
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 www.hurriyet.com.tr haber sitesinde yayınlanan 16.07.2016 tarihli ; 'MUHARREM KÖSE 

DARBENİN ASKERİ KANADININ 1 NUMARASI' haberinde,  “ Anayasal düzen Başsavcı vekili Necip 

İşçimen darbe girişimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:  "Uzun zamandır paralel yapı ile 

mücadele içerisindeyiz.  Kozmik Oda'da soruşturma yaptığımız Muharrem Köse ismindeki askeri 

görevlinin şu anda Genelkurmay Adli Müşaviri olarak sıkı yönetim mahkemelerinde 

görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Muharrem Köse darbe girişiminin askeri kanadının 1 numarası 

olarak gözükmektedir."  Denilmektedir. 

 

(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/muharrem-kose-darbenin-askeri-kanadinin-1-numarasi-40149627) 

 

  www.hurriyet.com.tr  haber sitesinde yayınlanan 16.07.2016 tarihli; “AA: DARBEYİ 

PLANLAYAN BİR SÜRE ÖNCE GÖREVDEN ALINAN GENELKURMAY ADLİ MÜŞAVİRİ ALBAY 

MUHARREM KÖSE” başlıklı haberinde, AA'ya konuşan askeri kaynaklar, İstanbul ve Ankara'daki 

askeri kalkışmanın görevden alınan Albay Köse başkanlığında planlandığını kaydetti. Albay 

Köse'nin yanı sıra Albay Mehmet Oğuz Akkuş, Binbaşı Erkan Ağın gibi isimlerin olduğu ifade 

edildi.  Denilmektedir.  Hem KÖSE döneminde, hem de KÖSE’den sonra Adli Müşavirlik görevine 

vekalet eden Alb. M.Oğuz AKKUŞ’ da aynı sahte bilgi ve belgeleri üretmeye devam etmiştir.  

 

(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/aa-darbeyi-planlayan-bir-sure-once-gorevden-alinan-genelkurmay-

adli-musaviri- albay-muharrem-kose-40148539) 

 

 www.hurriyet.com.tr  haber sitesinde yayınlanan 5.10.2016 tarihli; “HRANT DİNK 

CİNAYETİNİN ARKASINDAN FETÖ’CÜ ALBAY MUHARREM KÖSE ÇIKTI” haberinde, Hrant Dink’in 

öldürüldüğü olay yerinde görülen ve 300 den fazla telefon trafiği tespit edilen  askeri şahıs Emre 

Cingöz’in  o gün görev yerinde olup olmadığı konusunda, Emniyet tarafından Gnkur Başkanlığına 

gönderilen 20 den fazla  evrakı,  Adli Müşavir M.KÖSE’nin cevapsız bıraktığı ifade ediliyor. 

Denilmektedir.  

 (http://www.hurriyet.com.tr/video/hrant-dink-cinayetinin-arkasindan-feto-cu-albay-muharrem-kose-

cikti-135958) 

 www.hurriyet.com.tr haber sitesinde yayınlanan 17.07.2016 tarihli; “DARBEYİ 

PLANLAYANLARDAN ALBAY MUHARREM KÖSE'NİN CEBİNDEKİ ATAMA LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI” 

başlıklı haberde; Darbenin yapıldığı gece 'Yurtta Sulh Komitesi' yöneticilerinden olan ve 

atamaları hazırlayan Albay Muharrem Köse'nin cebinden atama listesinin de ortaya çıktığı,. 400 

kişiden oluşun atama listesinde, bazı askerlerin rütbeleri yetmemesine rağmen önemli 

makamlara getirildiği, bazı askerlere ise görevden el çektirildiği yer almaktadır.  

 

(http://www.hurriyet.com.tr/darbeyi-planlayanlardan-albay-muharrem-kosenin-cebindeki-atama-listesi-

ortaya-cikti-37310542)  

 

 www.hurriyet.com.tr  haber sitesinde yayınlanan 13.08.2016 tarihli; “KOZMİK ODA SAVCISI 

İLE DARBE ŞÜPHELİSİ KÖSE’NİN SIR BULUŞMASI” başlıklı haberde; “HSYK'nın, kozmik oda 

soruşturmasında görev yapan hakim ve savcılar hakkında hazırlanan rapor, dikkat çekici bir 

görüşmeyi gün yüzüne çıkardı. Raporda, darbe soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski 

Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse’nin, Kozmik oda soruşturmasını yapan firari 

savcı Mustafa Bilgili ile 30 Ocak 2013 tarihinde bir araya geldiğini gösterdi. Eski Başbakan 

http://www.hurriyet.com.tr/
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/muharrem-kose-darbenin-askeri-kanadinin-1-numarasi-40149627
http://www.hurriyet.com.tr/
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/albay-mehmet-oguz-akkus
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/binbasi-erkan-agin
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/aa-darbeyi-planlayan-bir-sure-once-gorevden-alinan-genelkurmay-adli-musaviri-%20albay-muharrem-kose-40148539
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/aa-darbeyi-planlayan-bir-sure-once-gorevden-alinan-genelkurmay-adli-musaviri-%20albay-muharrem-kose-40148539
http://www.hurriyet.com.tr/
http://www.hurriyet.com.tr/video/hrant-dink-cinayetinin-arkasindan-feto-cu-albay-muharrem-kose-cikti-135958
http://www.hurriyet.com.tr/video/hrant-dink-cinayetinin-arkasindan-feto-cu-albay-muharrem-kose-cikti-135958
http://www.hurriyet.com.tr/
http://www.hurriyet.com.tr/darbeyi-planlayanlardan-albay-muharrem-kosenin-cebindeki-atama-listesi-ortaya-cikti-37310542
http://www.hurriyet.com.tr/darbeyi-planlayanlardan-albay-muharrem-kosenin-cebindeki-atama-listesi-ortaya-cikti-37310542
http://www.hurriyet.com.tr/
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Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, Genelkurmay 

Başkanlığı’nın kozmik odalarında aramalar yapılmıştı. Aramalarda alınan imajlar önce Adliye 

emanetine konulmuştu. Daha sonra  imaj hard diskleri, savcı Mustafa Bilgili tarafından dönemin 

Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse’ye 16 Mart 2013 tarihinde elden teslim 

edilmişti.” Denilmektedir.  

 

Bu buluşma 28 Şubat davası içinde ayrı bir öneme sahiptir;  FETÖ üyeleri Muharrem Köse ve 

savcı Mustafa Bilgili, BÇG toplantılarının yapıldığına delil olarak gösterilen sözde 7 Nisan 1997 

tarihli Gnkur Genel Sekreterliği sahte Tarihçesi ve sahte toplantı tutanağının fotokopisini evrak 

ekinde savcılığa gönderdiği tarih olan 30 Ocak 2013 de, FETÖ üyesi iddianame savcısı Bilgili’nin 

adliyedeki odasında gizlice buluşmuştur.   

 

Yetkisi ve görevi olmadığı halde, dava sürecinde Muharrem Köse’nin evrakın tarihi olan 30 

Ocak 2013 Çarşamba günü, Savcı Mustafa Bilgili ile adliyedeki odasında sivil kıyafetli olarak 

gizlice buluştuğu, üzerinde Gnkur anteti olan evrakların bulunduğu klasör üzerinde görüşme 

yaptıkları anda Köse ile devre arkadaşı olan ve 2. Casusluk Davası’ olarak bilinen davada müşteki 

olarak ifade vermeye gelen bir asker ziyaretçinin aniden odaya girmesi üzerine şaşırıp tedirgin 

oldukları haberi medyaya da yansımıştır. 

   

(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kozmik-oda-savcisi-ile-darbe-suphelisi-kosenin-sir-bulusmasi-

40192320)  

 

 www.odatv.com haber sitesinde yayınlanan  22.10.2019 tarihli  “KRİTİK İSİMLER İÇİN SONA 

DOĞRU” başlıklı haberde;  

 

                  
(https://odatv.com/bu-adamlar-idamla-yargilaniyor-22101910.html) 

28 şubat kumpas davası halen bu FETÖ üyesi şahsın ve yandaşlarının ürettikleri, 

kurguladıkları sahte bilgi ve belgelerle sürdürülmektedir. 

 

 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/mustafa-bilgili
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kozmik-oda-savcisi-ile-darbe-suphelisi-kosenin-sir-bulusmasi-40192320
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kozmik-oda-savcisi-ile-darbe-suphelisi-kosenin-sir-bulusmasi-40192320
https://odatv.com/bu-adamlar-idamla-yargilaniyor-22101910.html
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F. FETÖ ÜYESİ M.KÖSE HAKKINDA MAHKEME KARARI; 

 

Son olarak Ankara 25.Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Ocak 2020 tarihinde FETÖ’nün Askeri 

Yargıdaki yapılanmasına yönelik yürütülen davada Gnkur eski Adli Müşaviri Muharrem KÖSE’ye 

FETÖ ÜYESİ OLMAK VE ANAYASAYI İHLAL SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS 

CEZASI VERMİŞTİR.  

 

22. İDDİANAMEDE VE GEREKÇELİ KARARDA KARARTILAN GÖZDEN KAÇIRILMAYA ÇALIŞILAN 

DELİLLER;  

 

Mahkeme, sanıkların son savunmalarını dikkate almadan ve alıntı yapmadan, dava 

sürecinde sanıklarca talep edilerek dosyaya dahil edilen ve atılı suçun aksini ispatlayan sayısız 

belgeye ilişkin gerekçe göstermeden, önceden karar verildiği ve yazıldığı anlaşılan gerekçeli 

kararda, sadece sanıkların ilk savunmalarından özetleyip bağlamından kopardığı ve yasak sorgu 

usülü ile belgeler gizlenerek, gerçek ve imzalıymış gibi yönlendirilerek alınmış ve çarpıtılmış 

savcılık ifadelerinden  alıntılar yaparak, sanki dava 5 yıl boyunca 106 celse hiç devam etmemiş 

gibi, sanıkların son savunmalarından söz etmeden karar vermiştir.  

 

Sanıkların son savunmalarından söz edilmemesi önem kazanmakta, gerekçeli kararın çok 

önceden kaleme alındığını da göstermektedir. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında gizlenen, 

çarpıtılan deliller, işlem ve eylemlerden sadece örnekler aşağıdadır;  

A. Karara esas alınan CD5’i F.GÜLEN tarikatı iltisaklısı Tamer Tatar’a kargo ile 

gönderdiği iddia edilen Ahmet Yılmaz isimli meçhul kişinin tespitine yönelik bir soruşturma 

yapılmasından kaçınılmış, CD5’i elden telim eden, Tamer Tatar, teslim alan Fikret Seçen, Zekeriya 

Öz ile üzerinde işlem yapan, Mustafa Bilgili, Kemal Çetin ve TÜBİTAK çözümlemesini yapan, Ünal 

TATAR, Yakup KORKMAZ, Cihat YILDIZ ve Muharrem Köse adlı kişilerin somut olarak mahkeme 

kararı ile ortaya çıkmış olan FETÖ ile olan ilişkileri ve CD5’in boş olarak kendilerine teslim edilen, 

Mahmut KISKACI, Hüseyin ALAÇAM adlı şahısların yukarıdaki kişi ve FETÖ  ile  olası iltisakları 

dikkate alınmamış, araştırılmamıştır.  

 

B. Genelkurmay Başkanlığı’nın 25 Aralık 2012 gün ve MEBS:9160-51525-12/Bil. Sis. 

D.Bil. Sis. İşlt. Ş.6451378 sayılı resmi yazı ile belirtmiş olduğu  CD5’in Genelkurmay Başkanlığı 

Karargâhına ait olmadığına” dair resmi belgesine rağmen CD5’in Genelkurmay Başkanlığına 

aitmiş gibi mahkeme delil olarak kabul edip hüküm kurmuştur. 

 

C. Mahkeme, bilirkişi raporlarında belirtilen  ve Tamer Tatar’ın teslim ettiği iddia edilen 

CD 5’in  “BİLGİSAYARIN AYARLANDIĞI SAAT OLAN 25.05.2007 14:54 tarihinde oluşturulduğu ve 

bu tarihten sonra değişiklik yapılmadığı  tespitini çarpıtıp, bu tarihin kullanıcı tarafından 

“bilgisayarın ayarlandığı tarih” olduğunu gizleyip, gerçek  tarih (real time) olduğu izlenimi 

yaratmış ve bu tarihten sonra kolluk ve adli makamlarca hiçbir değişiklik yapılmadığını hukuka ve 

bilirkişi raporlarına aykırı olarak kabul etmiştir. Bu suretle, hukuka aykırı elde edilmiş,  içinde 

şüpheli bulunan ve o tarihte piyasada bulunmayan program sürümleri ile oluşturmuş, kumpasçı 

kullanıcı tarafından saati 25 Mayıs 2007 tarihine ayarlanarak oluşturulmuş dosyalar bulunan  CD 

5’ikararına dayanak almıştır.  
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D. Sözde BÇG belgelerini bilgisayarda yazdıkları iddia edilen sivil memurlardan, Ömer 

ÖZKAN, Serhat ALTAY 78.celsede, Recep DURLANIK’ın ise 79. Celsede ve huzurda verdikleri ilk 

ifadelerinde soruşturma aşamasındaki ifadelerin çarpıtılarak tutanağa geçtiği yönlendirme, tehdit 

ve korkutma  ile bazı konularda iradeleri dışında CMK m.148’e aykırı ifadelerinin alındığı,  

dosyaya sanık olarak konulmakla üstü örtülü şekilde tehdit edildikleri beyanları ile ortaya 

çıkmıştır. Adı geçen sivil memurların hukuka aykırı şekilde alınan savcılık ifadelerinin, savcının 

iddianamedeki yasa dışı kurul/çalışma grubu oluşturulduğu savının altını doldurmak maksadıyla 

kurgulandığı, savcının adli görevi kötüye kullanıldığına işaret etmektedir. Ancak bu kişilerin 

savcılık ifadeleri karara dayanak alınmıştır. 

 

E.   İddianame ve ekinde delil klasörleri ile TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma 

Komisyonu raporunda yer alan ancak TBMM raporunun eksiksiz, iddianamede ise kasıtlı olarak 

eksik şekilde alıntısı yapılan 2 Haziran 1997 tarihli, Gen.kur.Bşk.nı ıslak imzasını taşıyan yazının 

içeriğindeki, 3 ve 4 ncü maddelerini iddianamedeki yazıda olmaması, (sh:254-55) fakat TBMM 

raporunda 1,2,3 ve 4 yani tamamının yer alması (s.1054 yazısı içeriğinde), soruşturmanın 

yönlendirilmesi maksadını taşımaktadır. Zira bu konuyla ilgili yazının 3. Maddesinde 5 Mayıs 1997 

tarihli BÇG Bilgi İhtiyaçları belgesinin Emniyet Müdürlüğü eski personeli onbaşı Kadir SARMUSAK 

tarafından çalındığı,belgenin TSK ve Generalleri hakkında istihbarat toplayan devletin kurumlarını 

karşı karşıya getiren bir yapılanmanın söz konusu olduğu ifade edilmektedir. Savcılık bu bölümü 

alıntılamayarak gerçek durumu gizlemiş, karartmıştır.  

 

F. Mağdur T. Çiller'in, iddianameyi hazırlayan savcı Bilgili tarafından, kendilerine 

gösterilmiş olan imzasız el yazılı not (iddianameye ilişik) okutularak, sanıklardan alınan yazı 

örneklerinin el yazısı notla uyuşmadığının tespit edilmiş olmasına rağmen gerçek belgeymiş gibi 

ifadelerinin alınmasından sonra  çıkışta basın açıklamasında bu konuyu gündeme getirip sanıklar 

hakkında asılsız suçlama yapmasının sağlanması, sanıklar tarafından yazılmış gibi izlenim 

yaratılması da müştekilerin yönlendirilmesi ve kumpasın işaretidir. 

 

G. Savcının, “Şemo” kod adlı terör örgütü yöneticisinin yakalanması Üzerine 7.Kolordu 

Komutanlığınca hazırlanan bilgi notunun geliştirilip komuta katına arz edilmek üzere 3 sayfalık 

not şeklinde takdim edilen andıçın güçlü eylem planı ile karıştırılmak suretiyle sahte olan bir 

eylem planına mal edilmesi de mahkemeyi yanıltmaya dönük bir çabadır. İddianame s.583-597 de 

yer alan eylem planı MY-75 1 A ya aykırıdır ve askeri yazışma kurallarına uymamaktadır. Yazıda 

imza yoktur. 

 

H.  Mahkeme iddianamede yer alan ve sanıklarca talep edilen; TSK’nın “irtica ile 

mücadele” görevinin Bakanlar kurulu kararı ve başbakan direktifi olduğunu gösteren davanın 

temel delillerinden olan 1997 tarihi öncesi ve sonrasında yürürlükte bulunan; Milli Güvenlik 

Siyasetİ Belgesi (MGSB-Bakanlar Kurulu Kararı), Türkiye’nin Milli Askeri Strateji Konsepti 

(TÜMAS-Başbakan Direktifi), İç Tehdit Dokümanı, MGK Genel Sekreterliğinin YAVUZ Psikolojik 

Harekât Planı (Başbakan Direktifi), Gnkur. Başkanlığı 1997 yılı “KOMUTANLIK TARİHÇESİ” (ATASE 

Başkanlığında süresiz saklanan) gibi belgeleri dosyaya dahil etmeyerek delil gizlemiş ve bu suretle 

adil yargılanma hakkını ihlal etmiştir.  
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İ. 7 Nisan 1997 günlü  tarihçe sayfasında “GENERAL/AMİRAL toplantısı yazdığı halde, 

sözde 7 Nisan 1997 tarihinde İnönü salonunda yapıldığı ileri sürülen BÇG toplantısı tutanağının 

ilk sayfasındaki “KATILANLAR” kısmında rütbesi Albay ve daha küçük olan  “İlgili Proje 

Subayları” nın katıldığı belirtilmektedir. Bu nasıl bir General/Amiral toplantısıdır?  Mahkeme, 7 

Nisan 1997 tarihli sözde BÇG toplantı tutanağına dayanak oluşturmak üzere, Gensek. 

Tarihçesinde yazılı  “General/Amiral toplantısı ile ilişkilendirmeye çalışmış, ancak mantıksal  kurgu 

hatası yapmıştır. Mahkeme, dosyada bulunan sözde delili (7 Nisan 1997 günlü tarihçe) bile 

saptırarak, küçük rütbeli askerlerin de katıldığı BÇG toplantısı olarak ifade ederek delil 

saptırmıştır.  

 

J. 7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı belgenin Genelkurmay 

Başkanlığınca ONAYLANMIŞ OLDUĞU hem savcılık hem de mahkeme tarafından ileri 

sürülmüştür. Bu gerçek dışıdır.  

 
G.K. s.165 de ;  “7 Nisan 1997 tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı gizli ibareli 

6 sayfadan oluşan belgenin aslının emanetin 2013/10 sırasında kayıtlı olduğu, belgenin onaylı 

suretinin Genelkurmay Başkanlığının 30 Ocak 2013 tarihli cevabi yazı ekinde Başsavcılığa 

gönderildiği“ şeklinde ifade edilerek belgenin Gnkur. Başkanlığınca onaylandığı izlenimi 

yaratılmıştır.   

 

30 Ocak 2013 tarihli yazı ve ekinde bulunan söz konusu belgede  (3.Kls.syf 294) aslında 
söz konusu isimsiz ve imzasız tutanağın üzerinde Genelkurmay Başkanlığı’nın herhangi bir onayı 
hiçbir şekilde yer almamaktadır.  

 
K. Gnkur. Başkanlığı İnönü salonunda yapılan 7 Nisan 1997 sözde BÇG toplantısına ait 

konuşmaların yer aldığı EL YAZISI toplantı tutanağı savcı Bilgili tarafından dosyadan çıkartılarak 

gizlenmiştir. 

 

Bir kısım sanıklara savcılık sorgusunda, 7 Nisan 1997 sözde BÇG toplantısına ait 

konuşmaların yer aldığı BİRİ EL YAZISI, DİĞERİ BİLGİSAYAR ÇIKTISI OLAN iki AYRI TOPLANTI 

TUTANAĞI gösterilmiş ve ifadeleri istenmiştir. Ancak daha sonra, toplantı tutanağının el yazısı 

olanı dava dosyasına konulmamış gizlenmiştir.Sanık Altaç Atılan’ın savunmasının savcılık 

soruşturmasını açıklayan kısmında bu husus yer almaktadır. Sanık tarafından mahkemeden bu el 

yazısı tutanağın kriminal incelemesinin yapılması istenmiştir. Ancak daha sonra savcı Bilgi 

tarafından dava dosyasından çıkartıldığı, dosyada bulunmadığı anlaşılmıştır.  Gerekçeli kararda, 

sanık savunmalarının özeti kısmının dışında mahkemenin bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme 

yapmadığı da görülmektedir. Delil gizlenmiştir (G.K.s.727). 7 Nisan 1997 tarihli toplantı 

tutanağının el yazması versiyonunun, müdafi eşliğinde yapılan savcılıktaki soruşturmada 

kendisine gösterildiğini söyleyen sanıklar; Altaç Atılan, Doğan Temel, Mustafa Babacan, Yücel 

Özsır’dır. 

 
L. FETÖ üyesi Muharrem Köse’nin “Genel Sekreterlik Tarihçesi” adı altında 30 Ocak 

2013 tarihli evrak ekinde gönderdiği sözde belgeler uydurmadır. Mahkeme, üzerinde, evrak 

numarası, hazırlayan ve onaylayan imzası, mühür, gizlilik derecesi, kategori damgası, arşiv kaydı 

bulunmayan, ancak Gnkur. Bşk.lığı resmi belgesi olarak gönderilen bu sözde belgeyi hükme esas 

almıştır.Ancak “Genel Sekreterlik Tarihçesi” adı altında tutulan bir tarihçe belgesi yoktur. 
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Genelkurmay Başkanlığında tutulan resmi ve tek tarihçe belgesi  ATASE D.Bşk.lığında süresiz 

kaydıyla saklanan “KOMUTANLIK TARİHÇESİ” dir.  Üstelik bu sözde “Genel Sekreterlik Tarihçesi”  

sansürlenip  çekilen fotokopileri adli emanete verilmiştir.  Üzerinde tahrifat yapılan / üretilen bu 

belge asılları yargıdan kaçırılmıştır.  

 

M. 4 Nisan 1997 tarihli “Çalışma Grubu Kurulması” konulu emrin dağıtım hanesinde 

“Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı” yazılı olmasına rağmen, FETÖ üyesi M.KÖSE 27 Ağustos 

2012 tarihli savcı Bilgili’ye gönderdiği yazıda “Genel Sekreterlik  Basın Halkla İlişkiler Daire 

Başkanlığına yazılan yazının incelemesi Genel Sekreterlik tarafından yapılmıştır” şeklinde 

dayanaksız, belgesiz, gerçek dışı bir tespit bulunmaktadır. Genel Sekreterlik Evrak Arşiv ve İmha 

Tutanaklarında böyle bir kayda rastlanmadığı, belge ile ilgili bir not ya da açıklama 

bulunmamaktadır. Bu belgenin 1997 yılında, yani 16 yıl evvel “gereği” olarak gönderilen Basın 

Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı dışında, kim tarafından incelendiğinin bilinmesi mümkün olmadığı 

gibi, FETÖ üyesi M.KÖSE’nin bu sözde tespite ilişkin bir belgesi yoktur.  Bu eylem, FETÖ üyeleri 

Bilgili-Köse kumpas işbirliğine örnektir.  

 
N. 29 Nisan 1997 tarihli BÇG Rapor Sistemi konulu belgenin Genelkurmay Genel 

Sekreterliğine “BİLGİ ” için gönderildiği hem gerekçeli kararın belge açıklamasında (G.K 3703), 

hem de klasörde bulunan belgede açıkça yer almasına rağmen, Mahkeme gerekçeli kararda  29 

Nisan 1997 tarihli BÇG Rapor Sistemi konulu belgenin kasıtla Gnkur. Genel Sekreterliğine Erol 

Özkasnak’a  “GEREĞİ İÇİN”  gönderildiği ifade ederek  hükme esas almıştır (G.K s.3709).  

 
O. Mahkeme gerekçeli kararda (s.2980-2981); 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekâtı 

konseptinden alıntı yaparak yaptığı değerlendirmede, konseptte olmayan kelime ekleyerek delil 

üretmiştir. Ancak, Batı Harekatı Konsepti 1. Durum a bendinde; “Milli Görüşçüler” ifadesinden 

sonra parantez içinde  “(REFAH PARTİSİ)” ifadesi yoktur (Bakınız G.K.s.2970).  Sahte olan bu 

belgede ikinci kez tahrifat yapılarak, parantez içinde “REFAH PARTİSİ” İFADESİ  EKLENMİŞTİR. 

 
P. Mahkeme gerekçeli kararda 6 Mayıs 1997 tarihli “Batı Harekâtı Konsepti” nin 

Jandarma Genel K.lığı imha tutanağı 81. Satırında yer aldığını ve imha edildiğini ifade ederek, 

Konseptin gerçek olduğuna karar vermiştir. Ancak, manipüle edildiği sanıklar tarafından ısrarla 

ifade edilen sözde 06 Mayıs 1997 tarihli “batı harekâtı konseptinin” dışında, Gnkur. 

Başkanlığının yayınladığı 9 Haziran 1997 tarihli bir başka “Batı Harekâtı Konsepti”  belgesinin 

olduğu tutanaktan anlaşılmaktadır. CD 5 deki sözde belge ile imha tutanağında yazılı belgelerin 

sayfa sayıları da aynı değildir. Bu nedenle; CD5 de yer alan 6 Mayıs 1997 tarihli “Batı Harekâtı 

Konsepti” ile imha tutanağında yer alan belgelerin birebir aynı olduğu söylenemez,  Bu 

durumda karara esas alınan 6 Mayıs 1997 tarihli belgenin mutlak belge olmadığı, CD5 içine 

manipüle edilerek monte edildiği ve tutanaktaki bilgilere rağmen mahkemenin delili çarpıttığı  

anlaşılmaktadır.   

 

Q.  131 klasör 259. Sayfada bulunan Jandarma Genel K.lığının arşiv malzemesi imha 

tutanağının 8.sayfası  81. satırında 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekatı Konsepti yazılı satırın sayfa 

adedini gösteren hanesi savcı Bilgili tarafından yapışkan “post-it” ile kapatılmıştır. Bu surette 

12 sayfadan ibaret olduğu ifade edilen “Batı Harekâtı Konseptinin” kaç sayfadan oluştuğu bilgisi 

karartılmış, gerekçeli kararda, CD5 deki belge ile imha edilen belgenin; gizli, tarih ve sayısının, 

konusunun ve ara numarasının uyuştuğu ve Jandarmada bulunan bir nüshasının imha edildiği 
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belirtilerek (131.klasör S:259, 173)” belgenin gerçek olduğu ifade edilmiştir. Mahkeme, 

belgelerin sayfa adetlerinin uyuşmadığını gizleyerek hükme dayanak almıştır. 

 

R. CD-5 de yer alan 27 Mayıs 1997 tarihli “Batı Eylem Planı” Belge gerekçeli kararda 

(Syf.2985); “Mahkeme bu sahte belgenin, Hava Kuvvetleri K.lığına ve J.Genel K.lığına 

gönderildiğini ve imha edildiğini, imha tutanağında evrak numarasının, tarihinin, konusunun ve 

gizlilik derecesinin uyuştuğunu belirterek, CD-5 içinde yer alan 1 sayfa kapak yazısı ve 19 sayfalık 

Plan eki ile birlikte belgenin Aslını görmeden imha edilen belgenin sadece evrak numarasına 

bakarak “BİREBİR AYNI OLDUĞUNA KARAR VERMİŞTİR.    

  
Ancak, CD-5 de yer alan 20 sayfalık “Batı Eylem Planı” ile imha edilen evrakların sayfa 

adetleri aynı değildir.  Jandarma Genel Komutanlığınca İmha Edilen “arşiv malzemesi envanteri” 

tutanağının (bkz. 131.kls. 198. Syf) 9. Sayfası 86 altıncı sırasında evrak numarası ile yer almakla 

birlikte, arşivlenen ve imha edilen sayfa adedinin 1 (bir) olduğu, yani evrakın 1 (bir ) sayfadan 

ibaret olduğu,  

 

Keza,  sözde Batı Eylem Planı evrakı, Hava Kuvvetleri K.lığının imha tutanağında da yer 

alan bilgilerden,  evrakın sıra no, çıkaran makam, evrak tarihi, desimal numarası ve konusunun 

uyuştuğu ancak sayfa adedi hakkında bir bilginin olmadığı gerekçeli karar 3011. sayfada yer alan 

imha edilen belgeden anlaşılmaktadır.Hava K.K.lığı imha tutanağında imha edilen belgelerin sayfa 

sayıları yazılı değildir. Sayfa adetleri uyuşmayan CD 5 içindeki sözde planın,  imha edilen belgeyle 

birebir aynı olmadığı açıktır. Mahkeme, bu gerçeği de gizlemiştir.     

 
S. Mahkeme Başkanı, Tanık İlnur Çevik’in ifadesini tamamlamasından sonra soru-

cevap kısmında, tanık beyan etmediği halde “bunu da demiştiniz”, “şu sanık demişti değil mi?” 

şeklinde tanığı yönlendirerek sanıklar aleyhine beyanda bulunmasını sağlamıştır.  

   

Tanık ifadesinde, Genelkurmay Başkanlığında geçen konuşmalara ilişkin “dediler”, 

“dediler ki” ifadelerini kullanıp doğrudan bir isim zikretmediği halde; Mahkeme başkanı  tanığa  

“..yanlış hatırlamıyorsam  Erol Özkasnak biz darbe yapacaktık ancak Amerikalılar engel oldu, 

söylediğiniz değil mi orayı biraz açar mısınız? Hani Amerikalılar engel oldu biz darbe yapacaktık 

bu 54.hükümet istifa etmeden önce size direk söylediği söz değil mi” sorusu ile tanığın bu yönde 

bir ifadesi olmadığı halde,  bir sanık ismi de vererek,  ne söylemesi gerektiği konusunda açık işaret 

verip, tanığı yönlendirmiştir. Mahkeme Başkanı ifadesini tamamlayan tanığa, o ana kadar “post-

modern darbe”  hakkında bir yorumda bulunmadığı ve zikretmediği halde diğer bir sorusunda 

"Sanıklardan veya silahlı kuvvetlerin içerisinden bu bir postmodern darbedir diye bir açıklama 

duydunuz mu? (G.K. s 2782) şeklinde, yine tanığın beyanda bulunmadığı bir konuyu işaret 

ederek yönlendirmiştir. Mahkeme Başkanı mahkemenin tarafsız ve adil yargılama yapmadığını 

tanığa önceden ezberletilmiş ifadesini hatırlatarak delil yaratılmak istendiğini de ortaya 

koymuştur (Bu konuşmalar 87. celse duruşma tutanağının 3. sayfasında bulunmaktadır).  

 
T. Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak’ın, 23 Haziran 1997 tarihinde yani  2 

Temmuz 1997 Sözde Batı Çalışma Grubu Özel Takdim Toplantısının yapıldığı tarihten 9 gün 

öncesinden başlamak üzere Ankara dışında  18 gün izinde olduğu, bu toplantıdan haberdar 

olmadığı ve bu toplantıya katılması için hiç kimseye vekâlet vermediği ve vekâlet verdiğine dair 

somut ve hukuki bir belge dosyada bulunmadığı halde, Erol Özkasnak’ın özel takdime 
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görevlendirmesi ile Genelkurmay Genel Sekreter vekilinin katıldığı ifade edilerek, belge ve 

deliller de değiştirilerek karara esas alınmıştır. (G.K. Syf. 3714) 

 
U. 2 Temmuz 1997 sözde BÇG Özel Takdim Toplantısı Genel Sekreterlik sözde 

tarihçesinin 2 Temmuz sayfasında ve iddianamenin 147. ve 1086. sayfasında “Batı Çalışma 

Grubunun katılımıyla özel takdim” şeklinde yazılı olmasına rağmen, mahkeme gerekçeli 

kararında sözde toplantıyı tarihçedeki ifadeyi değiştirip, “BÇG Özel takdimine Katılan General ve 

Amiraller” şeklinde yansıtmış, bu suretle bu toplantının BÇG tarafında yapılan özel takdim olduğu 

izlenimi yaratmıştır. Oysaki, bu sözde özel takdim (yapılmış olsa dahi) anlaşılacağı üzere her hangi 

bir konuda yapılan özel takdime BÇG nin de katılımının olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemenin bu 

saptırması kasıt ve delil karatma eylemi ile suç icat etmesidir (G.K.s.2939). 

 
V.   TSK İç Tehdit Dokümanı (29.Klasör) İddianame ve gerekçeli kararda, 464 sayfadan 

oluşan delil olarak sayılarak özetlenmesine ve bu belge ve belgenin bulunduğu ifade edilen 29. 

klasör dava dosyasında bulunmamaktadır.  

 

G.K.s 400 ve 3227’de;  “CD5 içinde yer alan TSK İç Tehdit Dokumanı  (29.KLASÖR) başlıklı, 

464 sayfadan oluşan, (CD5/BCG/HAYMANA/DOKUMAN/İCTEHDÖ Word belgesinden elde edilen” 

şeklinde ifade edilerek dosyaya dahil edilmiş olduğu görülmektedir. Ancak dosyada 29. klasör 

yoktur. Delil gizlenmiş,karartılmıştır. 

  

W. Dava dosyasının 32. Klasöründe 152 ile numaralanmış belgede; Cumartesi ve Pazar 

günlerine ayrılmış iki ekibe ait isim listesinin bulunduğu görülmektedir. Bu isimlerin Ankara 

Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet mensupları olduğu, bir kısmının FETÖ/PDY, Kozmik Büro, 

Ergenekon soruşturmasında görevi kötüye kullanma davalarında yargılanmakta olduğu ve OHAL 

Kararnamesiyle meslekten atıldığı anlaşılmıştır;  

                  
 

İLYAS VARLI,  HÜSEYİN TAŞYAPAR VE SİNAN YILDIZ:   İddianame savcısı Mustafa Bilgili’nin 
ve 121 Kişinin yargılandığı "Kozmik Odada Kumpas" davasının sanıklarından olduğu,  

 
NİZAMETTİN TUNCER: Ergenekon soruşturması kapsamında İşçi Partisi'nde (İP) yapılan 

aramalar sırasında görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle 

Mücadele Şubesi'nde görevli 10 polisin sanık olduğu davada yargılandığı, 
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ERŞİN ŞENYER:  2016 OHAL kararnamesi ile FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Emniyet 
Mensupları listesinde 302685 sicil numarası ile 6127. sırada meslekten çıkarıldığı anlaşılmıştır. 

 
Savcı Bilgili’nin bu FETÖ üyeleriyle birlikte, 28 Şubat kumpas davasını yürüttüğü ve bu örgüt 

listesini dava dosyasına SEHVEN karıştırarak dahil ettiği anlaşılmaktadır.  
  
X.  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin, Nisan 1998 tarihli Ankara gizli antetli 

CD 5 içinde yer alan belgede Başbakanlık direktifi gizlenerek, delil üretilmiştir.   (İddianame syf. 

837, G.K syf. 3186);  

 
İddianame s.837 ve G.K s.3186 da; “Bu belge MGK genel sekreterliğinin belgesi olarak 

tanıtılarak belgede;  Dine saygı nerede başlar? İrtica nerede başlar? İkisinin arasında sınır nedir? 

Denge nedir? İrticaya karşı duyarlı bir hükümetin yükümlülükleri nelerdir? Başlıklarından oluşan 9 

sayfa belge (9.Kls, 10.Kls.S:296-304”)” şeklinde tanıtılmıştır.  Ancak, bu belgenin 20 Mart 1998 

tarihli devam (ek) belgelerinde;  “KONU; BAŞBAKANIN MART 98 AYI MGK TOPLANTISINDA 

TARTIŞMAYA AÇACAĞINI BELİRTTİĞİ-……KONULARININ İNCELENMESİ.” İfadesinin bulunduğu, 

Mart 98 ayı MGK toplantısında bu konuların tartışılmasını ve incelenmesini Başbakanın (Mesut 

Yılmaz’ın) istediği, bu direktife istinaden bir çalışma yapıldığı (10.Kls.s.296-304) anlaşılmaktadır. 

Ancak hem savcı Bilgili hem de Mahkeme heyeti, belgede yer alan bu hususu gizleyerek, MGK 

Genel Sekreterliğinin kendi hesabına irtica konusunda bir çalışma yaptığı izlenimi yaratmış, bu 

belgeyi dava konusu suç ile ilişkilendirmeye çalışmıştır.  

 

23. TSK’DAN İHRAÇ EDİLEN TAMER TATAR TARAFINDAN FETÖ’CÜ CUMHURİYET SAVCISINA 

ELDEN TESLİM ETTİĞİ İDDİA EDİLEN  CD 5 /DWD VE DİJİTAL MATERYALLER; 

 

A. GENEL :  

 

Öncelikle, CD 5 DAHİL HİÇ BİR  DİJİTAL MATERYALİN ADLİ İMAJ KOPYASI SANIKLARA VE 

AVUKATLARINA VERİLMEMİŞTİR.  Gerekçeli kararda delil olarak ileri sürülen ve savcılığa teslim 

edildiği iddia edilen  DİĞER CD /DWD VE DİJİTAL MALZEMENİN  İSE HİÇ BİRİSİNİN ADLİ İMAJI 

ALINMAMIŞ  VE  CD 5 HARİÇ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMAMIŞTIR. DİJİTAL MATERYALLER 

CMK 134’E UYGUN DELİL NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR.  ISRARLI TALEPLERİMİZE RAĞMEN  CD 

5’İN ADLİ İMAJ KOPYASI DEĞİL, BİR BUÇUK YIL  SONRA  SADECE BASİT BİR KOPYASI SANIK VE 

AVUKATLARINA VERİLMİŞTİR. ADİL YARGILANMA HAKKI AÇIK BİÇİMDE İHLAL EDİLMİŞTİR.  

Kumpas davalarının vazgeçilmez malzemesi olan CD’ler bu davada da atılı suçun temel 

dayanağıdır.  Bütün düzmece delillerin kaydedildiği Tamer Tatar’ın FETÖ üyesi savcı Hüseyin 

Ayar’a teslim ettiği iddia edilen CD5, Genelkurmay Başkanlığının  amblemi ve Gnkur. MEBS 

Başkanlığının logosu bulunan,  CD’nin şeffaf kısmında fabrika üretimi ile ilgili olduğu anlaşılan 

lazerle A5J2112222525 numarası ve  “SERİ NO:” baskı yazısının altında “A3278” el yazısı (seri 

numarası) bulunan  dijital materyaldir.  

Müşteki Tamer Tatar’ın 20 Aralık 2011 tarihinde FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar’a, biri CD5 

olan 2 adet CD teslim ettiğine dair bir belge bulunmadığı, hem tutanaklardan hem de Tamer 

Tatar’ın hukuken geçerli beyanları ile  anlaşılmaktadır. Tamer Tatar’ın  teslim ettiği iddia edilen 

CD 5 üzerinde Gnkur Başkanlığı  amblemi ve MEBS Başkanlığı logosu ve seri numarası yazılı 

olduğu yönünde teslim tutanaklarında hiçbir açıklama yoktur. Gnkur Başkanlığı o dönemki 
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kayıtlarında yer alan herhangi bir seri numarasının elle yazılarak ve Gnkur Başkanlığı ile Gnkur 

MEBS Başkanlığı logosu ile birlikte CD üzerine kapak baskı ile sahte olarak hazırlanması 

mümkündür. Ayrıca CD 5’in üzerindeki logoların doğrudan CD üzerine dijital baskı mı, yoksa  

yapışkan kağıda baskı ile üretilerek CD üzerine yapıştırılmış olup olmadığı iddianamede ve 

gerekçeli kararda açıklanmamıştır.  CD üzerindeki logoların DİJİTAL BASKI İLE SAHTE OLARAK 

ÜRETİLMESİ MÜMKÜNDÜR. BU YÖNDE BİR ARAŞTIRMA YAPILMAMIŞTIR. HATTA CD 5’İN BİR 

GÖRÜNTÜSÜ DAVA DOSYASINDA DA BULUNMAMAKTADIR.  Gnkur Başkanlığına ait bir CD 

izlenimi yaratılması olasılığı oldukça yüksektir.  Bu husus aşağıdaki başlıkta açıklanmıştır.  

Konunun araştırılması yönünde Gnkur. Başkanlığına yapılan ısrarlı müracaatlar sonucunda 

Gnkur. Başkanlığının 24 Şubat 2014 gün ve ADMÜŞ:26702250-9140-70-14/M.O.A. yazısı ile söz 

konusu CD’nin Gnkur. Karargahı dışına nasıl çıkarıldığı (böyle bir CD var ise) konusunda 

soruşturma açıldığı öğrenilmiştir. Gnkur Başkanlığının yazısından yaptığımız alıntı aşağıdadır : 

 

 
 

 

Yapılan soruşturmanın akıbeti konusunda Gnkur.Başkanlığına tekrar bilgi talebinde 

bulunulmuş ve Gnkur. Askeri savcılığından aşağıda alıntısını yaptığımız cevabi yazı alınmıştır. 

Yazıda özetle, “Genelkurmay MEBS Bşk.lığı lıogolu CD’nin karargah dışına çıkarılması olayına 

ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, soruşturma konusunun aydınlatılabilmesi 

maksadıyla gerekli soruşturma işlemlerinin yapıldığı, ilgili olabilecek kişilerin ifadelerinin tespit 

edildiği, ilgili olabilecek birimlerden bilgi talep edildiği ve soruşturmanın halen devam etmekte 

olduğu” şeklinde aşağıdaki yanıt alınmıştır. 
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CD5’e ilişkin en son bilgi talebi 25 Haziran 2018 tarihinde yapılmış olup, Gnkur. Başkanlığının 

aşağıda alıntısını yaptığımız 27 Haziran 2018 tarihli cevabi yazısında “İlgili Mahkeme tarafından 

talimat verilmesi durumunda işlem yapılabileceği”  bildirilmiştir. 
 

Üzerinde elle “A.3278” seri numarası yazılı  CD 5’in Gnkur  karargahı dışına çıkartılması ile 

ilgili Gnkur Askeri savcılığının yürüttüğü soruşturma ve verilen görevsizlik kararı, Ankara 

C.Başsavcılığına verilen dilekçe ile 7 yıldır sürüncemede bırakılan söz konusu soruşturmanın 

safahati dilekçemizin “20.ZZZ. 1).” maddesinde detayları ile açıklanmıştır.  

  

Gnkur Başkanlığı ile yine bilgi edinme kapsamında yapılan diğer yazışmalardan Gnkur. 

Karargâhındaki bütün bilgisayarların 2004 yılından itibaren ‘Merkezi Server (Ana Sunucu) 

sistemine bağlandığı, 2004 yılından itibaren Gnkur Karargâhında yapılan bütün yazışmaların 

Merkezi Sunucuda bulunduğunu ancak CD5’e kayıtlı dijital medyanın Ana Sunucuda 

bulunmadığı bildirilmiştir. BURADAN, CD5’E YÜKLEMELERİN GNKUR. KARARGAHI DIŞINDA 

YAPILDIĞI  VE KARARGAHTA BAĞIMSIZ BİLGİSAYAR BULUNMADIĞI KESİN OLARAK ORTAYA 

ÇIKMIŞTIR. 

 

 Gnkur Askeri Savcılığınca yapılan soruşturmada da (2013/325 E, 2016/16 K)  sahte CD 5’in 

Genkur Başkanlığında 25.05.2007 tarihinde her hangi bir bilgisayarda yazma işlemi yapıldığına 

dair HER HANGİ BİR İZE RASTLANMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. Savcılık kararından alıntı 

aşağıdadır;  
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Balyoz kumpas davasında da olduğu gibi söz konusu CD’ye sahte belgelerle birlikte suç 

unsuru bulunmayan ilgisiz  gerçek belgeler de taranarak (JPEG dosyası olarak) yüklenmiş, bu 

suretle sahte belgeler için gerçek algısı yaratılmak  istenmiştir. Sahte belgelerin gerçek olduğunu 

somut bulgularla ortaya konmasının olanaksızlığını bilen davayı kotaranlar imha tutanaklarını da 

tahrif etmek/sahte olarak yeniden üretmek suretiyle delil yaratmaya çalıştıkları da tespit 

edilmiştir. Bu husus her bir belge ile ilgili başlıkta detaylarıyla açıklanmıştır. 

   

Diğer kumpas davalarında olduğu gibi sahte delilleri esas alarak iddianameyi hazırlayan, 

davayı açan, sanıkların tutuklanmalarına ve tutukluluklarının devamına karar veren  toplam 5 

Savcı ve 12 Hâkim, şu anda ya meslekten ihraç edilmiştir, ya tutuklu olarak yargılanmakta ya 

hükümlüdür ya da firardadır. FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin Genelkurmay antetli 5 numaralı CD’yi 

‘usülen’ inceletmek için tayin ettiği TÜBİTAK üyesi üç bilirkişi de meslekten ihraç edilmiş ve 

firardadır.   

 

Savcılık 28 Şubat Davasının kotarılmasında, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhının belirli 

birimlerinde görevli personel ile aktif iş birliği yapmıştır. Dava soruşturmasının yapıldığı 2011-

2013 döneminde  FETÖ üyesi (savcı) Bilgili ile iş birliğinde bulunan personelin tümü, 15 Temmuz 

darbe girişimi ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları gerekçesi ile TSK’den 

ihraç edilmişlerdir. Bunlar soruşturma döneminde Genelkurmay Adli Müşavirliği, Genelkurmay 

Genel Sekreterliği ve Personel Başkanlığında görev yapanlar ile Hava K.K.lığı ve Jandarma Genel 

Komutanlığı Karargahında görev yapan bir kısım personeldir.  

 

Dava dosyasında mevcut sanık talepleri incelemesinden görüleceği üzere davanın kumpas 

delili CD5’in imajının alınarak bir suretinin verilmesi yolunda yapılan talepler, belgeler 

üzerindeki kısıtlamanın kalkmasından 1,5 yıl geçtikten sonra, ADLİ  İMAJ KOPYASI DEĞİL SADECE 

BASİT KOPYASI VERİLMİŞTİR. BU BASİT KOPYA İLE  CD’nin delil niteliği bulunmadığı yönünde 

uzman mütalaası alma imkanı bulan sanıklar, bu hususu belirterek aynı konuda mahkemenin de 

bağımsız bilirkişi heyeti tespitini istemişlerdir. Değiştirilen Mahkeme Heyeti Başkanı Fevzi Şıngar 

talebi uygun görmüş ve Ortadoğu Teknik Üniversitesinden tayin edilen üç kişilik uzman ‘Bilirkişi 

Heyetine’ söz konusu CD incelettirilmiştir. Duruşmada özeti okunan Bilir Kişi Heyeti Raporunda 

CD’de manipülatif bulgular saptayarak CD’deki dijital belgelerin hukuki açıdan delil niteliği 

bulunmadığı yönünde rapor vermiştir.  

 

       Kumpas delili CD5’e kayıtlı dijital medya temel olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir.  
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BİRİNCİ GRUPTA; bilgisayarda bir dosyanın (Word Dosyası)  açılıp yazılan bir metnin söz 

konusu CD’ye kayıt edilmesi şeklinde olanlar yer almaktadır. Bu durumdaki dijital belgede imza 

bulunmamakta ancak dosyanın üst verilerine girildiğinde yazarı/son kaydedeni ve tarih/saat 

bilgileri yer almaktadır. Bu bilgiler teknik olarak bilgisayar kullanmasını bilen herkes tarafından 

rahatlıkla değiştirilebilecek bilgilerdir.  

 

İKİNCİ GRUPTA OLANLAR İSE;  taranmış dijitallerden oluşmaktadır. Bu tür dijital belgeler de 

ikiye ayrılmaktadır. Birinci grupta gerçek bir belgenin tahrif edilmesini müteakip taranarak CD’ye 

yüklenmesi suretiyle, ikinci grupta ise bilgisayarda uydurma bir belge hazırlanarak imza hanesine 

gerçek bir belgeden yetkilinin imzası resim olarak kopyalanarak yapıştırılması ya da imza 

kopyalama makinesi ile imza yazdırılmış olanlardır. Sahtekarlığın kolayca belirlenmesini 

önlemek için de ayni belge taranıp  CD’ye yüklenerek işlemin tamamlandığı anlaşılmaktadır.  

 

 Hangi bilgisayarda oluşturulduğu bilinmeyen, sanıklarla bir illiyet bağı tespit edilmeyen 

TSK’ne karşı kumpas davalarının kotarıldığı 2007 yılı içerisinde ve sonrasında oluşturulduğu sabit 

olan dijitallerin delil niteliği bulunmadığı yönündeki uzman mütalaası ve Bilirkişi Heyeti 

raporlarına Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince itibar edilmemiştir. Buna karşılık, duruşmalarda 

sanıklar ve müdafileri tarafından CD5/DWD ve içinde yer alan belgelerin delil niteliği 

bulunmadığı, ayrıntılı olarak ispat edilmiştir. Buna rağmen CD5 /DWD ve içinde yer alan belgeler, 

benzer sahte belgelerle birlikte hukuka aykırı olarak  gerekçeli karara dayanak yapılmıştır.  

 

Söz konusu CD5/DWD, Fethullah Gülen Cemaati mensubiyeti nedeniyle TSK’dan ihraç edilen 

Tamer Tatar adlı bir şahıs tarafından FETÖ’cü Cumhuriyet Savcısına elden teslim edilmiştir. Dava 

dosyasında Tamer Tatar Müşteki olarak 664. sırada yer almakta (G.K.s.2555) ve dosyada sözde 

mağduriyet sebebi olarak ‘Fethullah Gülen Tarikatı mensubu’ olmasından dolayı TSK’dan ihraç 

edildiği açıkça yer almaktadır.  

 

Değiştirilen Mahkeme Heyetince Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uzmanlarından oluşan bir 

heyete incelettirilen CD5 hakkında heyet,  mahkemeye hukuki delil olarak kullanılamayacağı 

yönünde kapsamlı bir rapor sunmuş,  ancak  hükmü veren son Mahkeme Heyeti söz konusu 

Bilirkişi Raporuna itibar etmemiştir. Hükmü veren mahkeme heyetinin sahteliğine itibar 

etmediği CD5 ve içinde yer alan belgelerin sahteliğini açıkça ortaya koyan hususlar dilekçemizin 

“20.YYY.” ve ”20.ZZZ.” maddesinde teknik ve hukuki yönleriyle detaylı olarak açıklanmıştır.  

 

B. CD 5 ÜZERİNDEKİ “A.3278” SERİ NUMARASININ BARKOD ŞEKLİNDE YAPIŞIK OLMASI 

GEREKİR İKEN EL YAZISIDIR. BARKOD YAPIŞMAYAN CD LERİN DEĞER KAZANMADIĞI ASKERİ 

SAVCILIK SORUŞTURMA EVRAKINDAN ANLAŞILMAKTADIR; 

 

Bir kısım sanık ve avukatlarının adli emanette gördüğü, iddianame ve gerekçeli kararda tarif 

edilen CD 5 üzerinde;  Gnkur Başkanlığı amblemi (baskı), Gnkur MEBS Başkanlığı logosu (baskı),  

CD’nin orta şeffaf kısmında  fabrika üretiminden kaynaklı MEBS Başkanlığı ile ilgisi bulunmayan 

lazer yazıcı ile “A5J2112222525”  yazısı,  “SERİ NO” baskılı yazı altında  (el ile) yazılmış “A3278” 

numarasının bulunduğu anlaşılmaktadır.  
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El yazısı “A3278” numarasının, CD seri numarası olarak MEBS Başkanlığınca tahsis edilen CD 

SERİ NUMARASI (BARKOD NUMARASI) olduğu, iddianameden, gerekçeli karardan ve Gnkur 

Askeri Savcılığının soruşturma evrakından (2 Eylül 2016 tarih 2013/325 E ve 2016/16 K) 

anlaşılmaktadır. 

 

Soruşturma evrakında; Gnkur MEBS Başkanlığınca “A3278”  SERİ NUMARASININ BASILI 

BARKOD ŞEKLİNDE VERİLDİĞİ VE CD ÜZERİNE YAPIŞTIRILDIĞI, CD NİN BU BARKOD 

YAPIŞTIRILDIKTAN SONRA DEĞER KAZANDIĞI İFADE EDİLMEKTEDİR. 

 

Ancak, ne iddianamede ne de gerekçeli kararda CD 5 üzerinde “SERİ NO: A3278” ŞEKLİNDE 

BİR BARKODUN YAPIŞTIRILMIŞ OLDUĞUNDAN SÖZ EDİLMEMEKTEDİR.“A.3278” NUMARASININ  

YAZI OLDUĞU BELİRTİLMEKTEDİR. BU NUMARANIN BASKI OLMA İHTİMALi, 

BULUNMADIĞINDAN EL YAZISI OLDUĞU AÇIKTIR. Gnkur AskeriSavcılığının CD 5 ile ilgili 

kararından alıntı aşağıdadır;  

 

  

 

                           

Soruşturma evrakında; Gnkur MEBS Başkanlığınca “A3278”  SERİ NUMARASININ BASILI 

BARKOD ŞEKLİNDE VERİLDİĞİ VE CD ÜZERİNE YAPIŞTIRILDIĞI, CD NİN BU BARKOD 

YAPIŞTIRILDIKTAN SONRA DEĞER KAZANDIĞI İFADE EDİLMEKTEDİR. ANCAK CD 5 ÜZERİNDE  

YAPIŞKAN BİR BARKOD YOKTUR. “A3278” (EL İLE) YAZILMIŞTIR. YANİ CD DEĞER 

KAZANMAMIŞTIR.  Adli Emanette bulunan CD 5’in  görüntüsü aşağıdadır;     
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C. CD 5 ÜZERİNDE YAZILI OLAN “A.3278” SERİ NUMARASI  ŞÜPHELİDİR (UYDURMADIR);   

 

Gnkur.MEBS Başkanlığınca verildiği ifade edilen, CD 5 üzerinde bulunan BİR HARF DÖRT 

RAKAMLI “A3278” seri numarası,  diğer CD seri numaraları ile uyumsuzdur. OYSA  GERÇEK 

GNKUR BAŞKANLIĞINA AİT CD LER ÜZERİNDE BİR HARF  BEŞ RAKAMLI SERİ NUMARASININ 

BULUNDUĞU ANLAŞILMAKTADIR. Bu husus iddianamede, şüphelilerden ele geçen Gnkur 

Başkanlığına ait diğer CD lerin tanımlamasında yer almaktadır.  

 

İddianame sayfa 1636 (word sayfa numarası);  “Üzerinde Genelkurmay Karargâhı başlıklı ve 

antetli Per.Bşk.lığı, Gen./Amr.Oryantasyon Semineri konulu A24113 seri no.lu 801 ile 

numaralandırılan, Gizli gizlilik dereceli virüs kontrolü yapılan 13 Ocak 2005 tarihinde oluşturulan 

CD'nin çözümüne ilişkin 11/02/2013 gün ve 16 sayfadan oluşan araştırma tutanağı ve CD'den 

çıkan power point ve word sayfalarında özetle;”  

 

İddianame sayfa 1636 (word sayfa numarası);  “Şüphelinin ikametinde yapılan aramada elde 

edilen üzerinde Genelkurmay Karargahı başlıklı ve antetli Eğt. D. Gen./Amiral Ory. Seminer 

Takdimleri (2001 Yılı) konulu A.04358 seri no.lu 663 ile numaralandırılan, Gizli gizlilik dereceli 

virüs kontrolü yapılmıştır yazılı CD içeriğinde özetle; “  şeklinde Gnkur Başkanlığının 2001 VE 2005 

YILLARINA AİT CD LER  SERİ NUMARALARI İLE BİRLİKTE TANIMLANMIŞTIR. 

İddianamede yer alan yukarıda bilgilere göre, 2001 yılında CD seri numarasının “A.04358” 

olarak verildiği,  ilk rakamı “sıfır” olacak şekilde beş haneli  kullanıldığı,  ve en önemlisi 2001 

yılında seri numaralarının “4.000” seviyesine ulaştığı görülmektedir.  

 

    A 3278 
Asetat kalemi ile       

elle yazılıdır 

BARKOD YOKTUR 

      A5J2112222525 

Firmanın Lazer ile yazılmış 
ticari ürün kodu. Gnkur 
Başkanlığı ile bir ilgisi yok. 
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Yine aynı şekilde 2005 yılında CD seri numarasının “A.24113” olarak verildiği,  beş haneli  

kullanıldığı,  2005 yılında seri numaralarının “24.000” seviyesine ulaştığı görülmektedir.  Özetle;  

 

2001  YILINDA ………. A.04358 (dört bin mertebesi) 

2005  YILINDA ………. A.24113  (yirmidört bin mertebesi) seri numaraları verilmiştir.  

 

2007 YILINDA (ÜÇ BİN MERTEBELİ) 3278 SERİ NUMARASININ VERİLMESİ MÜMKÜN 

DEĞİLDİR.  BU UYDURMA SERİ NUMARASININ GNKUR MEBS BAŞKANLIĞI KAYDI DA YOKTUR 

(açıklama aşağıdaki başlıktadır) 

 

Gnkur.MEBS Başkanlığından 2007 yılında teslim alındığı iddia edilen CD 5  SERİ 

NUMARASININ “24.000” RAKAMININ ÜZERİNE ÇIKMASI VE 5 HANELİ OLMASI GEREKTİĞİ 

AÇIKTIR.  CD ÜZERİNDEKİ  “A.3278” SERİ NUMARASI UYDURMADIR.   

 

2005-2007 yılları arasında Gnkur Başkanlığı antetli CD lere Gnkur MEBS Başkanlığınca 

verilen seri numaralarının hangi rakamsal değer aralığında oldukları ve 2007 yılında CD 

üzerlerine basılan logoların (Gnkur ve MEBS) yapışkanlı sticker  mı? yoksa doğrudan serigrafik 

baskı ile mi yapıldığı  GNKUR BAŞKANLIĞINDAN SORULMALI VE DOSYAYA DAHİL EDİLMELİDİR. 

Gnkur Başkanlığının kurumsal CD lerinin hangi özelliklere (seri no, logo, baskı, barkod ve Gnkur 

Bşk.lığı yönergesindeki  kurumsal CD tarifi) sahip olması gerektiği mahkemece sorgulanmamıştır.  

 

D.  “A.3278” SERİ NUMARASININ GNKUR MEBS BAŞKANLIĞINDA ARŞİV KAYDI YOKTUR. 

“A 3278” 2007 YILINDA AİT  CD SERİ NUMARASI DEĞİLDİR. CD 5 GNKUR BAŞKANLIĞININ RESMİ 

CD Sİ DEĞİLDİR. CD 5 İÇİNDEKİ HİÇ BİR SÖZDE BELGENİN SANIKLAR VE GNKUR BAŞKANLIĞINA 

AİT OLDUĞU  İLERİ SÜRÜLEMEZ.  

 

GNKUR MEBS BAŞKANLIĞINCA 2007 YILINDA VERİLMİŞ “A3278” CD SERİ NUMARASI 

YOKTUR.  

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Gnkur Başkanlığının 15 Aralık 2012 tarih ve 

6451378 sayılı yazısı ile;  

 

“GNKUR.MEBS BAŞKANLIĞI EVRAK ZİMMET DEFTERİ İLE ARŞİV TUTANAKLARINDA ÇIKAN 

İNCELEMEDE “A3278 SERİ NUMARALI CD YE İLİŞKİN HERHANGİ BİR BİLGİ VE BELGEYE 

RASTLANILMAMIŞTIR.”  cevabı verilmiştir. 

 

BU RESMİ CEVAPLA BİRLİKTE CD 5 İN;  GNKUR BAŞKANLIĞINA AİT OLMADIĞI, RASTGELE 

BİR SERİ NUMARASI VERİLEREK ÜRETİLEN VE ÜZERİNE LOGO BASILAN, GNKUR BAŞKANLIĞI 

KARARGAHI DIŞINDA YÜKLENEN BİR KUMPAS CD Sİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR. CD 5 

İÇİNDEKİ HİÇ BİR SÖZDE BELGENİN SANIKLAR VE GNKUR BAŞKANLIĞINA AİT OLDUĞU NE 

HUKUKEN NE DE TEKNİK OLARAK İLERİ SÜRÜLEMEZ.  

 

Bu resmi yazı, hem savcılıkta bulunması, hem de kovuşturma aşamasında mahkemeye delil 

olarak sunulmasına rağmen, bu açık belgeye gerekçeli kararda  soruşturma ya da kovuşturma 

aşamasında gelen belgeler başlığı altında yer verilmemiş, gizlenmiştir (konu dilekçemizin 
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“20.ZZ”ve”20.LLL.”maddelerinde açıklanmıştır). Gnkur.Başkanlığının 15 Aralık 2012 tarihli yazısı 

aşağıdadır;  
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Gnkur MEBS Başkanlığında “A3278” seri (barkod) numaralı CD ye ait herhangi bir bilgi ya da 

belgenin arşivde bulunamaması ile birlikte, “A3278” seri numaralı CD nin Gnkur Karargah Destek 

Kıtaları Grup Komutanlığına ya da alt birimlerine MEBS Başkanlığı tarafından teslim edildiğine 

dair hiçbir kaydın bulunmadığı Gnkur Askeri Savcılığının konu ile ilgili soruşturmasında da 

tespit edilmiştir.  

 

Tek kayıt Hüseyin Alaçam’ın Mahmut Kıskacı’ya 50 adet CD teslim ettiğini gösterir Gnkur 

Karargah Destek Kıtaları Grup Komutanlığının sarf malzemelerine ait sözde teslim defteridir. 

Yani TEK TEK SAYFALARDAN OLUŞAN SARF MALZEMESİNE AİT DEĞERSİZ BİR TUTANAK (10 YIL 

BOYUNCA SAKLAMIŞTIR (!)  Soruşturma dosyasından alıntılar aşağıdadır;  

 

 

 
 

 
 

ANCAK BU BİLGİLERDEN AÇIKÇA ANLAŞILDIĞI GİBİ,  BEŞ RAKAMLI OLMASI GEREKEN 

“A3278” SERİ (BARKOD) NUMARALI CD (5) MEBS BAŞKANLIĞINI ARŞİV KAYITLARINDA YOKTUR.  

4 RAKAMLI CD SERİ NUMARASI UYDURMADIR.  

 

Hüseyin Alaçam’ın, içinde “A.3278” seri numaralı CD de olan 50 adet CD’yi Mahmut 

Kıskacı’ya teslim ettiğini gösterdiği iddia edilen Gnkur Karargah Destek Kıtaları Grup 

Komutanlığının sarf malzemelerine ait teslim defteri TAHRİF EDİLMİŞ SÖZDE DEFTERDİR 

(SAYFADIR). 2007 YILINDA A.3278” CD SERİ NUMARASININ VERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. 

GNKUR MEBS BAŞKANLIĞINDA BU YÖNDE BİR KAYIT DA YOKTUR.  

 

Gnkur Karargah Destek Kıtaları Grup Komutanlığının sarf malzemelerine ait söz konusu 

belge 4982 S.K. kapsamında istenmiş ve dosyaya sunulmuştur. SÖZ KONUSU BELGENİN, 

ÜZERİNDE TARİH BULUNMADIĞI, YETKİLİ AMİRİN RESMİ ONAYI OLMADIĞI, TEK TEK 
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SAYFALARDAN İBARET OLDUĞU, SÖZDE BELGEDE YÖNERGEYE VE USÜLE AYKIRI ÇELİŞKİLER 

BULUNDUĞU, RESMİ NİTELİK TAŞIMADIĞI  GÖRÜLMEKTEDİR. Söz konusu belge aşağıdadır;  

 

 
 

 

 

Hangi tarihte düzenlendiği belli olmayan sözde sayfada, CD seri numaralarının 2.993 den 

başlayarak 3.167 ye kadar devam ettiği, sonra aniden 53.301 (elli üçbin üçyüz bir) seri 

numarasına atladığı, 61.101 rakamına ulaştan sonra, tekrar 3.187 rakamına düştüğü 

görülmektedir. Bu anlamsız seri numaralarının hiçbir mantıksal anlamı olmadığı gibi, yönergeye 

de aykırıdır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, CD seri numaraları ardışık rakamları takip eden bir sıra 

içinde verilmektedir. Hangi tarihe ait olduğu belli olmayan bu sözde belgenin, resmi belge niteliği 

olmadığı gibi, tutarlı bir belge de değildir.    

 

Yukarıdaki sözde belge, 4982 S.K. kapsamında sanık avukatı tarafından 10 Temmuz 2012 

tarihli dilekçe ile talep edilmiş, Gnkur Destek Kıtaları Grup Komutan Vekili İkmal Albay Alaattin 

Daşdemir imzalı 25 Aralık 2012 tarih, 1926 sayılı yazı ve M.Köse imzalı 23 Ekim 2013 tarih, 1023 

sayılı yazı ile sanık avukatına gönderilmiş ve mahkemeye sunulmuştur.  

 

Mahkeme, tek sözde belge olan barkodsuz ve tarihsiz CD sarf/teslim sayfasını, Gnkur 

Başkanlığında 2007 yılında CD lere verilen seri numaralarının hangi değer aralığında olduğunu, 

CD lere seri numarasının verilme usüllerini, CD kullanımı, dağıtımı ve sarf esaslarını belirleyen 

ilgili yönergeyi,  CD lerin nereden ve nasıl temin edildiğini,  amblem ve barkodların nerede ve 

nasıl üretttirildiğini (piyasa vs.) Gnkur Başkanlığından isteyip dosyaya dahil etmemiştir.  Esasen 

CD 5’ in Gnkur Başkanlığına ait olup olmamasının bir anlamı ve değeri de yoktur. 3278 SERİ 

NUMARALI CD 5’İN GNKUR j BAŞKANLIKLARINA VE İÇ GÜVENLİK HAREKAT DAİRE 

     BELGENİN DÜZENLENME TARİHİ BELLİ DEĞİL 

61.101 

3.278 

(CD 5) 

 

 

2.993 

53.301 
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BAŞKANLIĞINA VERİLMEDİĞİ VE BU BİRİMLERDE KULLANILMADIĞI, GENKUR DES.KT. GRUP 

KOMUTANLIĞINDA KULLANILDIĞI YA DA KAYBOLDUĞU, BU TARİHİN DE KESİNLİKLE 2007 

OLMADIĞI, 1999-2000 YILLARI OLDUĞU, SAHTE CD 5’İN  GNKUR BAŞKANLIĞINDA 2007 YILINDA 

YAZDIRILMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR.  

 

E. TAMER TATAR  İSTANBUL C.SAVCISI (FETÖ’CÜ) HÜSEYİN AYAR’A 20.12.2011 TARİHİNDE  

ÜZERİNDE GNKUR MEBS BAŞKANLIĞI LOGOSU  BULUNAN CD (5)  DAHİL HERHANGİ BİR DİJİTAL 

MATERYAL TESLİM ETMEMİŞTİR. TAMER TATAR’IN 80.CELSEDE SEGBİS İLE VERDİĞİ İFADESİ  VE 

ÇELİŞKİLERİ GEREKÇELİ KARARDA GİZLENMİŞTİR.  

 

Müşteki Tamer Tatar’ın mahkemede SEGBİS ile verdiği hukuken geçerli beyanları ve teslim 

tutanaklarından, Tamer Tatar’ın FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar’a  üzerinde Gnkur MEBS 

Başkanlığı logosu ve seri numarası yazılı ofset kağıt yapıştırılmış olan bir CD (CD5) teslim 

etmediği, hatta herhangi bir dijital malzeme dahi teslim etmediği anlaşılmaktadır;    

 

1) Tamer Tatar FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar’a 20.12.2011 tarihinde CD teslim 

etmemiştir;  

 

Tamer Tatar, tanımadığı (!) Ahmet Yılmaz isimli bir şahsın kendisine gönderdiği kargo poşeti 

içinde içinde sadece “sayın..” ile başlayan  imzasız bilgisayar çıktısı bir yazı , ”GİZLİ” ibareli birkaç 

evrak ve birkaç isim yazılı olduğunu gördüğünü ve daha başka bir inceleme yapmadan  

ERGENEKON BELGELERİ ZANNEDEREK  20.12.2011 tarihinde FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar’a 

teslim ettiğini ifade ettiği sözde belgelerle ilgili olarak aşağıdaki tutanak tanzim edilmiştir (Kls.3 

s.185);  
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20.12.2011 tarihli yukarıdaki tutanakta; Tamer Tatar’ın “2 ADET CD’Yİ TARAFINIZA İBRAZ 

EDİYORUM” ifadesinin yer aldığı görülmektedir. Yani tutanağa göre Tamer Tatar 2 adet CD yi 

sayım dökümde görmüş ve kendisi 2 adet CD ibraz ettiğini bizzat beyan etmiştir. Ancak durum 

böyle değildir;  

 

Tamer Tatar, SEGBİS ile 80.celsede mahkemede verdiği hukuken geçerli beyanında, kendisine 

gelen kargo poşeti içinde ve sayım dökümde CD görmediğini, FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar’a 

BİR ADET CD TESLİM ETMİŞ OLDUĞUNU DA DAHA SONRA MEDYADAN ÖĞRENDİĞİNİ 

DEFALARCA BEYAN ETMİŞTİR. Yani Tamer Tatar’ın savcı Hüseyin Ayar’a CD teslim etmediği ve 

tutanakta yer alan  “2 adet CD’yi tarafınıza ibraz ediyorum” şeklinde bir beyanda bulunmadığı 

anlaşılmaktadır. Ayrıca, Tamer Tatar daha sonra 1 ADET CD teslim ettiğini medyadan öğrendim 

demekle de tutanakta yazılı olan “2 ADET CD” ifadesini dahi yalanlamaktadır.  Mahkeme 

heyetinin gerekçeli karara dahil etmediği Tamer Tatar’ın 80.celsedeki beyanından alıntılar 

aşağıdadır;  

 

80.Celse tutanağı syf.84;  

“Mahkeme Başkanı: "Bunu kim gönderdi sana? Kim yazıyordu?”  

Tamer Tatar: "Gönderide Ahmet Yılmaz isimli bir kişinin gönderdiği Yenimahalle Ankara’dan.” 
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Tamer Tatar: "Ben işyerime gönderilmiş sekreter tarafından alınmıştı daha sonra açtığımda içinde gizli 

belgeler vardı. Üstünde de bir mektup vardı bunların işte Savcılık, adli makamlara ulaştırılmasıyla ilgili 

ben de bunun üzerine adli makamlara götürdüm, teslim ettim.” 

Tamer Tatar: "Evet. Belgelerin içeriği hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. Sadece gizli ibare 

görmüştüm. Birkaç isim gördüm onun dışında da çok incelemedim belgeleri.” 

Tamer Tatar: "Ben CD olduğundan haberim yoktu. Daha sonra öğrendim ben de bunu medya 

yolu ile öğrendim yani içinde ne olduğunu da bilmiyorum..” 

                                                             ***** 

80.Celse tutanağı syf.86;  

Av.Aydın Akpınar: "Bir kısım sanıklar müdafii Avukat Aydın Akpınar.  Tamer Tatar, siz biraz önce 

ifadenizde CD’yi görmediğinizi ve savcı sırasında tutanak yapılırken o tutanakta o cd ye farkettiğimi, 

farkettim dediniz fakat daha sonra da basından böyle bir cd nin olduğunu öğrendim dediniz, o 

ifadenizden sonra da. Halbuki aşamalardaki beyanınızda da teslim ettiğim belgeler arasında bir tane CD 

vardı diyorsunuz. Hangi beyanınız doğru?”  

 

Tamer Tatar: "Şimdi ben medyada okuyunca o tutanağa baktım tutanakta bir CD olduğunu 

gördüm ama hatırlamıyordum yani o dokümanlar içinde bir CD olduğunuteslim ederken, yani medyada 

okuyana kadar hatırlamıyordum öyle bir CD olduğunu, o beş…” 

 Av.Aydın Akpınar: "Burdan şöyle bir sonuç çıkıyor, Savcılıkta düzenlenen tutanağı okumadan mı 

imzaladınız?”  

                                                        ***** 

80.Celse tutanağı syf.89;  

 

Av.Ümit Kara: "Savcı veya yetkililerle onun talimatlandırdığı kollukla beraber miydiniz bizatihi sayım ve 

dökümde bulundunuz mu?”  

Tamer Tatar: "Yani ben orada bulundum tabii teslim ederken oradaydım yazdılar ama ben sayısını 

falan çok net hatırlamıyorum ne kadar belge olduğunu.”  

Av.Ümit Kara: "Peki orada sayım ve döküm yapılırken bir dijital materyalin olduğunu görmeniz 

gerekmez miydi sonradan?”  

Tamer Tatar:  "Sonradan ben o tutanağa baktığımda öyle bir CD olduğunu gördüm. ”  

Av.Ümit Kara: "Tamam, az önceki ilk ifadenizde bilemiyordum içinde CD olup olmadığını bilemiyorum 

dediniz de o yüzden sordum.” 

                                                  ***** 

80.Celse tutanağı syf.105;  

Sanık Çetin Doğan: "Bir tanesi kendisine gelen paket halinde gelen bir koliyi kendisinin açtığını ifade 

ettiler. Bu kolinin içerisinde bir mektup olduğunu ve evraklar olduğunu söylediler. Şu halde siz kesinlikle 

açılmış mektubu da görmüşsünüz, mektuba da bakmışsınız öyle anlaşılıyor ifadelerden, fakat her 

nedense her iki hem bir dvd var hem bir cd var bunları görmemeniz, görmüş olmamanız mümkün mü? 

Yani şey içerisinde bu kutu içerisinde olanların bir plastik torbaya konmuş olan şeyleri döküm halinde 

konmuş olanlar içerisinde çıkardığınıza mektubu gördüğünüze, evrakları teker teker ki dava dosyasında da 

var bu evraklar bunları da gördüğünüze göre, cd leri görmemiş olmanız, dvdyi ve cd yi görmemiş olmanız 

pek akla uygun gelmiyor.”  

Mahkeme Başkanı: "Yani bunu nasıl açıklarsınız diyor yani.”  

Sanık Çetin Doğan: "Bunu görmemiş olmanız aslında var olmadığını göstermiyor mu? 
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2) Tamer Tatar FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar’a 20.12.2011 tarihinde üzerinde Gnkur 

MEBS Başkanlığı logosu ve  el yazısı ile “A 3278” seri numarası yazılı bir CD teslim etmemiştir. 

Sayım-Döküm tutanağı tanzim edilmemiştir, dava dosyasında yoktur.    

 

Müşteki Tamer Tatar,  FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar’a  CD İBRAZ ETMEDİĞİ GİBİ,   üzerinde 

GNKUR BAŞKANLIĞI VE GNKUR. MEBS BAŞKANLIĞI LOGOSU VE SERİ NUMARASI YAZILI  CD’NİN 

VARLIĞINA İŞARET EDECEK HİÇ BİR İFADE  TESLİM TUTANAKLARINDA BULUNMAMAKTADIR.  

SAYIM DÖKÜM TUTANAĞI DÜZENLENMEMİŞTİR.   

HÜSEYİN AYAR-TAMER TATAR İMZALI 20.12.2011 TARİHLİ TUTANAK;  

Müşteki Tamer Tatar’ın 20.12.2011 tarihinde sözde belgeleri FETÖ üyesi savcı Hüseyin 

Ayar’a teslim ettiğini sırada düzenlenen  tutanakta “2 ADET CD’Yİ TARAFINIZA İBRAZ 

EDİYORUM” ifadesi ve “2 ADET CD VE EKİNDEKİ, BİLGİ BELGE VE YAZIŞMALAR BU ŞEKİLDE 

TESLİM ALINDI” ifadeleri yazılıdır.   

Yukarıda yer alan 20.12.2011 tarihli tutanakta; TAMER TATAR’IN  TESLİM İBRAZ ETTİĞİ İDDİA 

EDİLEN CD LERİN BİRİNİN ÜZERİNDE, GNKUR BAŞKANLIĞI AMBLEMİ VE  GNKUR MEBS 

BAŞKANLIĞI LOGOSUNUN BULUNDUĞU, SERİ NUMARASININ YAZILI OLDUĞU VE CD NİN GNKUR 

BAŞKANLIĞINA AİT OLDUĞU YÖNÜNDE HİÇ BİR İFADE  YOKTUR.   

Müşteki Tamer Tatar mahkemedeki beyanında da üzerinde logo ve seri numarası bulunan 

bir  CD ibraz ettiğini ya da gördüğünü beyan etmemiştir. 80.Celse tutanağından alıntı 

aşağıdadır;  

80.Celse tutanağı syf.97;  

Av.Akın Şenol: ”Belge verilmedi. Peki bu gelen CD’ler üzerinde Genelkurmay anteti var mıydı veya bir 

logo var mıydı dikkatinizi çekti mi?”  

 

Tamer Tatar: "Ben CD hiç dikkatimi çekmemişti ben daha sonra medyadan öğrendim böyle bir CD 

olduğunu  ben sadece evraklarda gizlilik derecesini gördüm. Bunun üzerine bir de üstte bir mektup gibi bir 

şey vardı. Bu nedenle götürdüm teslim ettim evrakları.”  

 

FİKRET SEÇEN İMZALI 21.12.2011 TARİHLİ SEVK YAZISI;  

 

  Tamer Tatar’ın teslim ettiği iddia edilen belgelerin Ankara C.Başsavcılığına gönderdiği  

21.12.2011 tarihli FETÖ üyesi savcı Fikret Seçen imzalı sevk yazısında da, üzerinde Gnkur 

Başkanlığı amblemi, Gnkur MEBS Başkanlığı logosu ve seri numaraları yazılı bir CD 

gönderdiğine dair bir ifade olmadığı gibi, bir sayım-döküm tutanağının yazı ekinde bulunmadığı 

da anlaşılmaktadır. Böyle bir sayım-döküm evrakı dava dosyasında da yoktur.  

 

Yani İstanbul Cumhuriyet başsavcılığından, Ankara Başsavcılığına NE GÖNDERİLDİĞİ BELLİ 

DEĞİLDİR.  Fikret Seçen imzalı 21.12.2011 tarihli yazı aşağıdadır;  
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Fikret Seçen imzalı sevk evrakı üzerine, FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin el yazısı ile not düştüğü 

görülmektedir. Bu el yazısı notta, CD üzerinde Gnkur Başkanlığı ve MEBS Başkanlığının 

logolarının ve seri numarasının bulunduğuna yönelik bir ifade yoktur.  Ayrıca bu el yazısı notta,  

20.12.2011 tarihli tutanakta yer alan “2 ADET CD” ifadesi, bir an da BİR ADET CD VE BİR ADET 

DVD YE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ DE GÖRÜLMEKTEDİR.  FETÖ üyesi Bilgili’nin , tutanakları istediği 

gibi değiştirip ihtiyaca göre düzenlediği de anlaşılmaktadır.  

 

TESLİM-TESELLÜM TUTANAĞI;  

 

FETÖ üyesi Fikret Seçen imzalı 21.12.2011 tarihli sevk yazısının ve ekindeki sözde belgelerin 

polis memuru kurye vasıtası ile Ankara C.Başsavcılığına elden gönderildiği tutanaktan 

anlaşılmaktadır.  Sözde belgeleri elden teslim eden Ramazan Bolat ve teslim alan Onur Taş isimli 

polis memurlarının aralarında düzenledikleri “Teslim-Tesellüm Tutanağı”nda da üzerinde Gnkur 

Başkanlığı ve MEBS Başkanlığının logolarının ve seri numarası bulunan bir CD teslim edildiğine 

dair bir açıklama ve sayım-döküm tutanağının bulunmadığı anlaşılmaktadır. 21.12.2011 saat 

14:50’de düzenlenen Teslim-Tesellüm Tutanağı aşağıdadır;  
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FETÖ ÜYESİ BİLGİLİ İMZALI,  SÖZDE CD 5 İN İÇİNDEKİ  SÖZDE BELGELERİN BİLGİSAYAR 

ORTAMINDA ÇIKTISININ ALINDIĞINA İLİŞKİN TUTANAK;  

Mustafa Bilgili tarafından bilgisayar ortamında çıktısı alınıncaya kadar, Tamer Tatar’ın ibraz 

ettiği iddia edilen, üzerinde Gnkur Başkanlığı ve Gnkur MEBS Başkanlığı logosu bulunan ve seri 

numarası yazılı bir CD nin var olduğuna dair  hiçbir resmi evrakta bir ifade yoktur. FETÖ üyesi 

savcı Bilgili’nin TEK İMZA İLE SADECE KENDİSİNİN DÜZENLEYİP İMZALADIĞI TUTANAKTA;  

Logoların bulunduğu ve seri numarasının A 3278 olduğu bir CD den söz edilmektedir. GNKUR 

BAŞKANLIĞI LOGOLU BİR CD İLK KEZ BU TUTANAK İLE ORTAYA ÇIKMAKTADIR. Yani Tamer 

Tatar’ın teslim etmediği, Fikret Seçen’in göndermediği, polis memurlarının devir-teslim 

yapmadığı, sayım-döküm tutanağı bulunmayan, hatta Bilgili’nin  teslim almadığı, üzerinde Gnkur 

Başkanlığı ve MEBS Başkanlığı logoları bulunan bir sözde CD NİN BİR ANDA ORTAYA ÇIKTIĞI 

ANLAŞILMAKTADIR. Bu tutanağın ikinci bir imzası bulunmadığından ne zaman düzenlendiği, 

CD5’in FETÖ üyesi Bilgili’ye ne zaman ve nasıl ulaştığı, kim tarafından çıktısının alındığı 

BİLİNMEMEKTEDİR.  Sadece FETÖ üyesi Bilgili tarafından imzalanmış 22.12.2011 tarihli tutanak 

aşağıdadır (Kls.1 s.41);  
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1 ADET CD NİN ADLİ EMANET EŞYA MAKBUZU (Kls.1 s.70) ;  

Bir adet CD nin 9.01.2012 tarihinde Adli Emanetin 2012/3 sırasına kayıtlı olarak teslim 

edildiği anlaşılmaktadır. Ancak Adli emanet teslim tutanağında da bu CD nin; üzerinde Gnkur 

Başkanlığı ve Gnkur MEBS Başkanlığı logosu bulunan ve seri numarası yazılı bir CD olduğu 

yönünde bir açıklama yoktur. Adli emanete teslim edilen ve teslim edildiğinde HASH Değeri 

tespit edilmemiş ve tarif edilmemiş  bu CD nin, herhangi bir CD ile değiştirilmesi ihtimali her 

zaman mümkündür.  Bu tutanakta da Tamer Tatar’ın teslim ettiği iddia edilen 2 Adet CD den 

birisinin DVD ye dönüştüğü de görülmektedir.  Ayrıca  22.12.2011 tarihinde çıktısı alındığı ifade 

edilen CD nin, 20 gün sonra adli emanete teslim edildiği de anlaşılmaktadır. Emanet Eşya 

Makbuzu aşağıdadır (Kls. 1 s.70);  
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SONUÇ OLARAK; Tamer Tatar, üzerinde Gnkur Başkanlığı ve MEBS Başkanlığı logoları ile seri 

numarası bulunan Gnkur Başkanlığına ait hiçbir CD  yi  FETÖ üyesi Hüseyin Ayar’a ibraz etmemiş,  

Hüseyin Ayar böyle bir CD yi  teslim almamış,  FETÖ üyesi Fikret Seçen Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığına Gnkur Başkanlığı işaret ve emareleri bulunan bir CD yi göndermemiş, polis 

memurları  böyle bir CD yi teslim edip teslim almamış ve FETÖ üyesi Bilgili Gnkur Başkanlığı ve 

MEBS Başkanlığı logolu üzerinde seri numaraları bulunan bir CD teslim almamıştır. Bu husus  

tutanaklardan  görülmektedir.  

Üzerinde Gnkur Başkanlığı ve Gnkur MEBS başkanlığı logoları bulunan, seri numarası yazılı  

Gnkur Başkanlığına ait olduğu iddia edilen CD5 olarak tanımlanan bir CD nin varlığı ilk kez, 

FETÖ üyesi Bilgili’nin bilgisayar ortamında çıktısını aldığına ilişkin hiç de inandırıcı olmayan tek 

imzalı tutanağının tanziminde ortaya çıktığı görülmektedir. BU SÖZDE TUTANAĞIN TANZİMİNE  

KADAR, CD5 OLARAK TANIMLANAN BÖYLE BİR CD HİÇBİR RESMİ BELGEDE VAR OLMAMIŞTIR.  

3) Belgelerin Ahmet Yılmaz isimli şahıs tarafından kargo poşedi içinde Tamer Tatar’a 

gönderilmesi, gönderilme tarihi, savcı Hüseyin Ayar’a teslimi ve  teslim  tarihi şüphelidir;  

Tamer Tatar’ın, Ergenekon Belgeleri zannederek (!) FETÖ üyesi Hüseyin Ayar’a teslim ettiği 

sözde belgeler tutanağa göre;  19.12.2011 tarihinde Ahmet Yılmaz isimli bir şahıs tarafından 

kargo poşedi içinde kendisine gönderilmiş ve sekreteri tarafından teslim alınan belgeler 

20.12.2011 tarihinde FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar’a teslim  edilmiştir. Beyanına göre kargo 

poşedini de  belgelerle birlikte savcılığa teslim etmiştir.  Ancak;  

80.Celsede SEGBİS ile alınan ifadesinde Mahkeme Başkanının sorusuna, belgelerin 14 

Aralık 2011 tarihinde geldiğini, BİR GÜN SONRA 15 Aralıkta teslim ettiğini beyan etmiştir.  

80.Celse tutanağından alıntı aşağıdadır;  

80.Celse tutanağı syf.86;  
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Mahkeme Başkanı: "Gelen belgeleri hangi tarihte geldi, hangi tarihte teslim ettiniz, kaç gün sonra yani 

böyle bir soruşturma olup olmadığını biliyor muydunuz, nasıl böyle bir şeyi hemen yaptınız evet.”  

 

Tamer Tatar: "İlk gelen belgeler 14 Aralık’ta gelmiş 2011, ben bir gün sonra teslim ettim 15 

Aralık’ta.” 

 

      Bu beyan üzerine sanık avukatı Ümit Kara’nın sorusuna bocalayarak cevap veren müşteki 

Tamer Tatar, bu kez de 14 Aralık tarihinin kargonun gönderilme tarihi olduğunu, kendisine 19 

Aralıkta geldiğini  BİR GÜN SONRA 20 Aralıkta teslim ettiği ifade etmiştir. 80.Celse tutanağından 

alıntı aşağıdadır;  

 

Av.Ümit Kara: "Elimde o dönem elinizdeki dokümanları teslim alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 

bir tutanağı var, 21 Aralık tarihli, 20 Aralık tarihli, orada ifadenizde demişsiniz ki ilk belgeler bana 

kargoyla 19 Aralık’ta geldi. Bunların hangisi doğru?” 

 

Tamer Tatar: "Gönderilme tarihi 14 Aralık evet, 19 Aralık, ben 1 gün sonra teslim ettim, yani şeyde 

tarihleri çok net hatırlayamayabilirim, ama gönderilme tarihi evet şey çıktı üzerinde 14 Aralık gönderilme 

tarihi olarak geçiyor. ” 

80.Celse tutanağı syf.89;  

Av.Ümit Kara: "Savcılığa teslim ettiğiniz dosyalar ile birlikte o kargo şirketinin plastik bir şeydir, 

naylondur, onu da ibraz ettiniz mi? Hatırlıyor musunuz?”  

Tamer Tatar: "Tabii verdim.” 

 

Tamer Tatar mahkeme başkanının  sorusuna,  belgelerin 14 Aralık 2011 tarihinde  kendisine 

geldiğinden emin olarak  BİR GÜN SONRA da teslim ettiğini 15 Aralık 2011 tarihini de özellikle 

belirterek aynı kararlıkla  beyan etmiştir. Ancak ortaya çıkan çelişki karşısında bocalayan ve  sanık 

avukatından belgelerin teslim tarihinin 20 Aralık 2011 olduğunu öğrenen Tamer Tatar bu kez de  

14 Aralık 2011  tarihinin belgelerin kargoya veriliş tarihi olduğunu,  kargonun gelişinin 19 Aralık 

2011 teslim tarihinin 20 Aralık 2011 olduğunu ifade etmiştir. KARGONUN YOLLANMA TARİHİNİN  

14 Aralık 2011 olduğunu bu kadar kesin olarak unutmayan tanığın HEMEN ERTESİ GÜNÜ YANİ  

15 ARALIK 2011 TARİHİNDE  İFADESİNİ DE KULLANARAK  BELGELERİ TESLİM ETTİĞİNİ BEYAN 

ETMESİ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR. Beyan her durumda şüphelidir.   

 

Kaldı ki;  14 Aralıkta yollanan bir kargonun  6 GÜNDE ADRESE ULAŞMASI DA  NORMAL 

DEĞİLDİR. Kargo şirketlerinin kargoları 24 saat içinde adrese teslim ettikleri, bayram vs.özel 

günlerde dahi bu sürenin en fazla 2 güne çıktığı zaten bilinmektedir ki 14 Aralık 2011 tarihi özel 

bir gün de değildir. 14 Aralık 2011 tarihi ÇARŞAMBA günü olduğuna göre, bu kargonun 17  Aralık 

2011 CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR  OLAN 4 GÜN İÇİNDE MUTLAKA  ADRESE ULAŞMASI 

GEREKTİĞİ DE AÇIKTIR.  Tamer Tatar’ın ifadesi çelişkilidir.  

 

Ayrıca, kargo poşedini  FETÖ üyesi Hüseyin Ayar’a teslim ettiğini ifade eden Tamer Tatar’ın 

bu beyanı  20.12.2011 tarihli  tutanakta ve 16.01.2013 tarihli müşteki şikayet ve beyanında da 

YOKTUR. Belgelerin Tamer Tatar’a kargo ile geldiğine ve kargo poşedinin İstanbul 

C.Başsavcılığınca görüldüğüne dair BİR TUTANAK DA BULUNMAMAKTADIR.  Bizce  Tamer 

Tatar’ın çelişkili beyanındaki tek doğru ifade  kargoyu gönderen isim olarak geçen AHMET 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1193 / 1709 
 

 

YILMAZ isimli şahsın kumpas davaları ve söz konusu belgelerle olan ilişkisidir. Bu konu 

aşağıdaki maddede açıklanmıştır.  

4) Söz konusu belgeler ve kumpas davaları ile Ahmet Yılmaz isimli şahsın ilişkisi;  

Tamer Tatar, içinde  CD 5 in de  olduğu iddia edilen sözde belgelerin Ahmet Yılmaz isimli bir 

şahıs tarafından kendisine kargo yolu ile gönderildiğini beyan etmektedir. Bu ifade, içinde bir çok 

çelişki barındırsa da Ahmet Yılmaz isimli şahsın bu sözde belgelerin temini, üretilmesi, İstanbul ya 

da Ankara C.Başsavcılıklarına bir şekilde ulaştırılması konusunda ilgisi ve ilişkisinin olduğu açıktır.   

Kumpas davalarında Ahmet Yılmaz ismi ile gönderilen e-posta bilgileri aşağıdadır;   

ahmetyilmazahhmet197O@ mynet.com e-posta adresi kullanarak  sözde Ergenekon örgütü 

hakkında  24.05.2009 tarihinde ihbar yapılmış, ihbar Emniyet Amiri Halim Pehlivanlar ve Polis 

Memuru Ferdi Uz tarafından alınmıştır. 5309 ihbar numarası ile kayıtlı  belge  KAFES KLASÖR 6 

Dizi 176-275 İHBARLAR.mdi  Sayfa: 62-73’de bulunmaktadır.  

Ahmet Yılmaz adına  “85.105.92.200” IP adresinden  23.05.2009 tarihinde sözde Ergenekon 

örgütü ile ilgili yapılan ve  Emniyet Amiri Fatih Tınas ve Polis memuru Yaşar Oğuz Ünlü tarafından 

alınan ihbar 5273 ihbar numarası ile kayıtlıdır.  

Kumpas davalarında Ahmet Yılmaz ismi ile gönderilen sözde ihbar e-postalarına ilişkin 

İstanbul Emniyet Md.lüğünün yazılarından alıntı aşağıdadır;  
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Bu e-postalar ile Tamer Tatar’a Ahmet Yılmaz adı ile gönderilen kargo poşeti içinde yer 

aldığı ifade edilen isimsiz yazı (mektup) arasındaki üslup ve ifade benzerliği de ayrıca dikkat 

çekmektedir.  

                                 

Ahmet Yılmaz Kimdir;  

19 Nisan 2010 tarihinde Mert Akın ismi ile Dz.Teğmen Ülkü Öztürk’e ait  bilgisayarlardan 

elde ettiği sözde Ergenekonun Dz.K.K.lığı  yapılanması ile ilgili 3 Adet DVD MİT Müsteşarlığına 

gönderilmiştir.  MİT Müsteşarlığı 3 adet DVD yi Gnkur Başkanlığına göndermiştir.  16 Eylül 2011 

ve 14 Ekim 2011 tarihlerinde ise  iki ihbar mektubu ve bir adet CD yine MİT Müsteşarlığına 

gönderilmiş, bu belgelerde Gnkur Başkanlığına iletilmiştir.   
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Gnkur. Askeri Savcısı Bnb. Kurtuluş Kaya belgelerle ilgili soruşturma başlatmış, mektupta  ve 

DVD üzerinde parmak izi bulunmadığını belirtip 14 Nisan 2011 tarihinde KYOK vererek 

soruşturmayı kapatmıştır. 15 Temmuz kalkışmasından sonra Askeri Savcı Kurtuluş Kaya’nın  yurt 

dışına kaçması ve  FETÖ üyesi askeri hakim ve savcıların tutuklanması ile  soruşturma  yeniden 

başlatılır.  Belgeler üzerinde parmak izi olduğu tespit eden .Gnkur Askeri savcısı Hakim Albay 

Mehmet Yüzbaşıoğlu Ankara Emniyeti Pasapot Şubesinden PARMAK İZİNİN MİT 

MÜŞTEŞARLIĞINDA GÖREVLİ AHMET YILMAZ İSİMLİ ŞAHSA AİT OLDUĞUNU TESPİT EDER.  

AHMET YILMAZ İSİMLİ MİT GÖREVLİSİ TUTUKLANIR. BU  Aytunç Erkin’in  yazdığı  “DAYININ 

CASUSLARI”  isimli kitapta yer almaktadır.  Bahse konu kitaptan alıntı aşağıdadır (s.60-61)  

                                         

                          



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1196 / 1709 
 

 

                              

Halen tutuklu bulunan kumpas davalarının sahte belge ihbarcısı MİT görevlisi AHMET 

YILMAZ isimli şahıs ile, Tamer Tatar’ın  21.12.2011 tarihinde FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar’a 

AHMET YILMAZ adı ile kendisine kargo ile geldiğini ifade ederek  teslim ettiği iddia edilen 

belgeler ve CD 5 ve yine Tamer Tatar’ın  16.01.2013  tarihinde FETÖ üyesi savcı Kemal Çetin’e 

ERAY KARABAY adı ile kendisine kargo ile geldiğini ifade ederek  teslim ettiği iddia edilen belgeler  

arasında yakın bir ilişkinin olduğu anlaşılmaktadır. Tamer Tatar’ın  beyanına göre (80.Celse 

tutanağı syf.84)  Ahmet Yılmaz isimli şahsın 19.12.2011 tarihinde gönderdiği kargo ANKARA-

YENİMAHALLE’DEN GÖNDERİLMİŞTİR. MİT MÜSTEŞARLIĞININ merkez binası da Ankara-

Yenimahalle’ dedir.  Bu hususun bir tesadüf olmadığı da açıktır.  

BU İLİŞKİYİ ORTAYA ÇIKARMAK ADİL YARGILAMANIN GEREĞİ OLARAK YARGININ 

GÖREVİDİR.  

5) Tamer Tatar’ın Ergenekon Belgeleri zannederek 1.parti sözde belgeleri Hüseyin 

Ayar’a, daha sonra içeriğini bilmediğini beyan ettiği ikinci parti belgeleri doğrudan 28 Şubat 

soruşturma savcılarından Kemal Çetin’e teslim etmesindeki çelişki;  

Tamer Tatar, Ahmet Yılmaz isimli şahsın 19.12.2011 tarihinde kargo ile gönderdiğini ifade 

ettiği belgeler hakkında bir bilgiye sahip olmadığını sadece gizli ibaresini ve birkaç isim 

gördüğünü,  ERGENEKON BELGELERİ OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK, İstanbul C.Başsavcılığına giderek 

Ergenekon Savcısı Hüseyin Ayar’a teslim ettiğini mahkemede beyan etmiştir.  

  80.Celse tutanağından alıntılar aşağıdadır;  

80.Celse tutanağı syf.84; “Tamer Tatar: "Evet. Belgelerin içeriği hakkında hiçbir bilgiye sahip 

değilim. Sadece gizli ibare görmüştüm. Birkaç isim gördüm onun dışında da çok incelemedim 

belgeleri.” 

80.Celse tutanağı syf.102;  “Av.Aydın Akpınar: "Sadece askeri şahısların isimlerinin olduğunu 

görerek ve gizlilik, gizli damgası olduğunu görerek bu evrakın Ergenekon davasıyla ilgili olduğu 

kanaatine nereden vardınız da Ergenekon savcılarına getirip teslim ettiniz?” 
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“Tamer Tatar: ”Ergenekon yani o dönemde askeri bu, bu içerde bir belgede yani isimler vardı 

onlardan bunun da Ergenekon davasıyla ilgili olabileceğini düşündüm ben, yani o dönemde 

askeri mahkemeler yargılamıyordu zaten özel yetkili mahkemeler yargılıyordu…” 

Mahkemedeki beyanından açıkça anlaşılacağı gibi Tamer Tatar, 19.12.2011 tarihinde Ahmet 

Yılmaz isimli şahsın kargo ile gönderdiği belgeleri incelememiş ve ERGENEKON BELGELERİ 

ZANNEDEREK FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar’a teslim etmiştir. Ancak, Tamer Tatar incelemediğini 

ve Ergenekon belgeleri zannettiği belgeler ile ilgili olarak, Hüseyin Ayar-Tamer Tatar imzalı 

21.12.2011 tarihli tutanakta (yukarıda alıntısı mevcuttur) ;  

“…ordudan ihraç edildim. İhraç edildikten sonra da bazı gazetelerde açıklamaların olmuştu. 

Tahmin ediyorum ki bu açıklamalarını okuyan bir kişi 28 Şubat süreci ile ilgili bazı gizli belgeleri 

gönderdi..”  şeklinde beyanda bulunduğu yazılıdır.   

Oysa ki Tamer Tatar, tutanağın aksine,  80.celsede birkaç defa söz konusu belgeleri 

incelemediğini ve ERGENEKON BELGELERİ ZANNEDEREK  Ergenekon savcısına teslim ettiğini 

beyan etmiştir.  Bu durum Tamer Tatar’ın çelişkisini ve bilgi gizlediğini açıklamakla birlikte FETÖ 

üyesi savcı Hüseyin Ayar’ın tanzim ettiği 21.12.2011 tarihli tutanağın da bir çok yönden şüpheli 

olduğunu göstermektedir.  

Tamer Tatar, Ahmet Yılmaz isimli şahsın 19.12.2011 tarihinde  kargo ile gönderdiği belgeleri 

Ergenekon belgeleri zannederek İst.C.Başsavcılığına teslim etmiş olmakla birlikte, ikinci seferde  

ERAY KARABAY isimli şahısın yine kargo ile gönderdiği belgeleri bu kez hiç açmadan Ergenekon 

Savcısına teslim etmek yerine, Ankara’ya getirerek henüz gizlilik kararı bulunan 28 Şubat 

soruşturması savcılarından FETÖ üyesi Kemal Çetin’e teslim etmiştir. Tamer Tatar’ın içeriğini 

bilmediği belgeleri, İstanbul’dan gelip doğrudan Ankara’ya getirerek savcı Kemal Çetin’e teslim 

etmesi ayrı bir çelişki olmakla birlikte, bu eyleminin tutarlı bir gerekçesini de izah edememiştir. 

80.celse tutanağından alıntılar aşağıdadır;   

80.Celse tutanağı syf.84;   

“Tamer Tatar: "Evet hatta bu bana gönderilmesinin bana karşı kurulmuş bir komplo olabileceğini 

düşünerek o dönemde gönderinin şeyini de almıştım tarama yoluyla gönderinin bir fotokopisini almıştım. 

Yani ben hiçbirini de okumadım belgelerde ne olduğunu da tam olarak bilmiyorum.” 

80.Celse tutanağı syf.85;   

“Tamer Tatar: "Evet teslim ettim ve bu konuda mağdur olduğum için de şikayetçi oldum yani bu 

konuların içinde ne olduğunu bilmiyorum bana da şikayetçi misin diye sorulmuştu  ben de mağdur 

olduğum için yıllar boyu bu konuda şikayetçi…” 

80.Celse tutanağı syf.101;   

“Tamer Tatar: ”Ben Eray Karabay onu ben tam olarak hatırlayamıyorum o ismi ikinci şeyi götürdüm 

teslim ettim biraz da acele oldu Ankara olduğu için dönüş biletimi almıştım. Yani çok net 

hatırlayamıyorum oradaki olayları.” 

80.Celse tutanağı syf 109;  

“Av.Ümit Kara: "Anladım, benim sorum şu, siz o tarihte bir şekilde ilk kargonun geldiği tarihe göre 

konuşursak Aralık 2011, ikinci kargonun geliş tarihini ve ifadenizi dikkate alırsak 16 Ocak 2013. Bu 
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iddianame kamu davası açılana kadar yani iddianame o dönemde yetkili ve görevli 13.Ağır Ceza 

Mahkemesi’nce kabul edilene kadar gizlilik kararı vardı, kısıtlılık kararı vardı, bu soruşturmadan nasıl 

haberdar olduğunuzu öğrenebilir miyim, net olarak, yani Aralık’ta soruşturmadan kimse haberdar 

değildi, 12 Nisan’da ilk gözaltılar başladı 11 ve 12 Nisan, bu davada yargılanan sanıklar dahi haklarında 

böyle bir soruşturma olduklarını, olduğunu 4 ay sonra öğrendi. Soruşturma açıldıktan sonra da gizlilik 

kararı vardı, yani cd ve benzeri evraklar gizlilik dereceli evraklara dayandığını da iddianame kabul 

edilene kadar kimse bilmiyordu. Bu nasıl öğrendiniz onu tam anlayamadık nasıl öğrendiğinizi hangi 

kanaldan öğrendiniz, yani şunu açıkça sorayım…”  

Mahkeme Başkanı:”Yani basından mı öğrendiniz, yani herhangi bir kimseden mi…”  

Tamer Tatar:”Yani basından öğrendim ben başka bir…”  

Av.Ümit Kara: "Yani basından mı öğrendiniz,”  

Tamer Tatar:” Evet.”  

Av.Ümit Kara: "Yoksa yargı mensupları arasında soruşturmayı yürütenler arasında bir tanıdığınız veya 

samimiyet kurduğunuz kişiler mi vardı?”  

Tamer Tatar:” Hayır kimseyi tanımıyorum basından öğrendim beni Ankara adliyesine geldim orada da 

işte Mustafa Bilgili’ye yönlendirdiler o da olmadığı için Kemal Çetin bey ile görüştürdüler beni.” 

80.Celse tutanağı syf.104;   

“Av.Gencel Ergül: "Pardon, 16 Ocak 2013 tarihinde özel yetkili Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nda vermiş 

olduğunuz ifadedeki müşteki beyanınızın başlangıç bilgileri yani ifadeyi alan savcı ifadeyi alan katip 

ifadenin alındığı yer, tarih, ifadeyi verenin adı ve adres bilgilerinin elektronik daktiloyla yazıldığı intiba 

görülmektedir. İfadenizin olduğu bölüm ise tarafımdan anlaşılmaz bir şekilde bilgisayar ile farklı karakter 

ve farklı format içerisinde yazılmıştır, bu çelişkiyi açıklar mısınız?” 

Tamer Tatar: "Bu çelişkiyi ben açıklayamam yani onu yazanların…” 
 
Av.Gencel Ergül: "Yani siz ifadeyi elektronik daktiloya mı verdiniz yoksa direk olarak bilgisayara mı 
verdiniz yoksa ifadeyi verdikten sonra bilgisayar elektronik daktilodaki kısım forwardlanıp veya scanner 
ile buraya mı aktarıldı, bu konuda bir bilginiz var mı?” 

 
Tamer Tatar: "Yok o konuda hiçbir bilgim yok zaten orada ne çıkarsa biz onu imzalıyoruz zaten çok da 

detaylı…” 

Sonuç Olarak;  

 

Tamer Tatar’ın, Eray Karabay isimli kişinin gönderdiğini iddia ettiği  içeriğini bilmediği, 

incelemediği sözde belgelerin bulunduğu kargo poşetini, duraksamadan, İst.Adliyesine 

uğramadan, İstanbul’dan doğrudan Ankara C.Başsavcılığına götürerek FETÖ üyesi savcı Bilgili’ye 

teslim etmiştir.  

 

Tamer Tatar, mahkemede bu belgelerin içeriğini bilmediğini ve incelemediğini beyan 

etmesine, hatta Ahmet Yılmaz isimli şahısın  19.12.2011 tarihinde gönderdiği  belgeleri 

Ergenekon belgeleri zannederek FETÖ üyesi savcı Hüseyin Ayar’a teslim etmesine rağmen,  

üstelik henüz gizlilik kararı bulunan soruşturma aşaması devam ederken  Eray Karabay’ın 

gönderdiği ve içeriğini  bilmediği,  incelemediği, hangi dava ile ilgili olduğunu bilmediği  sözde 

belgeleri doğrudan (İstanbul Adliyesine uğramadan) İstanbul’dan Ankara’ya gelerek FETÖ üyesi 

soruşturma savcısı Kemal Çetin’e teslim etmesindeki çelişkiyi açıklayamadığı görülmektedir. 

Hatta, soruşturma ile ilgili her türlü detayı bilmekle kalmayıp 16.01.2013 tarihli ifadesinde BÇG 

den şikayetçi olmayı da ihmal etmemiştir. 
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6) Ahmet Yılmaz ve Eray Karabay’ın Tamer Tatar’a  Kargo yolu ile gönderdiği iddia 

edilen sözde belgeler ve CD/DVD ile ilgili eksik soruşturma ve gizlemeler; 

 

Ahmet Yılmaz isimli sahsın gönderdiği kargo poşedi ile ilgili tutanak tanzim edilmemiş,  poşet 

adli emanete teslim edilmemiş, ısrarlı taleplere rağmen kargo poşeti, fiziki belgeler  ve  CD5/DVD 

üzerinde parmak izi tespiti ile gönderen kişinin tespiti yapılmamıştır. Poşet ve zarfların akibeti 

bilinmemektedir.  

 

Eray Karabay isimli şahsın gönderdiği kargo poşetinin görüldüğüne dair FETÖ üyesi savcı 

tarafından bir tutanak tanzim edilmiş olmasına rağmen, adli emanete teslim edilmemiş ve ısrarlı 

taleplere rağmen kargo poşedi ve fiziki belgeler üzerinde parmak izi tespiti ile gönderen kişinin 

tespiti yapılmamıştır.  Poşet ve zarfların akibeti bilinmemektedir.  

 

Tamer Tatar’a ait telefon kayıtları ve belgelerin teslimi sırasında ve öncesindeki görüşmelere 

ait HTS kayıtları talebe rağmen istenmemiş, Tamer Tatar’ın  CD 5  ve teslim edilen belgeler ile  

ilgili şahıslar olan FETÖ üyesi savcılar Fikret Seçen, Hüseyin Ayar, Mustafa Bilgili, Kemal Çetin,  

Mahmut Kıskacı, Hüseyin Alaçam ve tespit edilecek diğer kişilerle ilişkisi araştırılmamıştır (Ahmet 

Yılmaz ve Eray Karabay dahil),   

  

Tamer Tatar’ın SEGBİS ile alınan ifadesi ile tutanaklarda yer alan beyanları arasındaki 

yukarıda açıklanan çelişkisi mahkemece giderilmemiş, hatta Tamer Tatar’ın 80.celsedeki ifadesine 

gerekçeli kararda yer verilmemiş ve değerlendirme yapılmamıştır.  

 

Sözde belgeleri kargo poşeti içinde Tamer Tatar’a gönderdiği iddia edilen AHMET YILMAZ VE 

ERAY KARABAY İSİMLİ ŞAHISLARIN, ERGENEKON VE DİĞER KUMPAS DAVALARININ SAHTE 

İHBARCISI OLARAK TUTUKLU BULUNAN MİT GÖREVLİSİ AHMET YILMAZ İSİMLİ ŞAHIS İLE 

İLİŞKİSİ YA DA AYNI ŞAHIS OLUP OLMADIKLARI  ARAŞTIRILMAMIŞ, TAMER TATAR İLE OLASI 

İLİŞKİSİ İNCELENMEMİŞTİR. Belirtilen hususların araştırılmasını talep ederiz. 

 

7) CD 5 üzerinde bulunduğu ifade edilen Gnkur. Başkanlığı amblemi ve Gnkur MEBS 

Başkanlığının logosu, diğer baskı işaretleri ile CD 5 içindeki sözde belgelerin ve üzerindeki 

imzaların teknolojik imkanlarla birebir kopyasının üretilmesi ve taklit edilmesi mümkündür;  

 

Bilgisayarda  yazım programları ile yazılmış her türlü belgenin, bilgisayar programları ile 

üretilmesi, taklit edilmesi, üzerinde değişiklik yapılması,  imzalarının  bilgisayarda kopyalanarak 

her türlü belge üzerine monte edilmesi,  imzaların kopyalama makinası ile üretilmiş belge üzerine 

yazdırılması, her türlü el yazısının kopyalanarak her türlü türlü belge üzerine yazdırılması 

TEKNOLOJİK CİHAZLAR İLE MÜMKÜNDÜR. 

 

Aynı şekilde her türlü  amblem, logo, yazı, şekil  vs. görüntünün CD/DWD nin üzerine,  

baskı yöntemi ile basılması, kopyasının çıkartılması, yeniden üretilmesi  yine teknolojik 

imkanlar ile MÜMKÜNDÜR.  
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CD5 üzerinde bulunan ve zaten yıllardır baskılı Gnkur Başkanlığı amblemi ve Gnkur MEBS 

Başkanlığı logosu ile Gnkur Başkanlığına ait işaret ve emarelerin, aynen taklit edilerek baskı 

makinasında üretilip üretilmediği, Gnkur Başkanlığınca ticari piyasada yaptırılıp yaptırılmadığı 

konusunda hiçbir inceleme yapılmamıştır. CD 5’İN GNKUR BAŞKANLIĞINA AİT OLDUĞU HİÇBİR 

ŞEKİLDE KESİN OLARAK SÖYLENEMEZ.  

 

 CD üzerinde el yazıl bir seri numarası olması da,  bu CD’nin (CD5) Gnkur Başkanlığına ait 

olduğunu kanıtlayamaz. O döneme ait (zaten imha edilmiş bir CD ye ait)  herhangi bir seri 

numarasının kayıt defterine bakılarak ya da yönergedeki seri numarası verme usülüne göre bir 

seri numrasının yazılması OLDUKÇA BASİT VE MÜMKÜNDÜR.  

 

CD üzerine baskı zaten yıllardır bilinen bir baskı yöntemidir. Gnkur Başkanlığınca da diğer 

kurum ve ticari şirketler gibi, kurumsal CD ler üzerine baskı yine bu yöntemle (piyasada) 

yaptırılmaktadır.  

 

Ergenekon kumpas davasında,  imza kopyalama makinasının varlığı ve Türkiye’ye o dönemde 

2 adet satıldığı ve imzaların bu makine ile taklit edildiği zaten bilinmektedir.  CD üzerine baskı 

yıllardır bilinen  bir baskı yöntemidir. Her türlü barkod ve etiket baskı makinaları ile taklit 

edilebilir. Açıkladığımız teknik konular zaten bilinmekte ve kumpas davalarında konu olmakla 

birlikte, kayda girmesi ve mahkemenizce inceleme yaptırılması açısından, ilgili  haber ve  tanıtım 

alıntısı aşağıdadır;  

 

 

29.10.2009 tarihli Milliyet.com sitesinde yayınlana haber;  

(https://www.milliyet.com.tr/siyaset/islak-imza-atan-makine-turkiye-de-1155792) 

 

         

             
 

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/islak-imza-atan-makine-turkiye-de-1155792
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CD-DVD üzerine yapışkan sticker, normal ve serigrafi baskı ile her türlü baskı işlemi yıllardır 

zaten yapılmaktadır.  

 

 GNKUR BAŞKANLIĞI LOGOLU A.3278 SERİ NUMARALI TAKLİT CD VE İKİ ADET SAHTE BELGE  

ÜRETİLEREK, SAHTE CD VE İMZALI SAHTE BELGE ÜRETMENİN OLDUKÇA KOLAY OLDUĞUNUN 

KANITI OLARAK MAHKEMENİZE SUNULMUŞTUR;  

 

Bilgisayar tarih-saatinin, dosya oluşturulma tarih-saatinin istenilen değere ayarlanarak ve   

yazılım kullanılarak her türlü imzalı sahte belge hazırlanabileceğini göstermek üzere TAKLİT 

GNKUR BAŞKANLIĞI LOGOLU CD HAZIRLANARAK, ÜRETİLEN 2 ADET SAHTE BELGE CD İÇİNE TEK 

SEFERDE YAZDIRILMIŞTIR. Gnkur Başkanlığı kurumsal logo ve işaretler taklit edilerek üretilen 

kopya CD 5 EK-8’dedir.  

                
  

Word belgesi olarak hazırlanmış ve  scanner ile taranarak JPEG dosyasına çevrilmiş  iki adet   

2013 tarihli  ve imzalı sahte belge,  oluşturulma tarihi  2008 ve 2009’a ayarlanarak, tarih-saati 

25.05.2007’e ayarlanmış bilgisayarda tek seferde taklit CD’ye kaydedilmiştir. Oluşturulan taklit 

CD’nin ve sahte belgelerin özellik tablosu aşağıdadır;  

CD Adı Bilgisayar Adı CD Oluşturulma Tarihi CD Oluşturulma Saati 

28Şubat Kumpas 28şubat 25.05.2007 14:55:26 

 

Dosya Adı Kullanıcı Adı İçerik Yaratılış Dosya Yaratılış Erişim Belge 
Tarihi 

Bilgili sahte.jpg 28Şubat 03.03.2008 
16:38:09 

03.03.2008 
16:38:09 

25.05.2007 
14:55:15 

13.02.2013 

Köse sahte.jpg 28Şubat 14.03.2009 
12:21:21 

14.03.2009 
12:21:21 

25.05.2007 
14:55:05 

18.03.2013 
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Belge Klasör Yolları 
E:\bilgili sahte\Bilgili sahte.jpg 
E:\köse sahte\Köse sahte.jpg 

 

EK-8’de mahkemenize sunulan CD’ye  bilirkişi incelemesi yapıldığında;  CD nin “28şubat” 

isimli bilgisayarda 25.07.2007 tarihinde saat 14:55 de tek seferde yazıldığı, bu tarihten sonra 

erişim olmadığı,  CD’nin  içinde  “bilgili sahte” ve “köse sahte” isimli iki klasör bulunduğu, bu 

klasörlerde birinde 03.03.2008 tarih ve 16:38 saatinde oluşturulmuş “Bilgili sahte.jpg”isimli resim 

dosyasının bulunduğu, diğer klasörde ise 14.03.2009 tarih ve 12:21 saatinde oluşturulmuş “Köse 

sahte.jpg”isimli resim dosyasının bulunduğu görülecektir.  

 

“Köse sahte.jpg” belgesinin 18 Mart 2013 tarihli FETÖ üyesi M.Köse imzalı belge olduğu, 

“Bilgili. sahte.jpg” belgesinin 13 Şubat 2013 tarihli FETÖ üyesi M.Bilgili imzalı belge olduğu 

görülecektir. Bu imzalı belgeler scanner ile taranarak CD içine kayıt edildiğinden, belgelerin sahte 

ya da gerçek olduğunun tespiti mümkün olmayacaktır.  

 

Sahte CD5, tarafımızdan üretilen CD ve belgeler ile aynı teknikle üretilmiş ve dava dosyasına 

servis edilmiştir. EK-8’de bulunan “28Şubat Kumpas“ isimli CD, sahte CD5 aynen taklit edilerek 

üretilmiş olup, CD 5 gibi, ön yüzünde “Gnkur Başkanlığı Logosu ve Gnkur MEBS başkanlığının 

logoları bulunmaktadır. Üzerinde yine CD5’in üzerinde el yazısı ile yazılmış olan “A.3278” seri 

numarası bulunmaktadır. Ürettiğimiz sahte CD ve belgeler, bilirkişi incelemesine tabi 

tutulduğunda bu CD’nin, CD5 ile aynı tarih olan 25.05.2007 tarihinde tek seferde oluştuğu, bu 

tarihten sonra erişim ve ilave yapılmadığı,  içindeki imzalı belgelerin CD’nin yazıldığı bilgisayar  

tespit edilemediğinden ve JPG formatında olması nedeni ile sahte ya da gerçek olduğunun 

tespitinin nümkün olamayacağı yönünde rapor verilecektir. BU DURUM CD 5 İN HER DURUMDA 

BİLGİSAYAR TARİH VE SAATİNİN 2007 YILINA AYARLANARAK, HER TÜRLÜ MANİPÜLE EDİLMİŞ 

İMZALI BELGELERİN ÜRETİLEBİLECEĞİNİ VE SAHTE CD İÇİNDE SERVİS EDİLEBİLECİĞİNİN DE AÇIK 

BİR KANITINI OLUŞTURMAKTADIR.   

Üretilmiş kumpas CD 5 ile ilgili bilirkişi raporlarıyla  tespit edilen hususlar ile  CD5 ve içindeki 

belgelerin delil niteliği taşımadığını açıklayan teknik ve hukuki hususlar aşağıdaki başlıkta 

açıklanmıştır. 

F. HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ, BİLİRKİŞİ (ODTÜ) VE UZMAN RAPORLARIYLA HUKUKİ 

DELİL NİTELİĞİ TAŞIMADIĞI TESPİT EDİLEN 5 NOLU CD VE İÇİNDEKİ BELGELER SAHTE OLARAK  

ÜRETİLMİŞTİR;  

 

1) Manipüle edilmiş, ekleme-çıkartma yapılmış, içinde henüz  piyasada bulunmayan  

program  ile oluşturmuş ve hiç bir kurum tarafından teyit edilmemiş dosyalar bulunan, hukuka 

aykırı elde edilmiş, bilirkişi (ODTÜ) ve uzman raporlarıyla (Tuncay Beşikçi) hukuki delil niteliği  

taşımadığı tespit edilen 5 nolu CD’nin karara esas alınması hukuk dışıdır.    

GEREKÇELİ KARARDA (G.K.3406-3449) CD5 İLE İLGİLİ YAPILAN MÜTALAAYA KARŞI 

İTİRAZLARIMIZIN  GENEL ÖZETİ AŞAĞIDADIR (kapsamlı gerekçeler ve açıklamalar dilekçemizin 

23.maddesinin tamamı ile “20.YYY.” ve “20.ZZZ.”maddelerinde bulunmaktadır);  
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 Öncelikle, CD 5 DAHİL HİÇ BİR  DİJİTAL MATERYALİN ADLİ İMAJ KOPYASI SANIKLARA VE 

AVUKATLARINA VERİLMEMİŞTİR.  Gerekçeli kararda delil olarak ileri sürülen ve savcılığa teslim 

edildiği iddia edilen  diğer CD /DWD ve dijital malzemenin  ise hiç birisinin adli imajı alınmamış  ve  

CD 5 hariç bilirkişi incelemesi yaptırılmamıştır. DOSYADA BULUNAN DİJİTAL MATERYALLER CMK 

134’E UYGUN DELİL NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR.  ISRARLI TALEPLERİMİZE RAĞMEN  CD 5’İN 

ADLİ İMAJ KOPYASI DEĞİL, BİR BUÇUK YIL  SONRA  SADECE BASİT BİR KOPYASI SANIK VE 

AVUKATLARINA VERİLMİŞTİR. ADİL YARGILANMA HAKKI AÇIK BİÇİMDE İHLAL EDİLMİŞTİR.  

 

 Tamer Tatar’ın  16.01.2013 tarihinde İstanbul C.Başsavcılığına üzerinde Gnkur Başkanlığı ve 

MEBS Başkalığının logoları bulunan ve üzerinde A.3278 seri numarası bulunan bir CD teslim 

ettiğine dair, hatta böyle bir CD nin Ankara C.Başsavcığına teslim edildiğine dair  herhangi bir 

belge yoktur.  CD 5, FETÖ üyesi Savcı Bilgili tarafından bir anda ortaya çıkartılmıştır.  

 

 CD5’i teslim ettiği iddia edilen Tamer Tatar ve CD5’in bilirkişi incelemesini yapan ODTÜ 

üyelerinin huzurda dinlenmesi ve Genelkurmay Başkanlığı bilgisayarlarında kök araştırması 

yapılması taleplerinin reddedilmesi delillerin değerlendirilmesi ve savunma haklarının etkin 

olarak kullanılmasını önlemiş ve sanıkların aleyhine hüküm kurulmasına neden olmuştur.  

 

 Ankara Özel Yetkili 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, “CD5’in” Tamer TATAR tarafından elde 

edilmesi iddiası ile ilgili olarak, Genelkurmay Başkanlığı’nca soruşturma açılmasına yönelik talebi 

doğrultusunda; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı”nın Anayasal Suçlar Savcılığınca yürütülen 

soruşturmanın akıbeti beklenmeden delil olarak kabul edip hüküm verilmiştir. 

 

 CD5’in Tamer Tatar tarafından İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret SEÇEN’e teslim edildiğinde 

adli imaj kopyası alınmadan, delil bütünlüğü muhafaza edilmeden Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığına gönderilmiştir. 

 

 Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından da, kanunen delil niteliği bozulmuş olsa bile İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın göndermiş olduğu CD5’in adli imaj kopyasını alarak, bu kopya 

üzerinden  bilirkişi incelemesi ve soruşturma delillerini oluşturması gerekirken asıl CD5 üzerinden 

bütün işlemleri yaparak delil zincirini bozmuştur. 

 

 CD5’i gönderen meçhul kişinin tespitine yönelik bir soruşturma yapılmasından kaçınılması, 

CD5’i telim eden, Tamer Tatar, teslim alan Fikret Seçen, Zekeriya Öz ile üzerinde işlem yapan, 

Mustafa Bilgili, Kemal Çetin ve TÜBİTAK çözümlemesini yapan, Ünal TATAR, Yakup KORKMAZ ve 

Cihat YILDIZ ve Muharrem Köse adlı kişilerin somut olarak mahkeme kararı ile ortaya çıkmış 

olan FETÖ ile olan ilişkileri ve CD5’in boş olarak kendilerine teslim edilen, Mahmut KISKACI, 

Hüseyin ALAÇAM adlı şahısların yukarıdaki kişiler ve FETÖ ile  olası iltisakları dikkate alınmamıştır.   

 

 Gerekçeli kararda belirtilen şekli ile sanki sadece sanıklardan ele geçirilen dijital materyallerin 

adli imaj kopyasının alınması gerektiğine dair değerlendirme, CMK, TCK, Anayasa ve Yargıtay 

İçtihatlarına aykırıdır. 

 

 Genelkurmay Başkanlığı’nın 25 Aralık 2012 gün ve MEBS:9160-51525-12/Bil. Sis. D.Bil. Sis. 

İşlt. Ş.6451378 sayılı resmi yazı ile belirtmiş olduğu CD5’in Genelkurmay Başkanlığı Karargâhına 
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ait olmadığına” dair resmi belgesine rağmen CD5’in Genelkurmay Başkanlığına aitmiş gibi delil 

olarak kabul edip hüküm kurmuştur. 

 

 Gerekçeli kararda (syf.3448), bilirkişi raporlarının aksine ve rapor çarpıtılarak ; “CD5'in 

25.05.2007 tarihinde saat 14.54’e oluşturulduğu, CD 5'in TEK SEFERDE YAZILDIĞI, İLK 

YAZMADAN SONRA EKLEME ÇIKARMA YAPILMADIĞI ve yazma işleminin  Nero Buming Rom CD 

yazma uygulamasının 7.8.5.0 sürümü kullanılarak yapıldığı tespit edilmiş olmakla;  bu CD de yer 

alan bilgi ve belgelerde üç raporun birbirini teyit etmesi nedeniyle 25.05.2007 tarihinden sonra 

“DEĞİŞİKLİK YAPILMADIĞI MAHKEMEMİZCE KABUL EDİLMİŞTİR “  tespiti ile birlikte hukuki delil 

niteliği taşımayan manipüle edilmiş CD5/DWD karara esas alınmıştır.   

 

ANCAK ATILI SUÇUN TARİHİ 1997 OLUP BU TARİHTEN İTİBAREN DOSYALAR ÜZERİNDE 

DEFATEN DEĞİŞİKLİK VE MANİPÜLASYONLAR YAPILDIĞINA DAİR BİLİRKİŞİ  (ODTÜ) VE UZMAN 

(TUNCAY BEŞİKÇİ,) RAPORLARINDA AŞAĞIDAKİ TESPİTLER YER ALMAKTADIR;   

 

 Delil CD'sinin ilk aşamada CMK.nın 134. ve diğer yönetmelik ve uluslararası standartlara aykırı 

olarak, HUKUKİ DELİL NİTELİĞİ OLUŞTURACAK VE MAHKEMELERCE KABUL EDİLEBİLİR ŞEKİLDE 

ELDE EDİLMEDİĞİ,  

 

 Olay yeri incelemesi yapılıp, CD'nin bulunduğu ortamdaki diğer dijital deliller incelenip delil 

bütünlüğünü sağlayacak şekilde TUTANAK ALTINA ALINMADAN, CD'den çıkan dosyalardaki 

üstveri bilgilerinin tek başlarına güvenilir olamayacağı,  

 

 Dosyaların oluşturulduğu bilgisayar tarihleri doğru kabul edildiğinde, içeriklerinde "Gizli" ve 

"Özel" ibareleri bulunan ve Genelkurmay'ın çeşitli birimlerine ait olduğu anlaşılan çok sayıda 

askeri içerikli dosya 1996 VE 2000 YILLARI ARASINDA, İSİMLERİ ASKERİ ŞUBE VE SANIKLAR İLE 

İLGİLİ ÇOK SAYIDA BİLGİSAYAR VE KULLANICI TARAFINDAN AÇILIP ÜZERİNDE ÇALIŞILDIKTAN 

SONRA KAYIT EDİLDİĞİ, 

 

 Eylül ve Ekim 2000 tarihlerinde dosyaların gruplandırma ve tasnif işlemine tabi tutulduğu ve 

bu işlemin 15 Ekim 2000 tarihine kadar devam ettiği, 

  

 21 EKİM 2000 TARİHİNDE “ANDIÇ” ADLI DOSYANIN BASINDA YAYINLANDIĞI, CD'NİN 

(BİLGİSAYARIN AYARLI OLDUĞU) KAYIT TARİHİ OLAN 25 MAYIS 2007 TARİHİNDEN HEMEN 

ÖNCE, 14,15,16 VE 24 MAYIS 2007 TARİHLERİNDE ÇOK SAYIDA BELGENİN SAYFA SAYFA 

TARANARAK DİJİTAL ORTAMA AKTARILDIĞI VE 1996-2002 YILLARI ARASINDA KAYIT EDİLEN 

DİĞER DOKÜMANLARLA BİRLİKTE CD'YE KAYIT EDİLDİĞİ, 

 

 CD'de bulunan dosyalara ait tüm tarih bilgilerinin kayıt edildikleri bilgisayardan alındığı ve 

bilgisayar adli imajları olmadan dosya tarihlere kesin olarak itibar edilemeyeceği,  

 

 DELİL CD'SİNİN BİLİNMEYEN BİR YERDEN KARGO İLE GELMESİ, DOSYALARDAN BİRİNİN 

TASNİF İŞLEMİNİN HEMEN ARDINDAN BASINDA YAYINLANMASI,  
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 'A', 'XX' VE 'X' GİBİ BİLİNMEYEN KULLANICI VE BİLGİSAYAR ADLARI İLE KAYIT EDİLEN 

DOSYALARIN VARLIĞI VE SON DOSYA İŞLEMİ İLE CD'NİN KAYDI ARASINDA GEÇEN YAKLAŞIK 5 

YILLIK SÜRENİN CD'DEKİ DOSYALARIN GÜVENİLİRLİĞİNE DAİR SON DERECE ŞÜPHE 

OLUŞTURDUĞU”,  

 

 1994-1995-1996 ve 1999 yıllarında kullanımda olmayan, yani henüz piyasa sürülmemiş olan 

Word programı ile dosyalar oluşturulduğu   TESPİT EDİLMİŞTİR. 

 

ANCAK BİLİRKİŞİ (ODTÜ) VE UZMAN (TUNCAY BEŞİKÇİ) RAPORLARI MAHKEME 

TARAFINDAN DİKKATE ALINMAMIŞTIR. 5 NOLU CD/DWD BÜTÜN BU SAYILAN NEDENLERLE 

HUKUKİ DELİL NİTELİĞİ TAŞIMADIĞI GİBİ,  KUMPASIN AÇIK DELİLİDİR.  

 

Gerekçeli kararda (syf.3449); “CD5'in sanıklardan elde edilmediği, tarafların ibraz ettikleri 

delil niteliğinde bulunduğu, her delilin sonunda belirtildiği üzere bu CD5' te yer alan bazı 

belgelerin davanın diğer müştekilerince de ibraz edilen CD’lerde de bulunduğu ve CMK'nın 134. 

Maddesi gereğince taraflarca delil serbestisi kapsamında ibraz edilen CD'nin  imajının 

alınmasının gerekmediği anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Bu delillerin doğruluğu, belge asılları 

süreleri dolduğu için imha edilmeleri sebebiyle kurumlarınca teyit edilemediği ancak imha 

tutanakları gönderilerek konu, tarih, gizlilik derecesi, sayı ve ara numaraları ile aynı belgeler 

olduğunun tespit edildiği, zira olmayan belgenin imhasının mümkün olmadığı, CD5'ten elde edilen 

belgeleri düzenleyen Genelkurmayda çalışan belgeyi düzenlemeye görevli ve yetkili kişilerin 

belgeyi kendilerinin düzenlediği yönündeki hukuken geçerli beyanları, imza bloğunda adı veya 

imzası olanlar tarafından doğrulanan belgeler, birden fazla müşteki tarafından ibraz edilen 

belgeler, yine resmi kurumlar olan Genelkurmay Başkanlığından, MGK Sekreterliğinden, Yüksek 

Öğretim Kurumu’nda, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonundan gönderilen belgeler, CD de yer 

alan sanıkların da bizzat ibraz ettikleri belgeler doğruluğu teyit edilmiş olup her delil yönünden 

bu husus delin sonuna yazılmış ve hükme esas alınmıştır”. Değerlendirmesi yapılmıştır.  

 

Ancak, mahkemenin somutlaştırmadan genel ifadelerle geçiştirdiği bu değerlendirmenin 

gerçeği yansıtmadığı ve imha tutanaklarının sahte/uydurulmuş olduğu, CD 5 /DWD içindeki sözde 

belgeleri teyit eden evrak imha bilgilerine sahip olmadığı, sanıkların CD5 içindeki sözde belgeleri 

teyit eden tek bir belge dahi ibraz etmedikleri, belgeyi kendilerinin hazırladığı ifade edilen sivil 

memurların Fetullah İslamcı Terör Örgütü üyesi savcı Bilgili’nin  baskı, tehdit ve korkutma ile  

ifadelerini aldığı sivil memurlardan Ömer ÖZKAN ve Serhat ALTAY’ın 78.celsede, Recep 

DURLANIK’ın ise 79. Celsede  mahkemede verdikleri ifadeleri ile ortaya çıktığı,  hiçbir sözde 

belge üzerinde sanıkların ıslak imzalarının bulunmadığı, kurumlardan gönderilen hiçbir belgenin 

CD 5 içinde bulunan sözde belgeleri teyit etmediği, diğer başlıklarda belgesiyle açıklanmıştır.   

 

Ayrıca, davanın delili olmasının aksine, Fetullah İslamcı Terör Örgütü kumpasın bizzat belgesi 

olan CD 5 /DWD de  manipüle edilmiş ekleme-çıkarmaların bulunduğu,  şüpheli belgelerin tespit 

edildiği, belgelerin oluşturulduğu tarihte henüz piyasaya sürülmemiş WORD programı sürümü ile 

hazırlanmış belgelerin bulunduğu, belgelerin tek seferde yazılma tarihi olan 25.05.2007 saat 

14.54’ün gerçek yazılma tarihi (real time) olduğunun tespitinin mümkün olmadığı,  bilgisayarın 

bu tarihe ayarlanmasının mümkün olduğu gibi daha bir çok teknik husus belirtilerek, CMK ya 

uygun elde edilmemiş, olay yeri incelemesi yapılmamış, kayıt edilen bilgisayarın imajı alınmamış  
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ve delil bütünlüğünü sağlayacak şekilde tutanak altına alınmamış CD 5/DWD nin  hukuki delil 

niteliği taşımadığı   bilirkişi raporları ile ortaya çıkmıştır.  

 

Müştekilerce ibraz edilen belgelerin, kök araştırması yapılmadan, hukuka uygun elde edilip 

edilmediği araştırılmadan delil olarak kabul edilmesi ve bunun üzerinden hüküm kurulması delil 

serbestisi kapsamında değerlendirilemez.   

 

Belgelerin bir kısmının korku, tehdit ve baskı ortamında bazı şüpheli ve tanıklara kabul 

ettirilmiş, bu konuda Ankara Özel Yetkili 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin suç duyurusu mahkeme 

tarafından dikkate alınmamış, bu şahısların mahkeme huzurunda bu yönde verdiği ifadeleri 

gerekçeli kararda yer bulmamıştır.   

 

Bilirkişi raporunda (G.K. 3414,3423,3426-28) yer alan, ancak gerekçeli kararda hiç söz 

edilmeyen önemli bir husus ise; Dosyaların 1994,1995,1996 (Word 8.0) ve 1999 (Word 9.0) 

yıllarında kullanımda olmayan, yani henüz piyasada bulunmayan Microsoft Word 8.0 ve 9.0 

sürümleri ile oluşturulduğudur.  Bilirkişi raporunun ilgili bölümü aşağıdadır,  

 

 

Bir diğer husus ise;  29 dokümanın şüpheli üst veri bilgisine sahip olduğunun bilirkişi raporu 

ile tespit edilmesidir. Bu dokümanlar içinde sahteliği sanıklarca kanıtlanan ve bu nedenle 

mahkemenin “Deliller” kısmında sayamadığı sözde Güçlü Eylem Planı da bulunmaktadır. 

Bilirkişi raporunun ilgili bölümü aşağıdadır,  
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2) MAHKEMENİN, CD 5’İN 25.5.2007 TARİHİNDE OLUŞTURULDUĞU, BU TARİHİNDEN 

SONRA DEĞİŞİKLİK YAPILMADIĞI, KOLLUK VE ADLİ MAKAMLAR ELİNDE DEĞİŞTİRİLMEDİĞİ 

KABULÜ BİLİRKİŞİ RAPORLARINA VE GERÇEĞE AYKIRIDIR;   

 
Mahkeme, bilirkişi raporlarında belirtilen  CD 5 ‘in  “BİLGİSAYAR SAATİ OLAN 25.05.2007 

14:54 tarihinde oluşturulduğu ve bu tarihten sonra değişiklik yapılmadığı  tespitini çarpıtarak, bu 

tarihin “bilgisayarın ayarlandığı tarih” olduğunu gizleyip,  gerçek  tarih (real time)  olduğu 

izlenimi yaratmış ve bu tarihten sonra kolluk ve adli makamlarca hiçbir değişiklik yapılmadığını 

hukuka ve bilirkişi raporlarına aykırı olarak kabul etmiştir. BU NEDENLE, MAHKEMENİN GERÇEK 

DIŞI BU KABULE DAYANARAK VERDİĞİ BÜTÜN KARARLARI HUKUK DIŞIDIR.   

 
Mahkeme gerekçeli kararın değerlendirme bölümü olan 3441. Sayfasında;  

 
“CD5'in 25/05/2007 tarihinde saat 14:54'e oluşturulduğu, CD5'in TEK SEFERDE YAZILDIĞI, 

İLK YAZMADAN SONRA EKLEME ÇIKARMA YAPILMADIĞI ve yazma işleminin Nero Buming Rom 

CD yazma uygulamasının 7.8.5.0 sürümü kullanılarak yapıldığı tespit edilmiş olmakla; bu CD yer 

alan bilgi ve belgelerde üç raporun birbirini teyit etmesi nedeniyle 25.05.2007 TARİHİNDEN 

SONRA DEĞİŞİKLİK YAPILMADIĞI MAHKEMEMİZCE KABUL EDİLMİŞTİR. Böylelikle; dijital 

delillerin ele geçirilmesinden sonra kolluk veya adli makamlar elinde değiştirilmiş olduğuna ilişkin 

iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıkça anlaşılmıştır.”   DEMEKTEDİR. 
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TESPİT EDİLEN TARİH GERÇEK ZAMAN (REAL TİME) DEĞİLDİR. BU TARİH SADECE 

BİLGİSAYARIN AYARLANDIĞI TARİHTİR.  CD 5  in kullanıldığı / kayıt yapıldığı bilgisayar tespit 

edilememiş, olay yeri incelemesi yapılmamış, imajı alınmamıştır. Bilirkişi raporlarında bu husus 

açıkça belirtilerek, CD5’nin kayıt/yazılma tarihi “BİLGİSAYAR SAATİ” olarak tanımlanmıştır. 

Bilgisayar tarihinin doğrulanmadığı, CD'nin üzerinde bulunan kayıt bilgisinin kaynağının 

bilgisayarın tarih ve saat bilgileri olduğu, tarih ve saat bilgilerinin kullanıcılar tarafından 

kolaylıkla değiştirilebileceği, yüklemenin hangi zamanda yapıldığına dair kesin bir yargıya 

varılamayacağı raporlarda belirtilmiştir. Raporlarda, bu tespit yapıldıktan sonra, devam eden 

değerlendirmelerin bilgisayar tarihinin doğru olduğu varsayımı ile yapıldığını ve BİLGİSAYAR 

ADLİ İMAJLARI OLMADAN DOSYA TARİHLERİNE KESİN OLARAK İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ İFADE 

EDİLMİŞTİR. (Bilgisayar saati geri alınarak hazırlanan örnek sahte CD EK-8 dedir) 

 

ANCAK MAHKEME KESİN BİR YARGIYA VARMIŞ VE CD5’İN OLUŞTURULMA TARİH-SAATİNİ 

25.05.2005 OLARAK KABUL ETMİŞTİR.  

 
Bilirkişi 1 Nisan 2015 tarihinde bilgisayardan CD ye yapılacak kayıt işlemini, 25 Mayıs 2007 

tarihi için ayarlayarak; CD ye kayıt esnasında CD kayıt tarihi bilgilerinin kullanıcı tarafından 

ayarlanabileceğini raporunda fiilen göstererek açıklamıştır.   

 

Bu nedenle  CD 5 in kayıt tarihi olarak ifade edilen 25 MAYIS 2007 TARİHİNİN CD 5 İN SON 

KESİN KAYIT TARİHİ (REAL TİME-GERÇEK ZAMAN) OLDUĞUNUN KABULÜ HUKUKEN MÜMKÜN 

DEĞİLDİR. Bilirkişi raporunun ilgili kısmı aşağıdadır :  
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Bu basit teknik bilgiyi kavrayacak yeterliliğe sahip olduğunu düşündüğümüz mahkeme heyetinin, 

bu gerçek dışı kabulünün delil gizleme/karartma olduğu, bu kabule dayanarak verdiği tüm 

kararların hukuk ve gerçek dışı olduğu anlaşılmaktadır.  

 
3) 3 MAYIS 2015 TARİHLİ -TUNCAY BEŞİKÇİ -UZMAN MÜTALAASI (SANIKLARIN TALEP 

ETTİĞİ;      
 

Gerekçeli kararda yer alan bilirkişi raporlarının ilgili kısımları aşağıdadır;   
 

G.K.s.3410; “Sonuç olarak incelenen delil birçok yönden 'kabul edilebilir delil' niteliği 

taşımadığı, kullanılamayacağı ve/veya inceleme sonucunda ortaya çıkacak bulguların doğru 

sonuca götüremeyebileceği tespit edilmiştir. Bu nedenle raporun bundan sonraki bölümünde 

yapılan incelemelerdeki dosya tarihi üstveri bilgileri delil cd'sinin bütünlüğünün bozulmadığı 

varsayılarak yapılmıştır ve bulunacak sonuçlar mutlak olmayacak ve bir kesinlik teşkil 

etmeyecektir.” 

 

G.K s. 3410 ; “ Delil yasal yollardan elde edilmediğinden, olay yeri incelemesi yapılamamış, 

CD'NİN KULLANILDIĞI / KAYIT YAPILDIĞI BİLGİSAYARLARIN İMAJI ALINMAMIŞ, BİLGİSAYAR 

TARİHLERİ DOĞRULANAMAMIŞ, yer ve zaman bilgileri gibi çok önemli olabilecek veriler 

tutanakla kayıt altına alınmamıştır.” 

 

G.K.s.3412 ; CD'NİN ÜZERİNDE BULUNAN KAYIT TARİHİNİN KAYNAĞI, KAYIT YAPILAN 

BİLGİSAYARIN TARİH VE SAAT BİLGİLERİDİR. Bilgisayar V sistemleri tarih, saat ve zaman dilimi 

bilgilerini "genellikle" otomatik olarak güncellerler. Tarih ve saat bilgileri kullanıcılar tarafından 

saati kolaylıkla değiştirilebilir. CD imajından elde edilen zaman bilgilerine göre, dosyaların CD'ye 

25 Mayıs 2007 tarih 14:54:00 saatinde \J GMT +3 zaman diliminde kayıt edildiği anlaşılmaktadır. 

 

G.K.s.3419 ; CD içeriğindeki tüm dosyalar kayıt tarihi, yazar veya kullanıcı adı gibi bilgileri 

bilgisayar ve işletim sisteminden alırlar. Örneğin, veriler kayıt edildiği anda bilgisayarın tarih ve 

saati ne ise dosyaların tarih ve saati de o olur. CD'deki dosyaların oluşturulduğu veya CD'ye 

kopyalandığını bilgisayarların imajı olmadan bu üstveri bilgileri doğru ve değişmez olarak 

kabul edilemez. 

  

G.K.s.3423; CD içeriğindeki dosya oluşturma tarihlerine bakılarak yüklemenin hangi 

zamanda yapıldığına dair kesin bir yargıya varılamaz çünkü dosya oluşturma tarihleri CD'ye 

olduğu gibi taşınır. Yükleme tek seferde yapılmıştır çünkü Delil CD'si tek oturumdan (İng. 

session) oluşmaktadır. Dosyaların içinde bulunduğu klasörlere bakıldığında ise, kayıt yapılan 

bilgisayarın tarihinin doğru olduğu kabul edilirse, klasörlerin CD'ye kayıt işleminden 11 gün 

öncesine kadar çeşitli tarihlerde (14,15,16 ve 24 Mayıs 2007) yaratıldığı ve CD'ye yükleme öncesi 

başka bir kaynaktan kopyalandığı kanısına varılabilir. 

 

G.K.s.3423; CD'de bulunan dosyalara ait tüm tarih bilgilerinin kayıt edildikleri 
bilgisayardan alındığı ve bilgisayar adli imajları olmadan dosya tarihlere kesin olarak 
itibar edilemeyeceği, 
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4) MAHKEMENİN TAYİN ETTİĞİ 1.4.2016 TARİHLİ BİLİRKİŞİ (ODTÜ) RAPORU;  
 

ODTÜ de görevli 3 bilirkişinin (Prof.Dr.Ahmet Çoşar, Uzman Dr.Özgür Kaya ve Öğretim 

Görevlisi Dr.Cevat Şener) in ibraz ettikleri 01.04.2016 tarihli 48 sayfalık bilirkişi raporu ve 

eklerinde; 

 

G.K.s. 3424: “AccessData FTK Imager programı ile CD üzerinde yapılan incelemelerde; bu 

CD’nin Nero Burning ROM uygulaması ile, KULLANILAN BİLGİSAYARIN SAATİ 25.05.2007 gününü 

ve 14:54:00 GMT+3 saatini gösteriyorken, tek oturumda (Session) ve tek izde (TrackO) yazıldığı 

ve oluşturulduktan sonra bu CD üzerine başka herhangi bir dosya eklenmemiş olduğu tespit 

edilmiştir.” 

 

Yazma işleminin Nero Buming Rom CD yazma uygulamasının 7.8.5.0 sürümü kullanılarak 

yapıldığının tespit edilmiş olması;  BİLGİSAYAR TARİH-SAATİNİN YAZMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE 

DEĞİŞTİRİLMEDİĞİ ANLAMINI TAŞIMAZ.  Önce bilgisayar sistem saati değiştirilir, sonra dilediğiniz 

zaman sistem saati değiştirme ihtiyacı duyulmadan, bu uygulama ile dosyalar  CD ye yazdırılabilir. 

Bu program ile CD nin yazdırılmış olması,  mahkemenin tespitinde olduğu şekliyle, CD nin gerçek 

(real time ) kayıt tarihinin 25.05.2007 ve 14:54:00 olduğunu göstermez. BU DURUM SADECE, CD 

NİN YAZILDIĞI BİLGİSAYARIN BU TARİHE AYARLANDIĞI ANLAMINI TAŞIR.   

 
Bilirkişi raporlarından da anlaşılacağı üzere kayıt yapılan bilgisayar tespit edilip imajı 

alınmadan, olay yeri incelemesi yapılmadan, CD 5/ DWD nin yazılma tarihinin gerçek zaman 

(real time) 25.05.2007 günü olduğu yargısına varmanın mümkün olmadığı, zaman bilgisini 

bilgisayarın  sistem saatinden alan dosyaların da oluşturulma tarih-saatinin gerçek zamanı (real 

time) gösterdiğinin kesin olarak ifade edilmesi  imkansızdır.   

 
Bu durum;  25.05.2007 tarihinin FETÖ üyesi Bilgili’nin dosyaları dava klasörlerine aktardığı 

tarih olan 2012-2013 yıllarına kadar uzanabileceği, hatta bu şahıs ve işbirlikçileri tarafından bu 

tarihlerde oluşturulmuş olma olasılığının dahi mevcut olduğunu, zaten CD 5 /DWD nin 

oluşturulma tarihinden önce içindeki dosyaların bir değişikliğe uğramadığı kanısına varmanın 

mümkün olmadığı da raporlardan anlaşıldığından, mahkemenin; DİJİTAL DELİLLERİN ELE 

GEÇİRİLMESİNDEN SONRA KOLLUK VEYA ADLİ MAKAMLAR ELİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞ OLDUĞUNA 

İLİŞKİN İDDİALARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞININ AÇIKÇA ANLAŞILDIĞI TESPİTİNİN, NE HUKUKEN 

NE DE TEKNİK OLARAK HİÇBİR ANLAM İFADE ETMEDİĞİ, BİLİRKİŞİ RAPORLARINA AYKIRI 

OLDUĞU AÇIKÇA ANLAŞILMAKTADIR.    

 

Aksine, CD 5 içinde bulunan 27 Mayıs 1997 “Batı  Eylem Planını” nın sözde Adli müşavirlik 

nüshasının FETÖ üyesi Muharrem Köse tarafından aynı şablon kullanılarak imza kısmı dahil birebir 

üretilip,  üzerine 1997 yılında kullanılan karakterdeki “Gizli” ve “Kişiye Özel” damgalarını bir 

miktar kaydırıp basarak 2013 yılında savcılığa göndermesi, CD5 / DWD nin bu yıllarda üretildiğinin 

karinesini de oluşturmaktadır. Bu husus adı geçen FETÖ üyeleri ve adli kolluk işbirlikçileri 

hakkında bu nedenle başlatılacak soruşturma ile açığa çıkacağı da şüphesizdir.  

 

 CD5  5 hakkında ilk kez rapor hazırlayan:  Balyoz ve Ergenekon davalarının da bilirkişisi olan 

Ünal TATAR,  Yakup Korkmaz ve Cihat Yıldız’ın FETÖ zanlıları oldukları ve halen firarda oldukları 

da unutulmamalıdır.  
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5) Diğer kumpas davalarında ve AYM kararlarında yer alan dijital delillerle ilgili hukuki 

değerlendirmeler, aynı gereçelerle CD5 ve diğer dijital materyalin hukuka aykırı olduğunu,  

içinde yer alan dijital belgelerin delil niteliğini taşımadığını, adil yargılanma hakkının ihlal 

edildiğini  teyit ve tespit etmektedir;    

  

a. Kamuoyunda İstanbul Askeri Casusluk davası olarak bilinen davanın gerekçeli 

kararının “Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe” bölümünde: 

 

“Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Bilişim ve Teknoloji Suçları Şubesinin yukarıdaki tespit ve 

değerlendirilmesi ışığında somut olaya bakıldığında sanıklarda ele geçen dijital delillerde 

bulunan meta verilerinin sanıklara ait olduğunu gösterir şekilde ELEKTRONİK İMZA İLE 

OLUŞTURULMUŞ HER HANGİ BİR META VERİNİN DOSYADA MEVCUT BULUNMADIĞI, yine el 

konulan ve davanın esasını teşkil eden DİJİTAL DELİLLERİN OLUŞTURULDUĞU BİLGİSAYARLARA 

EL KONULMADIĞI, bu duruma göre dijital deliller içerisinde yer alan META VERİLERİNİN 

SANIKLAR TARAFINDAN OLUŞTURULDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞI 

nitekim Adli Tıp Kurumu Raporunun diğer bölümlerinde bu durumu değerlendirdiği, dijital 

verilerin oluşturulduğu bilgisayarlar elde olmadığından bu yönde herhangi bir değerlendirme 

yapmanın mümkün olmadığını belirttiği, yine Adli Tıp Kurumunun raporuna göre sadece bir 

dokümana ait meta verilerine bakılarak dokümanın, meta veride adı soyadı ya da kimlik 

numarası gibi kimlik bilgileri girilen bir kişi tarafından meta verisinin oluşturulduğunu 

söylemenin mümkün olmadığı dikkate alındığında davaya konu olan dijital materyallerin 

sanıklar tarafından oluşturulduğunun kabulünün mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır” 

 

Tespiti yapılarak bu yönde hüküm kurulmuştur. CD5 /DWD de aynı hukuki ve teknik 

şartlara sahiptir.  

 

b. Kamuoyunda İstanbul Askeri Casusluk davası olarak bilinen dava kapsamında  

Anayasa Mahkemesinin 9.01.2015 karar Tarihli Yankı Bağcıoğlu ve Diğerleri Başvurusuna ilişkin 

kararında;  

 “Anayasa’daki hakların etkili bir biçimde korunması için, davaya bakan Mahkemelerin 

Anayasa’nın 36. maddesine göre “tarafların dayanaklarını, iddialarını ve delillerini etkili bir 

biçimde inceleme görevi” vardır (benzer yöndeki AİHM kararı için bkz. Dulaurans/Fransa, B. No: 

34553/97, 21/3/2000, § 33). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına göre bir 

mahkemenin davaya yaklaşımı, başvurucuların iddialarına yanıt vermekten ve başvurucuların 

temel şikayetlerini incelemekten kaçınmalarına neden olması halinde Sözleşme’nin 6. maddesi 

davanın düzgün bir biçimde incelenmesi hakkı bakımından ihlal edilmiş olur  (bkz. 

Kuznetsov/Rusya, B. No: 184/02, 11/4/2007, §§ 84-85).  

Ceza yargılamasının temel amacı maddi gerçeği, temel hak ve hürriyetler ile hukukun 

öngördüğü usüle uygun bir biçimde ortaya çıkarmaktır. Bu amaca uygun olarak yargılama 

makamının önüne getirilen delillerin ve buna dayanan isnadın çelişmeli yargılama ilkesine 

uygun olarak tartışılması gerekir. 

Hem cezai, hem de cezai olmayan davalarda uygulanan silahların eşitliği ilkesi, taraflara, 

talep ve açıklamalarını diğer tarafa nazaran dezavantajlı olmayacak şekilde ileri sürebilmeleri için 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
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makul bir fırsat verilmesini gerektirir (Kress/Fransa, B. No:  39594/98, 7/6/2001, § 72). Bu 

gerekliliğin bir sonucu olarak AİHS’de bilirkişilerin mahkeme önünde dinlenmesi ile ilgili özel bir 

hüküm bulunmamasına karşın AİHM, bilirkişilik kurumunu, Sözleşme’nin 6. maddesinin (3) 

numaralı fıkrasının (d) bendinde yer alan tanık dinletme hakkından yola çıkarak “silahların 

eşitliği ilkesi” ile bağlantı kurarak değerlendirmiştir (bkz. Bönisch/Avusturya, B. No: 8658/79, 

6/5/1985, § 32; Brandstetter/Avusturya, B. No: 11170/84, 12876/87, 13468/87,  28/8/1991, § 

42).  

Silahların eşitliğinin denetlenmesinde esas olan, eşitlik denetimine konu olan işlemin 

yargılamadaki önemidir. AİHM, silahların eşitliği ilkesine uyulup uyulmadığını denetlerken somut 

olayda şikayet konusu eşitsizliğin yargılamayı fiilen ve gerçekten adaletsiz kılıp kılmadığına 

bakmaktadır (bkz. Kremzov/Avusturya B. No: 12350/86, 21/9/1993, § 75). Davanın taraflarından 

birinin iddiası karşısında diğer tarafın bu iddiaya karşı savunmasının temel dayanağı olan 

delilleri sunma imkanı tanınmıyorsa silahların eşitliği açısından ihlal doğabilmektedir  (bkz. De 

Haes ve Gijsels/Belçika B. No: 19983/92, 24/2/1997, § 58).”  Tespitlerini yapmıştır.  

c. Anayasa Mahkemesinin Başvuru Numarası: 2013/7800, Karar Tarihi: 18/6/2014 
olan Balyoz davası ile ilgili olarak vermiş olduğu kararın gerekçeli bölümünde delillere ilişkin 
değerlendirmesi şu şekildedir ;   
 

“Kural olarak, bilirkişilerin sunduğu rapor ve mütalaalar derece mahkemeleri açısından 

bağlayıcı olmamakla birlikte, İlk Derece Mahkemesi tarafından esasa ilişkin değerlendirmeler 

yapılırken Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan bilirkişi raporlarının belirleyici bir etkisi 

olmuştur. Başka bir deyişle somut davada İlk Derece Mahkemesi, yalnızca Cumhuriyet Savcısı 

tarafından sunulan bilirkişi raporlarına itibar etmiş, bu raporlara karşın başvurucuların 

savunmalarının bir parçası olarak sundukları bilirkişi rapor ve uzman görüşleri ise dikkate 

alınmamıştır.  

 

Mahkeme ayrıca başvurucuların, mahkumiyet  kararının dayanağı olan dijital verilerin 

gerçeği yansıtmadığı iddialarını değerlendirmek üzere mahkemenin bilirkişi heyeti tayin etmesi 

ve rapor aldırması yönündeki taleplerini de yeterli olmayan gerekçe ile reddetmiştir.  

  

Böylece başvurucuların, haklarında yöneltilen suçlamaların dayanağı olan delillere karşı 

kovuşturmanın genişletilmesini isteme hakları kısıtlanmış, ceza yargılamasının, maddi gerçeğin 

ortaya çıkartılması amacına yönelik olarak “SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ” İLKESİ İHLAL EDİLMİŞTİR.  

 
Açıklanan nedenlerle, dijital delillerin değerlendirilmesine ilişkin şikâyetler yönünden, 

başvurucuların sundukları bilirkişi raporları ve uzman mütalaalarının İlk Derece Mahkemesince 

kabul edilmemesi ve bu konularda Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılması yolundaki 

taleplerinin de yetersiz gerekçelerle reddedilmesi, “GEREKÇELİ KARAR HAKKINA” ve 

“SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ” ilkesine aykırı olduğundan, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına 

alınan ADİL YARGILANMA HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR.”  Denmektedir.  

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
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G. CD 5’İN VE İÇİNDEKİ SÖZDE BELGELERİN KUMPAS OLARAK GNKUR BAŞKANLIĞI 

DIŞINDA ÜRETİLDİĞİNİN DİĞER AÇIK DELİLLERİ;  

 

1) Gnkur Başkanlığında 2004 yılından itibaren “Merkezi Dosya Sunucusu Sistemi”ne 

(Ana sunucu) geçilerek, bilgisayarlar üzerinde veri saklama uygulamasına son verilmiştir, 2007 

yılında hiç bir bilgisayar üzerinde (hard disk ve CD Writer dahi bulunmadığından ve  veri saklama 

yapılamadığından)  Bilgisayarlar üzerinden  CD ye veri yazdırılması mümkün değildir.  

Gnkur Başkanlığının 27 Ekim 2012 tarih ve ADMÜŞ:9160-1023-12/Huk. İş. Y.D. sayılı yazısı  

ile Gnkur Başkanlığının yazısı, sanık İsrafil Aydın tarafından savunması ekinde mahkemeye 

sunulmuş ve açıklaması da yapılmıştır.Ancak mahkeme, dosyaya sunulan bu resmi yazıyı gerekçeli 

kararda değerlendirmemiş, gizlemiştir. Yazıdan alıntı aşağıdadır;  

 
 

BU NEDENLE  BELGELERİN 2007 YILINDA BİLGİSAYARLARDAN SAHTE CD5’ YÜKLENMESİ 

MÜMKÜN DEĞİLDİR. Sahte CD 5’e belge yüklemelerinin,  Gnkur. Karargahı dışında yapıldığı, 

yükleme yapılan bilgisayarlara Gnkur Başkanlığında kullanılan bilgisayar isimlerinin verildiği, 

hatta bir kısmına Gnkur Başkanlığında hiçbir zaman kullanılmayan bilgisayar ve kullanıcı 

isimlerinin dahi verildiği  kesin olarak ortaya çıkmıştır. 

 

2) Gnkur Başkanlığında 2004 yılından itibaren, karagahta mevcut tüm bilgisayarların ( 

İGHD Başkanlığındaki sözde belgelerin  yazıldığı iddia edilen “Bornova” gibi bilgisayarlar dahil) 

back-up ları alınarak merkezi sunucuya aktarılmıştır.  Ancak CD 5 içide bulunan belgeler, ve 

sözde belgelerin yazıldığı iddia edilen”Bornova” gibi bilgisayar back-up larında CD 5 içindeki 

sözde belgeler bulunamamıştır;  

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 13 Şubat 2012 tarihinde yaptırmış olduğu Bilirkişi 

raporuna göre; Söz konusu Kriz Masası Kurulu Çizelgesi adlı dijital veri; 19 Haziran 1997 

tarihinde kayıt edilmiş, yani iddia edilen suçun tarihinden bir gün sonra bilgisayar ortamında 

oluşturulmuştur. Dosyanın üst veri yolu bilgilerine göre de; BCG\CD5\Bornova\idris adlı klasörün 

içinde KRIZ-MS. DOC isimli  bir dosyadır.  

 

Fakat bu dosya; Gnkur. Bşk.lığının 23 Ekim 2012 tarihli yazısı ile Gnkur. Bşk.lığının merkezi 

dosya sunucularındaki şifreli ve şifresiz alanlar ile yedekleme sisteminde; KRIZ-MS. DOC adlı 

dosyanın ve aynı zamanda da CD5\Bornova\idris\ adlı klasörün de bulunmadığı bildirilmiştir. 

Yani gerçekte böyle bir klasör ve dosya CD5 dışında yoktur. Gnkur. Bşk.lığının 23 Ekim 2012 tarihli 

ve ADMÜŞ:9160-1023-12/Huk. İş. Y.D. sayılı yazısından alıntı aşağıdadır;   
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3) CD 5 içinde yer alan “İGHD” isimli kullanıcı ismi (ana sunucuda) sifreli şifresiz 

alanlarda bulunamamıştır;  

 

“BCG\CD5\Bornova\idris” adlı klasörün içinde KRIZ-MS. DOC isimli  word dosyasının  

bilirkişi raporunda ki üst veri yolu bilgilerine göre;  şirket ve yazar bilgisi olarak  “Genelkurmay” 

ismi,  son kaydeden kullanıcısı ise “İGHD”  olarak tanımlıdır.  

 

Ancak, Gnkur. Bşk.lığının 23 Ekim 2012 tarihli aynı yazısı ile yazarı “Genelkurmay”, son 

kaydedeni “İGHD” olan bilgisayar dosyası; Gnkur. Bşk.lığının merkezi dosya sunucularındaki 

şifresiz alanlarda bulunamadığı resmi yazı ile bildirilmiştir. Gnkur.Bşk.lığının 23 Ekim 2012 tarihli 

ve ADMÜŞ:9160-1023-12/Huk. İş. Y.D. sayılı yazısından alıntı aşağıdadır;   
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24. TAMER TATAR TARAFINDAN FETÖ  ÜYESİ SAVCI BİLGİLİ’YE ELDEN TESLİM EDİLDİĞİ İDDİA 

EDİLEN CD (5) VE İÇİNDEKİ BELGELERDEKİ SAHTELİK/KUMPAS EMARELERİNDEN ÖRNEKLER;   

 

Dilekçemizin her bir başlığında CD 5 içindeki sözde belgeler üzerindeki sahtelik emareleri ve 

tahrifatlar açıklanmıştır. Bu kısımda yer alan hususlar sadece dikkat çeken örneklerdir;   

 
A. FETÖ Kumpasçıları, üniversiteye hazırlık dershane Matematik ders konuları, özel test 

ve cevap anahtarının “İÇİNDEKİLER” kapak sayfasına “GİZLİ” gizlilik derecesi vererek, 

hazırladıkları kumpas yazı şablonunu CD 5 içinde unutmuştur ( Kls 10. S.144 ve Kls.16.s.258) :  

 

CD5 içinde bulunan ve dava dosyasının 10.Klasör 144. Sayfasında ve 16.Klasör 258. 

Sayfasında yer alan “GİZLİ” Gizlilik dereceli “İÇİNDEKİLER” başlıklı 1 sayfa belgede; Trigonometri, 

Karmaşık Sayılar, Logaritma, Permütasyon-Kombinasyon ve Binom açılımı, Olasılık (ihtimal) 

hesapları, Özel Testler, Cevap anahtarı alt başlıkların bulunduğu görülmekte olup,  belgenin 

üniversiteye hazırlık kurslarında yer alan matematik dersi içeriğine sahip olduğu 

anlaşılmaktadır.  CD5 İÇİNDE UNUTULAN BU BELGE FETÖ-BİLGİLİ KUMPASININ AYAK İZİDİR. 

(dilekçemizin “20.EEE.11).” ve “25.E.” maddelerinde açıklanmıştır) 

 

B. 1997 tarihli sözde belgeler üzerinde evrak “güvenlik Numarası” nın stampa ile basılı 

olduğu görülmektedir.  1997 tarihli evraklar üzerinde Güvenlik Numarası  bulunamaz.  

 
Evraklara stampa ile “Güvenlik Numarası” basma usülü ilk kez 5 Kasım 2002 yılında 

yayınlanan emirle yürürlüğe girmiş ve 2008 yılında güncelleştirilen TSK Karargah Hizmetleri 

Yönergesi (MY-75-1(B)) Bölüm 7-7 de yer almıştır. Üzerinde güvenlik numarası basılı 2002 yılı 

öncesi tüm evraklar sahtedir.  

 

CD 5 içinde yer alan;  4 Nisan 1997 “Çalışma Grubu Oluşturulması” (CD5/Arşiv/Çalışma grubu 

oluşturulması), 10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu”  ve eki olan “Batı Çalışma Grubu 

Şeması”, 6 Mayıs 1997 tarihli “Batı Harekat Konsepti” (CD5/Arşiv/Batı harekat konsepti),              

29 Nisan 1997 tarihli “batı çalışma grubu rapor sistemi” konulu (CD5/arşiv/batı çalışma grubu 

rapor sistemi) sözde belgeler üzerinde evrak “GÜVENLİK NUMARASI” bulunmaktadır. SÖZDE 

BELGELER SAHTEDİR.  
 

(dilekçemizin; “Evraklarda Güvenlik Numarası Kullanımı ve Kumpas Belgeleri” başlıklı “37.” 

maddesinde,“4 Nisan 1997 tarihli “çalışma grubu oluşturulması” konulu belge” başlıklı “20.M.4).” 

maddesinde, 6 Mayıs 1997 tarihli “batı harekat konsepti” konulu belge (CD5/Arşiv/Batı harekat 

konsepti)  başlıklı “20.MM.” maddesinde, “29 Nisan 1997 tarihli “batı çalışma grubu rapor 

sistemi” konulu belge” başlıklı “20.İİ.” maddesinde açıklanmıştır.)   

 

C. 20 Şubat 1997 tarihinde yapılan görüşmeye ait tutanak, 16 Şubat 1997 tarihinde 

görüşmeden 4 gün önce hazırlanmış/oluşturulmuştur. 

 

Gnkur. II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in ABD’de Amerıcan Turkısh Councıl toplantıları 

esnasında yaptığı takdimden sonra 20 Şubat 1997 Perşembe günü sorulan sorulara verdiği 

cevaplara ilişkin II nci Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer imzasına açılmış (imzasız) sözde 

görüşme tutanağı  CD 5 içinde “ATC-SORU.doc” isimli word belgesi olarak yer almaktadır.  
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(CD5\Bcg\Belgelerim\NECDET\GÖRÜŞME\ATC-SORU.doc) (ATC-SORU.doc içerik oluşturma 

16.02.1997  19:17, Evrak tarihi; 20.02.1997 ) (9.Kls. S:357-358). 

 

Bu belgeye göre Org.Çevik Bir, 20 Şubat 1997 tarihinde sorulara cevap vermiş ve sözde 

belge 20 Şubat 1997 tarihinde tanzim edilmiştir. Ancak, belgenin CD 5 içindeki hazırlanma 

(içerik oluşturma) tarihine baktığımızda, BELGENİN 4 GÜN ÖNCE 16 ŞUBAT 1997 TARİHİNDE 

HAZIRLANDIĞI ANLAŞILMAKTADIR. Yani, Çevik Bir 20 Şubat 1997 tarihinde henüz sorulara cevap 

vermeden 4 gün önce Alb. Necdet Soyer büyük bir öngörü ile soruları ve cevapları aynen tahmin 

ederek sözde belgeyi hazırlamıştır!. (dilekçemizin “20.ZZ. 8).” Maddesinde açıklanmıştır) 

 

Üstelik, bu sözde belgenin CD 5 içinde yer aldığı gizlenmiş ve gerekçeli karar sayfa 3091 de 

“Soruşturma Aşamasında Genelkurmay Başkanlığından Gönderilen Belgeler” başlığı altında yer 

almışi Gnkur Başkanlığından gelen belge (!) izlenimi yaratılmıştır. Bu husus ayrıca ikinci bir 

kasıttır.  

 

D. CD5 içinde 4 Nisan 1997 tarihli belge ile aynı klasör içinde (CD5/Arşiv/Çalışma Grubu 

Oluşturulması) bulunan, İddianamede ‘04 Nisan tarihli Çalışma Grubu Oluşturulması’ konulu 

belgenin ekinde yer aldığı belirtilen, imzasız el yazması iki sayfadan oluşan “özel oturum ile ilgili 

görüş ve öneriler” başlıklı nottaki el yazısının (8.KLS-S: 267-268),  soruşturma sürecinde, 

bilirkişilerce yapılan incelemeler sonucu, sanıklara ait olmadığı tespit edilmiştir. (dilekçemizin 

“20.O.” maddesinde açıklanmıştır) 

 

E. CD5 içinde  bulunan “Batı Çalışma Grubunda görevlendirilenlere “sürekli giriş kartı 

verilmesi” konulu belge” de (G.K.s.2930-2854)(8.KLS.S:256-258), BÇG de görevlendirilenlere giriş 

kartı verilmesi Gnkur Merkez Daire Başkanlığından talep edilmektedir. Ancak, bu Daire 

Başkanlığı, giriş kartı tanzimine yetkili değildir.  

 

Tuğg. Kenan Deniz imzalı (fotokopi) sözde belgede (8.KLS.S:256-258) sürekli giriş kartı talep 

edilen makam, “Genelkurmay Merkez Daire Başkanlığıdır. Oysa ki, Genelkurmay Karargâhında o 

tarihte yürürlükte olan 1996 basımlı Genelkurmay Yönergesi MT:119/1-A (Genelkurmay Kışla ve 

Karargâh Emniyet Yönergesi) esaslarına göre, sürekli / geçici giriş kartlarının hazırlanmasını, 

ilgililere dağıtılmasını ve geri alınmasını sağlayan makam, GENELKURMAY GENEL SEKRETERLİĞİ 

BÜNYESİNDE BULUNAN KARARGÂH EMNİYET SUBAYLIĞIDIR. Bu makam, o tarihte Merkez 

Daire Başkanlığına değil, Genelkurmay Genel Sekreterliği'ne bağlıdır.  

 

2006 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başlatılan akıllı kart uygulamasıyla askeri kimlik kartı, 

karargâh giriş kartı ve banka işlemleri tek bir kartta toplanmış ve bu görev, ancak 2006 tarihinden 

sonra, Personel Başkanlığı Merkez Daire Başkanlığı bünyesinde yeni teşkil edilen Akıllı Kart 

Şube Müdürlüğü'ne verilmiştir. Bu sözde belge, imzaların dijital yöntemlerle sözde belgeler 

üzerine monte edildiğini de açıklamaktadır. (dilekçemizin “20.AA.” maddesinde açıklanmıştır) 

 

F. CD5 içinde yer alan  (8.Kls. s.208)  Gnkur Personel Başkanlığına adresli  gözüken 27 

Mayıs 1997 “Batı Eylem Planı”  ile M. Köse imzalı 14 Mart 2012 tarihli evrak (K.1.s.235) Ek’inde 

savcılığa gönderilen,  sözde Gnkur Adli Müşavirliğine adresli gözüken  27 Mayıs 1997 tarihli “ 

Batı Eylem Planı” nın (K.1s.234);  imzaları (kapak ve eki)(K.1s.215, K.8s.189), el yazısı evrak ara 
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numarası, el yazısı tarihinin (yazı ve imza) karakteristiği ve evraktaki yeri BİREBİR AYNIDIR. Bir 

evrakın farklı makamlara adresli  nushaları üzerinde (bilindiği gibi her bir nusha ayrı ayrı 

imzalanır) imza dahil  el yazılı diğer işaretler BİREBİR AYNI olamaz. (Bu husus dilekçemizin 20.NN 

maddesinde açıklanmıştır) 

 

G. CD 5 içinde“CD5\Bcg\Belgelerim\NECDET\GÖRÜŞME” klasörünün içinde bulunan, 

YAALON.doc,  GREEN.doc,  CAROL.doc,   ATC-SORU.doc,  ATC-MES.doc  ve ATC-JINS.doc  isimli 

Gnkur 2.Başkanı Org.Çevik BİR’in, yabancı ülke temsilcileri ile yaptığı görüşmelere ait olduğu iddia 

edilen tamamı imzasız sözde word belgesi görüşme tutanakları,  9.Klasör içine sonradan monte 

edilmiş sözde belgelerdir.  

 

Sayılan 6 adet imzasız sözde görüşme tutanağı 9.Klasör Dosya Fihristinde yazılı değildir. Zabıt 

katibi imzalı dosya fihristine göre 9. Klasörde “333” adet sözde belge bulunmakta ve son 

sayfasına “333” numarasının verildiği anlaşılmaktadır. Ancak sözde görüşme tutanaklarına “344-

372” arasında sayfa numarası verildiği ve 9 klasörün dizi pusulasına göre, 9 klasör içinde 333 

sayfa belge olması gerekir iken, “390” SAYFA BELGE BULUNDUĞU, KLASÖRE SONRADAN BELGE 

İLAVE EDİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR.  

 

Bu durum; üzerindeki logoları taklit olan CD 5’in 2007 yılında hazırlanmadığını, soruşturma 

aşamasında bilgisayar saatinin 2007 yılına ayarlanarak kumpas ihtiyacına göre sözde belge 

ilaveleri yapılarak üretildiğini, belgelerin CD 5’e ve 9.klasöre ilave edildiğini, ancak dosya 

fihristinin değiştirilmeden klasör içinde unutulduğunu göstermektedir. Bu delil, CD 5 ve içindeki 

tüm belgelerin kumpas ürünü olduğunu da açıklamaktadır.(dilekçemizin “20.ZZ. 8).” 

Maddesinde açıklanmıştır) 

 

H. 27 Mayıs 1997 tarihli “Batı Eylem Planı”nın kapak sayfasındaki “KONU” ve  “EKİ” 

hanesindeki bilgiler ile  “EK” Belgenin Başlığı uyuşmamaktadır:   

 

Resmi Evrakların kapak sayfasında, evrakın konusu “Konu”  ilişik ek belge ise  “EKİ :”  

hanesinde tanımlanır ve bu tanım EK belgenin üzerinde de aynen yer alır.  Ancak; CD5 de yer alan 

ve Gnkur Personel Başkanlığına adresli  “Batı Eylem Planı” (8.Kls.S:189-208) Kapak sayfasında; 

“Konu” ve “Eki” ; “BATI EYLEM PLANI” yazılmış olmasına rağmen,  EK-A belgenin başlığında 

“BATI ÇALIŞMA GRUBU EYLEM PLANI” yazılıdır. “Batı Eylem Planı” ile “Batı Çalışma Grubu Eylem 

Planı” anlam ve içerik olarak farklı tanımlardır. Bu sözde planın ek belgesindeki  icra 

makamlarının BÇG nin çok dışında TSK nın tamamını kapsadığı görülmektedir. Bu nedenle, Ek 

belgede yer alan planın sadece BÇG ye ait bir plan olması ve BÇG ye ait bir plan olduğunu gösterir 

şekilde “Batı Çalışma Grubu Eylem Planı” yazması planın içerik ve tabiatına ayıkırıdır.  Ayrıca, 

imha tutanaklarında da, 27 Mayıs 1997 tarihli belge “Batı Eylem Planı” adı ile tanımlıdır. “Batı 

Çalışma Grubu Eylem Planı” ifadesi hiçbir belgede yer almamıştır (Bkz. 131.Kls. 198. syf). 

(dilekçemizin “20.NN” Maddesinde açıklanmıştır) 

 

İ. 27 Mayıs 1997 sözde Batı Eylem Planı MGK Genel Sekreterliğine “BİLGİ” olarak 

gönderildiği halde, planda 32 faaliyet içerisinden MGK Genel Sekreterliğine 26 adet icra görevi 

verildiği görülmektedir. Bu husus ne hiyerarşik bağlantı ne de evrak mevzuatı açısından mümkün 

değildir. (dilekçemizin “20.NN” Maddesinde açıklanmıştır) 
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J. CD 5 içinde bulunan (BCG\CD5\Bcg bornova\Kenan\BCG.TEL.REH.doc)  sözde BÇG telefon 

rehberinin, Gnkur Başkanlığının bilgisayar sistemlerinde bulunmadığı ve böyle bir telefon ağının 

kurulmadığı Gnkur Başkanlığının resmi yazısı ile bildirilmiştir. Sözde telefon rehberi, bariz maddi 

hatalar içermektedir.   

 
Gnkur.Başkanlığının 1 Kasım 2013 tarihli yazısında (dosyada bulunmaktadır); Gnkur MEBS 

Başkanlığınca işletilen, yönetilen merkezi dosya sunucularında ve yedekleme sistemlerinde 

BCG\CD5\Bcg bornova\Kenan isimli klasöre ve BÇG telefon rehberi dokümanına ulaşılmadığı 

ve Gnkur Başkanlığı bünyesinde kurumsal bilgisayar ağlarında BÇG isimli bir kullanıcı adı, kodu 

mevcut olmadığı bildirilmiştir.  

 
Ayrıca, Gnkur Başkanlığının 28 Haziran 2013 tarihli yazısı ile (dosyada mevcut); “Batı Çalışma 

Grubu ile ilgili herhangi bir telefon ağının kurulup kurulmadığına dair bir kayda 

rastlanılmamıştır” şeklinde cevap verilmiştir )(G.K.s.698). 

 

CD 5 de güncelleme tarihi 2 Haziran 1997 olarak gözüken sözde belgede, bir kısım 

personelin isim ve rütbeleri yanlış yazılmıştır. (Örnek; 30 Ağustos 1997 tarihinde Yarbay 

rütbesine terfi eden, sanık Mehmet Ali Yıldırım; Henüz “BİNBAŞI” rütbesinde iken ve 8 Mayıs-15 

Haziran 1997 tarihleri arasında Silopi’de geçici görevli iken, sözde Gnkur karargahında kurulan 

telefon ağı rehberine “YARBAY” olarak yazılmıştır (G.K.s.1593)). 3 Mart-25 Temmuz 1997 

tarihleri arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde eğitim gören 30 Ağustos 1997 tarihinde KIDEMLİ 

BİNBAŞI olan sanık Mehmet Faruk Alpaydın, sözde rehbere “Mehmet” ismi unutularak ve henüz 

Kıdem almadan “KIDEMLİ BİNBAŞI Faruk Alpaydın” şeklinde yazılmıştır (G.K.s.1641). O tarihte 

BİNBAŞI olan ve 30 Ağustos 1998’de kıdem alan sanık Metin Keşap'ın rütbesi, İstihkam Kurmay 

Binbaşı yerine İSTİHKAM KURMAY KIDEMLİ BİNBAŞI şeklinde yazılmıştır(G.K.s.1664). 30 Nisan 

1997 sözde BÇG Görev Bölümü ve 10 Nisan 1997 tarihli BÇG Teşkilat şemasında, “BÇG PLAN 

SUBAYI” şeklinde bir görev tanımı bulunmaz iken ve BÇG’ye J Başkanlıklarını temsilen bir subay 

istenirken, sözde rehberde 8 kişinin görevi J Başkanlıklarındaki görevleri unutularak “BÇG PLAN 

SUBAYI” olarak yazılmıştır (dilekçemizin “20.BB.” Maddesinde açıklanmıştır). 

 

K. CD5 içinde yer alan, Çevik Bir adına imza bloğu açılmış NİSAN 1997 tarihli “EMASYA 

Direktifi Değişikliği”, Çetin Doğan adına imza bloğu açılmış NİSAN 1997 tarihli evrakın EK-A’sı 

(EMASYA Direktifi Düzeltmeleri), İdris Koralp adına imza bloğu açılmış MART 1997 tarihli evrakın 

EK-A’sı (EMASYA Direktifi Düzeltmeleri), Çetin Doğan adına imza bloğu açılmış NİSAN 1997 tarihli 

evrakın EK-C’si (EMASYA Direktifi) konulu belgelerin CD 5 içinde yaratılma tarihleri (son kayıt) 

belge tarihlerinden çok öncedir;  

 

Çevik Bir adına imza bloğu açılmış NİSAN 1997 tarihli “EMASYA Direktifi Değişikliği” konulu 

belgenin; lokasyonu “CD5/Bcg/bornova/Ziya/EMASEK-D.doc” ve Yaratılma tarihi 9.02.1997 dir. 

Belge içeriğinde; 04 Mart 1997 tarihinde bir gün süreli “EMASYA Semineri”nin icra edildiği, ilgi (a) 

sında 17 Şubat 1997 tarihli Emasya Semineri Emri, ilgi (d) sinde 13 Şubat 1997 tarihli “Emasya 

Direktifine Değişiklik teklifi” evrakına atıf yapmaktadır. Bu belge NİSAN 1997 tarihli olup, CD 5 

içinde yaratılma tarihi (son kayıt) 2 ŞUBAT 1997’ dir  
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Çetin Doğan adına imza bloğu açılmış NİSAN 1997 tarihli evrakın EK-A’sı (EMASYA Direktifi 

Düzeltmeleri) konulu belgenin; lokasyonu “CD5/Bcg/bornova/Ziya/EMASEK-AA.doc” ve 

Yaratılma tarihi (son kayıt) 9.02.1997’dir.  

 

İdris Koralp adına imza bloğu açılmış MART 1997 tarihli evrakın EK-A’sı (EMASYA Direktifi 

Düzeltmeleri) konulu belgenin; lokasyonu“CD5/Bcg/bornova/Ziya/EMASEK-A.doc” ve yaratılma 

tarihi (son kayıt) 9.02. 1997’dir. 

 

Çetin Doğan adına imza bloğu açılmış NİSAN 1997 tarihli evrakın EK-C’si (EMASYA Direktifi); 

konulu belgenin; lokasyonu “CD5/Bcg/bornova/Ziya/EMASEK-C.doc” ve yaratılma tarihi (son 

kayıt) 24.02. 1997’dir. BELGE VE CD 5 SAHTEDİR.  

 

Bu duruma göre, ŞUBAT 1997 tarihinde henüz yazılmamış olan MART ve NİSAN 1997 tarihli 

sözde belgeler, ŞUBAT 1997 tarihinde CD 5 içine kaydedilmiştir. Bu durum CD 5 in ve içindeki 

belgelerin sahte olarak üretildiğini ve CD 5 içindeki belge kayıt tarihlerinin geriye çekilerek, 

yaratıldığını açıklamaktadır (dilekçemizin “20.RR.  6).” Maddesinde açıklanmıştır). 

 
L. CD 5 içinde bulunan ve 10 Klasör sayfa 161 de yer alan Ocak 1997 tarihli, Çetin Saner 

adına imza bloğu açılmış (imzasız) İç Tehdit Dokümanının güncelleştirme Çalışması ile ilgili  bu 

belge, mahkeme heyeti tarafından gizlenmiş ve gerekçeli kararda “Genelkurmay Antetli CD den 

Elde Edilen Belgeler” başlığı altında   hiç sözü edilmemiştir. 
 

Sözde belge OCAK 1997 TARİHLİDİR. BU TARİHTE İÇ TEHDİT DOKÜMANINDA BİR 

GÜNCELLEME YAPILMAMIŞTIR. CD 5 içinde bulunan ve 29.Klasörde de bulunması gerekirken 

gizlenen (silinen) 464 sayfalık 1998 yılına ait Taslak İç Tehdit Dokümanında  ve diğer tüm gerçek 

belgelerde 1985 tarihli İç Tehdit Dokümanının güncelleneceğinden söz edilmektedir. Aralık 1997 

yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Milli Güvenlik Siyaset Belgesindeki değişiklikten  sonra Yani 1998 

yılında  yapılan güncelleme ile 1985 yılına ait İç Tehdit Dokümanının güncellendiği,  1997 

yılında hiç bir güncelleme çalışmasının yapılmadığı  zaten bilinmektedir.  

  

Sözde belge metninde koordinatör makam, Gnkur İKK ve Güv.D.Bşk.olarak yer almasına 

rağmen, dağıtım hanesinde yazılı değildir. Ayrıca, bu yazının K.K.K.lığına ve J.Genel K.lığına 

adreslenmiş, ancak, Dz.K.K.lığı ile Hv.K.K.lığına adreslenmemiştir. İç Tehdit Dokümanının tüm 

Kuvvet K.lıklarını ilgilendirdiği açıktır. Bu husus, belgenin sahte olarak üretildiğinin de bir kanıtıdır.  

Bu sözde belge, FETÖ üyesi Bilgili’nin 28 Şubat 1997 tarihinde İç Tehdit Dokümanının 

güncellendiği varsayımı ile üretilmiş, ancak hesap tutmayınca gizlendiği anlaşılan bir kumpas 

belgesidir.(dilekçemizin “20.EEE. 3).” Maddesinde açıklanmıştır). 

 

M. CD 5 içinde  “İrticai Faaliyetler” başlıklı belge (11.Kls.S:297-382); TSK YA AİT RESMİ 

BELGE ALGISI YARATMAK ÜZERE, SAYFALAR ÜZERİNDE STAMPA İLE BASILMIŞ DAMGA 

GÖRÜNTÜSÜ VERİLEN 4 ADET “03 03 03 03” RAKAMI BULUNMAKTADIR. Dilekçemizin ilgili 

kısımlarında açıklandığı gibi 2002 yılından itibaren TSK da evraklar üzerine mürekkepli stampa 

numaratör ile bir sayfaya 3 adet olmak üzere 6 rakamlı GÜVENLİK NUMARASI basılmaktadır. Bu 

usül ilk kez 5 Kasım 2002 yılında yayınlanan emirle yürürlüğe girmiş ve 2008 yılında 

güncelleştirilen TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi (MY 75-1(B)) Bölüm 7-7 de yer almıştır.  



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1220 / 1709 
 

 

 

1998 yılına ait olduğu içeriğinden anlaşılan, ağırlıklı olarak F.GÜLEN tarikatı faaliyetlerini 

açıklayan, Refah Partisi, Milli Görüş, Milli Gençlik Vakfı, İmam Hatip Liseleri, Alevilik, 

Nakşibendilik, Süleymancılık, kesintisiz 8 yıllık eğitim, tarikat gruplarının tutumundan söz eden  ve 

suç isnat edilen  bir belge olarak özellikle dikkat çekicidir. 1998 yılında evrak güvenlik numarası 

kullanılmadığı gibi, iki rakamlı  numara  hiçbir zaman kullanılmamıştır. Üretilmiş tam bir kumpas 

belgesidir. Ancak, içeriği ve üzerindeki bariz tipoloji hataları nedeni ile, gündeme getirilmemiş, 

sanıklarla ilişkisi kurulmadan geçiştirilmiş, ancak gerekçeli karara iliştirilmiştir. (dilekçemizin 

“20.EEE. 18).” Maddesinde açıklanmıştır) 

 

N. CD 5 içinde 'A', 'XX' VE 'X' gibi bilinmeyen kullanıcı ve bilgisayar adları ile kayıt edilen 29 

dokümanın şüpheli üst veri bilgisine sahip olduğu bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. 

 

O. CD 5 içinde bulunan, 21 Ekim 2000 tarihinde “ANDIÇ” adlı dosyanın basında yayınlandığı, 

CD'nin (bilgisayarın ayarlı olduğu) kayıt tarihi olan 25 mayıs 2007 tarihinden hemen önce, 14, 15, 

16 ve  24 Mayıs 2007   (ile ayarlanan) tarihlerinde çok sayıda belgenin sayfa sayfa taranarak dijital 

ortama aktarıldığı ve 1996-2002 yılları arasında kayıt edilen diğer dokümanlarla birlikte CD'ye 

kayıt edildiği, bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.   

 

P. CD 5 in 2007 tarihinde TEK SEFERDE YAZILDIĞININ tespit edildiği dosyada yer almaktadır.  

Bu yazma işlemi; inceleme tutanağında “Dosyanın son oluşturulma / Değiştirilme zamanı” 

şeklinde tanımlıdır. Yani dosya bu tarihlerde oluşturulmuş ya da değiştirilmiştir. Bu tarihlerden 

önce ne olduğu bilinmemektedir. Kls.36 s.81; 

 

 
 

Gnkur Başkanlığının 27 Ekim 2012 tarih ve ADMÜŞ:9160-1023-12/Huk. İş. Y.D. sayılı yazısı 

ile bütün bilgisayarların 2004 yılından itibaren ‘Merkezi Server’ (Ana Sunucu) sistemine 

bağlandığı, 2004 yılından itibaren Gnkur. Karargâhında yapılan bütün yazışmaların Merkezi 

Sunucuda bulunduğu ancak CD5’e kayıtlı dijital medyanın Ana Sunucuda bulunmadığı 

bildirilmiştir. Gnkur Başkanlığının yazısı, sanık İsrafil Aydın tarafından savunması ekinde 

mahkemeye sunulmuş ve açıklaması da yapılmıştır. Ancak mahkeme bu resmi yazıyı gerekçeli 

kararda gizlemiştir. (dilekçemizin “ 23.G.” Maddesinde açıklanmıştır). 

 

Gnkur J Başkanlıkları, Daire Başkanlıkları ve üniteleri gibi birbirlerinden bağımsız birçok 

birime ait olduğu görülen sözde belgelerin, tek bir birimin dosyasında /tek bir bilgisayarda 

bulunması imkânının olmadığı, belgelerin işlem ve dağıtım adreslerinden zaten anlaşılmaktadır. 

Bu sözde belgelerin Gnkur Başkanlığındaki her hangi bir bilgisayarda TEK SEFERDE CD/DWD ye 

kaydedilmiş olması, sadece bu nedenle dahi mümkün değildir.  

 

Henüz merkezi bilgisayar siteminin bulunmadığı döneme ait olan, Gnkur Başkanlığınca bu 

belgelerin, 2004 yılında kurulan ana sunucuda bulunmadığı bildirilen, farklı birim ve 
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bilgisayarlarda (Personel /GNPP/Hrk Bşk.- İGHD Bşk. BÇG vs.) zaman-mekan açısından son derece 

dağınık, bir çoğunun 1999-2004 yılları arasında imha edilmiş, bir kısmının imha tutanakları bile 

imha edilmiş, hatta 2004 yılında Gnkur 2. kademe arşivinde dahi bulunmadığı bildirilmiş olan 

belgelerin taranarak ya da dijital ortamda tek seferde CD/DWD ye yazılabilmesi için 2007 ve 2011 

yıllarına kadar, bir organizasyonla (!) bulundukları farklı bilgisayarlardan / dosyalardan toplanarak 

(!)  Gnkur Başkanlığının dışında bir master bilgisayara yüklenmesi ve buradan tek seferde 

CD/DWD lere aktarılması fiilen mümkün değildir.   

 

CD5 ile ilgili bilirkişi incelemelerinden çıkan sonuçlar ve kumpas emareleri kapsamlı olarak 

dilekçemizin 23.maddesinde açıklandığından bu hususlara bu kısımda kapsamlı olarak yer 

verilmemiştir.  

 
Q.  “EVRAK KAYIT FORMU” başlıklı 7 sayfadan oluşan belgede (G.K.s.3191) (Kls.10.s.267-

273) “Günlük Sıra Numarası”, “Daire Genel Evrak Senet Numarası” ve evrakın kaç sayfadan 

oluştuğunu gösteren “Ekler” sütunu silinmiştir.   

 

 “Daire Genel Evrak Senet Numarası” sütununun silinmiş olmasının;  Kayıtlı gerçek evrak 

senet numarası verilen belgeler ile mukayese edildiğinde sahteliğin gizlenebilmesi, “Ekler” 

sütununun silinmiş olmasının; Gerçek belgeler ile CD5 içine monte edilen sahte belgelerin sayfa 

adedi farklılığının görülmemesi, “Günlük Sıra Numarası”nın silinmiş olmasının; araya monte 

edilecek belgelerin gizlenmesi amacına yönelik olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Belgede; Tarih sırasının akışında, bir gün sonra gelen evrakın bir gün önce kaydedildiği 

gözükmektedir; 19.06.98 tarihli evrak 18.06.98 tarihli evraktan önce, 23.06.98 tarihli evrak 

22.06.98 tarihli evraktan önce kaydedilmiştir. Yani evrak henüz gelmeden kaydı yapılmıştır. 

 
 

R.   Mart 1998 tarih ve “MGK TOPLANTISI” konulu belge nüshalarının “DAĞITIM” “Gereği” 

kısmı birbirinden farklıdır. Aynı adrese gönderilen ancak dağıtım kısmı farklı ikişer nüshaları 

vardır. (10. Kls. syf. 203-207) (5 adet belge) 
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1) 203. sayfada yer alan belgenin “Dosya” nüshasında;  “Dağıtım” “Gereği”  kısmında 

MGK Genel Sekreterliğine adresli değildir. Ancak, 206. sayfada yer alan Jandarma Genel 

Komutanlığına gönderilen nüshada “MGK Genel Sekreterliği” ne adresli gözükmektedir.. 

 

2) Belgenin “Dosya” nüshasında;  “Koordine” imzası hanesinde Gnkur Hrk.Bşk.V.Tümg. 

K.KARABAY”ın soyadı “KARABAYIR” şeklinde yanlış yazılmıştır. Koordine kısmını imzalayan 

Tümgeneralin kendi soyadının yanlış yazıldığını ve evrakı imzalayan diğer 3 imza sahibinin de 

bunu fark etmemesi mümkün değildir. 

 

3) MGK Genel Sekreterliğine adresli aynı içerikli iki adet belge vardır.  204. sayfada yer 

alan belgede; MGK Genel Sekreterliğine hitaben yazıldığı halde dağıtım “Gereği” hanesinde 

“MGK Genel Sekreterliği adresli değildir.  205. Sayfada yer alan aynı belgede ise  dağıtım 

“Gereği” hanesinde “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği” yer almaktadır.   Aynı adrese aynı 

evraktan “Gereği” kısmı farklı 2 adet gönderilmiş olması mümkün değildir.  

 

4)    Jandarma Genel K.lığına adresli aynı içerikli iki adet belge vardır.   206. sayfada yer 

alan belgede; dağıtım “Gereği” hanesinde “MGK Genel Sekreterliği” adresi yazılı olmadığı halde 

207. Sayfada yer alan aynı belgede; dağıtım “Gereği” hanesinde “Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği” yer almaktadır. Aynı adrese aynı evraktan dağıtım haneleri farklı 2 adet gönderilmiş 

olması mümkün değildir.   

 

5) Dosya nüshası (syf 203) ve Jandarma Genel Komutanlığına adreslenen  (syf 206 ve 

207). nüshaların 1. Maddesinde; “Mart ayı Milli Güvenlik Kurulu toplantısı”  yazılı iken, Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine adreslenen nüshalarının 1.maddesinde; “Mart ayı MGK 

toplantısı”  yazılıdır.   

 

Aynı evrakın farklı adreslere gönderilen nüshalarının birbirinden farklı olması mümkün 

değildir. Bu evraka nüshalarındaki bariz farklılıkların, sahte belge düzenleyen şebeke tarafından 

yapıldığı anlaşılmaktadır.   

 
25. 28 ŞUBAT DAVASI STRATEJİK BİR PLAN DOĞRULTUSUNDA KURGULANMIŞ YARGI 

KARARLARIYLA KANITLANMIŞ BİR FETÖ KUMPASIDIR:  

 
28 Şubat davasının FETÖ kumpası olduğu, stratejik bir plan doğrultusunda Balyoz,  

Ergenekon  ve diğer kumpas davaları ile birlikte  talimatla kurgulandığı  açıklanan diğer delil ve 

belgelere ilave olarak,  yargı kararlarıyla da teyit ve tespit edilmiştir.  28 Şubat FETÖ kumpasının 

yargı kararlarına konu olmuş  en açık delilleri aşağıda açıklanmıştır:  

 

 FETÖ emniyet imamı Kozanlı Ömer kod adlı  Osman Hilmi Özdil’in 2007 yılında ABD ’de 

yapılan polis aramasında üzerinden çıkan, Ergenekon davası kurgusu ile birlikte 28 Şubat davası 

kurgusuna ilişkin kripto edilmiş belge ve  davanın kumpas olduğuna ilişkin yargı kararı, 

 

 FETÖ üyesi savcı Bilgili ve müşteki avukatlarınca ileri sürülen;  Ali Kalkancı, Müslüm Gündüz 

ve Fadime Şahin’in TSK tarafından kullanıldığı / eğitildiği, Ergenekon soruşturmasında 

senaryonun detaylarının Harbiye Ordu Evinde yazıldığının ortaya çıktığı, belgelerin Veli Küçük'te 
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ele geçtiği iddiasının gerçek dışı olduğu, Ergenekon kumpas soruşturmasında yer alan ve 

gerekçeli kararda tekrarlanan iddianın FETÖ kurgusu olduğunun  yargı kararıyla  ortaya çıkması,    

 

 İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 2014 Balyoz davası beraat kararı  syf  602 de 

Gölcük Donanma K.klığında ele geçirilen ve 28 Şubat Şubat kumpas davasına monte edilen 

Hard diskler ve CD lerde yer alan belgelerin “1965” ile şifrelendiği, 28 Şubat davasına dahil edilen  

“4 Nolu Hard disk” deki belgelerin de “1965” ile şifreli olduğu, 1999  yılında son veri girişi 

olduğu belirtilen 4 Nolu Hard disk içinde 2008 yılına ait olay ve belgelerin bulunduğu,  şifrelerin 

aynı kişi/kişiler tarafından oluşturulduğu ve hükme esas alınan bilirkişi raporundan bu hard 

diske sonradan şüpheli şekilde bir çok belge eklendiğinin anlaşıldığı  tespit edilmiştir. FETÖ nün, 

1965 şifresi üzerinden sanıklar ve kumpas davalarının birbiriyle bağlantısını sağlamak üzere 

tezgâhlandığının  yargı kararı ile ortaya  çıkması, 

 

 2010 yılında hazırlanan ve FETÖ kumpası olduğu yargı kararı ile ortaya çıkan  “Balyoz Davası” 

iddianamesinde, henüz soruşturma aşamasında dahi bulunmayan “28 Şubat “Davası” ile ilgili 

olarak, bir yargı kararı olmaksızın “28 Şubat Süreci” bir darbe olarak tanımlanmış, FETÖ zanlıları 

Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan gibi gazetecilerle işbirliği içinde  basın ve kamuoyu manipüle edilmiş, 28 

Şubat davası FETÖ iltisaklısı 28 Şubat Davası savcı ve hakimlerine (Mustafa Bilgili, Kemal Çetin, 

Hakan Oruç, Kadriye Çatal) dayanak oluşturulmuş, “Balyoz Davası” ile ilişki kurulmaya 

çalışılmıştır.  

     

 FETÖ Kumpasçıları, üniversiteye hazırlık dershane Matematik ders konuları, özel test ve 

cevap anahtarının “İÇİNDEKİLER” kapak sayfasına “GİZLİ” gizlilik derecesi vererek, hazırladıkları 

kumpas yazı şablonunu CD 5 içinde unutmuştur ( Kls 10. S.144):  

 

CD5 içinde bulunan ve dava dosyasının 10.Klasör 144. sayfasında ve 16.Klasör 258. 

sayfasında yer alan “GİZLİ” Gizlilik dereceli “İÇİNDEKİLER” başlıklı 1 sayfa belgede; Trigonometri, 

Karmaşık Sayılar, Logaritma, Permütasyon-Kombinasyon ve Binom açılımı, Olasılık (ihtimal) 

hesapları, Özel Testler, Cevap anahtarı alt başlıkların bulunduğu görülmekte olup,  belgenin 

üniversiteye hazırlık kurslarında yer alan matematik dersi içeriğine sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

CD5 İÇİNDE UNUTULAN BU BELGE FETÖ-BİLGİLİ KUMPASININ AYAK İZİDİR.  

 
Ergenekon kumpas davasında yargılanan ve bilgisayarına FETÖ üyelerince belge yerleştirildiği 

tespit edilen Habip Ümit SAYIN’ın  bilgisayarında bulunan belgeler arasında;  F.Gülen iltisaklısı 

Tamer Tatar’ın getirdiği  CD 5 içinde bulunan atılı suça delil gösterilen sözde 6 Mayıs 1997 “Batı 

Harekatı Kosepti”nin versiyonu da bulunmuş ve dava dosyasına Ergenekon savcılarınca 

gönderilmiştir.  Habip Ümit SAYIN’ın bilgisayarında  “Batı Harekatı Konsepti”nin de yer alması ve 

mahkeme kararı ile  bu belgelerin, FETÖ üyelerince  oluşturulduğunun tespit edilmesi,  FETÖ 

KUMPASININ AÇIK DELİLİDİR. 

 
YUKARIDA ÖZETLE İFADE EDİLEN HUSUSLAR AŞAĞIDA YER ALAN ANA BAŞLIKLARDA 

DETAYLARI VE BELGELERİYLE AÇIKLANMIŞTIR;  
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A. FETÖ EMNİYET İMAMI KOZANLI ÖMER KOD ADLI  OSMAN HİLMİ ÖZDİL’İN 2007 

YILINDA ABD’DE YAPILAN POLİS ARAMASINDA ÜZERİNDEN 28 ŞUBAT DAVASI KURGUSUNA 

İLİŞKİN KRİPTO EDİLMİŞ BELGENİN BULUNMASI VE YARGI KARARI;     

 

          2007 yılında ABD’de yapılan aramada FETÖ  Emniyet İmamı ve kuryesi  Hilmi Özdil’ den ele 

geçirilen ve üzerinde bir kısım 28 Şubat sanıklarının da isimlerinin yer aldığı kripto belge ile 

örgütün, emir rapor zinciri dahilinde Ergenekon kompas davasının başlama emri ve kimlerin 

tutuklanacağının listesini verdiği ve kumpas sürecini yönettiğinin  açıkça anlaşıldığı, devam eden 

FETÖ davalarına ilişkin iddianamelerde ve yargı belgelerinde yer almaktır.   

 

 Bu belgenin;  FETÖ üyesi Emniyet Müdürleri RECEP GÜVEN ve  RAMAZAN AKYÜREK'in 

bilgisi dahilinde derhal imha edildiği  FETÖ Çatı Davası soruşturmasında ortaya çıkmıştır. 

Belgeler 4 Şubat 2014 tarihinde FBI'dan tekrar istenerek bir kısmının getirilmesi sağlanmış ve 

dava konusu yapılmıştır. Diğer kumpas davaları sanıklarıyla birlikte 28 Şubat davası bir kısım 

sanıklarının da isimlerinin yer aldığı KRİPTO EDİLMİŞ BELGENİN  İŞLEM YAPILMADAN, FETÖ 

YAPILANMASI  TARAFINDAN TALİMATLA 2007 DE DERHAL İMHA EDİLMESİ,  DAVANIN FETÖ 

TARAFINDAN ÇOK ÖNCEDEN  KURGULANIP  PLANLANDIĞININ  AÇIK DELİLİDİR.  

 
        FETÖ Çatı davası savcısı; Osman Hilmi Özdil’den 18.04.2007’de ele geçirilen notlar arasında  

sanık isimlerinin yer almasını, Ergenekon davasının önceden planlanıp kurgulandığını, Terör 

örgütü lideri Gülen ve örgüt yöneticilerinin emri ile çok amaçlı planlanıp uygulanan stratejik 

harekatın bir parçası olduğunu, talimatın yurt dışından kurye ile geldiğini ispatladığını ortaya 

koymuş ve,  bu kripto belgeyle ergenekon davası arasında doğrudan bağlantı kurmuştur.  Aynı 

kripto belgede 28 Şubat sanıklarının da isimlerinin bulunması, 28 Şubat davasının da kurgu 

olduğunu aynı hukuksal ve mantıksal gerekçeyle kabul edilmesini zorunlu kılmaktadır. 

 

         Ancak, FETO davalarında, bu belge ile davaların kumpas olduğunun açıkça anlaşıldığı, 

başlama emri ve kimlerin tutuklanacağına dair emirlerin verildiği, sürecin yönetildiği yönünde 

yapılan tespitler, 2018 yılı itibariyle mahkemece bilinmesine rağmen, gerekçeli kararda bu 

tespitlere hiç yer verilmemiş,  bu tespitlere dayalı sanık savunmalarına karşın,  Yargıtayın “görev 

kusuru” ile ilgili konu dışı bir kararına atıf yapılarak zorlama ilgisiz değerlendirmeyle bu konu 

gözlerden kaçırılmış ve belge ile dava arasında bulunan bu açık bağlantı kırılmaya çalışılmıştır.  

 

1) OSMAN HİLMİ ÖZDİL VE ÜZERİNDE BULUNAN KRİPTO BELGE İLE İLGİLİ OLARAK  

(FETÖ) İDDİANAME VE YARGI KARARLARINDA YER ALAN DEĞERLENDİRMELER;  

 

a. Ankara 4.Ağır Ceza Mah. de görülen FETÖ ÇATI DAVASI İddianamesinin 480.-

481. sahifelerinde sanık FETÖ’cü  Osman Hilmi Özdil başlığında  ;   

 

“ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat 

Daire Başkanlığına gönderilen 05.11.2007 tarihli İngilizce belgede özetle; “ABD Newyork JFK 

Hava Limanında 18.04.2007’de yapılan rutin kontroller esnasında Osman Hilmi Özdil ve Murat 

Karabulut’un birlikte seyahat ettiklerini, Osman Hilmi Özdil’in İş amacıyla ABD’yi ziyaret ettiğini, 

Murat Karabulut’un ise Osman Hilmi Özdil ile 12.04.2007’de Türkiye’den beraber ABD Newyork 

JFK Hava Limanı’na geldiklerini, ancak ABD’de bulundukları süre içerisinde birlikte olmadıklarını 
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ve Osman Hilmi Özdil'in ABD’de kimlerle birlikte olduğunu veya nerede konakladığını bilmediğini 

anlattığını, bu şahısların üst araması yapıldığını, Osman Hilmi Özdil'in üst araması neticesinde 

taşıdığı not defterinde yer alan kısa notlar ve isimlerin bulunduğunu, yazan tarafından 

kısaltmalar ve harf değişikleri yapılarak bir nevi sadece kendisinin anlayacağı hale getirildiği ve 

hatırlatma amaçlı tutulduğu değerlendirilen notta bulunan isimlerin; 

 
.... H. OZKASNAD’IN   EROL ÖZKASNAK, 

 
.....KURİDAKAİ’NİN  İSMAİL HAKKI KARADAYI, OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR."   

 
İddianamenin 143. sayfasında;  

 
“sanık Osman Hilmi Özdil’in üst aramasından çıkanlara yönelik olarak yapılan tetkikler 

neticesinde; Yazan tarafından kısaltmalar ve harf değişikleri yapılarak bir nevi sadece kendisinin 

anlayacağı hale getirildiği ve hatırlatma amaçlı tutulduğu değerlendirilen notta bulunan isimler 

kontrol edildiğinde; 

 

- H.Ozkasnad’ın;emekli Tümgeneral EROL ÖZKASNAK, (28 Şubat soruşturmasında  Nisan 2012 

ayında tutuklanmıştır) 

 

- Kuridakai’nin; emekli Genelkurmay Başkanı İSMAİL HAKKI KARADAYI (42), 42 nolu dipnotta ;  

28 Şubat Soruşturmasında 03.01.2013’te gözaltına alınmış ve akabinde tutuksuz yargılanmak 

üzere serbest bırakılmıştır." Denildiği anlaşılmıştır” İFADESİ YER ALMAKTADIR.  

  

b. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/10142  Esas Numaralı  FETÖ  

üyeliğinden hazırlanmış İddianamede ( syf.52)  ;  

 
       “3.2.I.2.8.I. Terör örgütü lideri GÜLEN’in Canlı Kurye İle Emniyet ve Yargıda Kadrolarına 

Emir Göndermesi ve Ergenekon Davalarının Başlatılması : 

 

“Terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen ve kamuoyunda "Devrimcî Karargah" olarak 

bilinen kumpas soruşturmasıyla (…) 2010 yılında yayımlanan "Haliçte Yaşayan Simonlar" adlı 

kitabında terör örgütünün Emniyetten Sorumlu İmamı olarak geçen Kozanlı Ömer (K) Osman 

Hilmi Özdil'in yanında Mili İstihbarat Teşkilatı sözde imamı Murat Karabulut isimli şahısla birlikte 

2007 yılında ABD’ye girişleri ve çıkışları esnasında ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) görevlileri 

tarafından sorgulandıkları ve üst aramasına tabi tutuldukları, sorgulama esnasında Özdil’in 

üzerinde çıkan belgeler yanında bilgisayarında bilgilerin de kopyalandığı, elde edilen bilgiler 

arasında bazı üst düzey emniyet yetkililerine ve eşlerine ait fişlemelerin yer aldığı tespit 

edilmiştir.” 

 

“Özdil’in yakalanmasının ardından, ABD yetkilileri tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile 

ülkemize gönderilen bilgi ve belgelerin Emniyet Genel Müdürlüğünde imha edildiği ve 

halihazırda hiç biı kayıt bulunmadığı ancak 2014 yılı Ocak ayı içerisinde FBI’dan EGM aracılığıyla, 

Özdil’in yakalanmasına dair bilgi ve belgelerin bir kısmının temininin mümkün olduğu,  
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Elde edilen bilgiler çerçevesinde; Özdil'in üzerindeki belgelerde adı geçen kişilerin bir 

bölümü, 12.06.2007 günü Ümraniye’de bir gecekonduda el bombalarının bulunmasıyla başlayan 

Ergenekon Davası sanıkları arasında yer almışlardır. Bu şahıslar hakkında henüz bir soruşturma 

süreci dahi başlamamışken, aylar öncesinde adı geçen kişilerle herhangi bir şekilde ilişkisi 

bulunmayan Osman Hilmi Özdil’in 18.04.2007’de ELE GEÇİRİLEN NOTLAR ARASINDA 

İSİMLERİNİN YER ALMASI, ERGENEKON DAVASININ ÖNCEDEN PLANLANIP KURGULANDIĞINI, 

Terör örgütü lideri GÜLEN ve örgüt yöneticilerinin emri ile çok amaçlı planlanıp uygulanan 

stratejik harekatın bir parçası olduğunu, TALİMATIN YURT DIŞINDAN KURYE İLE GELDİĞİNİ 

İSPATLAMAKTADIR.  

 

ABD Newyork JFK Hava Limanında FBI’ın ın 12.04.2007 ve 18.04.2007 tarihlerinde 

gerçekleştirdiği gözaltına alma ve üst arama olayına ilişkin olarak, o dönemde EGM ’ye 

gönderdiği bilgi ve belgeler, EGM ’de o dönem mevcut GÜLEN yapılanması tarafından imha 

edilmiştir. Türkiye’deki örgütün her faaliyeti alınan talimatlarla gerçekleşmiştir.” 

 

“Yapılan aramada elde olunan delillerden; terör örgütü lideri GÜLEN ve yanındaki örgüt 

yöneticilerinin örgütün emir rapor zincirini dahilinde Ergenekon Davasının başlama emri ve 

kimlerin tutuklanacağının listesini verdiği ve süreci yönettiği açıkça anlaşılmıştır.” İFADELERİ  

YER ALMAKTADIR. 

 

2) GEREKÇELİ KARARDA OSMAN HİLMİ ÖZDİL VE ÜZERİNDE BULUNAN BELGE İLE 

İLGİLİ YARGI KARARLARINA İLİŞKİN ÖZET;    

 
G.K.s.3538-3540 da “Davanın Kumpas Olduğuna İlişkin Savunmaların Değerlendirilmesi” 

Başlığı altında ;  
 

“Ankara Başsavcılığının 06.06.2016 tarih 2014/37666 soruşturma, 2016/24769 esas ve 

2016/1632 nolu iddianame (FETÖ ÇATI DAVASI) ile Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/268 

esasına Fetullah Gülen, Osman Hilmi Özdil ile birlikte toplam 73 sanık hakkında, Silahlı terör 

örgütü kurmak ve yönetmek, Anayasayı İhlal, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs, Siyasi ve Askeri Casusluk 

Yapmak, Zimmet, Nitelikli Dolandırıcılık,Resmi Belgede Sahtecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı 

Değerlerini Aklama,Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kaydedilmesi, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı 

olarak Başkasına Vermek, Yaymak, Ele Geçirmek suçlarından kamu davası açıldığı dosyaya celp 

edilen iddianameden anlaşılmıştır.”   Demektedir.  

 
“Bir kısım sanıklar ve müdafilerinin yukarıda bahsi geçen iddianamedeki bazı ifadelerin bu 

davanın iddianamesini tamamen ortadan kaldırdığını, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde            

(2016/268 ve 2017/11) görülmekte olan FETÖ Çatı davasında Fetullah Gülen dahil örgütün üst 

düzey yöneticilerinin yargılandığı, bu davanın iddianamesindeki bazı bölümlerin bu davayı da 

yakından ilgilendirdiğinin görülmekte olduğunu, FETÖ Emniyet İmamı Kozanlı Ömer kod isimli 

Osman Hilmi Özdil'in üst aramasında bulunan bir defter içinde sonradan Ergenekon ve 28 Şubat 

davalarında sanık yapılan bazı kişilerin isimleri bulunmakta olup bu belge Emniyet Müdürleri 

Recep Güven ve Ramazan Akyürek'in bilgileri dahilinde imha edilmiş ve savcı tarafından notların 

sureti 4 Şubat 2014 tarihinde FBI'dan tekrar istenerek dava konusu yapılmış olduğu, iddianamede 

Ergenekon ve 28 Şubat davalarının önceden planlanıp kurgulandığı, Fethullah Gülen ve örgüt 
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yöneticilerinin emri ile çok amaçlı planlanıp uygulanan stratejik harekatın bir parçası olduğu, 

talimatın yurtdışından canlı kurye ile geldiğinin ispatlanmış olduğu, bu iddianamede yer alan 

hususlardan 28 şubat davasının da FETÖ 'nün önceden kurgulayıp, uyguladığı bir kumpas 

davası olduğu  açıkça anlaşılmakta olduğunu…” 

 

“İddianamenin FETÖ terör örgütü mensuplarınca hazırlandığı, algı operasyonlarının baş 

aktörlerinin FETÖ davalarında tutuklu olduğu, bu davanın açılması için şikayetçi avukatın 

tutuklu olduğu, CD5'i getiren Tamer Tatar'ın TSK'dan ihraç edildikten sonra Afrika ülkelerinde 

F.Gülen'in finansmanı ile göz tedavi ve amaliyatları yapan FETÖ mensubu olduğu, soruşturmayı 

başlatan savcıların FETÖ'den tutuklu veya firari oldukları, iddianameyi düzenleyen savcı Mustafa 

Bilgili'nin görevlendirdiği bilirkişilerin FETÖ'den firar yada yargılandığı, sanıkların evlerinde, iş 

yerlerinde arama yapan gözaltına alan TEM polislerinin tamamına yakınının görevden ihraç 

edilmiş oldukları, sanıkların ilk ifadelerini alan savcıların FETÖ'den tutuklu ve yargılandıkları, 

sanıklar hakkında tutuklama kararı veren hakimlerin meslekten ihraç edilip FETÖ'den tutuklu 

oldukları, takipsizlik kararını kaldıran İstanbul Özel Yetkili 12. Ağır Ceza Mahkemesi 

hakimlerinin meslekten ihraç edildikleri, sanıklar hakkında tutukluluğun devamına karar veren 

özgürlük hakimlerinin FETÖ'den ihraç ve tutuklu oldukları, iddianameyi kabul eden ve 

kovuşturma başlatan hakimlerden birinin FETÖ'den ihraç edildiği, Genelkurmay Adli Müşaviri 

ve diğer kuvvetlerde görevli belge gönderme yazılarında ismi bulunanların FETÖ'den tutuklu 

olup yargılandıkları ve 28 şubat davasının kumpas davalarının sonuncusu olduğu savunmuş iseler 

de,…”   Şeklinde özetlemiştir.  

 

3) MAHKEME HEYETİNİN 21.12.2016 TARİHLİ YARGITAY KARARIN ÇARPITMASI VE  

SANIK SAVUNMALARINA KARŞI  DAYANAKSIZ  DEĞERLENDİRMESİ;  

 

Mahkeme yukarıdaki özetinin ardından, “F.GÜLEN- EMİR RAPOR ZİNCİRİ – YARGI KUMPASI 

”bağlantısını kasıtla gizleyip, sanık savunmanın esasını “hakimin /savcının görev kusurunda 

yargılamanın yenilenmesi” konusuna indirgeyerek ve Yargıtay Ceza Dairesinin bu yöndeki 

içtihadına atıf yaptığı  çarpık  değerlendirmesi ile DAVANIN YARGI KARARLARI İLE ORTAYA 

ÇIKMIŞ PLANLI BİR ÖRGÜT KUMPASI OLDUĞU YÖNÜNDEKİ SANIK SAVUNMALARINI  

REDDETMİŞTİR.   

 

Mahkeme yukarıdaki değerlendirmesinin devamında (G.K.3540) ;  

 
“Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nin 26.12.2016 tarih, 2016/2658 esas 2016/4291 karar sayılı 

içtihadında; 

 

 ...5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 311. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde 

belirtilen "Hükme katılmış olan hâkimlerden birinin, hükümlünün neden olduğu kusur dışında, 

aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini 

yapmada kusur etmesi" hâlinin yargılamanın yenilenmesi nedeni olması için, hükme katılmış 

hâkimlerden birinin aleyhine ceza kovuşturması veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek 

görevine ilişkin kusuru ile yeniden yargılama talep edilen dava arasında bir bağlantının 

bulunması gerekmektedir.  Aksi halde, bu durumun yalnız başına CMK'nın 311. maddesinin 1. 

fıkrasının (c) bendi kapsamında yargılamanın yenilenmesi nedeni olarak kabul edilmesi mümkün 
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değildir. Örneğin bir dava dosyasında verdiği hüküm kesinleşen bir hâkimin, daha sonrasında 

başka bir dava dosyasının yargılamasında görevini kötüye kullandığından bahisle hakkında ceza 

kovuşturması başlatılması veya kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü ile cezalandırılması hâlinde, 

bu durumun yargılamanın yenilenmesi nedeni olarak kabul edilmesi mümkün olmayacaktır.”   

 

     “Yukarıda bahsi geçen kişilerin FETÖ terör örgütü üyeliği ile ilgili haklarında davalar 

bulunduğu maddi bir gerçektir. Haklarında dava açılan bu kişilerin kamu görevinde bulundukları 

sırada görevleri kapsamında ve görev sınırları içerisinde dava dosyasına çalıştıkları 

kurumlarından gönderdikleri belgelerden sanıklar aleyhine ve lehine belgeler bulunmaktadır.  

Dava dosyasına gönderilen bilgi ve belgeler sırf bunu gönderen kişiler hakkında FETÖ 

üyeliğinden dava açılmış olması nedeniyle hukuki geçersizlik sonucunu doğurmaz, bu konuda 

mahkememizce öncelikle haklarında FETÖ terör örgütü üyeliği nedeniyle dava açılan kişilerin 

çalıştıkları dönemde yapmış oldukları işlemlerin tamamının geçersiz olduğu yönünde herhangi 

bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili yukarıda ayrıntısı verilen Yargıtay 

10.Ceza Dairesi'nin içtihadında da belirtildiği üzere soruşturma ve kovuşturma aşamasında 

görev alan ve belgelerde ismi bulunan bu kişiler hakkında dava dosyasındaki imzalarının 

bulunduğu belgeleri örgüt faaliyeti kapsamında düzenlendiğine dair haklarında FETÖ terör 

örgütü üyeliğinden açılan iddianamelerin incelenmesinde bir iddia olmadığı, yani bu konuda 

açılan bir davanın olmadığı, bu durumun tek başına hüküm tarihi itibariyle Yargıtay içtihadı  da 

göz önüne alınarak adı geçen kişilerin yaptıkları tüm işlemlerin geçersizliği sonucunun 

çıkarılamayacağı anlaşılmış ve mahkememizce Yargıtay 10.Ceza Dairesi'nin bu içtihadı 

doğrultusunda değerlendirme yapılmış ve sanık ve müdafilerinin iddianamenin geçersiz olduğu, 

yok sayılması gerektiği, bu kişilerin düzenlediği belgelerin yok hükmünde olduğu yönündeki 

SAVUNMALARINA İTİBAR EDİLMEMİŞTİR.    

 

Demektedir. ANCAK;  

 
Mahkeme gerekçeli kararında (s.3538), Yargıtay 10. Ceza kurulunun içtihadının;  FETÖ  

Emniyet İmamı ve kuryesi Hilmi Özdil’ den ele geçirilen kripto belgeyle terör örgütünün top 

yekun icra ettiği tespit edilen, kumpas davalarının başlatılmasıyla da ilgili “F.GÜLEN- EMİR 

RAPOR ZİNCİRİ – YARGI KUMPASI ” faaliyeti ile mukayese edilebilir nitelikte olmadığı gibi, içtihat,  

davanın hakim ve savcılarının görev kusurunu konu almasına rağmen, mahkeme gerekçeli 

kararında içtihadı  kendince  genişleterek,  soruşturma ve kovuşturma aşamasında  TSK ve   

diğer kurumlarda görev yapmış ne kadar kamu görevlisi FETÖ cü varsa, tamamını kapsayacak 

şekilde, milletin gözü önünde gelişen FETÖ kumpas davaları ile ilişkilerinden ve örgütün 

yürüttüğü stratejik plandan  vareste tutmuş, aklamıştır.     

 
Mahkeme; Başta iddianame savcısı FETÖ üyesi M.Bilgili olmak üzere soruşturma ve 

kovuşturma aşmasında görev almış sayıları bir hayli kalabalık olan ( 30 dan fazla ) yargı 

mensupları hakkında;  “dava dosyasındaki imzalarının bulunduğu belgeleri örgüt faaliyeti 

kapsamında düzenlendiğine dair haklarında FETÖ terör örgütü üyeliğinden açılan 

iddianamelerin incelenmesinde bir iddia olmadığı” nı ileri sürebilmiştir.  

 

Oysa ki;  yukarıda açıklanan işlem ve eylemleri örgüt amaçları doğrultusunda yargı erki 

içinde hiyerarşik örgütlenme ile üst düzey yöneticilerinin yurt dışından  verdiği kararları icra 
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ettikleri gerekçesi ile FETÖ yargılamalarında hüküm giymişlerdir.  28 ŞUBAT DAVASINI 

SORUŞTURAN VE YÜRÜTEN FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YARGI MENSUPLARININ YUKARIDA SAYILAN 

İŞLEM VE EYLEMLERİ ZATEN İCRA ETTİĞİ YARGI KARARLARI İLE TESPİT VE TEYİT EDİLMİŞTİR. 

 

MAHKEMENİN İFADE ETMEKTEN KAÇINDIĞI, FETÖ ÜYESİ YARGI MENSUPLARININ 

ÖRGÜTSEL FAALİYETİ,  SALT İMZALARI BULUNAN EVRAKLARI ÖRGÜT FAALİYETİ KAPSAMINDA 

DÜZENLEMEKLE SINIRLI OLMAYIP, "CEBİR VE ŞİDDET UNSURU” OLARAK KABUL EDİLEN 

AŞAĞIDAKİ YER ALAN  BAŞLIKLARDA AÇIKLANAN YARGI KARARLARIYLA TESPİT EDİLEN  

KAPSAMLI ÖRGÜTSEL İŞLEM VE EYLEMLERİNE İLİŞKİNDİR. (bu konu  bu bölümün sonuda yer alan 

“FETÖ /PDY nin terör örgütü niteliği  ve bu kapsamda yargı ve emniyet gücünün kullanılması 

konusunda Yargı Kararı” başlıklı  “25.F.” maddesinde açıklanmıştır)   

 FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş bir yargı mensubunun, yargı kararlarında yer alan bu 

hukuk dışı örgütsel işlem ve eylemleri zaten işlediği sabittir. Kaldı ki, dilekçemizde FETÖ yargı 

mensuplarının ilişkisi olan yüzlerce hukuk dışı belge, işlem ve eylem detayları ile açıklanmıştır.  

 

 FETÖ Emniyet imamı Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hİlmi Özdil’in 2007 yılında ABD’de bir 

havaalanında yapılan polis aramasında üzerinde bulunan Ergenekon sanıkları ile birlikte 28 Şubat 

davası sanıklarını da kapsayan kripto edilmiş belge Ergenekon davasının bir FETÖ kumpası 

olduğuna delil sayılmıştır. Ergenekon kumpas davasında delil sayılan bu kripto belgede 28 

Şubat davası sanıklarının da isminin bulunması, aynı şekilde aynı hukuksal ve mantıksal 

gerekçe ile, bu davanın da bir FETÖ kumpası olduğuna açık delildir.  28 Şubat davası, mahkeme 

kararlar ile tespit edildiği gibi FETÖ üyesi yargı mensuplarının yargı erki içinde hiyerarşik 

örgütlenme ile üst düzey yöneticilerinin yurt dışından  verdiği kararları icra ettikleri, açık bir FETÖ 

KUMPAS DAVASIDIR.  

 

Bununla birlikte mahkeme;  FETÖ davalarında yargılanan ve belgelerde ismi bulunan 

kişilerin, belgeleri örgüt faaliyeti kapsamında düzenlendiğine dair bir iddia olmadığını ileri 

sürmekte ancak;  gerekçeli kararında, FETÖ nün ve üyesi yargı mensuplarının örgüt 

faaliyetlerinin neler olduğunu, amaç, eylem, plan ve yöntem ve faaliyetlerinin neleri 

kapsadığını,  aşağıdaki başlıklarda açıkladığımız diğer yargı kararlarında tespit edilmiş örgüt 

faliyetlerine  atıf yapmadan,  soyut  örgüt faaliyetlerin den söz ederek, belgelerin bu kapsamda 

hazırlanmadığını ileri sürebilmiştir.  Oysa ki, terör örgütü üyeliğinden açılan her davada;  sanığın 

işlem /eylemlerinin örgütün emir, amaç, plan ve faaliyetleri kapsamında olduğu zaten iddia 

edilerek hüküm verilmiştir.  Böyle bir iddia yoksa, şahıs (savcı ve hakimler)  hakkında zaten  böyle 

bir dava da açılamazdı.   

Mahkemenin bu garip ve çarpık değerlendirmesinin siyasi gerekçesini anlamak mümkün 

olsa da, hukuksal gerekçesini anlamak mümkün değildir. Mahkemenin bu hukuk dışı yargısal 

işleminin siyasi sorumluluğu tartışılsa da tarihsel ve yargısal sorumluluğu sabittir.  

 

Mahkemenin bu değerlendirmesi; Bekaa vadisinde,Terörist başının talimatları ile PKK lı 

teröristlerin düzenlediği araştırma tutanaklarına dayanarak, PKK lı sözde savcının aldığı ifadelerle 

hazırladığı iddianame ile  teröristlerin getirdiği belgelerle yapılan yargılamanın, PKK nın amaçları 

doğrultusunda yapıldığına dair bir iddianamenin olmadığının ileri sürülerek yasal kılınması örneği 

ile benzerdir. Hatta teröristlerin hazırladığı belgelerin kimi sanıklar lehine olduğunu da ileri 
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sürerek yargılamanın ne kadar adil olduğunu savunmak kadar vahimdir. Hiçbir Cumhuriyet 

mahkemesi hiçbir terör örgütünün ve teröristin amaç ve faaliyetlerine kefil olamaz.  Bu yargı 

sürecinin Cumhuriyet yargısını bu garip kararla tarif ve temsil etmediği gerçeği,  zaten açık delilin 

bizzat kendisidir. Bu dava ile örnek arasındaki tek fark öznenin PKK yerine FETÖ olmasıdır.   

 

4) MAHKEMENİN YARGITAY 10.CEZA DAİRESİ’NİN İÇTİHADINA ATIF YAPARAK YAPTIĞI  

DEĞERLENDİRMESİNDEKİ ÇELİŞKİLERİ VE ÇARPITMALARI;  

Mahkeme birbirinden tamamen farklı iki hususu kasıtla birbirine karıştırmıştır : 

Emniyet imamı ve Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil’in 2007 yılında Newyork’ta 

üzerinden yakalanan kripto belgelerde Ergenekon ve 28 Şubat davaları sanıklarının isimlerinin 

yazılı olduğundan hareketle, 4. Ağır Ceza Mah.nin savcısı iddianamede Ergenekon ve 28 Şubat 

davalarının FETÖ tarafından önceden planlanıp kurgulandığı, F.Gülen ve örgüt yöneticilerinin 

emri ile çok amaçlı planlanıp uygulanan stratejik harekatın bir parçası olduğu, talimatın 

yurtdışından canlı kurye ile geldiğinin ispatlanmış olduğu, bu iddianamede yer alan hususlardan, 

28 Şubat davasının da FETÖ'nün önceden kurgulayıp, uyguladığı bir kumpas davası olduğu ve bu 

nedenle 28 Şubat davasının düşürülmesi gerektiği sanıklar ve müdafileri tarafından ifade 

edilmiştir.  

 
Örgüt  amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren 28 Şubat davasının iddianamesini hazırlayan 

ve çeşitli safhalarına damgasını vuran savcı ve hakimlerle Gnkur.Adli Müşaviri ve diğer kamu 

görevlileri FETÖ’cü oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilmiş ve tutuklanmıştır. Sanıklar ve 

müdafileri tarafından,  bu durum 28 Şubat davasının bir kumpas davası olduğunu gösterdiğinden 

düşürülmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

 
Mahkemenin savunmamızı çürütmek için sunduğu emsal Yargıtay içtihadının bu iki 

durumla da ilgisi yoktur;  
 

İçtihada göre; yeniden yargılama için hükme katılmış hâkimlerden birinin aleyhine ceza 

kovuşturması veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek görevine ilişkin kusuru ile, yeniden 

yargılama talep edilen dava arasında bir bağlantının bulunması gerekmektedir. 

 

Örnek olarak; yolsuzluktan yargılanıp cezası kesinleşen bir hâkimin daha önce yolsuzluk 

dışında başka konularda verdiği kararların yok sayılması ve yargılamanın yenilenmesi 

gerekmemektedir. Önceki ve sonraki konuların birbiriyle bağlantısı bulunmamaktadır. 

 

28 Şubat İddianamesini hazırlayan savcılardan biri veya tamamı hakkında sonradan başka bir 

davada örnek olarak rüşvet aldıkları iddiasıyla dava açılmış veya tutuklanmış olsaydı, elbette bu 

ikinci dava konusunun birinciyle ilgisi olmadığından 28 Şubat davasının da düşürülmesi söz 

konusu olmazdı.  

 

Ancak, burada söylenen başka bir şeydir ve mahkeme bu gerçeği  gizlemek, sulandırmak 

istemektedir. FETÖ üyesi bazı hakim ve savcılar ve bazı kamu görevlileri, hiyerarşik bir suç örgütü 

yapısı içerisinde, örgütün FETÖ davalarına yansıyan amaç ve faaliyetleri kapsamında, önceden 

anlaşarak ve planlayarak, örgüt liderinin talimatları doğrultusunda, arama yapmış, iddianame 

hazırlamış delileri karartmış, davayı kabul etmiş, sahte belge düzenlemiş vb. olup bu kişiler şu 
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anda da aynı örgüte üye olmaktan ve örgütsel faaliyetlerinden dolayı yargılanmış / hüküm 

giymişlerdir. Bu nedenle de kamu görevlerinden ihraç edilmişlerdir. Her iki konu arasında 

doğrudan bağlantı vardır. Mahkemenin bu önemli delili önemsizleştirmek için çok zorlandığı, 

kapsamını genişleterek sulandırdığı, ancak beceremediği de anlaşılmaktadır. 

 
Mahkemenin savunmamızı çürütmek için atıf yaptığı Yargıtay içtihadı, aksine tam da bu 

nedenle savunmamızı desteklemiştir. Başka bir savcının kumpastır dediği ve hazırlayanların 

tamamının FETÖ’cü olduğu için meslekten ihraç edilerek yargılanmakta olduğu bir davanın derhal 

düşürülmesi gerekirdi. Her iki konu birbiri ile doğrudan bağlantılıdır.Mahkeme bunu kasten 

yapmayarak tarafsızlığını yitirmiştir. 

 
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamesindeki  “28 

Şubat davasının önceden planlanmış bir kumpas davası olduğu” iddiasını ciddiye almamakla 

kendisi ve kumpas davaları iddianame ve kararlarıyla çelişmiş, tarafsız olmadığını açıkça ortaya 

koymuştur. Osman Hilmi Özdil'in üzerindeki belgelerde adı geçen kişilerin bir bölümünün 

12.06.2007 günü Ümraniye’de bir gecekonduda el bombalarının bulunmasıyla başlayan 

Ergenekon Davası sanıkları arasında yer aldığı, bu şahıslar hakkında henüz bir soruşturma süreci 

dahi başlamamışken, aylar öncesinde adı geçen kişilerle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunmayan 

Osman Hilmi Özdil’in 18.04.2007’de ele geçirilen notları arasında isimlerinin yer almasının 

Ergenekon Davasının önceden planlanıp kurgulandığını, Fetullah Gülen ve Örgüt yöneticilerinin 

emri ile çok amaçlı planlanıp uygulanan stratejik harekatın bir parçası olduğunu, talimatın yurt 

dışından canlı kurye ile geldiğini ispatladığı, notlarda adı yer alan ancak Ergenekon Davasında 

şimdilik yargılanmayan diğer şahısların büyük bölümünün ise F. Gülen örgütlenmesine karşı 

tutumlarıyla bilinen kişilerden olduğu açıkça anlaşıldığı”  iddianamede belirtilmiş ve gerekçeli 

kararda ise buna karşı çıkılmayarak bu iddia kabul edilmiştir.  

 
SONUÇ OLARAK; Osman Hilmi Özdil’den ele geçirilen notlar arasında,Ergenekon sanıklarının  

isimlerinin yer almasının, Ergenekon davasının önceden planlanıp kurgulandığı,  terör örgütü 

lideri F.GÜLEN ve örgüt yöneticilerinin emri ile çok amaçlı planlanıp uygulanan stratejik harekatın 

bir parçası olduğu, talimatın yurt dışından kurye ile geldiğini ispatladığı kabul edilerek,  bu kripto 

belgeyle Ergenekon davası arasında doğrudan bağlantı kurulması,  

 

AYNI KRİPTO BELGEDE 28 ŞUBAT DAVASI  SANIKLARININ İSİMLERİNİN BULUNMASI DA, 28 

ŞUBAT  DAVASININ AYNI NEDENLE ÖNCEDEN PLANLANIP KURGULANDIĞININ, terör örgütü 

lideri Gülen ve örgüt yöneticilerinin emirleri ile çok amaçlı planlanıp uygulanan stratejik harekatın 

bir parçası olduğunun, talimatın yurt dışından kurye ile geldiğini ispatladığı kabul edilerek,   bu 

kripto belgeyle 28 Şubat kumpas davası arasında doğrudan bağlantı kurulması ve davanın 

derhal düşürülmesi; hukukun, aklın, insan haklarının, hukuk birliğinin, anayasanın, tarafsızlığın, 

eşitliğin, adil yargılamanın, yargı etiğinin açık bir zorunluluğudur. Aksi durum bütün bu ilkelerin 

ve aklın yok sayılması anlamını taşır ki, bu durum sanıkların değil, yargının tarafsızlığının 

sorgulanmasını gerekli kılar.    
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B. ALİ KALKANCI, MÜSLÜM GÜNDÜZ VE FADİME ŞAHİN’İN TSK TARAFINDAN 

KULLANILDIĞI / EĞİTİLDİĞİ İDDİASININ FETÖ KURGUSU OLDUĞU  ERGENEKON  KUMPAS 

DAVASINDA YARGI KARARIYLA  ORTAYA ÇIKMIŞTIR.   

 

1) KONU İLE İLGİLİ DAYANAKSIZ İDDİALAR;  

Bu  uydurma senaryo ile ilgili olarak hiçbir sanık hakkında ne iddianamede ne gerekçeli 

kararda somut hiçbir belge ve iddia ileri sürülememiş, genel ifadelerle atılı suça dayanak 

alınmıştır. Gerekçeli kararda yer alan iddialar aşağıdadır; 

GEREKÇELİ KARAR SYF. 2646   İDDİA   :   

“Müşteki avukatları ortaklaşa yaptıkları esas hakkında şikayetlerinde : Ali Kalkancı-Müslüm 

Gündüz-Fadime Şahin Tiyatrosu (28 Aralık1996): 28 Şubat darbesinin sembollerinden, (tarikat 

şeyhi) Ali Kalkancı, (Aczimendi lideri) Müslüm Gündüz, Fadime Şahin’in, o dönemde 

televizyonlardaki açıklamalarının tamamen kurgu olduğu ortaya çıkmıştır (……)  Darbe süreci 

içinde, (irtica tehlikesini haklı gösterebilmek amacıyla) toplumun geniş kesimleri tarafından 

kabul görmeyen, aşırı ve marjinal kişiler TV programlarına davet edilerek, bu kişilerin görüşlerine 

yer verilmiştir. 28 Aralık 1996 tarihinde, Müslüm Gündüz ile Fadime Şahin’in aynı evde 

basılmasıyla başlayan ve 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantı tarihine kadar medya organları 

tarafından sürekli gündemde tutulan bu olayın, Refah-Yol hükümeti kurulduktan sonra, “irtica” 

tehlikesini haklı göstermek amacıyla sahneye konulan bir oyun olduğu ortaya çıkmıştır. O 

günlerde, tarikat şeyhi olarak takdim edilen Ali Kalkancı’nın,  gerçekte tarikatla herhangi bir 

ilgisinin olmadığı, alkolik bir kişi olduğu, tarikat şeyhi gibi gösterilerek, kendisine sahte müritler 

ayarlandığı, yine, bu kişinin tecavüzüne uğradığını iddia eden ve mağdur rolünü oynayan Fadime 

Şahin’in de pavyonda çalışan telekız, konsomatris olduğu, Sisi lakaplı Seyhan Soylu ve yapım 

şirketi tarafından organize edildiği ortaya çıkmıştır. Bu olaydan 13 yıl sonra, Ali Kalkancı’nın 

uyuşturucu (captagon) imalatı nedeniyle tutuklanması, Fadime Şahin’in ortadan kaybolması, 

kimliğini değiştirmesi, (darbeden sonra başını açması) bunu teyit etmektedir. Refah-Yol 

hükümeti kurulduktan kısa süre sonra bu oyunun sahneye konulması, (28 Şubat darbesine 

iştirak eden sanıklardan bazılarının) “hükümeti düşürme” suçuyla ilgili icra hareketlerine, (en geç) 

hükümet kurulduktan sonra hemen başladığını kanıtlamaktadır.”   ŞEKLİNDEDİR. 

 ANCAK SANIKLARDAN BAZILARININ KİM OLDUKLARI VE  İDDİAYA İLİŞKİN  DELİLLERİ 

ORTAYA KOYAMAMIŞLARDIR.   

Müşteki avukatları,  Ali Kalkancı’nın aslında içki içtiğini, tarikat lideri gibi gösterildiğini,  sahte 

müritler ayarlandığını iddia edip,  akıl yürüterek bu şahsın aslında TSK tarafından kullanıldığını 

açıklamaya çalışmışlardır. Müşteki avukatlarının müdafiliklerini yaptıkları asker müştekiler 

arasında,  F.GÜLEN tarikatı iltisakı nedeniyle TSK dan atılanların olduğu, kendi ifadelerine göre, 

F.GÜLEN  cemaati üyelerinin  kendilerini gizlemek üzere içki içtikleri, eşlerinin başlarını açtıkları 

belirtilmiştir. Bu bağlamda, bu iddiaya ilişkin akıl yürütmenin tutarlı olmadığı,  zaten yasadışı 

olan tarikat üyelerinin dini standartları konusunda Cumhuriyet mahkemesinin ölçü 

belirlemesinin mümkün olmadığı, müşteki avukatlarınca da bilinmesi gereken hususlardır. 

Ancak, iddiaların aksine; F.GÜLEN tarikatının 15 Temmuza giden süreçte, örgütün bizzat 

planlayarak uyguladığı kumpasları, TSK personeline, iftira ile yamamaya gayret gösterdiği, bu 
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suretle, kadro, siyasi kazanım ve menfaat elde etmeye çalıştığı, müşteki avukatlarının bu 

iddialarını zikrederken akla geldiğinden,  önemle hatırlatmakta yarar görüyoruz.  

GEREKÇELİ KARAR SYF. 2564   İDDİA   :   

 “Tansu Çiller’in danışmanlarından Şükrü Karaca 23 Şubat-1 Mart 2009 tarihli Aksiyon 

Dergisinin 742.sayısında şunları açıklamaktadır: 28 Şubatın namus eksenli senaryosunun 4 

başrol oyuncusunun bulunduğunu, bunların aczmendi lideri Müslüm Gündüz ile Fadime Şahin, 

sahte şeyh Ali Kalkancı ile Emire Ersoy olduğunu, Ergenekon soruşturmasında senaryonun 

detaylarının Harbiye Ordu Evinde yazıldığının ortaya çıktığını, belgelerin Veli Küçük'te ele 

geçtiğini, önce Aksaray’da çalışan Fadime Şahin'in tesettüre sokulduğunu, JİTEM ile çalışan Ali 

Kalkancı'nın bir işadamının kızı Emire Ersoy ile evlendirildiğini, Kalkancı'ya dini eğitim verildiğini, 

bu aktörlere yaptırılanların medya kullanılarak bir zümreye mal edilmeye çalışıldığını, Ali 

Kalkancı'nın İstanbul Haramidere'deki  fabrikasında captagon hapı ürettiğinin ortaya çıktığını,”    

Şeklindedir. 

     Mahkeme Tansu Çiller’in danışmanlarından Şükrü Karaca’nın bir dergide  ileri sürdüğü iddiası 

ile  müşteki avukatlarının hayal dünyalarının yansıması olan  esas hakkında şikayetlerine yer 

vermiş ancak bu sözde iddiaların muhatabı olan  şahısların (Müslüm Gündüz, Fadime Şahin, Ali 

Kalkancı) ifadesine dahi başvurmamış, iddialara ilişkin  tek bir somut belgeden (gerçek yada 

sahte BÇG belgeleri dahil) ve sanık isminden söz edememiştir. Buna rağmen mahkeme, müşteki 

avukatlarının genel ve soyut iddialarına ve  Şükrü Karaca’nın yazısına gerekçeli kararında yer 

vererek, atılı suça soyut, genel ve hukuk dışı gerekçe yaratmıştır.    

2) ERGENEKON SORUŞTURMASINDA DA YER ALAN BU UYDURMA İDDİANIN, FETÖ 

KUMPASI OLDUĞU YARGI KARARIYLA TESPİT EDİLMİŞTİR.  İDDİA İLE İLGİLİ GERÇEKLER 

AŞAĞIDADIR;   

 

İddiada;  28 Şubatın sözde 4 başrol oyuncusuyla ilgili  bu senaryonun detaylarının Harbiye 

Ordu Evinde yazıldığı ve Ergenekon soruşturmasında Veli Küçük’te ele geçirildiği ifade 

edilmektedir. Ergenekon soruşturmasının baştan sona FETÖ kumpası olduğu, Veli Küçük’ten elde 

edilen, 28 Şubatın sözde 4 başrol oyuncusu ile ilgili belgelerin de FETÖ  tarafından kurgulandığı   

Ergenekon davası beraat kararı, AYM ve Yargıtay kararı ile kesin olarak teyit ve tespit 

edilmiştir. Bu nedenle dahi, bu iddianın gerçekçi dışı olduğu  yargı kararıyla ortaya konulmakla 

birlikte,  

ESASEN ERGENEKON SORUŞTURMASI KAPSAMINDA  FETÖ TARAFINDAN ÜRETİLEN BU 

BELGE İLE 28 ŞUBAT DAVASININ DA BİR FETÖ KUMPASI OLARAK KURGULANDIĞI, YARGI 

KARARI  İLE AÇIKÇA ORTAYA ÇIKMIŞTIR.  

 

a. Müslüm Gündüz-Fadime Şahin olayının  FETÖ zanlıları; Sami Uslu (Eski Emniyet 

İsth.Şb.Md.), Ali Fuat Yılmazer (İst.Eski Em. Md.Yrd) ve Recep Güven ( eski Diyarbakır Emniyet 

Müdürü) tarafından F.GÜLEN  (FETÖ) talimatıyla kurgulandığı;  

  

FETÖ üyesi M. BİLGİLİ, M. GÜNDÜZ- F. ŞAHİN operasyonunu Gnkur Psikolojik Harekât 

Dairesi ve BÇG tarafından yapıldığını iddia etmiştir.  Bir FETÖ üyesi olarak işin gerçeğini esasen 
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çok iyi bilmesi gereken savcı Bilgili,  hangi sanığın bu işlemi icra ettiğini ifade edememiş, hiç bir 

sanık hakkında somut olarak bir belge ortaya koyamamıştır.   

 Ancak, gazeteci/milletvekili Tuncay Özkan, 8.10.2016 tarihinde katıldığı bir TV 

programında (Halk TV)  FETÖ mensubu olduğu için meslekten ihraç edilen;   Sami USLU (dönemin 

İst. Emniyet İstihbarat Şube Müdürü),  Ali Fuat Yılmazer (İst.Eski Em. Md.Yrd) ve Recep Güven’in ( 

eski Diyarbakır Emniyet Müdürü) M. GÜNDÜZ - F. ŞAHİN in basılma olayını  organize ettiğini  

detaylarıyla açıklamıştır. Programda  TV Haber Müdürü olduğu dönemde, muhabirlerini S.USLU 

nun bizzat arayarak “bir operasyon yapacağız gelin” dediğini ifaderek o dönemde bizzat 

yaşadıklarını açıkça beyan etmiştir.  (TV Program kaydı EK-6 dadır).  

 

 Müslüm Gündüz ise;  23.04.2016 tarihinde MERCAN TV’de katıldığı proğramda, bu 

baskının F.GÜLEN tarikatı (FETÖ) tarafından kurgulandığını, baskında görev alan  ve F.GÜLEN  

tarikatı üyesi olduğunu ifade eden bir komiserin, bu baskını tarikatın (F.GÜLEN) düzenlediğini, 

baskında 3 gün boyunca pusuda bekleyip, çevre illerden toplatılan 437 polisle birlikte 

gerçekleştirdiklerini, bu şahsın  bu olayı kendilerine 2014 yılında anlattığını açıklamıştır. (TV 

Program kaydıEK-7 dedir).  

   

 Gerekçeli Karar sayfa 2588 de yer alan Tansu Çiller  ifadesinde:  " Aczimendiler olayı ile 

ilgili bu Fadime Şahin olayı ile ilgili basına yansıyan haberlerle ilgili o dönemde size İçişleri 

Bakanlığından veya devletin diğer istihbarat birimlerinden bunları yapan, Aczimendileri bu 

şekilde yönlendirenlerin asker olduğu yönünde bir istihbarat, bir bilgi paylaşımı geldi mi? Hem 

olay zamanda ve daha sonraki dönemlerde? "şeklindeki soru üzerine;  Bunların kurgu olduğu 

doğrultusunda geldi. Yani daha evvelden oluşmuş ve bunların bir kurgu olduğu doğrultusunda 

geldi. Askerler tarafından kurgulandığı doğrultusunda gelmedi. Ama medyanın genelde bir 

koordinasyon içinde bunu bu şekilde çalıştığını medya patronunun kendisi darbeleri araştırma 

komisyonunda ifade etmiştir. Bu yazılı ifade halen o komisyonun tutanaklarında mevcuttur." 

şeklinde beyanda bulunmuştur.  

 

 Hiçbir sanık hakkında, adı geçen sözde başrol oyuncuları ile ilişkisinin olduğu, bu şahısları 

yönlendirip yönettiği, iddiada ileri sürülen olayları bizzat yürüttüğü iddianamede ve gerekçeli 

kararda belgesi ile somut olarak ileri sürülmemiş, ortaya konulmamış, iddiada ileri sürülen 

hususlar sahte ya da gerçek hiçbir BÇG belgesinde de bulunamamıştır.   

 

   İddiada yer alan “Ali Kalkancı'nın JİTEM ile çalıştığı” savına ilişkin dava dosyasında tek 

bir belge yoktur.  

 

 Hiçbir sanık hakkında, Ali Kalkancı'ya dini eğitim verdiği ya da verdirdiği iddianamede ve 

gerekçeli kararda belgesi ile somut olarak ileri sürülmemiş, sahte ya da gerçek hiçbir BÇG 

belgesinde de bulunmamaktadır.  

 

 Ankara-Kocatepe Cami önünde olay çıkartan Aczmendilerin askeri cemseyle 

götürüldüğü ve bu şahıslara bir şey olmadığı yalanı “Tanık Hakkı İlnur Çevik’in Yalan Beyanları”  

başlıklı dilekçemizin 27.S. maddesinde o güne ait görüntülü TV haberleri, yargı kararları, belgesi 

ve detaylarıyla açıklanmıştır.  
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 Başta M. Ali BİRAND olmak üzere Cüneyt ÖZDEMİR, Mirgün CABAS-Rüşen ÇAKIR 3 ayrı TV 

programına M. GÜNDÜZ’ü davet ederek adeta sorgulamışlardır. Bu programlarda yer alan 

beyanlar da iddianameyi ve müşteki avukatlarının yargıyı yanıltan soyut iddialarını 

yalanlamaktadır (TV Program görüntü kaydı EK-9 da dır).    

M. GÜNDÜZ’ün bu TV programlarında verdiği cevaplar özetle aşağıdadır; 

M. Ali BİRAND: “ Askerle temasınız oldu mu?” 

M. GÜNDÜZ: “ Askerle bir temasımız yok,bunu söylecek Türkiye’de bir  tek adam çıkamaz (…) 

M. GÜNDÜZ: Beni bilmen ne paşa Elazığdan almış, getirmiş Yalova’da eğitmiş, gerekli 

yapacağı şeyleri söylemiş, kışlada ondan sonra da beni ortaya bırakmış,…. Ya bu dilin kemiği yok 

ki..ben ne Doğan paşayı tanırım ne de Yalova’yı (…) Yalova’nın merkezinde namaz kıldığım dahi 

yoktur.  

M. Ali BİRAND: “Peki içinizde emekli asker yok mu?” 

M. GÜNDÜZ:  “Asker yok (…) 127 kişinin listesini çıkartım, size veriyorum, bunların içerisinde 

bir tek asker kökenli yoktur. İşte size veriyorum. Bunların hepsi tahkik edilebilir, mahkeme 

zabıtları ile sabittir.   

C.ÖZDEMİR: “Aczmendilerin içerisindeki mürid gibi gözükenlerin yüzde kırkı askerdi aslında 

diyorlar…. büyük bir provakasyonun bir parçasıydı diyorlar, öylemiydi gerçekten ? 

M. GÜNDÜZ:  “ dahiliye vekili daha benim bir işçi emeklisi olduğumu bilmiyor, diyor ki, o bir 

Astsubay emeklisiydi (…) ben Astsubay emeklisi değilim. Ben fabrikada Karabük demir çelik 

fabrikasında çalışan bir işçi emeklisiyim (…) bunun için bir ispatı var mı? Sarığında, cübbesinde 

elinde asası ortada duran adamın, asker olup olmadığını neyle tespit etmiş ki? Nasıl bir tespitte 

bulunmuş, böyle bir şey asla yoktur” 

C.ÖZDEMİR: “28 Şubat döneminde ortalığı karıştıran ve hatta bilerek tahrik eden kullanılan 

insanlar olduğunuzu iddia ediyor… 

M. GÜNDÜZ: “Buna ait bir delili var mı? Bunu neşreden gazeteci arkadaşlarımız demiyorlar 

mı, buna ait  en ufak bir delilin var mı? (…) şimdi bir adama istediğin iftirayı yaparsın…” 

SONUÇ OLARAK; FETÖ üyesi savcı Bilgili ve müşteki avukatlarının sanıklara yüklemeye 

çalıştığı, mahkemenin kararına dayanak aldığı  soyut iddialar  gerçek ve hukuk dışıdır. İddianın 

aksine Ergenekon kumpas davasında M.GÜNDÜZ-F.ŞAHİN-A.KALKANCI olayının FETÖ 

tarafından kurgulandığını tespit eden yargı kararları, M.GÜNDÜZ olayının FETÖ zanlıları eski 

Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Sami USLU, Recep Güven ve Ali Fuat Yılmazer tarafından 

kurgulandığının ortaya çıkması, iddiaya ilişkin somut tek bir belgenin bulunmaması, Tansu 

Çiller’in beyanı,  savcı Bilgili’nin FETÖ üyesi olarak hüküm giymesi ve dilekçemizde bu davanın 

FETÖ kumpası olduğunu belgesiyle açıklayan diğer sayısız somut hususlar ileri sürülen bu 

iddianın FETÖ kumpası olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.   
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C. ERGENEKON, BALYOZ VE DİĞER KUMPAS DAVALARI İLE 28 ŞUBAT DAVASI ARASINDA 

İLİŞKİ KURULMAYA ÇALIŞILAN GÖLCÜK’TE ELE GEÇİRİLEN HARD DİSKLER VE CD LERİN FETÖ 

KUMPASI OLDUĞU, YARGI KARARLARI İLE KESİN OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR. 

 

Bu dijital materyalde yer alan 28 şubat davası ile ilgili  olduğu ileri sürülerek iddianameye 

dahil edilen belgelerin, bu davanın FETÖ tarafından, Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davaları ile 

birlikte kurgulandığının, bir plan dahilinde fetö üyesi yargı ve kolluk mensupları ile birlikte 

yürütüldüğünün  açık delilidir.  

 
Aşağıda açıklanan husüların tamamı,İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 2014  

“Balyoz” dava dosyasında bulunmaktadır. 
 

1) GÖLCÜK’TE ELE GEÇİRİLEN HARD DİSKLER İÇİNDEKİ BELGELER “1965” RAKAMI İLE 
ŞİFRELENMİŞTİR;  
   

FETÖ kumpası ile yapılan bir ihbar sonucu 6.12.2010 tarihinde Gölcük Donanma 

Komutanlığında yapılan aramada İstihbarat İKK ve Güvenlik Şube Müdürlüğü İstihbarat Kısım 

Amirliği odası zemin döşemesinin altında 5 (beş) adet  hard disk bulunmuş ve İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığınca “suc unsuru olup olmadığı, bu belgelerin kim tarafından ve hangi 

tarihte, hangi bilgisayarda, ne maksatla oluşturulduğuna dair teknik incelemenin 

yapılması”Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığınca görevlendirilecek Bilirkişi Heyeti’nden talep 

edilmiştir.  

 
Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda özetle; siyah bir torba içinde aynı koşullarda bulunan 2, 

3, 4 ve 5 Numaralı Hard Diskler içindeki belgelerin “1965” rakamı ile şifrelendiğinin tespit 

edildiği belirtilmiştir.   

 

Rapordan; 28 Şubat iddianamesine konu edilen 4 Numaralı hard diskin içinde bulunan 

belgelerin de “1965” ile şifrelendiği,  Balyoz davasına konu olan ; birbirinden bağımsız çalışma 

ortam ve şartları ile personele sahip hem Harekat Başkanlığına hem de İSTH ve İKK Şube 

Müdürlüğüne ait 5 Numaralı hard disk içindeki 28 Temmuz 2009 sonrasında kaydedilmiş olduğu 

değerlendirilen (“suga” ve “oraj” sözde harekat planlarıyla ilişkili olanlarda dahil)  belgelerin de 

“1965” ile şifrelendiği, bunun yanında, Harekat başkanlığını ilgilendiren Deniz Harekat  

Planlarının bulunduğu 3 Nolu hard disk deki belgelerin de “1965” ile şifrelendiği, İKK Görevleri 

ile ilişkili 2 Numaralı hard diskin içindeki belgelerin de “1965” ile şifrelendiği anlaşılmaktadır.   

 
 Bu durumda; Donanma K.lığında 1997 yılından 2009  yılına kadar 12 yıl boyunca  yüzlerce 

personel değişikliğine rağmen birbirinden bağımsız hem Harekat Başkanlığının hem de İsth.İKK 

ve Güv. Şube Md.lüğünün sayısız  belgeyi “1965” ile şifrelediği anlaşılmaktadır. Bu durumun 

olağan akışa aykırı olduğu, aynı fiziki ortam ve şartlarda bulunarak kumpas davalarına dahil edilen 

28 Şubat davasına konu  4 Numaralı hard disk de dahil tüm hard disklerde manipülasyon 

yapıldığı, planlı bir siyasi hedefe yönelen çete tarafından belgelere ulaşıldığı ve amaca uygun 

her türlü veri değişikliği yapılarak kumpas davalarına hazırlandığı anlaşılmaktadır.  Kaldı ki,  

aynı şifrenin 12 yıl boyunca birbirlerinden bağımsız sayısız  belgeye aynen verilmesinin,  personel 

atama ve değişiklikleri ile bilgi güvenliği emirleri de  düşünüldüğünde gerçekleşme olasılığının yüz 
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milyonlar mertebesinde bir (1) olduğunu hesaplamak hiç de zor değildir.  BU KUMPAS BALYOZ 

DAVASI SÜRECİNDE YARGI KARARLARIYLA ORTAYA ÇIKARTILMIŞTIR.  

 
2) GÖLCÜK BELGELERİNDEN 28 ŞUBAT İDDİANAMESİNDE ATILI SUÇA KONU EDİLEN  

1999 YILINA AİT 4 NOLU HARD DİSK İÇİNDE, 2008 YILINA AİT OLAY VE BELGELERİN 

BULUNDUĞU, BİLİRKİŞİ RAPORU VE YARGI KARARI İLE TESPİT EDİLMİŞTİR;   

 

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 2014 Balyoz davası beraat kararı  syf  602 de 

özetle;  

 

3 Nolu Hard Diskte bulunan; İhbar metni tutanağının bulunduğu "Belediye hopörleri" isimli 

belgenin oluşturma ve son kaydetme tarihinin 2008  olduğu, olayla ilgili Kocaeli İl Emniyet 

Müdürlüğünün ihbar kayıt defteri incelendiğinde ihbarın yapıldığı cep telefonlarından birisinin 

İSMAİL CAN adına kayıtlı olduğu ve bu şahsın Gölcük'te elde edilen 4 NOLU HARD DİSKTE ismi 

geçen İKK ve güvenlik subayı Dz. Ütğm. İsmail Can olarak tespit edildiği belirtilmektedir. 

 

Savcılık Bilirkişi raporunda; 4 Nolu Hard Diskin ilk dosya yaratılma tarihinin 12 Kasım 1996 

yılı, son dosya yaratılma tarihinin ise 02 Kasım 1999 yılı olduğu belirtilmektedir.  Bu durumda;  

2008 yılında Ütgm olduğu anlaşılan İsmail Can isimli İKK ve Güvenlik Subayının, henüz subay 

olarak Donanmaya dahi katılmadığı, son erişimi 1999 yılı olan 4 Nolu Hard disk içinde isminin 

yer alması, 4 Nolu Hard Diskin 28 Şubat davasına delil olmak üzere  FETÖ tarafından 2008 yılı 

sonrasında manipüle  edildiğini açıklamaktadır.  (Mahkeme Bilirkişi Raporunu dava dosyasına 

koymamıtır. Rapor İst.Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 2014 Balyoz davası dosyasında 

bulunmaktadır)  

     

3) 28 ŞUBAT İDDİANAMESİNDE DE YER ALAN GÖLCÜK BELGELERİNİN  KUMPAS 
OLDUĞUNA YÖNELİK YARGI KARARLARI ;  
 

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 2014 Balyoz davası beraat kararı  syf  602 de 

özetle Gölcük’te ele geçirilen belgelerle ilgili olarak;    

 

“Gerekçe kısmında açıklandığı üzere dijital delillerin sahte olarak oluşturulduğu yönünde 

şüphe oluşması karsısında üç farklı yerden elde edilen dijital verilerde şifre, içerik vs. gibi 

benzerliklerin tüm dijitallerin aynı kişiler tarafından oluşturulmuş olma ihtimalini 

kuvvetlendirdiği düşünülmüştür” değerlendirmesi yapılmıştır.  

 
2014 Balyoz davası beraat kararı syf 588-589 da;  Gölcük belgeleriyle ilgili E-posta  

ihbarının;  

 

"Sizlere Donanma Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı 'nda yer alan illegal bir grup ve bu grup 

üyelerinin yaptığı yasa dışı çalışmalar hakkında bilgi vermek istiyorum.” şeklinde başlayarak, 

Balyoz iddianamesinde  yer alan dijital ve diğer materyalden söz edip, devamında, “Bahse konu 

belgeler arasında 28 Şubat sürecinde yapılan çalışmalarda dahil olmak üzere çok sayıda 

fişleme, gizli çekim görüntü ve ses kaydı ile Batı Çalışma Grubunca hazırlanmış çok sayıda 

illegal dokümanlar ve yabancı istihbarat elemanlarına pazarlanmak üzere temin edilmiş askeri 

gizli belgelerin yer aldığını duymuş bulunmaktayım.” Şeklinde devam etmektedir.  Bu ihbar 
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sonucu ; Halen FETÖ üyeleri Savcılar Firari Fikret Seçen ve  meslekten atılan Ali Haydar 

tarafından Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan sözde aramalar sonucu  bu belgelere 

ulaşıldığı açıklanmaktadır.  

 

2014 Balyoz davası beraat kararı syf  790-791-792 ‘de yer alan  içinde 4 Nolu Hard Diskin ve 

ses kasetlerinin de bulunduğu dijital delillerin ele geçiriliş şekilleri ve ele geçirildikleri yerlerle ilgili 

değerlendirme kısmında;  

 
   “Sonuç olarak bu bölmenin "gizli ve özel olarak oluşturulmuş "bir bölme olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Mahkûmiyet hükmüne konu gerekçeli kararda belgelerin bulunduğu kısmın herkesin 

girip çıkabildiği bir yer olmadığı belirtilmiş ise de, tanık Ali Yörük’ün beyanından 2010 yılının 

Ağustos ayında harekat merkezinin tamamen tadilata alındığı, kablolama ihtiyaçları nedeniyle 

şubenin zemininin tamamen kaldırıldığı, bundan yaklaşık 4 ay kadar sonra 6.12.2010 tarihinde 

Gölcük Donanma Komutanlığında arama yapılarak hükme esas alınan delillerin elde edildiği 

anlaşılmış, tamirat sırasında dijital delillerin başkaları tarafından rahatlıkla kasıtlı olarak 

buraya konulmuş olabileceği düşünülmüştür. Kaldı ki mahkumiyet hükmüne esas alınan karar ve 

Yargıtay ilamında da belirtildiği gibi Kemalettin Yakar’ın sorumluluğunda olan belge ve 

dokümanların uzun süre poşetler içinde koridorlarda dolaştığı anlaşılmış, bu esnada dijital 

delillerin bu belgelerin arasına rahatlıkla konulmuş olabileceği düşünülmüştür”   

 

 “…Mahkememizin hükmüne esas alınan bilirkişi raporundan komutanlıkta ele geçirilen hard 

disk ve CD lerin sahte olarak oluşturulduğu yönünde kuvvetli şüphe bulunması dikkate alındığında 

hard disk üzerinde 4-5 gün önce oluştuğu belirlenen parmak izi bulunması, Gölcük Donanma 

Komutanlığında arama yapılmasına neden olan ihbarda direkt olarak suça konu dijital verilerin 

bulunduğu yerin belirtilmesi şüpheli ve dikkat çekici bulunmuş,sanıkların dijital verilerin 

başkaları tarafından kasıtlı ve sahte olarak düzenlenip buraya konulduğu yönündeki 

iddialarının ihtimal dahilinde olduğunu düşündürmüştür. .”   

 

“Donanma Komutanlığında ele geçirilen ve mahkumiyet hükmüne esas alınan hard disk ve 

CD lerin TSK'ya veya sanıklara ait özel bilgisayarlarda oluşturulduğu yönünde hiç bir delil elde  

edilememesi,  gazeteci tarafından teslim edilen, sahte oluşturulduğu kesin olarak belirlenen 11 

ve 17 nolu CD ler ile içeriklerinin benzerlik göstermesi, bilirkişi raporları doğrultusunda 5 nolu 

harddisk, TDK marka l nolu CD ve 10 nolu CD 'nin içeriklerinin sahte olarak oluşturulduğu 

yönünde mahkememizde kuvvetli şüphe oluşması, Gölcük Donanma Komutanlığında arama 

yapılmasına neden olan ihbarda direkt olarak suça konu dijital verilerin bulunduğu yerin 

belirtilmesi, 5 nolu harddisk üzerinde Donanma Komutanlığında arama yapılmadan 4-5 gün 

önce bırakılan ve elverişsiz olması nedeniyle kime ait olduğu belirlenemeyen parmak izi 

bulunması, dijitallerdeki suç teşkil eden belgelerin sanıklara aidiyeti yönünde şüphe oluşması 

dikkate alındığında, bu delillerin Gölcük Donanma Komutanlığında ele geçirilmesi bu dijitallerdeki 

suç teşkil eden belgelerin sanıklar tarafından düzenlendiğinin kabulü için yeterli 

bulunmamıştır.” Sonucuna varıldığı ifade edilmektedir. 

2014 Balyoz davası beraat kararı syf  796  delillerle ilgili yapılan genel değerlendirme 

üzerine varılan sonuç kısmında;   
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“Yargıtay 9. Ceza Dairesinin ilamında da belirtildiği gibi dijital delillerin delil olarak kabul 

edilebilmesi için esasını korumaları, iliksin oldukları olayları temsil niteliklerinin ortadan 

kalkmaması, ulaşılma, elde ediliş ve muhafaza sekilerlinin usülüne uygun olması 

gerekmektedir. Mahkûmiyet hükmüne konu dijital deliller davanın ana delili niteliğinde olup, 

darbe planları olduğu belirtilen Balyoz, Oraj, Suga Harekat planları ile Çarsaf ve Sakal eylem 

planları, bu planlarla bağlantılı olan ve suç teşkil eden listeler ve belgeler sadece dijital veriler 

içinde bulunmaktadır. Gerek sanıkların evlerinde gerekse ilgili Komutanlıklarda yapılan aramalar 

sonucunda bu belgelerin delil niteliği taşıyacak şekilde ıslak imzalı çıktılarına rastlanılmamıştır. 

Mahkûmiyet hükmüne esas alınan dijital delillerin sanıklara ait veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde 

bulunan bir bilgisayarda oluşturulduğu yönünde hiçbir delil elde edilememiştir.” Denmekte  ve 

devamında; 

 

“ Sonuç olarak yukarıda belirtilen tüm değerlendirmeler doğrultusunda,  dijital deliller içinde 

yer alan ve suç oluşturan  belgelerin sanıklar tarafından oluşturulduğu yönünde kesin bir kanaate 

varılamamış, bir kısmının sahte olarak oluşturulduğu kesin olarak belirlenmiş, bir kısmının ise 

sahte olarak oluşturulduğu yönünde kuvvetli şüphe oluşmuş, ceza hukukunun temel 

prensiplerinden olan  "Şüpheden sanık yararlanır" kuralı uyarınca dijital delillerin hiçbirinin 

sanıkların aleyhine hükme esas alınamayacağı sonucuna varılmıştır.” Gerekçesiyle beraat 

kararına hükmedilmiştir.  

 

Ayrıca FETÖ üyesi hakimlerin verdiği “Balyoz davası” mahkumiyet hükmüne konu gerekçeli 

kararda (syf 968);     

 

Kemalettin Yakar ve Erdinç Yıldız'dan elde edilen hard disklerdeki şifrelerin de  5 nolu Hard 

diskteki şifrelerle uyumlu olduğu, Eskişehir’de Hakan Büyük'ün evinden elde edilen USB nin içinde 

yer alan bir belgede de" 1965" şifresinin bulunduğu ve bu nedenle sanıklar arasında bağlantı 

kurularak mahkumiyet hükmüne esas alındığı belirtilmektedir.  

 

Ancak; beraat kararının verildiği 2014 Balyoz davası kararında bu şifre zikredilerek şifrelerin 

aynı kişi/kişiler tarafından oluşturulduğu ve hükme esas alınan bilirkişi raporundan bu hard 

diske sonradan şüpheli şekilde bir çok belge eklendiğinin anlaşıldığı belirtmiştir.  

 

BU DURUM, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ESASEN, 1965 ŞİFRESİ ÜZERİNDEN SANIKLAR VE KUMPAS 

DAVALARININ BİRBİRİYLE BAĞLANTISINI SAĞLAMAK ÜZERE TEZGÂHLANDIĞI,  bu kapsamda 4 

Nolu Hard diskte bulunan ve 1965 ile şifrelenmiş gözüken belgelerin de manipüle edilerek 

kumpas davaları ve olayları ile bağlantısını sağlamak  ve delil yaratmak üzere terör örgütü 

tarafından oluşturulduğu açıkça anlaşılmaktadır.  

 

SONUÇ OLARAK;  

 

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 2014 Balyoz davası beraat kararında  Gölcük’te 

ele geçirilen; Hard diskler ve CD lerde yer alan belgelerin “1965” ile şifrelendiği, 28 Şubat 

davasına dahil edilen  “4 Nolu Hard disk” deki belgelerin de “1965” ile şifreli olduğu, 1999  

yılında son veri girişi olduğu belirtilen 4 Nolu Hard disk içinde 2008 yılına ait olay ve belgelerin 

bulunduğu,  şifrelerin aynı kişi/kişiler tarafından oluşturulduğu ve hükme esas alınan bilirkişi 
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raporundan bu hard diske sonradan şüpheli şekilde bir çok belge eklendiğinin anlaşıldığı  tespit 

edilmiştir.  

 

Bütün bu saydığımız hususlar Balyoz iddianamesinde yer alan diğer dijital belgeler gibi,  28 

Şubat davasına konu 4 Nolu hard disk ve içindeki belgelerin, Balyoz davası 2014 gerekçeli 

kararında açıklandığı gibi aynı kişilerce yani bir çete tarafından yani FETÖ tarafından 1965 şifresi 

üzerinden sanıklar, kumpas davaları ve olayları ile bağlantısını sağlamak, suç ve suçlu yaratmak 

üzere tezgâhlandığı, oluşturulduğu / değiştirildiği, erişildiği,  belgelerin manipüle edildiği ve 

FETÖ üyesi eski savcı Mustafa Bilgiliye sunulduğu anlaşılmaktadır. (yukarıda açıklanan hususlar 

ve diğer manipülasyonlar kapsamlı olarak Sanık Erkan Yaykır’ın son savunması ve istinaf 

dilekçesinde açıklanmıştır) 

 

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BU SİSTEMLİ VE PLANLI GAYRETİNİN YARGI KARARI İLE TESPİT 

EDİLMESİ, 28 ŞUBAT DAVASININ STRATEJİK BİR PLAN DOĞRULTUSUNA KURGULANMIŞ VE İCRA 

EDİLMİŞ AÇIK BİR FETÖ KUMPASI OLDUĞUNU KESİN OLARAK AÇIKLAMAKTADIR. 

 

D. 2010 YILINDA HAZIRLANAN “BALYOZ DAVASI” İDDİANAMESİNDE, DAVA SINIRLARI 

AŞILARAK  HENÜZ SORUŞTURMA AŞAMASINDA DAHİ BULUNMAYAN “28 ŞUBAT SÜRECİ” KESİN 

BİR HÜKÜMLE DARBE OLARAK TANIMLANMIŞ, “BALYOZ” KUMPAS DAVASI İLE İLİŞKİ 

KURULMAYA ÇALIŞILMIŞTIR;  

 

 FETÖ sanıkları olarak yargısı devam eden  Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan gibi gazetecilerle işbirliği 

içinde  basın ve kamuoyu yoğun olarak manipüle edilmiş, 28 Şubat davası FETÖ üyesi savcı ve 

hakimlerine kumpas işbirliği içinde (Mustafa Bilgili, Kemal Çetin, Hakan Oruç, Kadriye Çatal) 

dayanak oluşturulmuş, “Balyoz kumpas Davası” ile ilişki kurulmaya çalışılmıştır.  

 

         Balyoz kumpas iddianamesinin 51,53 ve 54. sayfalarında Türkiye’de yaşanan darbe 

süreçlerinin anlatıldığı bölümde;  
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Denmektedir. Balyoz davasının sınırları dışında ve yargı yetkisini aşarak savcılığın böyle bir 

kesin kabul ve hüküm açıklaması; 28 Şubat kumpas davasının FETÖ tarafından Balyoz davası 

sırasında hazırlık aşamasının icraya konulduğunu, Ankara 4. Ağır Ceza Mah.nin kararında 

zikredildiği gibi; 28 Şubat davasının FETÖ tarafından önceden planlanıp kurgulandığı, F. Gülen 

ve örgüt yöneticilerinin emri ile çok amaçlı planlanıp uygulanan stratejik harekatın bir parçası 

olduğunu kanıtlamaktadır.    

 

FETÖ kumpas işbirliğinin, 28 Şubat davası ile Balyoz kumpas davası arasındaki organik 

ilişkiyi ve işbirliğini ortaya koyan bu iddianamede; Darbe olarak anlatılan 28 Şubat sürecinde 

darbenin sonucu olarak; YAŞ kararlarıyla pek çok subay ve astsubayın TSK’dan ilişiğinin kesildiği, 

bazı dernek ve vakıfların kapatıldığı, işçi hareketleri ve sendikaların kışkırtıldığı (!), toplumsal 

gösteri ve yürüyüşlerin yapıldığı, çeşitli siyasi partilere mensup milletvekilinin etki altına alınarak 

istifa etmelerinin sağlandığı (!), medya ve kitle iletişim araçları ile psikolojik harekat teknikleri 

kullanılarak (!)  geniş halk kitlelerinin tahrik edildiği ve daha bir çok husus sanki  28 Şubat 
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davasına iddianame hazırlar gibi dayanaksız, belgesiz ve üstelik açılan dava kapsamının 

dışındaki kesin tespit ve kabullerde bulunarak, sözde Balyoz darbe teşebbüsünü hazırlayan 

süreç öncesini anlattığı görülmektedir.   

 

     FETÖ BALYOZ İDDİANAMESİ; 28 ŞUBAT DAVASI İLE BALYOZ KUMPAS DAVASI ARASINDAKİ 

ORGANİK KUMPAS İLİŞKİSİNİ VE AÇIK KUMPAS İŞBİRLİĞİNİ ORTAYA KOYAN, BASINA VE SİVİL 

TOPLUM ÖRGÜTLERİNE GÖZDAĞI VEREN, DEMOKRATİK HALK HAREKETLERİNİN 

YARGILANACAĞI MESAJINI VEREREK VAKİ OLABİLECEK TEPKİLERİ ÖNLEMEYİ AMAÇLAYAN,  

TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ YAPARAK MİLLETE YAŞAM BİÇİMİ DAYATAN VE ASLINDA 

DEMOKRATİK LAİK CUMHURİYET REJİMİNE KARŞI  OLUŞUMLARIN ÖNÜNÜ AÇAN, 28 ŞUBAT 

YARGILAMASINA DAYANAK OLUŞTURUP 28 ŞUBAT DAVASININ ÖNCEDEN KURGULANMIŞ, 

STRATEJİK BİR PLANIN PARÇASI OLDUĞUNU GÖSTEREN EN SOMUT EN İBRET VERİCİ AÇIK 

DELİLİDİR.  

 

İddianamede; tek bir belge olmadığı halde, üstelik soruşturma konusunun dışında, o 

dönemde çeşitli siyasi partilere mensup milletvekilinin etki altına alınarak istifa etmelerinin 

sağlandığı şeklinde, akıl almaz biçimde iddialar ileri sürebilmesi, FETÖ imamları ve  bir dönem 

birlikte aynı yolda yürüdükleri siyaset işbirliğini de ortaya koyan dikkat çekici açık delilidir. Ayrıca 

henüz yollar ayrılmadan önce hazırlanan iddianamede, iktidara methiyeler düzen ifadeler  ile bu 

oluşum arasında organik bağın bulunduğunun da karinesidir.  

 

28 ŞUBAT DAVASININ;  ÖNCEDEN KURGULANMIŞ, STRATEJİK BİR PLANIN PARÇASI 

OLDUĞUNU, FETÖ YARGISI ARASINDA ORGANİK BAĞ OLUŞTUĞUNU, BİR MERKEZDEN 

YÖNETİLEN VE ÖRGÜT AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KURGULANDIĞINI, FETÖ BALYOZ 

SAVCILARI YARGILANDIKLARI DAVALARDA ZATEN AÇIKÇA İTİRAF ETMİŞLERDİR; 

 

Yeniçağ gazetesi.com  haber sitesinde yayınlanan  Balyoz davası savcılarının  mahkeme de 

verdiği ifadelerini açıklayan “BALYOZ SAVCISINDAN FETÖ İTİRAFI” başlıklı  18.05.2017 tarihli 

haberde (davanın duruşma tutanaklarında ve gerekçeli kararında mevcuttur) ;  

 

(https://www.yenicaggazetesi.com.tr/balyoz-savcisindan-feto-itirafi-163814h.htm) 

 

“Soruşturma sonucu Başsavcıvekili Önder Yaman koordinesinde cumhuriyet savcısı İsa Dalgıç 

tarafından hazırlanan ve mahkemeye gönderilen 111 sayfalık iddianamede, 30 yıl boyunca FETÖ 

yapılanması içinde yer aldığını kabul ettiğini belirten Hüseyin Kaplan'ın, Balyoz Planı Davası'nın 

duruşma savcılarından olduğu ve kapatılan İstanbul Özel Yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 

ve diğer savcısı Savaş Kırbaş ile birlikte hareket ederek, örgütün amacı doğrultusunda usülsüz ve 

hukuka aykırı yargılama yaptığı vurgulandı. 

“Şüpheli Kaplan, adliye-yargı yapılanmasına ilişkin ifadesinde şunları anlattı: ''İstanbul 

Adliyesinde adliye imamı diye bir yapılanma yok ancak sivil bir yargı imamı var. Bu imamın 

görevi İstanbul genelindedir. Çağlayan Adliyesindeki hakim savcıları ele alacak olduğunda, 

bunların 3-4 kişilik sohbet grupları var. Bazen sivil abiler de sohbete ka lır. Bu abi bazı 

haberler ge rir. Bu Türkiye içinden veya Amerika'dan olabilir, Sivil abi, adliyede 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/balyoz-savcisindan-feto-itirafi-163814h.htm
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yürümekte olan davalardan çok önemli olan olup olmadığını sorar, dosya 

hakkında bilgi alır, gerektiğinde gazetede haber yaptırırdı...  

 iddianamede, şüphelinin de konumu ve örgüt adına gerçekleş rdiği eylemler ile anılan örgütün 

adeta silah olarak kullandığı, yargı yapılanmasının en mahrem sınıfı olan özel yetkili 

mahkemelere Cumhuriyet Savcısı olarak yerleştirildiği vurgulanarak, "Anayasal düzeni ortadan 

kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve 

"TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından 3 kez 

ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.”  

Denmektedir.  

 

FETÖ üyesi' olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen “Balyoz Planı” davasının eski 

savcılarından SAVAŞ KIRBAŞ, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl hapis cezasına 

mahkum edilmiştir. FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında 

tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen Savaş Kırbaş ile birlikte hareket ederek, örgütün 

amacı doğrultusunda usülsüz ve hukuka aykırı yargılama yaptığı  belirlenen “Balyoz Planı” davası 

savcılarından HÜSEYİN KAPLAN hakkında ise, cumhuriyet savcısı, “silahlı terör örgütüne üye 

olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmiştir. (Bu husus 

dilekçemizin “İddianamenin bir FETÖ  üyesi tarafından ve örgüt faaliyeti kapsamında kaleme 

alınması nedeniyle geçerliliği konusunda değerlendirme “ başlıklı “9.“ maddesinde açklanmıştır) 

 

SONUÇ OLARAK:  

 

28 Şubat davasının henüz soruşturma aşamasının dahi başlatılmadığı dönemde, 28 Şubat 

sürecini iddianamesinde “DARBE” olarak tanımlayarak, davanın planlama ve hazırlık aşamasını 

sürdüren,  Balyoz Planı Davası'nın duruşma savcılarından olan Hüseyin Kaplan'ın, kapatılan 

İstanbul Özel Yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ve diğer savcısı Savaş Kırbaş ile birlikte 

hareket ederek, örgütün amacı doğrultusunda usülsüz ve hukuka aykırı yargılama yaptığını 

itiraf etmesi ve  bu nedenle  hüküm giymesi, 28 Şubat davasının da FETÖ tarafından önceden 

planlanıp kurgulandığını, F.Gülen ve örgüt yöneticilerinin emri ile çok amaçlı planlanıp 

uygulanan stratejik harekatın bir parçası olduğunu kanıtlamaktadır.    

 

E. FETÖ KUMPASÇILARI, ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK DERSHANE MATEMATİK DERS 

KONULARI, ÖZEL TEST VE CEVAP ANAHTARININ “İÇİNDEKİLER” KAPAK SAYFASINA “GİZLİ” 

GİZLİLİK DERECESİ VEREREK HAZIRLADIKLARI KUMPAS YAZI ŞABLONUNU CD 5 İÇİNDE 

UNUTMUŞTUR ( Kls 10. S.144, Kls.16.S.258); 

 
CD5 içinde bulunan ve dava dosyasının 10.Klasör 144. sayfasında ve 16.Klasör 258. 

sayfasında yer alan “GİZLİ” Gizlilik dereceli “İÇİNDEKİLER” başlıklı 1 sayfa belgede; Trigonometri, 

Karmaşık Sayılar, Logaritma, Permütasyon-Kombinasyon ve Binom açılımı, Olasılık (ihtimal) 

hesapları, Özel Testler, Cevap anahtarı alt başlıkların bulunduğu görülmekte olup, belgenin 

üniversiteye hazırlık kurslarında yer alan matematik dersi içeriğine sahip olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

CD5 içinde yer alan bu sayfayı savcı Bilgili dava dosyasına (unutarak) koymuştur. Bu 

belgenin FETÖ dershaneleri olan FEM dershanelerinde sahte BÇG belgesi hazırlamak üzere 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/feto
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/huseyin-kaplan
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“GİZLİ” gizlilik derecesi verilerek şablon olarak kullanıldığı, ancak kumpasçının bu şablonu 

silmeyi unutarak CD5 içine kaydettiği anlaşılmaktadır. Üzerindeki “GİZLİ” yazısının, CD 5 içindeki 

sözde belgeler üzerinde aynı font, aynı yer ve aynı karakterde olduğu da görülmektedir.  Bu 

sayfanın üretilmiş olduğu zaten açık olan  CD 5 içindeki “Güçlü Eylem Planı” klasöründe ve  

üretilmiş olduğunu dilekçemizin bir çok yerinde açıkladığımız çeşitli sözde birifing sunu 

slaytlarının bulunduğu 14.ve 16. klasörlerde bulunması da  ayrıca dikkat çekicidir.  CD5 İÇİNDE 

UNUTULAN BU BELGE FETÖ-BİLGİLİ KUMPASININ AYAK İZİDİR. 

 
 

                         
 

10.ek klasör “144” ile numaralandırmış bu belgenin üzerindeki “GİZLİ” ibaresinin font, 

karakter ve baskı izi olarak önünde ve arka sırasında bulunan diğer sözde BÇG belgelerinin de 

üzerindeki  “GİZLİ” ibaresi  ile birebir aynı olduğu, belge içerik yazı fontlarının da aynı olduğu, 

diğer sözde belgelerinde bu şablon üzerinden üretildiği anlaşılmaktadır. Unutulan kumpas 

sayfası ile  “143” ve “145” ile numaralı bir ön ve bir arkasında bulunan belge kapakları örnek 

olarak aşağıdadır;   
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F. ERGENEKON KUMPAS KUMPAS DAVASI SANIKLARINDAN HABİP ÜMİT SAYIN’IN  

BİLGİSAYARINDA BULUNAN BELGELER ARASINDA;  TAMER TATAR’IN SAVCIYA TESLİM ETTİĞİ   

CD 5 İÇİNDE BULUNAN SÖZDE 6 MAYIS 1997 “BATI HAREKATI KONSEPTİ”NİN VERSİYONU DA 

BULUNMUŞ VE DAVA DOSYASINA ERGENEKON SAVCILARINCA GÖNDERİLMİŞTİR;   

 

Habip Ümit SAYIN’ın bilgisayarında  6 Mayıs 1997  tarihli “Batı Harekatı Konsepti”nin de 

yer alması ve mahkeme kararı ile  bu belgelerin, FETÖ üyelerince  oluşturulduğunun tespit 

edilmesi,  FETÖ KUMPASININ AÇIK DELİLİDİR. 

 

     DAVA DOSYASINDA  YAZIM FORMATI VE İÇERİĞİ FARKLI ÜÇ AYRI ÇEŞİT “BATI HAREKAT 

KONSEPTİ” BELGESİ BULUNMAKTADIR.   

 

Birincisi;  Tamer Tatar’ın FETÖ üyesi savcı Bilgiliye teslim ettiği CD 5 içinde yer alan  12 sayfa 

olan  6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti, 
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İkincisi;  Hasan Celal Güzel’in DGM savcılığına teslim ettiği, “Hz.1997/285” sayılı soruşturma 

dosyasında bulunan 11 sayfa olan  “Nisan 1997 tarihli “Batı Harekat Konsepti” 

  

Üçüncüsü; Ergenekon kumpas davasında yargılanan  Habip Ümit SAYIN’ın bilgisayarında 

bulunan ve FETÖ  kupası ile yerleştirildiği mahkeme kararıyla tespit edilen belgeler arasında yer 

alan, üzerinde TARİH BULUNMAYAN, 11 sayfa olan, numaralandırma formatı ve kelime / cümle 

farklılıkları bulunan Batı Harekat Konsepti (Kls.4 s.102-112 ve s.137-149) (32 Nolu CD)  (Bu 

belge, gerekçeli kararda özenle gizlenmiş ve sadece, CD 5 içinde yer alan belgeden söz 

edilmektedir.)   

 

Bu belge, diğer iki belgenin bir fotokopisi olmayıp,  üzerindeki  madde numaralandırma 

farklılıkları, harf ve cümle hataları gözetildiğinde, FETÖ üyelerince bilgisayar ortamında yeniden 

yazıldığı ve Ergenekon davasında yargılanan Habip Ümit SAYIN’ın bilgisayarına henüz 28 Şubat 

davasının soruşturması dahi başlatılmadan kumpas davaları ile ilişki kurmak ve 28 davasına delil 

desteği sağlamak üzere 2010 ylı öncesinde yerleştirildiği anlaşılmaktadır.  

 

BU BELGENİN FETÖ KUMPASI İLE ERGENEKON SORUŞTURMASINA DAHİL EDİLDİĞİ YARGI 

KARARI İLE KESİNLEŞMİŞTİR.  

 

Bu belgenin Ergenekon kumpas soruşturması kapsamında Habip Ümit Sayın’ın 

bilgisayarında bulunmuş  olması,  28 Şubat davasının FETÖ ile iltisakını hiçbir şüpheye yer 

vermeyecek şekilde kanıtlamaktadır. (32 Nolu CD). BU BELGE YARGI KARARIYLA TESPİT 

EDİLMİŞ FETÖ KUMPASININ AÇIK DELİLİDİR. 

 

G.  FETÖ/PDY’NİN TERÖR ÖRGÜTÜ NİTELİĞİ  VE BU KAPSAMDA YARGI VE EMNİYET 

GÜCÜNÜN KULLANILMASI KONUSUNDA YARGI KARARI;  

 

Yargıtay 10.Ceza Dairesi'nin içtihadını değerlendiren mahkeme heyetinin,  soruşturma ve 

kovuşturma aşamasında görev alan ve belgelerde ismi bulunan bu kişiler (FETÖ ÜYELERİ) 

hakkında dava dosyasındaki imzalarının bulunduğu belgeleri örgüt faaliyeti kapsamında 

düzenlendiğine dair haklarında FETÖ terör örgütü üyeliğinden açılan iddianamelerin 

incelenmesinde bir iddia olmadığı, yani bu konuda açılan bir davanın olmadığı, bu durumun tek 

başına hüküm tarihi itibariyle Yargıtay içtihadı  da göz önüne alınarak adı geçen kişilerin yaptıkları 

tüm işlemlerin geçersizliği sonucunun çıkartılamayacağını anlayan (!) ve bu nedenle 28 Şubat 

Kumpas davasının bir FETÖ kumpası olamayacağı kararına varan MAHKEMENİN, GÖZ ARDI 

EDEREK HİÇ DEĞİNMEDİĞİ, FETÖ YARGI ÜYELERİNİN YARGI KARARLARI İLE TESPİT EDİLMİŞ 

NİTELİĞİ, CEBİR VE ŞİDDET UNSURU OLARAK YARGI VE EMNİYET GÜCÜNÜN NASIL 

KULLANIDIĞI, FETÖ ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERİNİN, ÖRGÜTÜN ELİNDE TÜM TOPLUMU 

DİZAYN EDECEK BİR SİLAHA NASIL DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜNÜ, YARGI KARARLARI İLE 

AÇIKLAMAKTA YARAR GÖRÜYORUZ;  

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/10142 Esas Numaralı  FETÖ  üyeliğinden açılmış 

İddianamede  örgüt faaliyetleri kapsamında yargı ve kolluk mensuplarının rolü ve görevi 

aşağıdaki şekilde açıklanmıştır (syf.14, 17). Bu tespitler her FETÖ davasında aynen tekrar edilip 

verilen somut yargı kararları ile teyit ve tespit edilmiştir; 
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FETÖ’NÜN NİTELİĞİ, CEBİR VE ŞİDDET UNSURU OLARAK YARGI VE EMNİYET GÜCÜNÜN 

KULLANILMASI”  başlığı altında;  

 

“3,2. FETÖ/PDY'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ NİTELİĞİ FETÖ/ PDY cebir, şiddet ve diğer hukuk dışı 

yöntemleri kullanarak devlet otoritesini baskı altına almayı, zaafa uğratmayı, yönlendirmeyi, 

alternatif bir otorite olarak ortaya çıkmayı, devlet otoritesini ele geçirmeyi, sonuç olarak 

demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sona erdirerek yerine örgüt 

lideri GÜLEN’in kendi doktrinlerine göre saptırılmış şer'i yasaların hakim olduğu teokratik bir 

devlet kurmayı hedefleyen bir suç örgütüdür. 

 
Hedefine ulaşabilmek için hayatın olağan akışı içerisinde beraber hareket etmeleri mümkün 

olmayan; -Kanunlarımıza göre silahlı, zor kullanma ve yaptırım uygulama yetkisine sahip ve 

mesleki hiyerarşi içerisinde görev yapan kamu çalışanlarını ve devlet memurlarını, -Diğer üst 

düzey çalışan veya emekli olmuş kamu görevlilerini, - Bürokratlar, Gazeteci, Yazar ve 

Akademisyenleri, -Sivil Toplum Kuruluşları mensuplarını aynı amaç etrafında faaliyet gösterecek 

şekilde bünyesinde barındırmış, süreklilik arz eden gizli ve hiyerarşik bir yapılanma  içerisine 

girmiştir. 

 

“Örgütün belirli bir ideolojisi, mensuplarının hücresel şekilde birbirleriyle bağlantıları, 

aralarında rapor ve talimat alışverişi bulunmaktadır. Alttan yukarıya doğru rapor, yukarıdan 

aşağıya doğru talimat verilmektedir” 

 

“Devlet kadrolarında etkin hale geldiği dönemdeki uygulamalarıyla, kişilere karşı kamu 

gücünü hukuk dışında örgütsel amaçlar için cebren uygulamıştır. Devlet kurumlarını birbirine 

düşman hale getirmiş, bu örgüt üyesi olan olmayan ayrımına gitmiştir. Bu cebir ve şiddet sonucu 

bir çok kişinin ölümüne, sakat kalmasına, hastalanmasına ve intiharına neden olmuştur. Birçok 

kişi örgüt mensuplarının sızmış olduğu emniyet ve yargı gücünün tehdidi ve baskısı altına 

alınmış, kişi güvenliği ortadan kaldırılmıştır” 

 
“Dini unsurları temel alarak hareket ettiğini iddia eden FETÖ’nün dini değerler değişmezken, 

zamana ve şartlara göre kendisini değiştirmesi, ülkesi ve devleti ile barışık olması beklenirken 

devleti kendisine hasım ve karşı cephe olarak görmesi, tüm yapısıyla açık ve şeffaf olması 

gerekirken bir istihbarat örgütü gibi “kod isimler, özel haberleşme kanalları, kaynağı 

bilinmeyen paralar” kullanması, yönetim kadrosunun faaliyetlerini yurt dışından idare etmesi 

ve Türkiye’ye gelmekten imtina etmesi, hasımlarını saf dışı etmek için her türlü baskı, şantaj ve 

yasa dışı faaliyeti kullanması, çeşitli yabancı misyon temsilcileriyle mahiyeti bilinmeyen 

görüşmelerde bulunması, diğer terör örgütleriyle temas kurması ve onlara istihbarat, lojistik, 

eylem tarzı türü destek sağlaması, söz konusu yapının casusluk faaliyetlerini de kapsayan 

organize bir terör örgütü olduğunu ortaya koyan unsurlardır.” 

 
“Terör örgütünün son dönemlerdeki faaliyetleri incelendiğinde, örgütün Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti'nin tüm anayasal kurumlarını (yasama, yürütme, yargı erklerini) ele geçirmek olan nihai 

hedefine ulaşabilecek gücü elde ettiğine inandığı, bu özgüvenle nihai hedefe ulaşmaya yönelik 

eylemlerini arttırdığı, Nihai hedefe ulaşmak için başlatılan son sürecin kamuoyunda Ergenekon, 

Balyoz, Poyrazköy, İzmir Askeri Casusluk, Taşhiye, Selam Tevhid, MİT Tırları ve 17-25 Aralık 

isimleriyle bilinen kurgu ve kumpas soruşturmalarla başlatıldığı,” 
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3.2.1.1. SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN "CEBİR VE ŞİDDET" UNSURU OLARAK YARGI VE 

EMNİYET GÜCÜNÜN KULLANILMASI  

 

 “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı erki içerisinde, hiyerarşik şekilde örgütlenen ve 

alternatif olarak faaliyet gösteren, kendinden olmayan herkesi, özellikle de örgütün kişisel çıkar 

ve menfaatlerine hizmet etmeyen kişileri düşman olarak tanımlayan, örgüte boyun eğmeyen 

veya farklı düşünen kişileri hedef haline getirerek yargı kararları İle emniyet operasyonlarına 

konu eden, istihbarat toplayan, operasyon kararları alan, emniyet ve yargı üzerinden toplanan 

istihbarata göre örgütün üst düzey yöneticilerinin verdiği kararları icra eden, basın ve yayın 

üzerinden linç girişimi gerçekleştiren, topluma yönelik algıyı yöneten, örgütte yer alanları 

kahramanlaştıran, unutturma sürecini tekrarlayan, suç faili veya masum olduğuna 

bakılmaksızın birçok kişiyi yargı eliyle mağdur eden, çözümü mümkün olmayan abartılı, 

gerçeklerin gizlendiği, kasıtlı, taraflı ve delilsiz davalar açan, hukuki temelden yoksun 

bu davalarla da "mafya ve terörle mücadele edildiği" algısı yaratan örgüt 

mensuplarının yargı içerisinde "cemaat cuntası" şeklinde paralel bir yargı gücü 

oluşturdukları ve yine örgütlendikleri kolluk gücü vasıtasıyla yargı kararlarını infaz 

ettirdikleri görülmüştür. Klasik anlamda terör Örgütlerinden farklı yöntemlerle örgütlenen ve 

strateji oluşturulan terör örgütü mensupları içerisine sızdıkları devletin cebri ve silahlı gücünü 

(yargı ve yargı kararlarını infazla yetkili kolluk makamları) anlatılan şekilde kullanmak suretiyle 

faaliyetlerini sürdürmüşler, "terör örgütü" kavramının "cebir ve şiddet" unsurunu oluşturan 

eylemlere vücut vermişlerdir. Bu nedenle örgütün, devletin yargı ve yasal şartları oluştuğunda 

cebir kullanmaya yetkili kolluk makamlarını kullanarak gerçekleştirdiği kurgu ve devleti kendi 

örgütsel çıkarları doğrultusunda dizayn etme amaçlı soruşturma ve kovuşturmalar, 

örgütün silahlı eylemleri olarak mütalaa edilmelidir.” 

 
“Anılan örgütün nihai amaçlarına ulaşmak gayesiyle öncelikle askeriye, mülkiye, emniyet, 

yargı ve diğer stratejik öneme sahip kamu kurumlarını ele geçirmek için kendilerine engel 

olacaklarını düşündüğü bürokrat ve personellerin sistem dışına çıkarılmasını sağlayarak örgüt 

elemanlarını bu makamlara getirdiği, bu kapsamda örgütün yargı ayağındaki uzantısı tarafından 

Hüseyin KURTOĞLU, Askeri Casusluk, Şemdinli, Balyoz, Ergenekon GİBİ PROJE SORUŞTURMA VE 

KOVUŞTURMALARIN ÜRETİLDİĞİ, 

 

“Mahkemelerin birer örgüt sorumlusunun bulunduğu, sorumlu kişinin örgütü ilgilendiren 

davaları takip ederek ve bu davalarla ilgili olmak üzere örgüt üyesi hâkimlerle görüşerek 

kararların istenilen yönde çıkması yönünde telkinlerde bulunduğu, FETÖ/PDY silahlı terör 

örgütünün yargı üzerinden gerçekleştirdiği usülsüz yargılama işlemleri ile yaptığı haksızlıklara 

"yargının kararı" veya "takdiri" denilerek karşı çıkılmasının engellendiği, operasyonlar 

karşısında "bağımsız yargı, inceleyip karar versin" denilerek haksızlığa meşruluk kılıfı sağlandığı, 

yıllarca süren yargılamalar sonucunda gerçeğin ortaya çıkması halinde bile kimsenin yargı eliyle 

işlenen haksızlığın peşine düşmediği, silahlı terör örgütünün, yargının ne kadar büyük bir güç 

olduğunu, yargıyı etkili ve operasyonel şekilde kullanmak suretiyle yapılamayacak hiçbir şey 

olmadığını ve her şeyin sınırsızca yapılabileceğini gördüğü, özel yetkili mahkemelerin, örgütün 

elinde tüm toplumu dizayn edecek bir silaha dönüştüğü,”    
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AÇIKLANMIŞ VE FETÖ ÜYESİ YARGI VE EMNİYET GÜCÜNÜN TANIMLANAN İŞLEVİ YARGI 

KARARLARI İLE  ONANMIŞTIR.  

 

FETÖ ÜYELİĞİNDEN HÜKÜM GİYEN SAVCI VE HAKİMLERİN ÖRGÜT  AMAÇ KAPSAMINDA  

İCRA ETTİKLERİ  YARGI KARARLARI İLE  KABUL VE TESPİT EDİLEN FAALİYELERİ;  

 

Yukarıda açıklanan yargı kararları kapsamında FETÖ  üyesi  yargı mensuplarının  örgüt 

amaçları doğrultusunda özetle;   

 

 Yargı erki içinde hiyerarşik örgütlenme ile üst düzey yöneticilerinin verdiği kararları icra 

ettikleri,  

 Bir istihbarat örgütü gibi “kod isimler, özel haberleşme kanalları kullandıkları ve  yönetim 

kadrosunun faaliyetlerini yurt dışından idare ettikleri, 

 Askeriye, mülkiye, emniyet, yargı ve diğer stratejik öneme sahip kamu kurumlarını ele 

geçirmek için Proje soruşturma ve kovuşturmaların ürettikleri, 

 “Mahkemelerin birer örgüt sorumlusunun bulunduğu, sorumlu kişinin örgütü ilgilendiren 

davaları takip ederek ve bu davalarla ilgili olmak üzere örgüt üyesi hâkimlerle görüşerek 

kararların istenilen yönde çıkması yönünde telkinlerde bulundukları, 

 Birçok kişiyi yargı eliyle mağdur eden, gerçeklerin gizlendiği, kasıtlı, taraflı ve delilsiz davalar 

açtıkları, bu davalarla da "mafya ve terörle mücadele edildiği" algısı yaratarak YARGI İÇERİSİNDE 

"CEMAAT CUNTASI" ŞEKLİNDE PARALEL BİR YARGI GÜCÜ OLUŞTURDUKLARI,   

 

 Özel yetkili mahkemeleri, örgütün elinde tüm toplumu dizayn edecek bir silaha 

dönüştürdükleri, 

İşlem ve eylemlerini icra ettikleri kabul edilerek haklarında hüküm verilmiştir.  

FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş yargı mensuplarının, örgüt amaçları doğrultunda 

yukarıdaki işlem ve eylemleri icra ettikleri tespit edilerek, Devleti kendi örgütsel çıkarları 

doğrultusunda dizayn etme amaçlı  ürettikleri kurgu soruşturma ve kovuşturmalar  örgütün 

silahlı eylemleri olarak mütalaa edilmiştir. 

FETÖ ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERİ, ÖRGÜTÜN ELİNDE TÜM TOPLUMU DİZAYN EDECEK BİR 

SİLAHA DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR.   

Bu dava bir özel yetkili savcının (!) iddianamesi ile KYOK kararı kaldırılmadan alınan bir 

direktifle alelacele  özel yetkili bir mahkemede kabul edilerek başlatılmış bir davadır. Özel 

yetkili  Cumhuriyet savcısı Bilgili ve ortakları ile Ankara 13. Ağır Ceza mahkemesinin, yukarıda 

açıklanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/10142 Esas Numaralı  iddianamesinde yer 

alan ve mahkeme kararları ile tescil edilmiş “FETÖ, özel yetkili mahkemeleri, örgütün elinde tüm 

toplumu dizayn edecek bir silaha dönüştürmüştür” hükmünden vareste tutulduğunu ve FETÖ 

yargısını temsil etmediğini söylemek, bu yargı kararı hükmünü koruduğu sürece mümkün değildir.  

Davanın soruşturma ve kovuşturma aşamasında yer alan (savcılar M.Bilgili, K. Çetin, 13 Ağır 

Ceza Hakimleri H.Oruç, Kadriye Çatal  ve diğerleri) yargı mensupları ile, belge hazırlayan, belge 
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gönderen, araştırma tutanağı düzenleyen, bilirkişi raporu hazırlayan ve bu gibi  kamu görevi icra 

eden kamu görevlilerinin neredeyse tamamına yakını hakkında FETÖ üyeliği  iddiasıyla davalar 

açılmış olup bu örgüt üyelerinin, yukarıda açıklanan örgüt amaç ve faaliyetleri kapsamında eylem 

ve  işlem yürüttüğü  iddianame ve kararlarda  zaten yer almıştır.   

TSK’dan dava dosyasına dahil edilen tüm belgelerin göndereni ve hazırlayanı olan Gnkur eski 

Adli Müşaviri FETÖ üyesi Muharrem Köse hakkında;  15 Temmuz kalkışmasına katılması dışında, 

FETÖ” yapılanmasıyla ilgili tüm yazı ve ihbarları daha önce soruşturma yapıldığı gerekçesiyle 

işleme koymaması, İzmir Casusluk kumpası davasıyla ilgili yazışmalarda usülsüzlük yapması,   

uydurma soruşturmalar açması ve kumpas kurması,  kozmik oda belgelerini FETÖ örgütünün 

eline geçmesini sağlaması iddialarıyla açılan davalarda hüküm verildiği, , mahkemenin itibar 

ettiği  “Batı Eylem Planı” ve “Batı Harekat Konsepti” sözde belgelerinin sahte  imha tutanağını 

hazırlayan  Albay Emin Mert’in  FETÖ itirafçısı olduğu, işlem ve eylemlerini örgüt amaçları 

doğrultusunda yürüttüğünü bizzat kendisinin açıkladığı, kumpas çetesi kurduğu, Ütm Nazlıgül  

Daştanoğlu’nun ölümüne sebep olduğu, CD 5 in uydurma bilirkişi raporunu düzenleyen Firari 

FETÖ sanığı Ünal TATAR’ın  Balyoz ve Ergenekon kumpas davalarında uydurma bilirkişi raporu 

düzenlediği yargı kararlarında yer almaktadır.  

Bu isimler dilekçemizde yer alan isimlerden sadece BİR KAÇ ÖRNEKTİR. Dilekçemizde, 

mahkemenin ileri sürdüğü her sözde delilin, sorumlusuyla birlikte sahte ve kurgu olduğu 

belgesiyle açıklanmıştır.  FETÖ üyeliği iddiası ile hakkında dava açılan bu kişilerin, kimisi tutuklu, 

kimisi firarda, kimisi de FETÖ itirafçısı olup faaliyetlerini örgüt amaçları doğrultusunda 

yürüttüklerini zaten itiraf etmişlerdir. Mahkemenin ve savcılığın da bu işlem ve eylemlere katkı 

sağlayan, aklayan, delil gizleyen, Muharrem Köse’nin düzenlediği sahte belgeler hakkında 

bilmesine rağmen işlem yapmayarak gizleyen, bilerek ve kasıtla raporları çarpıtan, gizlilik derecesi 

bulunmayan belgeleri devlet sırrı olmadığı halde, adil yargılanma hakkını ihlal edecek şekilde bir 

kısmını gerekçesiz kapatıp sanıklardan kaçıran, belge aslının yalan beyanla adli emanete teslim 

etmeyen,  hukuk dışı işlem ve değerlendirmeleri ilgili bölümlerinde belgesiyle açıklanmıştır.   

FETÖ  ÜYELERİNİN, TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİKLERİNİN ZORUNLU BİR GEREĞİ OLARAK, 

İDDİANAMELERDE VE YARGI KARARLARINDA AÇIKLANAN ÖRGÜT FAALİYETLERİNE ZATEN 

İŞTİRAK ETTİKLERİ,  bu işlem ve eylemleri o dönemde sahip oldukları kamu gücünü kullanarak 

icra ettikleri yer aldığından, Mahkemenin, FETÖ davalarında yargılanan ve belgelerde ismi 

bulunan kişilerin, belgeleri örgüt faaliyeti kapsamında düzenlendiğine dair bir iddia olmadığını 

üstelik Yargıtay 10. Ceza Dairesinin ilgisiz kararına atıf yaparak ileri sürmesi, iddianamelerde ve 

yargı kararlarında yer alan somut gerçekliğe aykırı olmakla birlikte, mahkemenin FETÖ 

üyelerinin işlem ve eylemlerini aklayan  saptırmasıdır.   

 

SONUÇ OLARAK 28 ŞUBAT DAVASI HİÇ BİR ŞÜPHEYE YER VERMEYECEK ŞEKİLDE FETÖ’NÜN  

İŞBİRLİKÇİLERİ İLE BİRLİKTE STRATEJİK BİR PLAN DOĞRULTUSUNDA KURGULADIĞI, ÜSTELİK 

SADECE SANIKLARA DEĞİL CUMHURİYETİN TEMEL DÜZENİNE VE TSK YA YÖNELMİŞ  AÇIK BİR 

KUMPAS DAVASIDIR. BU DAVANIN KUMPAS DAVASI OLARAK KABULÜNÜN, TARİHİN HANGİ 

SAFHASINDA GERÇEKLEŞECEĞİ BİLİNMEMEKLE BİRLİKTE, MUTLAKA ORTAYA DÖKÜLECEĞİ VE 

İŞBİRLİKÇİKLERİ AÇISINDAN HER SAFHADA SONUÇLARININ OLACAĞI KESİNDİR.  
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26. 28 ŞUBAT DAVASINI SORGULAYAN, SORUŞTURAN, YARGILAYAN KAMU GÖREVLİLERİ,  

GAZETECİLER VE SAHTE BELGE DÜZENLEYEN TSK’DA YUVALANMIŞ FETÖ ÜYELERİNİN 

AKIBETLERİ;  

 

A. Basında Algı Operasyonu Başlatarak 28 Şubat’ın Yargılanması Gerektiği Konusunda 

Yoğun Propaganda Yapan Basın Mensupları: 

 

Nazlı ILICAK:  FETÖ davasında yargılanmaktadır.  Hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmiş, 3 

yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra 5.11.2019 tarihinde tahliye edilmiş olup  yargı süreci devam 

etmektedir.   

 

Ahmet ALTAN: FETÖ davasında yargılanmaktadır. Hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 3 

yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra 5.11.2019 tarihinde tahliye edilmiş, ancak tekrar 

tutuklanmış olup  yargı süreci devam etmektedir.   

 

Cengiz ÇANDAR: Yurt dışındadır. 

 

Mümtazer TÜRKÖNE: FETÖ davasında yargılanmaktadır. Hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası 

verilmiş, tutuklu olup  yargı süreci devam etmektedir.   

 

Şahin ALPAY:  FETÖ davasında yargılanmaktadırHakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmiş,  20 

aylık tutukluluktan sonra Mart 2018'de adli kontrol hükümleri ile tahliye edildi. 

 

Mehmet Ali BİRAND:  Öldü 

 

B.  Sahteliği Bilirkişi Raporuyla Kanıtlanan CD 5 ve Diğer Belgeleri Getiren Şahıs :  

 

Tamer TATAR: TSK dan Aralık 1997 tarihinde F. Gülen Tarikatı iltisakı nedeniyle ihraç 

edilmiştir.  FETÖ’nün yardım kuruluşu “KİMSE YOK MU DERNEĞİ” kapatılmadan önce dernekte 

faaliyet gösterdiği, sonrasında bu örgütün okullarının bulunduğu Afrika ülkelerinde F.Gülen 

organizasyonu ve finansı ile göz tedavileri ve ameliyatları gerçekleştirmiştir. Hakkında Gnkur 

Başkanlığından “GİZLİ” belgeleri sızdırdığı gerekçesi ile soruşturma açılmıştır.  Soruşturmanın 

akibeti bilinmemektedir.  

 

C. Genelkurmay Başkanlığından “Genelkurmay Başkanı Namına” usülsüz yetki kullanarak 

üretilmiş/uydurulmuş belge/bilgi gönderen  eski Gnkur Adli Müşaviri, 

 

Muharrem KÖSE: Kozmik oda davası, diğer FETÖ davaları ve 15 Temmuz darbe davasının 

planlama ekibinde yer alan tutuklu sanık. TSK’dan ihraç edildi  (Bakınız Md.21).  Son olarak 

Ankara 25.Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Ocak 2020 tarihinde FETÖ’nün Askeri Yargıdaki 

yapılanmasına yönelik yürütülen davada Gnkur eski müşaviri Muharrem KÖSE’ye FETÖ ÜYESİ 

OLMAK VE ANAYASAYI İHLAL SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERMİŞTİR.  
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D. Soruşturmayı Başlatan Yargı Mensupları :  

 

Savcı Mustafa BİLGİLİ: Kozmik Oda Kumpası davası başta olmak üzere  FETÖ ile ilgili diğer 

davalarda tutuklu olarak yargılanmış, FETÖ üyeliği ve devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin 

etme suçundan 17 yıl ağır hapse mahkum edilmiştir.   

 

Kemal Çetin: FETÖ davasında tuklandı, meslekten ihraç edildi. Yargılaması tutuksuz devam 

etmektedir.  

 

Savcı Hüseyin AYAR: FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle OHAL Kararnamesi ile meslekten ihraç 

edilmiştir. Ayar aynı zamanda Balyoz soruşturmasını yürüten savcılardandı. Sahte olduğu aşikâr 

olan sözde belgeleri delil olarak soruşturma dosyasına koymak ve bunlara istinaden iddianame 

hazırlamaktan dolayı ihraç edildi. İtirafçı hâkim Mehmet HAMZAÇEBİ, Hüseyin Ayar'ın cemaatin 

'A takımı' ve ekibinden 'abi' pozisyonunda olduğunu ifade etmiştir.  

 

Savcı Fikret SEÇEN: FETÖ davalarında firari sanıktır. Beşiktaş’taki özel yetkili savcılardan 

biriydi. Ergenekon, Balyoz ve diğer birçok soruşturmada görev aldı. Başsavcı Vekili olarak hangi 

savcının hangi soruşturmayı yürüteceğine karar veren kişiydi. MİT Müsteşarı’nın ifadeye 

çağrılması sürecinde de Başsavcı Vekili olarak görevliydi. Meslekten ihraç edildi. Şimdi firari ve 

nerede olduğu bilinmiyor. İtirafçı hâkim Mehmet HAMZAÇEBİ, Fikret Seçen'in de cemaatin 'A 

takımı' ve ekibinden 'abi' pozisyonunda olduğunu ifade etmiştir.  

 

E. Bilirkişi Heyeti  (TÜBİTAK):  

 

Ünal Tatar: Balyoz ve Ergenekon ve Kozmik Oda davalarının  bilirkişisi. FETÖ Firari sanığı. 

Bylock kullandığı tespit edildi. Kozmik oda davasında, kopyalama işleminin yapıldığı tespit edilen 

günlerde, Ünal Tatar ile eski savcı FETÖ üyesi Bilgili arasında irtibat bulunduğu ve Tatar'ın bu 

tarihlerde Ankara Adliyesi bölgesinde olduğuna dair sinyal bilgisinin yer aldığı tespit edildi.  

 

Yakup KORKMAZ: FETÖ üyeliğinden soruşturması devam ediyor. Kozmik Oda 

soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianamede de "herhangi bir görevinin bulunmamasına 

rağmen devlet sırrı niteliğindeki dijital verileri kopyaladığına" yönünde suçlama var. 

 

Cihat YILDIZ: Meslekten ihraç edildi. Halen FETÖ firari sanığı 

 

F. Adli Kolluk Mensupları:    

 

FETÖ üyesi Bilgili’nin dosyada unuttuğu (Klasör 32 .s.152) nöbet listesinde yer alan Emniyet 

mensuplarından (İlyas Varlı,  Hüseyin Taşyapar ve Sinan Yıldız Nizamettin Tuncer Erşin Şenyer) ;  

 

İlyas VARLI,  Hüseyin TAŞYAPAR ve  Sinan YILDIZ: İddianame savcısı Mustafa BİLGİLİ’de 

dahil 121 Kişinin yargılandığı "Kozmik Oda Kumpası" davasının sanıklarından olduğu, 

yargılamalarına devam edildiği,  
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Nizamettin TUNCER: Ergenekon soruşturması kapsamında İşçi Partisi'nde (İP) yapılan 

aramalar sırasında görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle 

Mücadele Şubesi'nde görevli 10 polisin sanık olduğu davada yargılanmakta olduğu, 

 

Ersin ŞENYER: 2016 OHAL kararnamesi ile FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Emniyet 

Mensupları listesinde 302685 sicil numarası ile 6127. sırada meslekten çıkarıldığı anlaşılmıştır. 

 

Ömer KÖSE: “SELAM Tevhid", "Yasadışı Dinleme" ve benzeri davalarda tutuklu bulunan, 

ayrıca Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarında birçok soruşturmayı yürüten eski emniyet 

müdürüdür.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şübe Müdürü olduğu 2012 yılında Reşat Petek 

dahil bir çok sözde mağdura tebligat ve ifadelerinin alınması işlemlerinde görev almıştır. (Kls.249 

s.515)  

 

Ayhan KOÇ: Gnkur. Hrk.Bşk.lığı İGDH Koor.Ş.ye ait dosya fihristleri, CD-5 ve 11-13.06.2012 

tarihinde YÖK Başkanlığında ele geçirilen belgelerle ilgili araştırma tutanağını tanzim eden  

Ankara İl Emniyet Md.lüğü TEM Şb.Müdürüdür. CD 5 de yer alan; 27 Mayıs 1997 “Batı Eylem 

Planı”, 4 Haziran 1997 “BÇG İnceleme Sonuçları”, 10 Haziran 1997 “İBDA-C Militanları”, 20 

Haziran 1997 “Gebze Belediyesi Hakkında”,10 Temmuz 1998 tarihli “ÖSY’de Uygulanan 

Ortaöğretim Başarı Puanı” konulu belgelerin, fihristler ile Tarih-Sayı-Konu itibariyle uyuştuğu 

raporu vermiştir. Meslekten ihraç edilmiş ve Kozmik Oda davasında FETÖ üyesi Bilgili-Köse ile 

birlikte yargılanmıştır (Kls.81 s.3). 

 

Hamza BAYINDIR: 2013 yılında Ayhan Koç’tan sonra Ankara TEM Şb. Müdürü olarak, 

araştırma tutanaklarını düzenleyen kişidir. Selam-Tevhid kumpas davasında tutuklanmış ve 

Ayhan Koç’la birlikte yargılanmıştır.   

 

Harun AĞA: SELAM Tevhid", "Yasadışı Dinleme" ve benzeri davalarda tutuklu. 

 

G. Arama, El Koyma, Yakalama, Gözaltına Alma Tutanaklarını düzenleyen Kolluk 

Mensupları ;  

 

Hamdi YETER: 233851 Sicil Numaralı Emniyet Amiri 01 EYLÜL 2016 tarihli ve 29818 Numaralı 

Resmi Gazete Mükerrer Sayısında yayınlanan 672 Numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 

ile, FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ ile üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibati olan ve 

Ekli(2) Listede ismi yer almış ve Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından başka hiçbir işleme gerek 

kalmaksızın çıkarılmıştır. 

 

Haluk ÇEVİK: 286837 Sicil Numaralı Komiser 01 EYLÜL 2016 tarihli ve 29818 Numaralı Resmi 

Gazete Mükerrer Sayısında yayınlanan 672 Numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, 

FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ ile üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibati olan ve 

Ekli(2) Listede ismi yer almış ve Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından başka hiçbir işleme gerek 

kalmaksızın çıkarılmıştır. 

 

Sinan İYİİŞ: 331126 Sicil Numaralı Polis Memuru 02 KASIM 2016 tarihli ve 29896 Numaralı 

Resmi Gazetede yayınlanan 677 Numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, FETÖ/PDY 
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TERÖR ÖRGÜTÜ ile üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibati olan ve Ekli(3) Listede 

ismi yer almış ve Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın 

çıkarılmıştır. 

 

H. Sanıkların İlk İfadelerini Alan Savcılar: 

 

Mustafa BİLGİLİ:  Yukarıda belirtildi. 

 

Kemal ÇETİN:  Yukarıda belirtildi 

 

Cemil TUĞTEKİN: FETÖ iştiraki nedeniyle meslekten ihraç edildi. Eski hâkim Dursun Ali 

Gündoğdu'nun ifadesinde Almanya'da firarda olduğu belirtiliyor.  

 

Mehmet ÖZGÜR: FETÖ davasında tutuklu sanık. Meslekten ihraç edildi. Bylock kullandığı 

tespit edildi. 

Yıldırım BAYYURT: 2016 yılında HSYK 2. Dairesinin kararı ile FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 

açığa alınmış ve tutuklanmıştır 

 

Hüseyin GÖRÜŞEN: FETÖ/PDY davasında örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hüküm giydi (Hakan 

Fidan ı ifadeye çağıran Ankara C. Başsavcı Vekili- Bir başka kaynakta MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı 

7 Şubat 2012’de ifadeye çağıran savcının Sadrettin Sarıyaka olduğu belirtiliyor) 

 

Adnan ÇİMEN: FETÖ/PDY davasında örgüt üyeliğinden tutuklu sanık. 15 Temmuz 

kalkışmasından yaklaşık 8 ay sonra yurt dışına kaçma arifesinde yakalandı.  Meslekten ihraç edildi 

 

İ. Tutuklama Kararı Veren Hâkimler:  

 
Hakan ORUÇ: FETÖ üyeliği nedeniyle 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi ve meslekten ihraç 

edildi.  

Mustafa KARATAY: FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildi. 

Muhammet ALABAŞ: FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildi.  

Ali ERTAN: FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildi.  

Haydar KOL:  FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildi. Yargılandı, 9 yıl hapis cezası aldı. 

 

J. İstanbul 12. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Hakimleri (Kesin Hükmün 

Kaldırılması Kararını verenler) : 

 

Bşk. Mehmet Hamza ÇEBİ: FETÖ iltisakı nedeniyle tutuklandı, meslekten ihraç edildi. İtirafçı 

oldu, adli kontrol tedbirleriyle tahliye oldu.  

Üye Mehmet ERDOĞAN: FETÖ iltisakı nedeniyle tutuklandı, meslekten ihraç edildi. İtirafçı 

oldu, adli kontrol tedbirleriyle tahliye oldu.  

Üye Vedat Dalda: FETÖ iltisakı nedeniyle tutuklandı, meslekten ihraç edildi, adli kontrol 

tedbirleriyle tahliye oldu.  

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1255 / 1709 
 

 

Balyoz kumpası davasının FETÖ üyesi hakim ve savcıları soruşturma safhası tamamlanarak 

iddianame mahkemeye verilmiş ve mahkeme iddianameyi kabul etmiştir. İddianame savcısı bu üç 

hakimi silahlı terör örgütüne üye olmak iddiası ile 10 yıldan 27 şer yıla kadar ve Anayasayı ihlal 

etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istenmiş ve her üçü de tutuklanmıştır.     

 

K. Özgürlük Hakimleri (Her ay tutukluluk hallerinin devamına karar verenler)  :  

 
Dündar ÖRSDEMİR : FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildi. Halen firarda. 

Nihal USLU : FETÖ ltisakı nedeniyle tutklandı, meslekten ihraç edildi. FETÖ üyeliği ve devlet 

güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçundan 14 yıl ağır hapse mahkum edildi.  

Abdullah BAHÇECİ: FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildi. Tutuksuz yargılanıyor. 

Halil İbrahim KÜTÜK: FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildi. FETÖ üyeliği ve devlet 

güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçundan 12 yıl ağır hapse mahkum edildi.  

Ahmet KORKMAZ: FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildi. Halen tutuklu 

Kadriye ÇATAL: FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildi. AİHM'e yaptığı başvuru 

reddedildi.   

 
L.  Ankara 13. Özel Yekili Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti (iddianameyi kabul eden ve 

kovuşturmayı başlatan heyet) : 
 

Hakan ORUÇ (Üye): Yukarıda belirtildi 

Kadriye ÇATAL (Y.Üye): FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildi. AİHM'e yaptığı 

başvuru reddedildi.  

Duruşma Savcısı Kemal Çetin: Yukarıda belirtildi 

 

M. İhbar ve Şikayetleri Değerlendiren, Müşteki İfadelerini Alan Savcılar: 

 

İbrahim Ethem KURİŞ:  FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edildi ve tutuklandı. Sağlık 

nedeniyle (kanser) tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. AİHM e 

yaptığı başvuru reddedildiği öğrenilmiştir. MGK Genel Sekreteri Vali Muammer Türker tarafından 

(2016 yılında merkez valiliğine alındı) “İrticai Faaliyetler” ve “Siyasi İslam’ın Kadrolaşma 

Faaliyetleri” isimli dosyalar bulduğunu ifade ederek, başarılar dileyip bu şahsa göndermiştir.  

Sinan TAŞKIN :  15 Temmuz kalkışması sonrası FETÖ iştiraki nedeniyle tutuklandı. Meslekten 

ihraç edildi (İzmir) 

Ümit Zafer ÇOLAK: Beşiktaş’taki özel yetkili savcılardan biriydi. 28 Şubat soruşturması dahil, 

çeşitli kumpas soruşturmalarında görev aldı, FETÖ iştiraki nedeniyle tutuklandı, ihraç edildi. Reşat 

Petek dâhil birçok sözde mağdura tebligat ve ifadelerinin alınması işlemlerinde görev almıştır. 

(Kls.249 s.519)  

Hüseyin GÖRÜŞEN: Ankara eski C. Başsavcı Vekili  olan bu şahıs FETÖ/PDY davasında örgüt 

üyeliğinden 7 yıl 6 ay hüküm giymiştir.  

Durmuş YİĞİT:  İstanbul eski Cumhuriyet Savcısı, “BYLOCK” kullandığı tespit edilmiş, FETÖ 

üyesi olarak aranmaktadır. Halen firaridir.  

Ayşenur ARICAN:  Afşin Cumhuriyet eski Savcısı olan bu şahıs  667 Sayılı KHK kapsamında 

(FETÖ) ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilmiştir.   

Selim KORKUT:  19.07.2016  tarihinde Bandırma savcılığına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile 

tutuklanmıştır.  
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Hüseyin BAKLACI: Şemdi Sakık’ın Diyarbakır E tipi Cezaevinde verdiği dilekçesini işleme 

koyan  Cumhuriyet Savcısıdır.  Temmuz 1996 da FETÖ üyeliğinden HSYK 2.Dairesince açığa 

alınmış ve  gözaltı kararı verilmiştir.   

  
N. Adli Arama ve El Koyma Tutanaklarını Düzenleyen Savcılar  :  

 
Yıldırım BAYYURT: 2016 yılında HSYK 2. Dairesinin kararı ile FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 

açığa alınmış ve tutuklanmıştır.   
 

O. TSK da Görevli İken  Savcılığa Gönderilen Belgeleri Hazırlayan /İmzalayan/Denetleyen 
FETÖ Üyesi TSK Mensupları   : 

  
Hakim Albay eski Gnkur Adli Müşaviri Muharrem KÖSE;  Yukarıda belirtildi. 

 

Hâkim Albay eski Gnkur Ceza İşleri Şube Müdürü Mehmet Oğuz AKKUŞ: Adli Müşavir FETÖ 

üyesi Muharrem Köse’ye bağlı olarak çalışmış ve söz konusu belgeleri birlikte hazırlamışlardır. 

Muharrem Köse’nin 15 Temmuz öncesi çıkan FETÖ ilişkisi haberleri sonucu bir süre Adli 

Müşavirliğe bakarak aynı kumpasa devem etmiştir. 15 Temmuz kalkışmasından sonra tutuklanmış 

ve TSK’dan atılmıştır.  

 

Emin MERT (Hava İstihbarat Kurmay Alb.):  Gerekçeli karar 3011 de yer alan 6 Mayıs 1997 

“Batı Harekatı Konsepti” ve 27 Mayıs 1997 “Batı Eylem Planı” nın 26.03.2010 tarihinde imha 

edildiğini gösterir Hv.K.K.lığının sözde imha tutanağını hazırlamıştır. Hv.K.K.lığı İstihbarat 

Başkanlığında görev alan bu şahıs örgüt içinde FETÖ cü olmayan TSK mensuplarına şantaj 

/kumpas ve iftirayla TSK’dan atılmalarını/ayrılmalarını sağlamıştır. Bayan Ütgm Nazlıgül 

Daştanoğlu’nun TSK’dan atılarak intihar etmesine sebep olmuştur. 15 Temmuz kalkışmasından 

sonra FETÖ cü olduğunu itiraf etmiş ve TSK’dan atılmıştır.   

 

Mustafa Zeki UĞURLU (Tuğamiral): Gnkur. Genel Sekreterliğinin sözde tarihçesinde yer alan 

bazı bilgiler hakkında görüş bildirmiştir. 15 Temmuz kalkışmasına katılan FETÖ mensubu firari 

sanık. TSK dan ihraç edildikten sonra NATO toplantısına (Firari FETÖ sanığı olarak) katıldığı 

haberleri medyaya yansımıştır (Kls.248 s. 146)  

 

Şener TOPUÇ (Tuğg.): Gnkur. Genel Sekreterliğinin sözde tarihçesinde yer alan bazı bilgiler 

hakkında görüş bildirmiştir. (Kls. 248 s.153) Darbe girişimi gecesi görevli olduğu Afganistan’da 

bulunan Kabil Eğitim, Yardım ve Danışma Komutanı olan Tuğgeneral Şener Topuç, Dışişleri 

Bakanlığı ve MİT’in girişimleri ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin işbirliği sayesinde  

Dubai Havaalanı’nda yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Şener Topuç’un o gece görev yaptığı 

Kabil’den ayrılmadan önce Almanya’ya sığınmak için girişimde bulunduğu ancak Alman 

makamlarının bu talebe olumlu karşılık vermediği öğrenildi. FETÖ üyesi olarak tutuklu 

yargılanmaktadır.  

  

Hasan Hüseyin DEMİRARSLAN (Korg.): 2013 yılında Gnkur. Genel Sekreterliğinin sözde 

tarihçesinde yer alan bazı bilgiler hakkında (Tümg. Personel Başkanı olarak) görüş bildirmiştir. 

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki 

darbe girişiminin ardından açılan 280 sanıklı davada, Hava Kuvvetleri Eski Kurmay Başkanı 

http://www.gazetevatan.com/arama/?Keyword=Afganistan
http://www.gazetevatan.com/arama/?Keyword=e%C4%9Fitim
http://www.gazetevatan.com/arama/?Keyword=D%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://www.gazetevatan.com/arama/?Keyword=D%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://www.gazetevatan.com/arama/?Keyword=Dubai
http://www.gazetevatan.com/arama/?Keyword=Almanya
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Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan’ın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı 

öğrenilmiştir. Halen yargılanmaktadır.  

 

Murat Koçyiğit (Jandarma Kur.Alb.): 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında halka ateş açtığı, 

“yurtta sulh konseyi” üyesi olduğu gerekçesi ile  FETÖ Gnkur. Başkanlığı Çatı davasında hakkında 

141 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmiştir.  

 

Mustafa ÖZSOY (Tuğg.): 2012 tarihinde Tuğgeneral rütbesiyle İKK daire Başkanı olan bu kişi,  

15 Temmuz FETÖ kalkışmasında Korgeneral rütbesiyle Gnkur İstihbarat Başkanı görevini 

yürütmekteydi. Bu kişi FETÖ yargılamalarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 

çarptırılmıştır. 2012 yılında İKK Daire Başkanı olarak FETÖ üyesi Bilgili’nin Gnkur Başkanlığından 

istediği evrakları kendisine bağlı  Bilgi Güvenliği Şb.Md.Vekili FETÖ üyesi (itirafçı) Mu.Bnb. Bülent 

Sevindik’e göndererek denetlenmesini (!) sağlamıştır. 

 

M.Serdar SEVGİLİ (Kur.Alb.): 2012 tarihinde Kur. Alb. Rütbesiyle Gnkur Personel Başkanlığına 

bağlı General Amiral Şube Müdürü olarak ilgisi bulunmadığı halde FETÖ üyesi Bilgili’nin Gnkur 

Başkanlığından istediği evrakları tanzim eden/denetleyen/üreten kişidir.15 Temmuz FETÖ 

kalkışmasında Tuğgeneral rütbesiyle Yurtta Sulh Konsey üyesi olduğu tespit edilen FETÖ üyesi / 

hükümlüsüdür. 

 

Bülent SEVİNDİK (Bnb.): 2012 tarihinde Binbaşı rütbesi rütbesi ile İKK daire Başkanına bağlı 

olan Bilgi Güvenliği Şb.Md.Vekili görevini yürütmüştür. Bu görevdeyken, usüle aykırı bir emirle 

İKK Daire Başkanlığına gönderilen belgeleri  denetleyen/üreten kişidir.  FETÖ itirafçısıdır.  

 

Deniz AY (Kur.Alb.): 2102 yılında Kur.Yb rütbesi ile Gnkur Gensek İcra Subaylığı görevini 

yürüten ve dolabında 7 Nisan 1997 tarihli sözde belgeyi dolabında bulduğunu iddia eden kişidir. 

15 Temmuz kalkışmasında 4 Kolordu (Ankara) Kurmay Başkanı görevini yürüten bu kişi, FETÖ 4. 

Kolordu davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olmuştur.  

 

Gökhan ESKİ (Yarbay);  7 Nisan 1997 tarihli sözde belgenin  Gnkur Gensek İcra Subayı (Yb) 

Deniz AY’ın dolabında bulunduğu tarihte (2102 yılında) Yarbay rütbesi ile Gnkur Başkanlığı 

Emniyet Subayı görevini yürüten kişidir. Bu şahısta Gnkur Başkanlığındaki tüm çalışma odalarının 

anahtarlarının yedeği bulunmakta, fiziki mekanlara-çalışma odalarına rahatlıkla girebilme 

imkanına sahiptir. Fiziki mekanların güvenliği ve güvenlik kameralarının sorumluluğu da bu 

şahıstadır.  15 Temmuz kalkışmasında sivilleri hedef aldığı ve diğer darbe eylemlerinden dolayı 11 

Kez ağırlaştırılmış  müebbet hapse mahkum olmuştur.  

 

P. Balyoz Kumpas İddianamesinde 28 Şubat Sürecinin Bir “Darbe” Olduğuna Yer Veren ve 

Davaya Dayanak Oluşturan Savcılar;  

 

Savaş KIRBAŞ: 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 

yargılanan ve meslekten ihraç edilen bu şahıs, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 

10 yıl hapis cezasına mahkum edilmiştir.  
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Hüseyin KAPLAN: Savaş Kırbaş ile birlikte hareket ederek, örgütün amacı doğrultusunda 

usülsüz ve hukuka aykırı yargılama yaptığı  belirlenen “Balyoz Planı” davası savcılarından bu 

şahıs  hakkında, cumhuriyet savcısı, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 

aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmiştir.  

 

Balyoz kumpası soruşturmasında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianame ile ilgi 

açıklama dilekçemizin “İddianamenin bir FETÖ  üyesi tarafından ve örgüt faaliyeti kapsamında 

kaleme alınması nedeniyle geçerliliği konusunda değerlendirme “ başlıklı “9.“ maddesinde 

bulunmaktadır. 

 

Sonuç olarak,  açık kaynaklardan tespit edilebilen 16 Savcı, 14 Hakim, 12 Polis, 3 Bilirkişi, 

12 Asker ve 6 Gazeteci olmak üzere 63 kişi FETÖ davalarında yargılanmakta, ceza almış, firarda 

ve meslekten ihraç edilmişlerdir.  

 

27. TANIK BEYANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 

 

MGK ve diğer resmi iletişim kanallarına rağmen 54.hükümet üzerinde sözde baskı 

kurularak düşmesine yönelik  fiili ve pskilojik faaliyet yürüttüğü iddiasının gerçek dışı olduğunu 

açıklayan, mahkemece dikkate alınmayan ve bu iddiayı yalanlayan tanık beyanları ve 

mahkemede dinlenmeyen tanıkların TBMM komisyonunda verdiği ifadeler aşağıdadır;  
 

A. SÜLEYMAN DEMİREL ( 9.CUMHURBAŞKANI) 

 

9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 7.11.2011 tarihinde TBMM Darbeleri Araştırma 

Komisyonuna verdiği beyanında,  

 

1)  CAVİT ÇAĞLAR’A “GİT, HOCAYA SÖYLE, İSTİFA ETSİN.” BEN BU LAFI HİÇ 

SÖYLEMEDİM, KİMSEYE SÖYLEMEDİM. 

 

S. 31;  ”12-13 Haziranda Cavit Çağlar’ı çağırmışım ben, demişim ki: “Git, Hocaya söyle, istifa 

etsin.” BEN BU LAFI HİÇ SÖYLEMEDİM, KİMSEYE SÖYLEMEDİM; aksine, Necmettin Hoca beni 18 

Haziranda ziyarete geldiği zaman dedi ki: “Ben istifa edeceğim.“ 18 Haziran, 28 Şubattan üç ay on 

sekiz gün sonra. “Niye istifa edeceksin? Sana ‘istifa et’ diyen var mı?”, “Yok.” dedi. “Niye istifa 

edeceksin?” ben soruyorum, “istifa et” demiyorum da “Niye istifa edeceksin?” diyorum. 

“Gerginlik var, ben istifa edeyim de bu gerginlik kalksın orta yerden.” dedi, ben de dedim ki. 

“Sen bilirsin, senin bileceğin iş. Parti Başkanısın, ben sana “istifa et” demiyorum yalnız.” 18 

Hazirandan sonra benim beyanlarım var. O beyanların içinde bu gayet sarahatle yazılıdır, 

söylenmiştir. Zaten, Necmettin Hoca, rahmetli, “Beni kimse sıkıştırdı.” demedi hiç, bir tane 

beyanların içerisinde yoktur. Yani o tamamen afaki bir şey.” 

 

2) SİZ BİRİNİZ ALIP BİRİNİZ BIRAKMA YOLUNU KENDİ ARANIZDA YAPARSINIZ AMA 

BURADAN GEÇMEZ. 

 

S. 31;  “Tansu Hanım “BİZ, NECMETTİN HOCA’YLA ANLAŞTIK. BU ANLAŞMA GEREĞİ BENİM 

BAŞBAKAN OLMAM LAZIM.” DEDİ ve Necmettin Hoca da öyle dedi, BEN DE DEDİM Kİ: “BEN 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/huseyin-kaplan


                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1259 / 1709 
 

 

NECİYİM? Ben Cumhurbaşkanıyım. ŞU ANAYASAYA GÖRE BAŞBAKANI BEN TAYİN EDERİM, 

ATARIM. ONUN İÇİN, SİZ BİRİNİZ ALIP BİRİNİZ BIRAKMA YOLUNU KENDİ ARANIZDA YAPARSINIZ 

AMA BURADAN GEÇMEZ. Ben şimdi bakacağım, sen bıraktıktan sonra güvenoyu alabilecek 

hükûmet hangisiyse ona vereceğim.” 

 

3) TANSU HANIM’IN KURACAĞI BİR HÜKÛMETİN GÜVENOYU ALMA İMKÂNI YOKTU. 

 

S. 32;  “Cumhurbaşkanı eğer güvenoyu alamayacak bir kişiyi Başbakan tayin ederse bunun 

tek çaresi tayin ettiği kişiye güvenoyu vermemektir Meclisin. Yani Cumhurbaşkanıyla Meclisin 

yetki kavgası girer burada işin içine. Ben diyorum ki: “Bu adam güvenoyu alamaz.” “Peki, sen oy 

mu veriyorsun? Veriyorum.”, Meclis de diyor ki: “Biz de buna güvenoyu veriyoruz.” Güvenoyu 

verdiği anda o Başbakan olur. Bizim ölçülerimize göre, o günkü ölçülere göre TANSU HANIM’IN 

KURACAĞI BİR HÜKÛMETİN GÜVENOYU ALMA İMKÂNI YOKTU, ayrıca, böyle bir hükûmetin 

Necmettin Bey’in istifa etmek suretiyle ortadan kaldırmaya çalıştığı gerginliği ortadan 

kaldırmış olmayacaktı. “GERGİNLİK VAR BEN GİDİYORUM, MUAVİNİM GELİYOR, BEN YOKUM 

SADECE, GERGİNLİĞE DEVAM.” BU OLMAZDI. 

 

4) BİZİM BAŞÖRTÜSÜ DİYE BİR MESELEMİZ YOK. BU DEVLET DAİRELERİNDE VE 

ÜNİVERSİTEDE BAŞÖRTÜSÜ İSTENMEMESİ DE MEVCUT HUKUKUN GEREĞİ. 

 

S.44; Bir basın toplantısında, basın toplantısının sunucusu sual soruyor: “Bu baş örtüsü 

meselesini niye halletmediniz?” Benim verdiğim cevap şu: Başörtüsü meselesi dediğiniz meseleyi 

iyi ayıralım. Benim anam başörtülü, kız kardeşim başörtülü, eşim başı açık ve kimsenin bir şey 

dediği yok, aynı evde oturuyoruz. Bizim başörtüsü diye bir meselemiz yok; başörtüsü, 

üniversitenin var, devlet dairelerinin var. BU DEVLET DAİRELERİNDE VE ÜNİVERSİTEDE 

BAŞÖRTÜSÜ İSTENMEMESİ DE MEVCUT HUKUKUN GEREĞİ; Anayasa Mahkemesi kararı var, 

Danıştay kararı var. Bu kararlar muvacehesinde, Türkiye’de bu kararları görmeden, 

görmezlikten gelerek veya bu kararları kaldırmadan kimse bunu yapamaz. Bu hukuk devleti ise 

en yüksek hukuk müessesenizin verdiği kararı dinlemiyorsunuz.“Ben yaptım, oldu.” Olur 

yaptıysan! Mübarek olsun! Bitti. “Ben yaptım, oldu.” diyeceğine kanun çıkar, ANAYASA 

MAHKEMESİNİN VE DANIŞTAYIN KARARLARINI İPTAL ET EDEBİLİYORSAN… Benim itirazım, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarına uyulmamasınadır. EĞER, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 

ANAYASA MAHKEMESİ VE DANIŞTAYI O KARARLARI VERMİŞSE ONA UYACAKSINIZ, kaldırmışsa 

hiç mesele yok ama ben, “Bırakın, Danıştay da kim oluyor, Anayasa Mahkemesi de kim oluyor!” 

dediğim zaman, anarşiye hizmet ederim. 

 

5) BEN KENDİSİNE MEKTUP YAZIYORUM SAYIN ERBAKAN’A, 4 ŞUBAT TARİHLİ 

MEKTUP. DİYORUM Kİ: “BİRTAKIM GERGİNLİKLER VAR, BUNLARA DİKKAT ET. 

 

S.57;  İDRİS ŞAHİN (Çankırı); “… Ayrıca, 28 Şubat kararlarının içeriğini tam olarak kapsayan 

sizin yirmi dört gün öncesinden sayın başbakan Erbakan’a yazmış olduğunuz bir mektup var ve 

yirmi dört gün sonra da yazdığınız bu mektubun hemen hemen aynısı 28 şubat kararları 

şeklinde millî güvenlik kuruluna getiriliyor. Sizin önceden bu mektubu Millî Güvenlik Kurulu 

üyeleri tarafından paylaşmanız söz konusu muydu yoksa 28 Şubat kararlarının içeriğini tam olarak 

öngörmüş bir lider miydiniz? Bu hususu zatıalinizden öğrenmek istiyorum. 
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DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL; BEN KENDİSİNE MEKTUP 

YAZIYORUM SAYIN ERBAKAN’A, 4 ŞUBAT TARİHLİ MEKTUP. Bu mektup bunun içerisinde, 

burada, 4 Şubat tarihinde. Diyorum ki: “Birtakım gerginlikler var, bunlara dikkat et. Kayseri 

Belediye Başkanının beyanları, Sincan Belediye Başkanının beyanları, Sincan’da Kudüs gecesi 

tertibi vesaire gibi şeylerden ürkme var.” Şimdi, bunlara karşı tedbir istiyoruz. Geliyor adam, 

diyor ki bunlara karşı: “Bu irticadır, bunlar irticadır. İrticaya karşı tedbir istiyoruz.” İşte şunu 

getiriyor: Bu 28 Şubat kararları, 28 şubat Millî Güvenlik Kurulundaki kararlar, on sekiz madde. 

Bunun içerisinde dindar insanları rencide eden hiçbir şey yok; aksine, bunun içerisinde dini 

koruyan birçok şey var, anlayış meseleleri var. “Kanunları uygulayın. Okulları sekiz seneye 

çıkarın.” diyor. Bu iki sene öncesine kadar yürürlükteydi. İki sene önce ben dedim ki “Bunları 

tartışıyorsunuz ama daha 28 Şubatın kararı duruyor önünüzde.” Bu da aslında usülüne göre 

ortadan kaldırılmış değildir. Usülüne göre ortadan kaldırılması, Millî Güvenlik Kuruluna bu gidecek 

“Bunu kaldırın” diyeceksiniz, oradan geçecek ama Hükûmet “Ben bunu kaldırdım” diyorsa 

kaldırmıştır, öyle diyelim. Şudur birinci safha: Burada ne var ki, Meclis diyecek ne var? 

Türkiye’de… 

 

6) “SANA İSTİFA ET DİYEN OLDU MU?” BEN SORUYORUM. “HAYIR.” ONDAN SONRA, 

“BEN SIKIŞTIM DA İSTİFA ETTİM.” BU LAF MI YANİ? 

 

S.59;  DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL :  Şimdi, geliyoruz hükûmet 

meselesine: Sayın Erbakan beni 18 Haziran günü ziyaret etti. Kaç gün geçmiş 28 Şubattan? (..)Üç 

ay geçmiş. Her şey normal, her şey… Üç ay on sekiz gün geçmiş. Dedi ki “Ben istifa ediyorum.” 

“Niçin ediyorsun?” Dedi ki “Gerginlik var. Bu gerginliğin ortadan kalkmasını böyle mümkün 

görüyorum.” “Sana istifa et diyen oldu mu?” Ben soruyorum. “Hayır.” Ondan sonra, “Ben 

sıkıştım da istifa ettim.” Bu laf mı yani? 18 Mart sonrasında neşredilmiş dokümanlar var 

burada, şimdi göstermek istemiyorum. O dokümanlarda, kendisinin sıkıştırıldığı falan olmadığı, 

kendi rızasıyla istifa ettiği açıkça söyleniyor, her yerde. 

 

7)  NE 28 ŞUBATIN HUKUKİLİĞİNDE NE BUNUN SAYIN ERBAKAN TARAFINDAN BÖYLE 

TARTIŞILIR HÂLE GETİRİLMESİNDE NE DE SAYIN ERBAKAN’IN İSTİFASINDA NE DE TANSU 

HANIM’IN BU GÖREVE GETİRİLMEYİŞİNDE HİÇBİR SAKATLIK YOK. 

 

S.59;  DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL :  “… Şimdi, yerine kim gelir? Bu 

çok düşündürücü mesele. Yerine kim gelir? Cumhurbaşkanı kimi isterse o gelir. Cumhurbaşkanı 

istediğini getirebilir mi? Getirir. Buna kim mâni olur? Buna Meclis mâni olur. Niçin, Sayın Erbakan 

Mecliste madem kuvveti vardı, kuvvesi vardı da o kuvveyi bir araya getirip Mesut Yılmaz’ı 

güvenoyu almaktan men etmedi? Niçin? Ben diyorum ki “Arkadaş, ben doğruyu bunda 

buluyorum.” Cumhurbaşkanı orada noter değil, Cumhurbaşkanı bir işe yarayacak. Benim aldığım 

bilgilere göre, benim istihbaratıma göre, bakın, onların en iyisini ben bilirim, yani kim nedir, neyi 

yapar, neyi yapmaz. Bir şeye, mektuba alt alta isimler yazıyorsunuz, imza alıyorsunuz, sen 

kapıdan çıkıyorsun, öbür adam geliyor bana “Ben imza verdim ama hatır için verdim.” “Hatır 

için verdim.” Bakıyorsun, imza mimza kalmıyor orada. Ben niye, bana yazılmış bir mektuba 

dayanarak hükûmet tayin edeceğim? Gitsin, Meclis tayin etsin hükûmetini. Hükûmet Meclisin 

işidir, Cumhurbaşkanı ile Meclisin işidir. YANİ ORALARDA HİÇBİR SAKATLIK YOK. YANİ NE 28 

ŞUBATIN HUKUKİLİĞİNDE NE BUNUN SAYIN ERBAKAN TARAFINDAN BÖYLE TARTIŞILIR HÂLE 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1261 / 1709 
 

 

GETİRİLMESİNDE NE DE SAYIN ERBAKAN’IN İSTİFASINDA NE DE TANSU HANIM’IN BU GÖREVE 

GETİRİLMEYİŞİNDE HİÇBİR SAKATLIK YOK. 

 

8) MECLİS DURUYOR. ÖYLE DURUYOR Kİ DAHA SONRA SEÇİME GİTME İMKÂNI 

OLUYOR. NEREYİ DARP ETMİŞ? HÜKÛMETİ. HÜKÛMET DE DURUYOR. NEREYİ DARP ETMİŞ? 

ANAYASA… O DA DURUYOR. 

 

S.60;  “Şimdi, bakın, eğer bu darbe olsa, 28 Şubat darbe olsa… 

BAŞKAN – Affedersiniz “Postmodern darbe” tanımlamasına katılır mısınız?  

DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL – “…. Yani kesinlikle katılmam çünkü 

darbe diyorsun, nereyi darp etmiş bu? Nereyi? Meclisi. Meclis duruyor. Öyle duruyor ki daha 

sonra seçime gitme imkânı oluyor. Nereyi darp etmiş? Hükûmeti. Hükûmet de duruyor. Nereyi 

darp etmiş? Anayasa… O da duruyor. Ben şunu söyleyeyim: O Meclisin kalabilmesinde, o 

Anayasa’nın kalabilmesinde ve o Hükûmetin kalabilmesinde benim rolüm var. 

 

9) CUMHURBAŞKANI ŞÖYLE HAREKET ETMEYE MECBURDUR DİYE BİR KAYIT YOK. 

TEAMÜLE AYKIRI HİÇBİR ŞEY YOK. 

 

S.61;  DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL – Bugünkü Hükûmetin uyguladığı 

kararlar da o kararlardır kök itibarıyla; liberal ekonomi, piyasa ekonomisi, özelleştirme odur, hepsi 

odur. Eğer onun eleştirecek bir yeri var, siz cevap vermek istemiyorsanız ben vereyim cevabı: Evet, 

“demokratik teamül” dediğiniz hadisede hükûmet meselesinde “Cumhurbaşkanı şöyle hareket 

etmeye mecburdur.” diye bir kayıt yok. Teamüle aykırı hiçbir şey yok. 

 

10) BU DOĞRUDAN DOĞRUYA TÜRKİYE’DEKİ BİR HADİSENİN ANAYASA VE KANUNLAR 

MUVACEHESİNDE GÖRDÜĞÜ MUAMELEDİR, HEPSİ BUDUR. 

 

S.63; DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL Bana soruyorsunuz “Siz bunun 

neresindesiniz?” Şimdi, ben neyin neresindeyim? Ben kanunların içindeyim. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kanunları bu hadise karşısında bana Cumhurbaşkanı olarak veya Başbakan 

olarak veya fert olarak hangi görevi vermişse ben onu yaptım, kesinlikle yaptım, her yerde çok 

açıklıkla söyleyebilirim. NE BİR BALANS AYARIDIR NE BİR DİNDAR İNSANLARA EZİYETTİR, 

ŞUDUR, BUDUR. BU DOĞRUDAN DOĞRUYA TÜRKİYE’DEKİ BİR HADİSENİN ANAYASA VE 

KANUNLAR MUVACEHESİNDE GÖRDÜĞÜ MUAMELEDİR, HEPSİ BUDUR. 

 

B. TANIK AHMET MESUT YILMAZ (T.C.55.Hükümet Başbakanı) :  

 

55.Hükümetin Başbakanı Tanık Ahmet Mesut Yılmaz 84. Celsedeki beyanında;  

 

1) HERHANGİ BİR BASKI SÖZ KONUSU DEĞİL AMA GENEL BİR RAHATSIZLIK OLDUĞU, 

ÜLKEDE HÜKÜMETE KARŞI O HÜKÜMETİN UYGULAMALARINA KARŞI GENEL BİR REAKSİYON 

OLDUĞU HERKESİN MALUMUYDU 

   

84.Duruşma Tutanağı s. 19 (G.K.s.2786) : Tanık Mesut Yılmaz: “Sayın başkan sizin de ifade 

ettiğiniz gibi 1996 Haziran ayında 54.hükümet başkanı sayın Necmettin Erbakan’ın istifası üzerine 
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sayın 19 Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini bana verdi ben bir azınlık hükümeti kurdum bu 

azınlık hükümeti dışarıdan bir parti tarafından da desteklenmek suretiyle mecliste çoğunluk elde 

etti ve 1999 Ocağına kadar bu hükümet görev başında kaldı. Daha önceki olaylar hakkında ancak 

dışardan bilgi sahibiyim şahit sıfatıyla bir şey söyleyemem ama benim dönemimde herhangi bir 

şekilde benim üzerimde şu veya bu yönde herhangi bir baskı söz konusu değil.” 

 

Mahkeme Başkanı:  Değil, peki. 54.hükümet döneminde Necmettin Erbakan’ın başbakanlık 

yaptığı dönemde yani onların iktidarı idame ettirmesi istenmemesi gibi bir durum söz konusu oldu 

mu onların istifasına zorlayıcı birtakım düzenlemeler veya baskılar oldu mu olmadı mı o konuda 

herhangi bir bilgi şey yapabilir misiniz?“  

 

Tanık Mesut Yılmaz: “Bildiğim herhangi bir baskı söz konusu değil ama genel bir rahatsızlık 

olduğu, ülkede hükümete karşı o hükümetin uygulamalarına karşı genel bir reaksiyon olduğu  

herkesin malumuydu. Onun ötesinde herhangi bir bilgiye sahip değilim.” 

 

2) HÜKÜMETİN GÖREVİ TERKETMESİ İÇİN BİR YAPILANMAYA GİDİLDİĞİ  

İDDİALARININ HEPSİ HAYAL MAHSULÜDÜR.                                  

 

G.K.s.2786; “Basından takip ettiğime göre dava safahatında söz konusu olmuş 54.hükümetin 

yani sayın Erbakan başkanlığındaki hükümetin görevi terketmesi için bir yapılanmaya gidildiği 

hatta bu konuda bizimle de ana muhalefet partisi olarak birlikte hareket edildiği benim bu 

yapılanmanın bir uzantısı olarak başbakanlığa getirildiğim sayın Cumhurbaşkanının da bu şeyin 

içinde olduğu ifade ediliyor. BU İDDİALARIN HEPSİ HAYAL MAHSULÜDÜR. Ben başbakan 

olmadan önce Genelkurmay başkanı ile veya genelkurmay başkanlığında herhangi bir şahısla 

bu konuda herhangi bir görüşme yapmadım. Bana hiçbir telkin yapılmadı. 1995 seçimlerinden 

sonra Refah Partisi ile koalisyon görüşmeleri yaptığımız zaman Genelkurmay’ın bunu engellediği 

şeklinde iddialar var bunlar da varit değil o görüşmelerde bizim anlaşmaya varamamamızın ana 

sebebi sayın Erbakan ile yaptığımız zannediyorum sayıları bir düzineye yakın olan ikili görüşmeler 

sırasında benim kendisiyle uyumlu bir ortaklık gerçekleştiremeyeceğimiz konusunda vardığım 

kanaattir. Bunun da en bariz veya en belirgin noktalarından birisi Türkiye’nin Avrupa Birliği 

üyeliğidir.” 

                                                                  
3) KRİZİN SORUMLULUĞU SADECE REFAH PARTİSİNE DEĞİL ONUN KOALİSYON 

ORTAĞI DOĞRUYOL PARTİSİNE DE AİTTİR.  NİTEKİM BU NEDENLE DOĞRUYOL PARTİSİNDEN 

BİRÇOK MİLLETVEKİLİ  PARTİDEN İSTİFA ETMİŞLERDİR. 

 

84.Duruşma Tutanağı s. 22:  “Av.Aydın Akpınar:  Sayın Yılmaz önce bir açıklama yapacağım 

sonra size sorumu soracağım. Şimdi en son belleğimizde yeni olması sebebiyle bunu söylüyorum 5 

Haziran 2015 seçimlerinden sonra Türkiye’de en fazla oyu alarak en fazla milletvekilini çıkaran 

Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanına sayın Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevi verdi 5 

Haziran 2015 seçimlerinden sonra ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu koalisyonda yer 

almayacağını açıklaması üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi ile 

görüşmeler yaptı bu görüşmeler uzunca bir süre devam etti ve bu süre sonunda da Cumhuriyet 

Halk Partisi koalisyona katılmayacağını açıkladıktan sonra sayın Davutoğlu görevi 

Cumhurbaşkanı’na iade etti. Cumhurbaşkanı teamül gereği Cumhuriyet Halk Partisi genel 

başkanına hükümeti kurma görevi vermesi gerekirken bu zamana kadar teamüller hep böyle 
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işledi fakat Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına açıkça ben bu hükümeti kurma görevini 

size vermeyeceğim diye ifade etti ve başka bir formülle 1 Kasım seçimlerine geldi ve 1 Kasım 

seçimlerinde tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çoğunluğu sağlamasıyla yeni bir hükümet 

kurulması temin edildi. (…)  Cumhurbaşkanı’nın bu görevi neden Tansu Çiller’e vermeyip de size 

verdiği konusunda sayın Cumhurbaşkanı ile Süleyman Demirel ile bir görüşmeniz bir 

konuşmanız oldu mu sayın Cumhurbaşkanı böyle bir konuşma yapmışsanız sayın Tansu Çiller’in 

hükümet kurmasını neden istemiyordu neden sayın Tansu Çiller’i başbakan olarak görmek 

istemiyordu bu konuda bilginiz var mı teşekkür ederim.  

 

 Tanık Mesut Yılmaz: “Sayın başkan bu konuda sayın Cumhurbaşkanı ile hükümeti kurduktan 

sonraki aşamada birkaç defa görüştüm rahmetli cumhurbaşkanının bana ifade ettiği 

zannediyorum çeşitli vesilelerle kamuoyuyla da paylaştığı gerekçe şu idi ülke çok ağır bir krizden 

çıkmıştır bu krizin sorumluluğu sadece Refah partisine değil aynı zamanda onun koalisyon 

ortağı olan Doğruyol partisine aittir nitekim bu nedenle Doğruyol partisinden birçok milletvekili 

bu partiden istifa etmişlerdir eğer normal teamüle uygun olarak görevin Doğruyol partisi başkanı 

sayın Çiller’e verilmesi söz konusu olsaydı muhtemelen yeni bir kriz yaşanacaktı bu krizin 

yaşanmaması için ben teamülün dışına çıktım kendi yetkim dahilinde görevi sana verdim dedi 

bana. ” 

 

4) 28 ŞUBAT İLE BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ ARASINDA HİÇBİR BAĞLANTI SÖZ KONUSU 

DEĞİLDİR. 

 

84.Duruşma Tutanağı s. 23: “Sanık Çetin Doğan: “Sayın Başkan biliyorsunuz bu dava 28 

Şubat ve batı çalışma grubu burada müşteki avukatları var müştekiler var kabul edilmiş mahkeme 

hatta sizin başbakanlık döneminizde 1998 senesinde ordudan atılmış yahut üniversitelere 

sokulmamış personel var sebep de başörtüsü ile ilgili. Sayın başbakan şunu öğrenmek istiyorum 

türban yahut başörtüsü ile ilgili kamusal alanda kullanılması yönündeki kararlar 28 Şubat 

sürecinde mi alındı yoksa daha önce bu konuda anayasa mahkemesinin verdiği karar ve bunun 

ötesinde sanıyorum ki ismi Fatma Şahin, yanılmış da olabilirim Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’ne de başvurarak bunun itirazının reddedilmesi ve Anayasa Mahkemesi’nin 

kararından sonra bu konuda 28 Şubat sürecinde konunun irtica ile mücadele kapsamında ilgili 

kurumlarca bu bizim Genelkurmay’ın malum görev ve sorumlulukları içerisinde değildir ve 

Genelkurmay karargahından tek bir yazı dahi çıkan yazılar buradadır icraya yönelik emir 

vermeye yönelik herhangi bir emir herhangi bir direktif yoktur. Size başörtüsü ile ilgili hani 

yasağın kamusal alanda kullanılması ile ilgili kararın evveliyatı ile ilgili yani Anayasa Mahkemesi 

bu konuda daha karar vermişti uygulamalar vardı sizin döneminizde de uyguladı bu konuda 

efendim ne diyeceksiniz yani bu konuda 28 Şubat’tan çıkan şeyide mi hareketle mi bu oldu yoksa 

daha evvel verilmiş kararların bu konuda mahkeme kararının yüce mahkemenin kararının 

doğrultusunda uygulamalar mı yapıldı bunu teyiden öğrenmek istiyorum çünkü tekrar ediyorum 

bunu çünkü çok sık sık bu dile getirildiği için burada mağdurlar cephesinde başörtüsü ile ilgili tek 

bir yazı bulsunlar ben bütün suçlamayı kabul ediyorum arz ederim.”  

 

Tanık Mesut Yılmaz: “Sayın başkan sayın paşamın da dediği gibi 28 Şubat ile başörtüsü 

meselesi arasında hiçbir bağlantı söz konusu değil. 28 Şubat’tan bu yana 20 sene geçti ama ben 

hatırlıyorum en az 30 seneden beri Türk siyasetinde başörtüsü meselesi tartışılıyor rahmetli 
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Özal’ın başbakanlığı döneminde biz bu konuda bir yasal düzenleme yaptık bu yasal düzenleme 

Anayasa mahkemesi tarafından kabul edilmedi lağvedildi ondan sonra maalesef bu konu YÖK’ün 

insiyatifiyle çok katı bir biçimde uygulandı bu konuda ne Genelkurmay’dan ne de herhangi bir 

başka çevreden bize gelen herhangi bir telkin yoktu bize gelen baskı tabandandı seçmendendi  

yani şeyler başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılan talebeler ve onların 

ailelerindendi biz bunu bir siyasi çözüme kavuşturmak ama ülkenin dayandığı temel ilkelerle de 

çelişmeyen bir düzenlemeye kavuşturmak için uğraştık bu konuda bir yasa da çıkardık ama 

maalesef anayasa mahkemesinin takdiri nedeniyle bunu hayata geçiremedik. Yoksa 28 Şubat ile 

doğrudan doğruya baş örtüsü arasında bir uygulama yoktur belki şu olmuştur 28 Şubat 

döneminde YÖK’ün bu uygulamaları daha (anlaşılmadı) şekilde uygulanmıştır daha sert şekilde 

uygulanmıştır. ” 

 

5) REFAH PARTİSİNİ PKK’DAN DAHA ÖNCELİKLİ BİR TEHDİT OLARAK SEÇİM ÖNCESİ 

İLAN EDEN BİR PARTİDEN BAZI MİLLETVEKİLLERİNİN NİYE İSTİFA ETTİKLERİNİ DEĞİL 

BAZILARININ NİYE İSTİFA ETMEDİKLERİNİ SORMAK LAZIM.                                     

 

84.Duruşma Tutanağı s. 26: “ Tanık Mesut Yılmaz: “..Çiller seçim kampanyasında Türkiye 

için en büyük tehlikenin hatta PKK’dan daha öncelikli tehdidin Refah partisi olduğunu ileri 

sürmüştü ve bana bir çağrıda bulunmuştu seçimden önce Refah partisi ile koalisyon kurmama 

konusunda ortak bir taahhüt yapalım çağrısında bulunmuştu ben bunu demokratik bulmadığım 

için kabul etmedim. (…)    

 

o zamanki parayla 500 milyon liralık örtülü ödenekten para çekilmesi olayı ortaya çıktı. 

Ben başbakan olarak olayı araştırdım vakıflar bankasında örtülü ödenek hesabını sordum banka 

müdürünü çağırdım evet dediler bize bir gece yarısı talep geldi 500 milyon lira biz valizlerle 

köşke yolladık. Bunun üzerine sayın Çiller ile görüşmemizde bu konuyu dile getirdim dedim ki bu 

sizin şahsınıza tahsis edilmiş bir şey değil bu Başbakan sıfatıyla verilmiş bir şey şuanda 

başbakanlık sorumluluğunu ben taşıyorum bu bilgiyi benle paylaşmanız gerekir çok sert 

reaksiyon gösterdi bundan önceki hangi başbakanlar dedi böyle örtülü ödeneklerle ilgili 

kamuoyuna bilgi verdiler dedi nereden çıktı bu aramızdaki ilk güven bunalımı o zaman doğdu o 

bilgi doğrudur. (….) 

 

Zannediyorum ki esas olarak bu nedenlerle yani tamamen kişisel nedenlerle sayın Çiller 

Refah partisi ile hükümet kurmaya mecbur kaldı. Şimdi Refah partisini PKK’dan daha öncelikli 

bir tehdit olarak seçim öncesi ilan eden bir parti liderinin seçim sonrası da tamamen kişisel 

nedenlerle şahsi nedenlerle o parti ile ortak sorumluluk alması bence izah edilemeyecek bir 

çelişkidir. Bu kadar büyük bir çelişki karşısında kendi partisinden BAZI MİLLETVEKİLLERİNİN 

NİYE İSTİFA ETTİKLERİNİ DEĞİL BAZILARININ NİYE İSTİFA ETMEDİKLERİNİ SORMAK 

LAZIM. Çünkü zannediyorum burada arkadaşlarıma herhangi bir baskı yapılıp yapılmadığı 

Doğruyol partisinden istifa eden 25 milletvekilleri tanıklara sorulmuş böyle bir baskıya gerek 

yoktu çünkü yaşanan böyle büyük bir çelişki vardı parti liderlerinin milletvekillerini adeta kendi 

askerleri gibi görmesi onların kendi şahsi sorunlarının açılmasında dahi bir araç olarak 

kullanabilecekleri düşüncesi yanlış bir düşünceydi ve bizim hükümet kurmamız oradan istifa 

eden arkadaşlarımızın tamamen kendi sağduyularıyla verdiği bu kararla mümkün oldu.” 
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6) KAMU KURUMLARINDA GÖREVİNDEN ALINANLARLA İLGİLİ BÇG NİN TELKİN VEYA 

TALEBİ OLMAMIŞTIR. 

                                                   

84.Duruşma Tutanağı s.27 :  “Av.Ömer Çelikesen: “Sayın başbakana bir sorum var şuanda bu 

davada 500’e yakın müşteki var bunların da çoğu işte başörtüsü veya türban sebebiyle 

görevinden atılmış olan öğretmenler var başka şekilde mağdur edilmiş kişiler var işte doktorlar 

var kamu görevlileri var. Şimdi bunlar şuanda bir kamu görevlisi nasıl görevden alınıyorsa veya 

nasıl atılıyorsa o zaman da aynı usüllere göre tamamen sivil yasalara mevzuata göre yapıldılar 

ama iddia şu evet bunu siviller yaptı sivil otoriter yaptı ancak bu batı çalışma grubunun telkiniyle 

bunların yönlendirmesiyle oldu. Sorum şu sizin başbakanlığınız döneminde şu öğretmeni şu 

doktoru alın şuraya verin atın diye size veya bir bakanınıza batı çalışma grubundan veya 

lağvedildikten sonra başka bir askeri yetkiliden böyle bir telkin böyle bir talep oldu mu 

efendim?”  

 

Tanık Mesut Yılmaz:  HAYIR SAYIN BAŞKAN.  

 
Av.Ömer Çelikesen: “Teşekkür ederim.” 

                                             

7) MUHATAP OLDUĞUM HİÇBİR GENELKURMAY BAŞKANIMIZIN HİÇBİR 

KOMUTANIMIZIN HÜKÜMETİ DEVİRMEK İÇİN VEYA TÜRK SİYASETİNE YÖN VERMEK İÇİN BİR 

UĞRAŞ İÇİNDE OLDUĞUNA TANIK OLMADIM. 

 

G.K.s.2790 : “Tanık Mesut Yılmaz:  muhatap olduğum hiçbir genelkurmay başkanımızın 

hiçbir komutanımızın hükümeti devirmek için bir örgüt kurmak bir cunta kurmak veya Türk 

siyasetine yön vermek için böyle bir uğraş içinde olduğuna tanık olmadım. Hatta sayın rahmetli 

Güven Erkaya görevden ayrıldıktan sonra benim tarafımdan Başbakanlık başdanışmanlığına 

atandı kendisi o boğazların radar sistemini kuran bir kurulun başına geçti ve Türkiye’ye çok büyük 

bir hizmet daha yaptı orada. Onunla bir özel sohbetimizde kendisi bana bunlar dedi bunlardan 

kastı bizden önceki hükümetti yani Refah partisi ile Doğruyol partisi hükümetiydi bunlar bizim 

hakikaten darbe yapabileceğimizi düşünüyorlar dedi bu çağda bunu yapabilecek kadar ilkel 

insan mıyız biz dedi bu çağda bir darbe yapılabilir mi dedi biz sadece ülkenin sadece yanlış gidişi 

konusunda kamuoyunu uyarmak istiyoruz o kadar dedi. 

 

8)  ERBAKAN’IN MECLİSTE KENDİ GRUBUNDA ADİL DÜZEN YA KANLI GELECEKTİR YA 

KANSIZ GELECEKTİR İFADESİ AÇIKÇA BİR İÇ SAVAŞ BEYANIDIR.  BÖYLE BİR BEYANI KARŞISINDA 

ÜLKENİN GERİLMEMESİ, O UYGULAMALARIN ORTAYA ÇIKMAMASI ZATEN BEKLENEMEZ.                                              

 

84.Duruşma Tutanağı s.31:  Av.Hüsnü Tuna: “Evet brifingi YÖK başkanının organize ettiği için 

olmalı herhalde o şey. Yani rektörleri üniversite mensuplarını toplayarak irtica ile ilgili bir 

brifing veriliyor ve o brifingin sonrasındaki bu brifing 98’de yapılıyor o brifingten sonra sizin de 

ileride belki değineceğim sizin de huzurdan huzursuzluk duyanların çıkardığı kargaşadan 

bahsediyorsunuz haklı olarak İstanbul Üniversitesi’nde yasaklar başlamıştı onu kastediyor 

herhalde buradaki şey yani YÖK’ün daha doğrusu bu organizasyonundan rahatsız olduğunuzu ben 

öyle anladım.”  
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Tanık Mesut Yılmaz: “Benim YÖK başkanıyla zaman zaman uygulamalar konusunda farklı 

düşündüğümüz tartıştığımız oldu benim içime sindiremediğim ama yasalara uygun olduğu için 

devam eden uygulamalar da oldu ama bütün bunlar neyi gösterir bilmiyorum yani ben batı 

çalışma grubunun görevini Başbakanlıkta bir kurula devrettirdim batı çalışma grubu belki başka 

konseptte devam etti onu bilmiyorum ama yani irticai faaliyetlerle ilgili konu ondan sonra batı 

çalışma grubundan değil devamlı o başbakanlıktaki o kuruldan bize intikal etti Milli Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreterliği’ne de onlar getirdiler onlar da bize toplantıya getirdiler dolayısıyla 

oradan nereye gitmek istiyorsunuz bilmiyorum ama bir tek cümle söyleyeyim bütün bu gürültü 

içerisinde yani o dönemde yaşanan bütün olaylar içerisinde beni de inanıyorum ki kamuoyunun da 

inanıyorum ki buradaki sanık sıfatı ile bulunan komutanlarımızı da en fazla rahatsız eden şey 

sayın rahmetli Erbakan’ın mecliste kendi grubunda adil düzen ya kanlı gelecektir ya kansız 

gelecektir ifadesi olmuştur. ÇÜNKÜ BU AÇIKÇA BİR İÇ SAVAŞ BEYANIDIR burada ordunun 

sorumsuzluk duyması bigane kalması düşünülemez rahatsızlığını bir şekilde ortaya koyması 

gayet doğaldı en fazla rahatsızlığı da biz duyduk ben de bunu ifade ettim ama bir siyasinin böyle 

bir beyanı karşısında ülkenin gerilmemesi o dediğiniz gerginliklerin belki mevcut yasaları da 

zorlayan devlet teamüllerini de zorlayan o uygulamaların ortaya çıkmaması zaten beklenemez. 

DÜŞÜNÜN Kİ ÜLKENİN BAŞBAKANI BİZ İSTEDİĞİMİZ DÜZENİ KURACAĞIZ KANLI DA OLSA 

KURACAĞIZ KANSIZ DA OLSA KURACAĞIZ DİYOR BU NE DEMEKTİR İŞTE BU BURADA 

YARGILANMASI GEREKEN ANLAYIŞTIR.” 

 

Av.Hüsnü Tuna: “Hukuk devletinde tabii ben sorularıma devam etmek istiyorum ama hukuk 

devletinde her fiilin bir karşılığı var dolayısıyla o söz cevabını biz vermek zorunda değiliz tabii 

fakat böyle bir söz suç oluşturuyorsa gereği yapılmalıydı diye düşünüyorum ben…”  

 

Tanık Mesut Yılmaz:  Dokunulmazlık var, Başbakan söylüyor. 

 

9)  BİZ 8 YILLIK KESİNTİSİZ EĞİTİMİ ZATEN DESTEKLEYEN BİR PARTİYDİK. HÜKÜMET 

GÖREVİNİN VERİLMESİ İÇİN BÖYLE BİR PAZARLIĞA GEREK YOKTU. 

 

84.Duruşma Tutanağı s.32:  “Av.Hüsnü Tuna: Şimdi devam ediyorum efendim rahmetli oldu 

sanıyorum Ekrem Pakdemirli bey, Allah rahmet eylesin bir açıklaması var 8 yıllık kesintisiz eğitim 

yasasını meclisten çıkması ve uygulanması karşılığında hükümeti kurma görevi bize verildi 

diyor yani Anavatan’a verildiğini belirtiyor grupta bu algı hakimdi diyor ve bunun da çok 

tartışıldığını söylüyor bu konuda görüşünüz nedir yani ne düşünüyorsunuz?”  

 

Tanık Mesut Yılmaz:  Yani böyle bir pazarlığa gerek yoktu çünkü biz 8 yıllık kesintisiz 

eğitimi zaten destekleyen bir partiydik. Bizim koalisyon ortaklarımız da bunu 

destekliyorlardı dolayısıyla biz bunu bize verilen bir görev olarak değil Türkiye’ye yapılacak bir 

hizmet olarak gördük ve yerine getirdik ama parti içerisinde benim de zaman zaman hak 

verdiğimiz bazı arkadaşlarımız bu uygulamanın arapça kuran eğitimini baltalayabileceği 

konusunda bazı argümanlar getirdiler onları aşabilmek için de beşinci sınıfları tamamlayan 

çocuklara yaz kursları uygulanması konusunda diyanete talimat verdik onlar da bu konuda kurs 

açtılar.” 
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10) HANGİ DARBE? EN ÖNEMLİ SEBEP O ERBAKAN’IN BEYANIDIR, ORDU BU ÜLKEDE İÇ 

SAVAŞ ÇIKMASINI İSTEMEZ. 

 

84.Duruşma Tutanağı s.34: “Av.Hüsnü Tuna: 28 Şubat 97 tarihli yine bir açıklamanızda ordu 

bu hükümetin gitmesini istiyor ben darbeyi önlemek için yeni bir hükümet oluşumu konusunda 

özveriye hazır olduğunu bulduğunuzu beyan ediyorsunuz.”  

 
Tanık Mesut Yılmaz:  Nerede? 
 
Av.Hüsnü Tuna:  25 Şubat 1997 yani 28 Şubat MGK toplantısından, yani işte şeyde siyasette 

Ankara’da.”  
 
Tanık Mesut Yılmaz:  Nerede söylüyorum, kime söylüyorum?  
Av.Hüsnü Tuna:  Şeye açıklıyorsunuz.  
Tanık Mesut Yılmaz:  Kime?  
Av.Hüsnü Tuna:  Basına açıklama.  
Tanık Mesut Yılmaz:  Nerede?  
Av.Hüsnü Tuna:  Efendim yerini şuanda…  
Mahkeme Başkanı: “Hatırlamıyorum diyor.”  
Av.Hüsnü Tuna:  Yani şuanda söylemeyeceğim yerini ama...  
 
Mahkeme Başkanı: “Böyle bir demeç verdiniz mi vermediniz mi diye sorabilirsiniz o da 

hatırlamıyorum diyor.  
 

Tanık Mesut Yılmaz:  Öyle bir demeç yazılı bir demeç verirseniz tekzip edeyim. 
 
Av.Hüsnü Tuna:  Yani basında var basındaki şeyleri…  
Tanık Mesut Yılmaz:  Basında her şey var.  
 Av.Hüsnü Tuna:  Efendim 28 Şubat basın küpürleriyle yapıldı 28 Şubat darbesi diyelim.  
 
Tanık Mesut Yılmaz:  HANGİ DARBE?  
 
Mahkeme Başkanı:  Avukat bey bir dakika avukat bey şeye gerek yok ben hatırlamıyorum 

bilmiyorum öyle bir demeç vermedim diyor. 
 
Av.Hüsnü Tuna: Tamam ben bir şey demiyorum hatırlamıyorsa normaldir o konuda, yani 

dolayısıyla ordunun hükümeti istemediğine ilişkin kanaatinize oluşturan sebepleri soracaktım. 
 

Tanık Mesut Yılmaz:  Anlattım ordu kendisi söylüyordu zaten. Tekrar söyleyeyim en önemli 

sebep o Erbakan’ın beyanıdır, ordu bu ülkede iç savaş çıkmasını istemez 

 

11) YAVUZ PSİKOLOJİK HAREKAT PLANINDA VE RAPORLARDA DİNDAR KESİMİ HEDEF ALAN 

BİR İFADE YOK.  

 

84.Duruşma Tutanağı s.36-37: Av.Hüsnü Tuna: “Evet MGK’nın psikolojik harekat MGK 

toplantılarına katılıyorsunuz tabii ki devletin başı olarak yani hükümetin başı olarak daha doğrusu 

milli güvenlik kurulunun psikolojik harekat planı hazırlama görevi var mı hükümetin MGK’ya 

katıldığı süreç içerisinde milli güvenlik kurulunun üyelerinin bilgisi ve onayı olmadan herhangi bir 

psikolojik harekat planı çıkarılabilir mi ya da katıldığınız toplantılara psikolojik harekat planı 
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Yavuz mesela Yavuz psikolojik harekat planı ya da başörtüsü ortaokullarda üniversitelerde 

kamu binalarında başörtüsü ile ilgili açıklamaları ihtiva eden plan görüştünüz mü bu konuda 

bir kararı hatırlıyor musunuz?”  

 

Tanık Mesut Yılmaz: “Bir genel cevap verebilirim. MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL 

SEKRETERLİĞİ’NİN HAZIRLADIĞI BÜTÜN PLANLAR KURULA GELİP ORADA ONAYLANIR VE 

ONDAN SONRA YÜRÜRLÜĞE KONUR.”  

 

Av.Hüsnü Tuna: Evet. Sizin başbakanlığınız döneminde Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği’nce hazırlatılan Yavuz psikolojik harekat planı var daha doğrusu daha önceki 

yıllarda hazırlanmış o tarihte revize edilmiş hedef kitle bu psikolojik harekat planında bu hedef 

kitle dindar vatandaşlar diyor ilahiyat fakültesi imam hatip okulları filan diye zikrediliyor…  

 

Tanık Mesut Yılmaz: “DİNDAR VATANDAŞLAR HEDEF OLAMAZ HAYIR.”  

Av.Hüsnü Tuna: “O psikolojik harekat planında…”  

Tanık Mesut Yılmaz: “HAYIR HAYIR O SİZİN YORUMUNUZ. Mümkün değil öyle bir şey.”  

Av.Hüsnü Tuna: “Benim yorumum değil dosyada var.”  

 

Tanık Mesut Yılmaz:  Öyle bir şey olsa biz karşı çıkarız. BİZ O SÖYLEMİ BİLE DEĞİŞTİRDİK 

DİNDAR YERİNE MÜTEDEYYİN DEDİK.   

 

Av.Hüsnü Tuna: “Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterinin onayıyla başbakanlık uygulamayı 

takip ve koordinasyon kurulunun onayı da alınsın notuyla gönderilen işte daha önceki gündeme 

gelen yüksek öğrenim kurulu başkanlığına ve illerdeki il güvenlik kuruluna gönderilen Yavuz 

psikolojik harekat planının kılık kıyafetle ilgili raporları var bunlardan haberiniz var mı yok 

mu?”  

 

Tanık Mesut Yılmaz: “Raporlar, dünya kadar rapor var da bir dindar diye bir kesimi hedef 

alan hiçbir rapor olamaz diyorum siz orada yorum yapıyorsunuz yok öyle bir şey.” 

 

12) GÖREVİN BANA VERİLECEĞİNİ BİLMİYORDUM AMA SÜRPRİZ OLMADI ZATEN 2 KİŞİ 

VARDI.  BU ÇİÇEK FALI GİBİDİR GELİRLER TEBRİK EDERLER HİÇ HABERLERİ BİLE YOKTUR. 

 

84.Duruşma Tutanağı s.36-37:  Av.Emrullah Beytar: “Şimdi 54.hükümet yıkıldıktan sonra 

veya yıkılmadan önce 54.hükümetin yıkılmasından sonra görevin Cumhurbaşkanlığı tarafından 

size tevdii edileceğini biliyor muydunuz yoksa bu tevdii olayı sizin için bir sürpriz mi oldu?”  

 
Tanık Mesut Yılmaz: “Bilmiyordum sayın Cumhurbaşkanı’nın takdiridir.”  
 
Av.Emrullah Beytar: “Bilmiyordunuz daha önce değil mi?”  
  
Tanık Mesut Yılmaz: “Sürpriz diyemem çünkü iki aday vardı birisi Çiller birisi ben bana verdi 

görevi.”  

Av.Emrullah Beytar: “Ama demokratik teamüllere göre Tansu Çiller’e verilmesi gerekiyordu 

ama size verdi fakat siz yine diyorsunuz ki ben bana bu görev tevdi edilene kadar 54.hükümetin 
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yıkılmasından sonra bu görevin bana tevdii edileceğine dair bir bilgi ve malumata sahip 

değildim diyorsunuz.”  

 
Tanık Mesut Yılmaz: “Kesinlikle değildim.” 
                                               
84.Duruşma Tutanağı s.39-40 :  Av.Emrullah Beytar: “Şimdi sayın Yılmaz Mehmet Ali 

Birand’a bir demeç vermişsiniz kitabını okudunuz mu bu “son darbe 28 Şubat.” 

  
Tanık Mesut Yılmaz: “Evet”   
 
Av.Emrullah Beytar: “Orada sizden epey alıntı yapılmış sizin ağzınızdan yapılan alıntılar var 

siz rahmetli Mehmet Ali Birand’a demişsiniz ki 54.hükümet kurulmadan önce sayın Kalemli ile 

sayın Cumhurbaşkanı belli periyodlarla görüştüklerini ve o görüşmeler esnasında Kalemli 

üzerinden bana mesaj gönderildiğini ve Kalemli’nin de bu mesajı bana aktardığını dolayısıyla bu 

görev tevdiisinin yani hükümeti kurma görevinin benim için bir sürpriz olmadığını söylemişsiniz. 

Şimdi hangi beyanınız doğru Mehmet Ali Birand’a verdiğiniz beyan mı doğru yoksa şuanda 

mahkeme huzurunda verdiğiniz beyan mı?”  

 
Tanık Mesut Yılmaz: “Demin dediğim gibi benim için bir sürprizdi demedim. Sürpriz değildi 

çünkü Cumhurbaşkanı ya bana görev verecekti ya sayın Çiller’e verecekti. Niye sayın Çiller’e 

vermediğini başta bana ifade şeklini naklettim zaten.”  

 
Av.Emrullah Beytar: “Ama sayın Birand’a vermiş olduğunuz ifadede Kalemli üzerinden gelen 

bir mesaj olduğunu ve bu mesajda 54.hükümetin yıkılması halinde 55.hükümeti kurma 

görevinin kendisine verileceğini söylüyorsunuz yani bundan malumat sahibi olduğunu Mehmet 

Ali Birand’a vermiş olduğunuz beyanda dile getiriyorsunuz.”  

 

Tanık Mesut Yılmaz: “Bunlar hepsi şey gibidir, çiçek falı gibidir yani size gelirler tebrik 

ederler size veriliyor görev derler hiç haberleri bile yoktur bu işte nihai mercii 

Cumhurbaşkanı’ydı, ben Cumhurbaşkanı’nın da bunu kimseyle paylaştığı kanaatinde değilim 

Cumhurbaşkanı kendi değerlendirmesini bir defa daha ifade ediyorum bana anlattı dedi ki bu 

krizin müseviplerinden birisi Erbakan’sa birisi de Çiller’dir, ben Çiller’i görevlendirseydim aynı kriz 

devam edecekti onun için görevi size veriyorum yalnız şey yapın, ortamı gergin ortamı 

sakinleştirin ve mecliste güvenoyu alın, o kadar.”  

Av.Emrullah Beytar: “Ama size mesaj getiren kişi sıradan bir siyasetçi değil Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin başkanı ve aynı zamanda sizin partinizden olan bir arkadaş. 

 
Tanık Mesut Yılmaz: “O sizin çok önem verdiğiniz mesajlardan bize günde elli tane gelirdi.”  
 

Tanık Mesut Yılmaz: “Siyasetçilerin bu mesajlar konusunda çok dikkatli olmaları gerekir 

çünkü getiren kişi genellikle mutlaka kendinden bir şeyler katar ona bazen de sizi yanlış 

yönlendirmek için getirirler onun için onların benim için hiçbir değeri yoktur.”           
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13) O HUZURSUZLUĞU DOĞURAN ETKENLERİ DİLE GETİRDİM. YA BİZİM PARTİDEN 

OLACAKSIN YA PATATES DİNİNDEN GİBİ  MİLLETİ BÖLMEYE YÖNELİK İFADELER VAR. 

 

84.Duruşma Tutanağı s.58: “Tanık Mesut Yılmaz: Ben dediğiniz gibi olayları birbiriyle 

karşılaştırmadım sadece o huzursuzluğu doğuran etkenleri geçmişteki gelişmeleri burada bir 

nebze dile getirdim bunun daha çok örnekleri var yani ya bizim partiden olacaksın ya patates 

dininden ya islam ya patates bu bu tür ifadeler var. Yani milleti bölmeye yönelik ifadeler var. 

Bütün bunlar sadece sağduyulu vatandaşlarda değil orduda da büyük rahatsızlık yarattı dedim. 

Benim yoksa bu tür davranışları birbiriyle karşılaştırmak gibi bir niyetim ona da karşıyız buna da 

karşıyız. Bunun bir de doğruyolu var değil mi.” 

 

14) KARADAYI İLE  ALTIN TEPSİDE İKTİDAR TESLİM EDİYORUZ DİYE BİR GÖRÜŞMEMİZ 

OLMADI. 

 

G.K.s.2792: " Aynı görüşmede devam ediyor sayın Karadayı Mesut Bey size altın tepside 

iktidar teslim ediyoruz bunu iyi değerlendirin diye de bir de yedi tane de madde saydık diye 

söylüyor yani bir siyasetçiye bir askerin altın tepside iktidar sunması şeyini nasıl yorumlamalıyız?" 

şeklindeki soru üzerine;  

                                             

O altın tepsi nerede bilmiyorum ben sayın Karadayı ile o beyandan sonra bir araya geldim 

beraber bir yemek yedik zannediyorum 2 sene oldu bana böyle bir ifadesinin olmadığını tamamen 

bunun düzmece olduğunu bu kasetin de montaj olduğunu söyledi hakikaten de aramızda böyle 

bir görüşme geçmedi. 

 

15) “DEMOKRASİ LAİKLİĞE FEDA EDİLEMEZ  BÇG DERHAL LAĞVEDİLMELİDİR” HER 

İKİSİNİ AYNI ANDA SÖYLEMEDİM. ARASINDA İRTİBAT YOK.  

 

G.K.s.2793 : " Demokrasi laikliğe feda edilemez bundan dolayı batı çalışma grubu derhal 

lağvedilmelidir diyorsunuz?"şeklindeki soru üzerine;  

 

Tanık Mesut Yılmaz : Yok öyle bir şey. Hayır ikisini aynı anda söylemedim ikisinin arasında 

bir irtibat yok. 

 

16) İFLAS EDEN BİR DAVA NEDENİYLE HAPİSTE YATAN İNSANLAR ÇEKİYOR ASIL 

MAĞDUR ONLARDIR. SİZİN MAĞDURİYETİNİZ ONLARIN MAĞDURİYETİ YANINDA ÇOK UFAK 

KALIR. 

 

      G.K.s.2795: "Sizin hükümetiniz zamanında savunması alınmadan dosyalar dahi açılmadan 

başörtülü öğrenciler memurlar meslekten çıkarıldı demokratik ülkelere bağlı olarak bir seyir 

izliyorsa bu icraat farkı nereden kaynaklandı?"şeklindeki soru üzerine;  

 

Tanık Mesut Yılmaz: Başörtülü memurlar, memurluğa alınamazlardı ki çıkarılsınlar. Eğer bir 

mağduriyet yarışına gireceksek o dönemde bazı insanların başörtüsü yerine peruk taktıkları için 

veya derse giremedikleri için mağdur olduklarını kabul ederim ama siz de kabul edin ki onlardan 

çok daha büyük bir mağduriyeti bugün itibariyle söylüyorum iflas eden bir dava nedeniyle 4 
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sene 5 sene hapiste yatan insanlar çekiyor asıl mağdur onlardır sizin mağduriyetiniz onların 

mağduriyeti yanında çok ufak kalır. 

 

17)  “.. İYİ DE BUNUN İÇİN NİYE BU SANIKLARI SUÇLUYORSUNUZ? BUNLAR ASKER 

KİŞİLER... YASALARI ASKERLER Mİ ÇIKARIYOR? YASALARI MECLİS ÇIKARIR. 

 
21 Nisan 2016 tarihindeki 84'ncü celsede, Mesut YILMAZ tanık sıfatı ile mahkemedeki ifadesi 

sırasında; Müşteki avukatlarından biri (muhtemel Av.Necip KİBAR) "28 Şubat döneminde imam 

hatiplerin orta kısımlarının kapatılması ve üniversitelerde başörtüsü yasağı nedeniyle birçok kız 

öğrencinin okullarına devam edemediği / okulundan çıkarıldığı, kamuda başörtülü bayanların 

çalışmasına izin verilmediği, başörtüsüyle çalışmak isteyenler haklarında işlem yapılarak 

cezalandırıldığı veya görevlerinden uzaklaştırıldığı, dolayısıyla binlerce insanın mağdur 

edildiği" yönünde bir açıklama yapmış, bu açıklamanın ardından, eski Başbakan tanık Mesut 

Yılmaz müşteki avukatına dönerek ve sol eliyle de arkasında oturan sanıkları da işaret ederek ;  

 
"İyi de bunun için niye bu sanıkları suçluyorsunuz? Bunlar asker kişiler... Yasaları askerler 

mi çıkarıyor? Yasaları Meclis çıkarır. Bu söyledikleriniz yasal düzenlemelerle ilgili hususlardır ve 

bunun bir sorumlusu varsa siyasetçiler olarak biziz; askerlere değil bize sormanız lazım" 

şeklinde bir beyanda bulunmuştu.  

 
ANCAK, ESKİ BAŞBAKAN TANIK MESUT YILMAZ’IN BU İFADESİ 21 NİSAN 2016 TARİHLİ 

84'NCÜ CELSE ÇÖZÜM TUTANAĞINDA BULUNMAMAKTADIR. Ses kayıtlarından çözülemeyen 

hususlar için zaman belirtilerek yazılan “anlaşılamamıştır” ifadesi de çözüm tutanağında 

bulunmamaktadır. Mahkemedeki beyanların çözüm tutanaklarına olduğu gibi aktarılmaması, 

özellikle lehte delil açısından oldukça önemli ifadelerin gizlenmesi, hiç şüphesiz ki adil yargılanma 

hakkının ihlali ve delil gizleme eylemidir. 84.Celsenin ses ve görüntü kaydı arşivde 

bulunduğundan, bu hususun mahkemenizce tespiti kolaylıkla mümkündür. 

 

Adil Yargılamayı alenen etkileyen bu konu ile ilgili, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21.Ceza 

Dairesi Başkanlığına sanık avukatı tarafından verilen dilekçe, dilekçemizin “Adil Yargılamayı 

Etkileme Çabaları ve Etkileyen Eylemler” başlıklı 38.Maddesinde bulunmaktadır.  

 

18) MÜDAFİ AV. ÜMİT KARA’NIN MÜŞTEKİ VEKİLLERİ VE KATILANLARIN SORDUKLARI 

BAZI SORULARLA İLGİLİ  İTİRAZIN KAYDA GEÇİRİLMESİNİ TALEBİ 

 

84.Duruşma Tutanağı s.46: “Av.Ümit Kara: “Tanık beyanlarına karşı bir beyan veya 

beyanda bulunmayacağım. Müşteki vekilleri ve katılanların sordukları bazı sorularla ilgili 

sorulara karşı itirazımın kayda geçirilmesini talep ediyorum çok kısa. İşbu mahkemede yürütülen 

yargılama iki ciltlik sayın Mustafa Bilgili’nin büyük bir özenle hazırladığını iddia ettiği 

iddianamenin tartışıldığı bir yargılamadır iddianamede suç vasfıyla mahkemeniz bağlı değildir 

tekrar tekrar söylüyorum katılanların beyanlarıyla ve savunmayla hatta tanıkların beyanlarıyla 

mahkeme bağlı değildir ancak iddianamede gösterilen fiil ve fail yargılama konusudur savunma 

yapan bizler olarak iddianamede yer almayan suçlamalar ile ilgili savunma yapmak beyanda 

bulunmak zorunda değiliz. Mahkemenizde bu tür konuları bu tür tanık sorularını iddianamedeki 

fail ve fiil olarak değerlendirmek durumundadır aksi takdirde savunmanın ihlali ve davasız 

yargılama ilkesi ihlal edilmiş olur bu itirazımızın kayda geçirilmesini talep ediyoruz  4 soru 
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soruldu sayın Tuna 98 tarihli BÇG faaliyetleri ile ilgili bir soru sordu, bu soru iddianamedeki suç 

tarihi olan 18 Haziran 1997’den sonra Yavuz psikolojik harekat planı ile ilgili itirazımız var bu soru 

yine iddianamede suç tarihi olarak tespit edilen 18 Haziran 1997 tarihinden sonra, buna da 

itirazımız var, sayın Beytar 28 Mart tarihli muhtıra sorusu yine suç tarihi 18 Haziran 1997 

tarihinden sonradır buna da itirazımız var. Sayın Tuna’nın 8 yıllık eğitimle ilgili sorusu suç 

mahiyeti itibari ile diğer KATILANLARIN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA, EĞİTİM HAKKINI 

ENGELLEME, KİŞİSEL VERİLERİN MASUMİYETİNİ İHLAL ETME VEYA İFŞA ETMEK GİBİ SUÇLARDIR 

İDDİANAMEDE BU KONULARLA İLGİLİ OLARAK İSNAT EDİLMİŞ BİR SUÇ YOKTUR BU SORULARA 

DA İTİRAZIMIZ VARDIR, KAYDA GEÇİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ.” 

                                                   

C. MAĞDUR MERAL AKŞENER (REFAH-YOL İÇİŞLERİ BAKANI) : 

 Mağdur Meral Akşener’in mahkemede verdiği ifadesindeki önemli hususlardan birisi;  

B.Orakoğlu’nun, Onb.Kadir Sarmusak’ın Dz.K.K.lığından sızdırdığı “MAYIS 1997” tarihli imzasız 

taslak belgeyi İçişleri Bakanı Meral Akşener’e göstermesi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğünün 

evrak sisteminde kayda girmemiş ve bu güne kadar içeriğinin ne olduğu bilinmeyan bir dosyayı da 

göstererek, bu dosya üzerinden TSK nın hükümete karşı bir darbe hazırlığı içinde olduğu algının 

yaratıldığının anlaşılmasıdır. Bu husus tanık Şevket Kazan’ın mahkemedeki ifadesi ile de ilişkili 

olup, başka  belge içerikleri hakkında ip uçları da vermektedir.  

NOT : B.Orakoğlu’nun dönemin içişleri bakanı Meral Akşener’e getirdiği, resmi emniyet 

arşivine kayıt edilmemiş,  üretilmiş  şüpheli  sözde belgeler (raporlar vs) bulunan dosya ile askerin 

hükümete karşı bir darbe hazırlığı içinde olduğu algısı oluşturulmuş, pompalanmıştır. Belgelerin 

sızdırılması, iletilmesi, içerik ve  belge sayıları, belgelerdeki çelişkiler ve algı yaratılması   ile  ilgili 

detaylı açıklama ve tespitler  dilekçemizin  20.YY., 20.WWW., ve 40. maddelerinde  yapılmıştır.  

 

Mağdur Meral Akşener 16/02/2015 tarihli 73.Celsedeki beyanında;     

                                                            

1) ORAKOĞLU’NUN GETİRDİĞİ SÖZDE DARBE HAZIRLIĞI BELGELERİ :  

    73 .Duruşma Tutanağı s.2 : “Mağdur Meral AKŞENER:“ Bu arada sanıyorum 5 Nisan tarihli 

yanlış hatırlamıyorsam, bir batı çalışma grubu belgesi içişleri bakanlığı istihbarat daire 

başkanlığı tarafından bana getirildi. Devrin genel müdürü ile beraber. O DOSYAYI VE O 

BELGELERİ İNCELEDİĞİM ZAMAN hiyerarşik düzenin dışında ordunun kendi içindeki  

“Mahkeme Başkanı : “Bu belgeleri kim getirdi ?”  

Mağdur Meral AKŞENER: “Bu istihbarat daire başkanlığındaki istihbarat daire Başkanı Sayın 

Orakoğlu ve devrin genel müdürü Sayın Kemal Çelik beraber getirdiler. İnceledim sonra oradan 

bir belgeyi önce Sayın Çiller'e doğru yol partisi genel Başkanıydı ve aynı zamanda dışişleri bakanı 

ve başbakan yardımcısıydı. Kendisiyle konuştum konuştuk. Adalet bakanı Sayın şevket kazanla 

kazan üzerinden Sayın Erbakan’a rahmetli Erbakan’a vermem gerektiği üzerinde bir anlaşma 

sağladık ve ben sonuç olarak Sayın Kazan ve ondan sonra da rahmetli Erbakan’a o Sayın kazan 

üzerinden gitti. Sonrasında başbakanın rahmetli Erbakan başbakan Erbakan’ın bu konu üzerinde 

Çillerle yaptığı bir görüşme olduğunu duydum ama içeriğini bilmiyorum. Sonrasında mgk nın 

kuruluş yıldönümü nedeniyle mayıs ayında mayıs sonunda yapılan MGK toplantısında, batı 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1273 / 1709 
 

 

çalışma grubu belgesi üzerinden birdenbire kendimi casusluk köstebek ve deniz kuvvetleri 

dinletmekle orayı izletmek ile suçlanır buldum 

73 .Duruşma Tutanağı s.5 : “Çevik Bir ve Vural AVAR Mudafii avukat Ümit KARA : “Teşekkür 

ederim. İkinci sorum siz konuşmanızda 5 Nisan tarihli bir belgeden söz ettiniz. Aradan 17 yıl 18 yıl 

geçtiği için tabi unutmak çok doğal, ben sizi hatırlatmış olayım. Size gelen belge 5 mayıs tarihli 

deniz kuvvetleri komutanlığı'ndan..”  

Mağdur Meral AKŞENER: “Doğru aydın erol beyle doğru haklısınız.  

 Çevik Bir ve Vural AVAR Mudafii avukat Ümit KARA : “Böyle bir belge, şimdi o belge için ben 

sizden yorum sormadım ama bir yorum yaptınız ifadenizde dediniz ki belgeyi incelediğimde 

belgenin hiyerarşi dışında “  

Mağdur Meral AKŞENER: “BELGELERİ “  

Çevik Bir ve Vural AVAR Mudafii avukat Ümit KARA : “Belgelerin hiyerarşi dışı bir yapıyı 

gösterdiğini veya buna benzer bir şey söylediniz. İlk sorum bunu nerden anladınız? bu bir, ikincisi 

belgeler gördüyseniz 5 mayıs tarihli belge dışındaki belgeler nelerdir hatırlıyor 

musunuz?” 

Mağdur Meral AKŞENER: “Şimdi batı çalışma grubu ile ilgili olarak mahkeme açıldı 

biliyorsunuz. Sayın orakoğlu Sayın kadir sarumsak üzerinde. İkisi de beraat ettiler. Orada 

Genelkurmay'dan gönderilen bilgi ve savunmaya baktığınız zaman o belgeler ile ilgili olarak, yani 

o belgelerin reddedilmediğini görüyorsunuz..  (….)  yani şöyle o ilk belgede yani benim 

götürdüğüm belgede siyasi partilerin yöneticileri hür basın bütün STK’lar ne kadar Türkiye’de 

grup varsa onların başları yöneticilerinin siyasi görüş ayırt edilmeksizin fişlendiği, fişleneceği onlar 

üzerinde bir çalışma yapılacağına dair bir talimatname idi. Dolayısı ile şimdi 28 Şubat 

kararlarının üzerinden gidersek eğer 28 Şubat kararlarının yerine getirme merciği hükümetti. 

Dolayısıyla askerin, yani silahlı kuvvetlerin mensuplarının bu konuda böyle bir görevi hangi 

hukuka hangi kanuna hangi maddeye göre elde ettiklerine dair bir konu söz konusu değildi. Böyle 

bir madde söz konusu değildi ve ben bunun bir hazırlık olabileceğini düşündüğüm için  başından 

itibaren de bu söz kullandım hep. .hazırlık olabileceğini düşündüğüm için gene hiyerarşik düzen 

içerisinde Sayın başbakana ilettim. Yani rahmetli erbakan'a ilettim. Sayın erbakan Sayın 

Cumhurbaşkanına iletti, Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Karadayı’ya iletti ve sonuç itibariyle ben 

kendimi casus olarak buldum 

73 .Duruşma Tutanağı s.6: Çevik Bir ve Vural Avar Mudafii avukat Ümit KARA : “Bu milli 

güvenlik kurulu kararlarından sonra sizin elinize geçtiğini söylediğiniz 5 adet belge, söyleyelim 

onları. Tekrar etmiş oluruz. 16 Nisan tarihli bir Genelkurmay emri  BÇG şey değildir faaliyetli 

değildir. 29 Nisan tarihli bir rapor sistemi, yine 5 Mayıs tarihi az önce zikrettiğim belge, yine 6 

Mayıs tarihli bir konsept, batı harekât konsepti ve bir piyade turgay komutanlığı 8. Mekanize 

Piyade Turgay Komutanlığı’nın bir emir. Şimdi bu 5 adet belgeyle ilgili, kendileri buradalar o 

dönemde yeniden doğuş partisi genel Başkanı Sayın hasan celal güzel bir suç duyurusunda 

bulunuyor. .Diyor ki bu belgeler darbe belgeleridir ve 4 adet suç isnat ediyor. Bu 4 adet suç 

isnadının ankara devlet güvenlik mahkemesi, cumhuriyet başsavcı vekilliği inceliyor…”  

Mahkeme Başkanı : “Avukat bey devlet güvenlik mahkemesi kararını…  
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Çevik Bir ve Vural AVAR Mudafii avukat Ümit KARA : “Sorunun açıklanması açısından.”  

Mahkeme Başkanı : “Dosya ile ilgili sorun lütfen avukat bey.” 

Çevik Bir ve Vural AVAR Mudafii avukat Ümit KARA : “Sorum şu, net olarak şu verilen 

takipsizlik kararının gerekçesinde deniyor ki bu çalışmaların yasal ve Genelkurmay çalışmaları 

olduğu, takipsizlik kararı verilmesi gerektiği şeklinde bir karar. İtiraz ediyor Sayın Hasan Celal 

Güzel  İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi bu itirazı reddediyor. Şimdi siz bunun bu belgelerin 

illegal, bu belgelerin ilişkili olduğu batı çalışma grubu'nu illegal olarak nitelendiriyorsunuz.”  

Mağdur Meral AKŞENER:“Evet hiyerarşi dışı bir grup olarak nitelendiriyorum.”  

Çevik Bir ve Vural AVAR Mudafii avukat Ümit KARA : “Bu karar, bu karara göre bu 

mahkemenin kararına göre çelişmiş olmuyor musunuz? O dönemde gizli olmayan ve 

illegal olmadığı ortaya çıkan bir durum olmuyor mu? Ne diyorsunuz bu konuda?  

Mağdur Meral AKŞENER:  ben o zaman niye casuslukla suçlandım mademki bu kadar legal 

herşeyler fevkalade idi. Niçin balans ayarları yapıldı. Niçin niçin içişleri bakanlığına  tehditler 

yapıldı. Niçin başbakana sövüldü?” 

Mahkeme Başkanı : “Savcılığın takipsizlik kararını şey yapmayın. “ 

 73 .Duruşma Tutanağı s.7: “Çevik Bir ve Vural AVAR Mudafii avukat Ümit KARA: “Ben sadece 

şöyle, ben sadece kayıtlara geçmesi açısından çelişkileri ortaya çıkarmak ve anlatmak ile 

yükümlüyüm. Bir sonraki soruma geliyorum. Sizi tehdit eden içişleri bakanı niçin tehdit edildiniz? 

Sizi tehdit eden kimdi, bunu açıklar mısınız?  

 Mağdur Meral AKŞENER: “Sonradan öğrendim. Başlangıçta ismini bilmiyordum. 

Sayın Çevik bir için söylenmişti. Kendisini bunu da daha önce reddettim. (….) Reddettiğim 

için de çok dürüst bir insan olduğuma dair bir beyanda bulunmuştu kendileri. .Dolayısıyla Çetin 

Saner’in olduğunu öğrendim, çok sonra.   

Çevik Bir ve Vural AVAR Mudafii avukat Ümit KARA : “Çok sonra?...” 

Mağdur Meral AKŞENER: “Evet.”  

Çevik Bir ve Vural AVAR Mudafii avukat Ümit KARA: “Peki. Bir sonraki sorum. Sizin elde 

ettiğiniz bu belgeler üzerine açılan soruşturmada bu belgelerin deniz kuvvetleri 

komutanlığı'ndan yasal olmayan yollarla çalınmış olabileceğini düşündünüz mü bu konuda?  

Daha önce bir tahkikat yaptınız mı? Böyle bir ihtimali hiç aklınıza getirdiniz mi? bunu sorayım.”  

Mağdur Meral AKŞENER:“Şimdi MGK’da deniz kuvvetleri’nin bilgisayarının boşaldığına dair 

bir suçlamayla karşı, daha fazla ayrıntı veremem ama karşılaşıldığı zaman bunun deniz 

kuvvetleri’nin bilgisayarının tarafımdan verilen bir talimatla boşaltılması eylemini şiddetle 

reddettiğim için bir soruşturma açma kararını verdim 

                                             ***** 

73 .Duruşma Tutanağı s.10 : Mağdur Meral AKŞENER: “Ben diyorum ki; illegal Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin kanunlarına, görev alanlarına uymayan, hiyerarşi dışı bir grup diyorum. 
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” Çevik Bir ve Vural AVAR Mudafii avukat Ümit KARA : “Bir grup ve belgeler dediniz. 

” Mağdur Meral AKŞENER:“Onlara ait belgeler diyorum.  

“ Çevik Bir ve Vural AVAR Mudafii avukat Ümit KARA : “Şimdi sorumu tamamlayayım. 

” Mağdur Meral AKŞENER: “Siz darbe diyorsunuz ben diyorum. 

” Çevik Bir ve Vural AVAR Mudafii avukat Ümit KARA : “Hiyerarşi dışı, birara kullandınız o 
cümleyi. .hiyerarşi dışı… 

” Mağdur Meral AKŞENER:“DARBE HAZIRLIĞI OLABİLİR DEDİM.” 

                                                  ***** 

73 .Duruşma Tutanağı s.22 : Aydan Erol ve Mustafa Özbey'in müdafii avukat Fethi Öztürk : 

“Size deniz kuvvetlerinden intikal eden, Kadir Sarmusak ve Bülent Orakoğlu vasıtasıyla intikal 

eden belgeler içerisinde, tabi mahkemeye sunanlar daha sonra bunlar da tesvik edilmiş orjinali 

sunulmuş. Sarmusak’ın ve Orakoğlu'nun ifadelerine göre bunlar müsvet, daha doğrusu imzasız 

belgeler. hatta bir tanesi yırtılmış, dörde yırtılmış size o şekilde verilmiş. Kadir Sarmısak’ın 

ifadesi bu yönde.”  

Mağdur Meral AKŞENER: “Yok benim elimde olan, yani o zaman hiç, özür dilerim sözünü 

kestim. Ben hiçbir devlet belgesini alıp yanımda fotokopisini çektirip evime götürmedim.”  

Aydan Erol ve Mustafa Özbey'in müdafii avukat Fethi Öztürk : “Tamam.”  

Mağdur Meral AKŞENER:“ BİRİNCİSİ BU. İKİNCİSİ ORADAN TEK BİR FOTOKOPİ BANA 

VERİLDİ. Öyle yırtık falan da değildi. Çünkü başbakan'a arz edilecek. Yani ben onu aldım. Tek bir 

belge aldım. O DOSYAYI GÖRDÜM. AMA ALMADIM. Tek o silinmiş üzerinde, nereden geldiği 

belli olmasın işte o bilgisayar vesaire önlem alınmış bir belgeydi. Onu götürdüm imzasız 

dediğiniz belge.” 

Aydan Erol ve Mustafa Özbey'in müdafii avukat Fethi Öztürk : “Tek bir belge mi aldınız?”  

Mağdur Meral AKŞENER:“BEN TEK BİR BELGE ALDIM BEN. DOSYAYI GÖRDÜM.O 

DOSYAYA GÖRE BİR KARAR VERDİM. O KARARIN NETİCESİNDE AMA TEK BİR 

KAĞIT ALDIM BEN. “  

Aydan Erol ve Mustafa Özbey'in müdafii avukat Fethi Öztürk: “Tamam şimdi iki sayfadan 

müteşekkil değil mi?””  

Mağdur Meral AKŞENER: “Evet. Eki vardı.  

Aydan Erol ve Mustafa Özbey'in müdafii avukat Fethi Öztürk: “Hayır bir de 1 sayfalık başka 

bir belge var da onu görmediğinizi söylüyorsunuz.  

 Mağdur Meral AKŞENER: Eki vardı. Ben sadece onu aldım götürdüm. ONUN DIŞINDA 

DİĞERLERİ KİME VERİLDİ, NE YAPILDI, NE EDİLDİ ONLARI BİLMİYORUM. “ 

Aydan Erol ve Mustafa Özbey'in müdafii avukat Fethi Öztürk : “….Şimdi burada çok önemli 

bir husus var. O da şu; sizin elinize geçen belge bilgi toplanması içeren bir belge. Partiler, 
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dernekler vesaire birçok yer hakkında, bu belgenin Batı Çalışma Grubu diye başlık geçen 

dışında, SİZİ TEDİRGİNLİĞE SOKAN TARAFI NEYDİ? YANİ BİR ÖZEL ÇALIŞMA YAPILDIĞINA DAİR 

SİZDE KUVVETLİ ŞÜPHE UYANDIRAN TARAFI NEYDİ?” 

Mağdur Meral AKŞENER:“ ---- DOLAYISI İLE SONUÇ İTİBARİYLE BEN SADECE O BELGEDEN 

BAHSETMİYORUM. YANİ O DOSYAYI GÖRDÜM. Ama dediğim gibi evime ben içişleri 

bakanlığından ayrılırken hiçbir fotokopi alıp götürmedim. .hiçbir konuda ama. Yani benim devlet 

terbiyem buna yönelikti. Elimde de hiçbir şey yok. O açıdan, AMA O DOSYADA GÖRDÜĞÜM 

BİR HAZIRLIK. ŞİMDİ ŞUNU SÖYLEMEK İSTERİM. Yani o dosyadan ve açık bilgilerde her 

gün bir yerde bir hadisenin, yani küçük küçük ama son derece büyütülerek ortaya konulan, yani 

bir atmosfer var hepiniz yaşadınız o dönemi. BU ATMOSFERİN DE BAKIŞ AÇISIYLA BÖYLE 

BİR, ÖNEMLİ OLAN ŞUYDU YANİ GENELKURMAY’IN HİYERARŞİSİ DIŞINDA BİR 

YAPILANMA OLUŞU BANA ŞEYİ DÜŞÜNÜRDÜ.” 

Aydan Erol ve Mustafa Özbey'in müdafii avukat Fethi Öztürk : “Bu konu çok önemli. 

Genelkurmay'ın hiyerarşisi dışında olduğu kanaati sizde nasıl oluştu? Çünkü Genelkurmay'ın 

hiyerarşisi dışında demek Genelkurmay Başkanının bilgisi olmayacak, hatta…”  

Mağdur Meral AKŞENER: “YANİ GENELKURMAY BAŞKANININ İMZASINA DAİR HİÇBİR ŞEY 

GÖRMEDİM BEN ORDA.”  

Aydan Erol ve Mustafa Özbey'in müdafii avukat Fethi Öztürk: “Ama işte sonuçta 2 

Haziran’da gönderilen yazı, bizzatihi Genelkurmay Başkanının kendi imzası ve kendisi 

tarafından Cumhurbaşkanına sunulmuş bir belge. Onun için soruyorum yani….”  

Mağdur Meral AKŞENER: “ŞİMDİ ANLADIM BEN SİZE. BEN NE GÖRDÜĞÜMÜ SORDUNUZ. 

BENDE NE GÖRDÜĞÜMÜ SÖYLÜYORUM SİZE.” 

Aydan Erol ve Mustafa Özbey'in müdafii avukat Fethi Öztürk:  “..  Şimdi yine siz özellikle 

basına atıf yaptınız. Şimdi burada birçok yerlerde de bu geçiyor. o günün aşağı yukarı gazete 

küpürlerinin hemen tamamı, bir yıllık ben inceledim geldim. Sizin açıklamalarınıza da tabi 

söyleyeceğimiz bir şey yok. Basın bu konuda Silahlı Kuvvetler'den veyahutta söylediğiniz Batı 

Çalışma Grubu'ndan herhangi bir etki altında kalmış mıdır? Bir direktif almış mıdır? Böyle bir 

bilginiz var mıdır?” 

Mağdur Meral AKŞENER: “Şimdi…”  

Aydan Erol ve Mustafa Özbey'in müdafii avukat Fethi Öztürk: “VEYA BAŞKA AĞIRLIK 

MERKEZLERİNDEN … “ 

Mağdur Meral AKŞENER:“ … BU, BU ENDİŞELERİN TAHRİK EDİLDİĞİNİ BU ENDİŞELERİN, BU 

ENDİŞELER ÜZERİNDEN BU ENDİŞELERİN KAŞINDIĞINI, bu endişeler üzerinden askeri cenahın 

başkaları tarafından, başkaları derken yani açıp bilgilere baktığınız zaman görüyorsunuz. Orada 

o şekilde bir davranış biçiminin de var olduğunu hep söyleye geldim ben. AMA YANİ BU 

SONUÇTA, ŞİMDİ DEMİN BEŞLİ ÇETE DENİLEN ŞEYİ SORDUNUZ. BEN ONU SÖYLEMİŞTİM. O GÜN 

ÖYLE DENİLİYORDU…..” 
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Aydan Erol ve Mustafa Özbey'in müdafii avukat Fethi Öztürk : “…28 Şubat ’taki yapılan Milli 

Güvenlik Kurulu toplantısı tartışmaları, hatta tutanaklarından Sayın Erbakan'ın şöyle bir 

cümlesi var; “yobaz zihniyetten ülke zarar görür. Demokrasi ve laikliği korumak için tedbirleri 

almalıyız. Bunun için insanlara dinini öğretirken vatanı, millet, demokrasiyi, devleti sevecek 

insan yetiştirmeliyiz.”” 

 Mağdur Meral AKŞENER: “EVET...” 

                                                 *****                 

73 .Duruşma Tutanağı s.30 : Yıldırım Türker ve Bir Kısım Sanıklar Vekili avukat Aytekin Erol : 

“SayınOrakoğlu o belgelerden bahsederken çalışma grubu terminolojisi bir terim olarak. Bunu 

ifade ettiğinde siz ne kafanızdan nasıl bir imaj oluşuyordu? Bu bir çete veya bir örgütmüdür diye 

veya eğer dosyanıza vakıf olabildiyseniz bilmiyorum. Şu andaki çalışma grubu teriminden, 

başındaki 28 Şubat 'ı atın. Ne anlıyorsunuz? Bir ikinci sorum olacak sağolun.”  

Mağdur Meral AKŞENER:“ŞİMDİ O DOSYADA GÖRDÜĞÜM YAPILANMA, daha sonra 

yani böyle bir grup hangi sisteme göre kurulmuştur sorusunun cevabının da herhangi bir hukuki 

dayanağının olmadığı, BİR HUKUKÇUYLA YAPTIĞIM GÖRÜŞMEDEN SONRA ortaya çıkınca 

dolayısıyla benim burada gördüğüm Batı Çalışma Grubu denilen grubun, bunu defalarca 

söyledim tekrar edeyim. hiyerarşik sistem dışında oluşturulmuş bir grup olarak gördüm. ONUN 

İÇİN DE SAYIN BAŞBAKAN'A BU BELGEYİ İLETTİM.” 

Meral Akşener 25.06.2012 tarihinde TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna verdiği 

beyanında,  

S.6; BU BELGENİN İLK GELİŞİ BANA NİSAN AYI, Emniyet Genel Müdürü Sayın Kemal Çelik ve 

İstihbarat Daire Başkanlığına benim getirdiğim ve imzalanmayan, kararnamesi Sayın 

Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmayan Sayın Bülent Orakoğlu bir dosya getirdiler. O dosyanın 

içinde de bir belge vardı, bu belge herkesin fişlendiği bir talimatname, bütün siyasi partilerin ilçe 

başkanları, ilçe yöneticileri yani ilçeden başlayarak ile kadar bütün sivil toplum örgütlerinin 

başkanları, yöneticileri. Düşünebiliyor musun? Valiler, iller idaresine… Sonra bunun yanlış 

olduğunu söyleyince, İller İdaresi Kanunu’na dayandırdılar. 

2) HÜKÜMETİN İSTİFASI KONUSUNDA KENDİSİNE VE BAŞBAKAN ERBAKAN’A 

ZORLAMA, TEHDİT, CEBİR VE ŞİDDET İÇEREN SÖZ YA DA DAVRANIŞ UYGULANMAMIŞTIR.  

Çetin Doğan Müdafii avukat Hüseyin ERSÖZ ;  Meral Akşener’e şu soruyu sormak istiyorum. 

Siz görev yaptığınız dönemde herhangi bir cebir veya bir şiddet eylemi ile karşılaştınız mı?”  

Mağdur Meral AKŞENER:“Demin Sayınbaşkan sordu o soruyu. Ben kişisel olarak herhangi 

bir, yüzüme karşı yapılmış bir davranışla karşılaşmadım diye söyledim.  

Çetin Doğan Müdafii avukat Hüseyin ERSÖZ: “Tamam bu benim için yeterli. İkinci olarak; 

görevinizin yapılmasını engellemek için yani içişleri bakanlığı görevinizi yapmanızın 

engellenmesi için herhangi bir cebir veya şiddetle karşılaştınız mı?”  

Mağdur Meral AKŞENER: “HAYIR KARŞILAŞMADIM.”  

                                                                     ***** 
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Mahkeme Başkanı : “Herhangi bir tehtit veya davranışla karşı karşıya kaldınız mı?”  

Mağdur Meral AKŞENER: “Şimdi ben kişisel olarak yüzüme karşı herhangi bir zorlama ile 

karşılaşmadım. Yani herhangi bir direkt şahsıma yüzüne karşı söylenmiş bir tavır ve davranışla 

karşılaşmadım. “ 

Mahkeme Başkanı: “Şikâyetçi misiniz davaya katılmak istiyor musunuz? Mağdur Meral 

AKŞENER:“Şimdi ben pek demin söyledim kendimi mağdur olarak ifade etmekten hicap duyarım 

(…)Ben bu karşınızda türkiye büyük millet meclisi başkanvekili meral Akşener olarak duruyorum. o 

nedenle mağdur saymıyorum kendimi. Mağdur saymadığım içinde doğal olarak şikâyetçi 

değilim. 

Mahkeme Başkanı : “7.5.2012 tarihli tanık olarak …benzer olduğu görüldü içişleri bakanı olarak 

şikayetçi misiniz?” 

Mağdur Meral AKŞENER: “..içişleri bakanlığı görevinden dolayı içişleri bakanlığı görevinde 

görevini yerine getirme gayretinden dolayı. o nedenle ben o makama yapılan tehdidi, saygısızlığı, 

densizliğe, hatsizliği ve edep dışı davranışı hiyerarşık düzen içerisinde başkomutan ne kadar 

götürdüm. Sonuç itibariyle herhangi bir davranış biçimi olmadı. o nedenle ogün gereğini yapmış 

olduğum için bugün herhangi bir şikayetim yok. Meral Akşener olarak şikâyetim yoktur.” 

                                                                   ***** 

Mağdur Meral AKŞENER “..Sayın Çiller'le, Sayın Erbakan'ın rahmetli Erbakan'ın yer 

değiştirmekle hem bu atmosferi giderilebileceklerini, çünkü Tansu hanım da kendilerini laikliğin 

temsilcisi, koruyucusu kabul ettiğin için ha kişisel görüşüm onunda o işi götüremeyeceği şeklinde 

onu sorarsanız kişisel görüşüm budur. Amma ve lakin sonuç itibarı ile siyaset çözüm bulma aracı. 

O iktidar usületle, suhuletle çözüm bulmaya çalıştı. Sonuçta bulamadı ve dolayısı ile 282 

milletvekiliyle Sayın Demirel’e gönderildi. İstifa etti tabii. İstifa etmeden başkasına şey 

verilemiyor. Prosedür öyle.  Dolayısı ile istifa etti SayınErbakan rahmetli Erbakan. Ondan sonra 

Sayın Çiller kendisine verileceğini zannederken kendisine verilmedi. Şimdi burada dönülen 

cebir, yani bize yönelik bir cebir, şiddet ben en azından şahsi olarak bilmiyorum. Eminim 

Sayın Erbakan'a da cebir ve şiddet uygulanmamıştır. Öyle sanıyorum. Çünkü netice itibari ile 

çok nazik bir ilişkileri vardı. Zarif bir ilişkileri vardı. İkrar edeceklerdir komutanlar. Çok zarif çok 

nazik nezaketli, hatta DP kanadını daha kaba bulurlardı. 

Mağdur Meral AKŞENER: “Tamam anladım, peki. .Dolayısı ile o iktidar, yani her şeyler güllük 

gülistanlık hadi keyfimiz öyle istedi diye gitmedi bir. İkincisi her yer kötü oldu, işte kan gövdeyi 

götürüyor bakalım Erbakan hoca gitsin de Sayın Çiller gelsin bi değişiklik yapalım diye de gitmedi. 

Tansiyonu düşürmek amaçlı istifa edildi. Sonuçta böyle bir mekanizma oluştu…”                         

3) İÇİŞLERİ BAKANLI  GENELGESİ  MGK KARARLARININ UYGULANMASINDAN 

SORUMLU İKTİDARIN BİR BAKANI TARAFINDAN, YANİ İÇİŞLERİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ BİR 

GENELGEDİR. 

 

Bir Kısım Sanıklar Müdafii avukat Aykanat Kaçmaz : “Son sorum; bilginiz olup olmadığını da 

bilmiyorum. Çünkü sizden sonraki dönemi soracağım. Yayınladığınız bir genelgeyi benden evvelki 

meslektaşım sordu. Bu genelge doğrultusunda 2000’li yıllara kadar, 2000’li yılların başına kadar 

Batı Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında çeşitli istihbari bilgilerin toplanıp illerden, ta içişleri 
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bakanlığına kadar çeşitli değerlendirmeler yapılmaya geldiğini biliyor musunuz? Yani sizin 28 

Mart 97 tarihli genelgenizin uygulanmaya çok uzun yıllar daha devam ettiğini biliyor musunuz? “  

 

Mağdur Meral AKŞENER: “Bilmiyorum. Ama öyle olmuştur mutlaka. Çünkü o genelgenin 

yerine herhangi bir genelge çıkarmayı istememiştir diğer gelen iktidarlar.” 

                                           ***** 

Çevik Bir ve Vural AVAR Mudafii avukat Ümit KARA : “Belgeler dediğiniz belgeler, içeriğine 

bakıyoruz o dönemin içişleri bakanı bunları böyle eleştiriyor ve tenkit ediyor. Ama aynı içişleri 

bakanı'nın 28 Mart 1997 tarihli genelgesine bakıyorum.  Genelgenin konusu anayasa ve yasaların 

uygulamasında uyulacak usül ve esaslar. Sayısını hatırlamıyorum ama konu bu. Çok tahsilâtlı bir 

genelge. “  

Mağdur Meral AKŞENER:“Sayfalık. “  

Çevik Bir ve Vural AVAR Mudafii avukat Ümit KARA : “Evet. Aşağıya iniyorum ekleri de var. 

Orada emniyet genel müdürlüğüne ve tabii bağlısı sizin bakanlığınıza bağlı bütün sivil bürokrasiye 

bazı işlemler yapılmasını emrediyorsunuz, “  

Mağdur Meral AKŞENER: “Doğru.” 

Çevik Bir ve Vural AVAR Mudafii avukat Ümit KARA: “Öyle diyelim. Oradaki genelgenin 

içeriğini okuduğunuzu varsayıyorum biliyorsunuzdur. İçişleri bakanlığı'na birçok işlem gelir. İzin de 

gelir başka işlemler de gelir ama içeriğine vakıf olduğunuzu varsayarak konuşuyorum, soruyorum. 

Sorum şu; orada laikliğin tanımı valilerin asayiş toplantısında nasıl toplantı yapıp bilgi alıp 

raporlama yapılacağı, çok detaylı. 

Mağdur Meral AKŞENER:“Doğru.”  

Çevik Bir ve Vural AVAR Mudafii avukat Ümit KARA : “O sizin hiyerarşi dışı hazırlandığını 

iddia ettiğiniz belgelerden daha tahsilatlı, daha rahatsız edici ifareler ve tedbirler var. Şimdi bunu 

nasıl açıklıyorsunuz? Bir taraftan “ben bir hareketi önledim, bir durumu önledim” imasında 

bulunduz. Bir taraftan da kendiniz bir genelgeyle, bu genelgenin de dayanağını söyleyim. Bu 

genelgeyi aslında siz başbakanın direktifine göre ortaya koydunuz. Başbakanın bir 13 Haziran, 13 

Mart tarihli bakanlar kurulu toplantısından sonra 14 Mart tarihli bir direktifi var. O direktiften 

14 gün sonra siz de böyle bir genelge yayınlıyorsunuz. Acaba bu genelgenin içeriğini veya 

genelgeyi zorla mı, herhangi bir baskı altında mı yayınladınız veya bu genelgenin içeriğini nasıl 

değerlendiriyorsunuz? Sorularım bu kadardı sağolun. “  

Mağdur Meral AKŞENER:“Şimdi o genelgeyi demin de söylediğiniz gibi rahmetli başbakan 

Erbakan’nın MGK kararlarını bütün bakanlıklara görevlendirme yönüyle hangi bakanlığı ne 

ilgilendiriyorsa bir üst yazısı bir görevlendirme yazısının üzerine hazırladım. İçeriğini biliyorum. 

O sonuç olarak millet tarafından seçilmiş ve o MGK kararlarının uygulanmasından sorumlu 

iktidarın bir bakanı tarafından, yani içişleri tarafından hazırlanmış bir genelge. O genelgedeki 

meselelerden dolayı içişleri bakanı ve o hükümetin diğer iki siyasi partisini vatandaş eleştirebilir. 

Sandıkta da, sandığa da gömebilir. Ama asker kişiler o genelgenin içindeki, yani sivilin yapması 

gereken sorumluluğu, sorumluluğu siyasetçinin aldığı, hesap verebilir sonuçta. Yani siz 

beğenmişsiniz o genelgeyi. 
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” Çevik Bir ve Vural AVAR Mudafii avukat Ümit KARA : “Hayır sadece karşılaştırmak 

amacıyla söyledim. “ 

4) AKŞENER; BAŞBAKAN CUMHURBAŞKANI BİZİM DÖNEMİMİZDE BAŞBAKAN 

YARDIMCISI VE MGK GENEL SEKRETERİ ARASINDA O GÜNDEMLE İLGİLİ  (MGK) ÖNCEDEN BAZI 

MEKİK DİPLOMASİLERİNİN OLDUĞUNU BİLİYORUM. 

Bir Kısım Sanıklar Müdafii avukat Aykanat Kaçmaz: “Alınan kararların önceden hazırlanıp 

hiçbir değişikliğe uğramadan imzalanması söz konusu olmuş mu idi?”  

Mağdur Meral AKŞENER: “Hayır çünkü bununla ilgili benim daha önce beyanlarım var sizlerde 

olması gerektiğini düşünüyorum. O da şudur; 24 maddelik bir, şimdi ayrıca şunu söyleyim 

bilmeyenler açısından, bizler değil ama başbakan konumunda 2 koalisyon partileri olduğu için 

başbakan yardımcısı da tabi devrede olmuş oluyor. Tek parti olsa sadece başbakan olur. 

Başbakan Cumhurbaşkanı bizim dönemimizde başbakan yardımcısı ve MGK genel 

sekreteri arasında o gündemle ilgili önceden bazı mekik diplomasilerinin olduğunu 

biliyorum. Neler konuşulduğu ile ilgili bir bilgim ve fikrim yok. Ama 24 maddelik bir çerçeve 

gelmişti. Bunu söyleyebilirim. Bu 24 madde sonra 18 maddeye indirildi. O 24 maddenin içindeki 

daha rencide edici, sert bazı insanları rencide eden bazı kelimelerin çekildiği yumuşatıldığı bir 

tartışma süreci yaşandı. Oradan biz çıktık imzalamadan. Daha sonra, niye olduğunu da 

bilmiyorum niçin imzalanmadığı hakkında bir bilgim yok. Daha sonra hatta en son ben imzaladım 

çünkü samsuna gitmiştim. Samsundan döndüm.Geldikten sonra imzaladım. Sırasıyla 

imzalanmıştı. 1 hafta sonra imzalandı. Böyle bir meseledir. 

                                        ***** 

Bir Kısım Müştekiler Vekili Av. Hüsnü TUNA: “Tamam. Şimdi 28 Şubat milli güvenlik kurulu 

toplantısında görüşülmek üzere sunulan,  24 madde geçiyor dosya içerisinde.”  

Mağdur Meral AKŞENER: “Başlangıcı öyleydi.”  

Bir Kısım Müştekiler Vekili Av. Hüsnü TUNA: “Teklifin yumuşatılması adına 6 maddenin 

çıkarıldığı beyan ediliyor, sizin ifadeleriniz de sanıyorum geçiyor. Bu 6 madde ne içeriyordu yani 

yumuşatılmasını gerektirir mahiyetin hatırlıyor musunuz? ”  

Mağdur Meral AKŞENER: “Tabi, 6 madde çıkarılmadı. 24 madde 18 madde haline çevirildi 

ve hatırladığım kadarıyla Sayın Demirel'in de bazı müdahalelerde bunu o toplantı esnasında, 

bazı müdahalelerde bulunduğunu biliyorum bazı kelimeler üzerinden. Yani kelimelerin 

üzerinde, bu rencide edici bir kelimedir, bu şöyledir, bu böyledir şeklinde. Dolayısıyla 18 

maddeye indirildi. O 18 madde yazıldı, okundu ama imzalanmadı. Mesela niçin imzalamadığımız 

konusunda da herhangi bir bilgi verilmedi. Yani çünkü Başbakanınız var, iki parti, siz bir genel 

başkana bağlısınız ama hükümette birsiniz. Dolayısıyla ne Sayın Çiller'den ne Sayın rahmetli 

Erbakan hocadan niçinin cevabı, yani bize şunun için imzalamıyoruz denilmedi. Zannederim 

tekrar bir, Sayın İlhan Kılıç'ın o zaman o görevliydi. Bir mekik diplomasisi, başından da yapıldığını 

biliyorum, ama ne konuştuklarını bilmiyorum. Sonra tekrar bir mekik diplomasisiyle o son hali 

verilen 18 maddenin bizler tarafından imzalanması sanıyorum bir hafta sonra falandı. O 

imzalar tekemmül ettirildikten sonra ben Samsun'da olduğum için en son ben imzalamak 

durumunda kaldım.” 
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                                                    ***** 

Bir Kısım Mağdur Ve Müşteki Av. Emrullah BEYTAR: “..Ve sizde Sayın Mehmet Ali Biranda 

vermiş olduğunuz demeçte buna paralel bir şekilde. Beyanlarınız oldu ki bu duruşmada da dile 

getirdiniz. Ancak başta dönemin milli güvenlik kurulu sekreteri sanık ilhan kılıç ın ısrarlı 

sorularımıza rağmen, söyle bir cevap verdi. Dedi ki bu kararlar milli güvenlik yapılan müzakereler 

neticesinde, raportörün yazıya aldığı o toplantı sonucunda, alındığına dair, beyanları oldu, 

gerçekten böyle bir çalışma, milli güvenlik kurulundan önce bir çalışma, yapıldı mı?” 

Mağdur Meral AKŞENER: “Ben bunu çok açık açık uzun uzun da anlattım. Bu taraf 

sorduğunda, yani hem Başbakan hem Başbakan yardımcısı ve milli güvenlik kurulu genel 

sekreteri, arasında, taraflar arasında bir mekik diplomasisi olduğunu biliyorum. Yani bilgi 

olarak biliyorum ne konuşulduğu hakkında fikrim yok. 24 maddelik bir şey gelmişti, tartışmaya 

gelen 24 maddelik bir metindi. Bu metin üzerinden tartışmalar yapıldı. Ve bu tartışmalar 

sonucunda, tartışma dediğim zaman yani millet birbirini dövdü anlaşılmasın, çünkü öyle de 

gidiyor iş, öyle bir şey yok. Konuşuldu ve sonuçta bu 18 maddeye indirildi. Şimdi bütün bu 

konuştuklarımız yani, bu gün burada bana sorduğunuz sorular, her iki tarafında sorduğu 

sorularda yani bir problem var ki biz buradayız, yani ben gölcük toplantısın tabi ki herkes gibi yani 

normal vatandaş da gördü sadece biz değil, herkes öğrendi canlı yayındı o devirde. Allahtan 

sosyal medya yokmuş birde sosyal medya olsaymış tamam. Canlı yayın halindeydi iş dolayısıyla 

herkesle beraber öğrendik her şeyleri. Öyleydi o zaman. Sonra ama ben MGK işleyişini sonrasında 

da bir çalışma bu hep olurmuş buraya özel değil sadece yalnız. Bu konuya özel değil, genel de 

yani, o MGK da konuşulacak konularla ilgili olarak, bu siyasi grupla şey arasında MGK genel 

sekreterliği arasında, bana verilen bilgiyi söylüyorum. Bunu hatta Sayın Ünüsan a sormuştum, 

bakanlıkta yaptığı için. Daha tecrübeli bir insandı. Ona sormuştum böyle bir mekik diplomasinin 

olduğunu söylemişti. Bana, öyle biliyorum.”                                                      

5) HERKES KONUŞUR. EN SON CUMHURBAŞKANI YAZ DER. SİZ NASIL YAZ 

DİYORSUNUZ. YAZ DER, BENDE YAZARIM, KURŞUN KALEMLE. ONDAN SONRA HİÇBİR ŞEY 

DEĞİŞMEZ. (Sanık İlhan Kılıç). 

İlhan KILIÇ :  “… Yani söyleyim Cumhurbaşkanı şimdi şöyle oluyor demin anlattı. Mesela bir, 

deniyor ki, deniyor ki efendim işte milli güvenlik kurulu'ndaki maddeler daha evvel hazır geldi. 

Hayır efendim. Milli güvenlik kurulu demin hanfendi anlattığı gibi sizin yerinize Cumhurbaşkanı 

oturur. Tam tabii şey değil. onun altındaki katip olan arkadaşın orada ben otururum. 

Diğerlerinin hepsi sizin…” 

Mahkeme Başkanı : “Resimlerde görüyoruz evet.”  

İlhan KILIÇ : “Gibi evet. Şimdi, herkes konuşur, herkes konuşur. En son Cumhurbaşkanı yaz der. 

Siz nasıl yaz diyorsunuz. Yaz der, bende yazarım, kurşun kalemle. Ondan sonra hiçbir şey 

değişmez. Nezaket kuralları… Cumhurbaşkanı söz vermeden kimse konuşmaz. Yok sert yapmış, 

öbürsü bilmem ne, hele hele Erbakan’a sert yapılacak. Erbakan'a sert yapan adam çok afedersiniz 

söyleyemeyeceğim çünkü gelmiş geçmiş en nezih bir devlet adamı Erbakan. Diğer şeylerine 

karışmam. Çok nezihtir yani. Kibardır. .Dediği gibi…” 

İlhan KILIÇ : “Şimdi efendim şöyle söyleyeyim. Bizim buradaki en büyük sorunumuz hükümet 

programından başlamıyoruz hükümet programını okuyor herkes oy veriyor ve o hükümetin 
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programda okuduğu orada kalıyor orada kaldımı işte böyle şeyler çıkar.. Mesela hükümet 

programını biz şimdi ben milli güvenlik siyaset belgesi ni hazırlayan ekibin başkanlığını da 

yapıyorum aynı zamanda milli güvenlik kurulu siyaset belgesi yani ne yapacağız deyip çevirir 

hükümet bakar o sayfada onu bulur siyaset belgesi bunu söylüyor çünkü neden siyaset belgesi 

hazırlanır milli güvenlik kurulunda okunur herkes oy verir, ondan sonra hükümete gider, 

hükümet bunu kabul eder ve milli siyaset belgesi olur o . Yani o bir hükümet bildirisi dir.  Hatta 

bazen mecliste de geç mecliste de şey yaparlar. Mesela şimdi burada bizim bu davada tehdit 

önceliklerini tam işlemiyoruz . Mesala tehdit öncelikleri bir başlamıştır efendim işte iç demokrasi 

yok kürt şeyi, yok yok bilmem yunanistan konusu bunlar hep milli siyaset belgesinde yazıyor ve bir 

de mesela işte dini konular, bilmem neler orada ne de olsa çünkü burada” 

6)   PKK İLE MÜCADELE DE MGK KARARINA DAYANMAKTADIR (Sanık 

Av.M.T.Türeman). 

Çetin Saner ve Ümit Şahintürk avukatı Murat Tanfer Türemen : “Soruyorum bir karar ibraz 

ediyorum. Anayasa mahkemesi tarafından verilmiş. “7.3.1989” tarihli özellikle kayda girmesi için 

okuyorum SayınBaşkanım. Esas 1989’a 1, 1989’a 12 bunun tutulmasını istiyorum. Öğleden sonra 

eğer Hasan Celal Güzel bey gelecek olursa konu ile ilgili alakalı onun da bilgilerine başvurmak 

üzere. Bu nedenden dolayı dosyaya sunuyorum. Anayasa mahkemesi'nin sitesinden indirdiğim. 

.Diğer konuya gelecek olursak TSK’nın terörle mücadelesine dahil nasıl olmuştur? yani pkk 

terörü, bölücü terörler olarak bu konu hakkında bilgisi var mıdır hanfendinin? bunu sormaktayım. 

İki; bu kararın MGK’ya dayandırılması, sadece MGK kararına dayalı olarak bunun yapıldığından 

haberi var mıdır? Üç; 28 Şubat kararlarını uygulamak sadece hükümetin görevini olduğunu iddia 

etmiştir biraz önce kendisi. Kendi beyanlarına göre söylüyorum. Doğal olarak, sadece MGK‘ya 

dayalı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pkk ile, yani bölücü terör örgütü ile mücadelesini salt 

MGK’ya dayalı olan kanunsuz olarak nitelendirmektedir. Bunun haricinde diğer sorularımı 

sormama gerek yok zaten cevap alamadığım için değişen bir şey yok. Anayasa mahkemesi 

kararını dosyaya sunuyorum efendim. İcab ederse de isterseniz linkinide koydum efendim                   

7) MEHMET ALİ BİRAND’IN “SON DARBE 28 ŞUBAT” KİTABINDA KENDİSİ İLE İLGİLİ 

YAZILANLAR İÇİN “BUNU YAZAN DA MÜFTERİDİR, ALÇAKTIR, ŞEREFSİZDİR” BEYANI; 

 “Çetin Saner ve Ümit Şahintürk avukatı Murat Tanfer Türemen : “İkinci soru bu kitapta da 

söylemiş olduğunuz bir cümle var. Geçici dönem eğer ben bana gelmiş olan teklifi kabul 

etmiş olsaydım, bana teklif gelmedi, bana bir teklif gelseydi geçici dönem 

başbakan olurdum gibi bir ifade…”  

Mağdur Meral AKŞENER: “Kesinlikle böyle bir ifadem yok.“ 

Çetin Saver ve Ümit Şahintürk avukatı Murat Tanfer Türemen :  Kitapta yazanı söylüyorum”  

Mağdur Meral AKŞENER: “BUNU YAZAN DA MÜFTERİDİR, ALÇAKTIR, 

ŞEREFSİZDİR.  

Çetin Saver ve Ümit Şahintürk avukatı Murat Tanfer Tuğreman : “Mehmet Ali Birant…”  
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Mağdur Meral AKŞENER:“Asla ve kimse yazmışsa asla böyle bir beyanım yok. Sadece milliyet 

gazetesinde bir manşet vardı. Transfer teklifi sadece Meral Akşener ve Hasan Ekinci'ye Gitmedi 

Diye.” 

 Çetin Saner ve Ümit Şahintürk avukatı Murat Tanfer Tuğreman: “E tamam ben oldu 

demiyorum. Yazılanı söylüyorum efendim.”  

Mağdur Meral AKŞENER: “Hayır ben böyle bir şey söylemedim. Kayıt altındadır sözüm. 

Bundan sonraki sorulara cevap vermiyorum.” 

8) AKŞENER; TANSU HANIMLA YER DEĞİŞTİRMEK İÇİN HÜKÜMET PROTOKOLÜ BİR YIL 

ÖNCEYE ALINDI.   

 

Mağdur Meral AKŞENER: “Kağıt üstüne bakarsak sanık avukatları kağıt üstünden bakacak 

doğal olarak, yani ordan bakacaksınız. Şimdi kağıt üstüne baktığınızda rahmetli hoca cebinde 282 

milletvekilinin imzası, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetli Erbakan ve Tansu hanımın birlikte 

yaptıkları bir basın toplantısı. Yani büyük birlik partisinin de milletvekillerinin imzası var orda. 282 

milletvekili imzasıyla beraber gidip sonuçta istifa dilekçesini verdi. Şimdi böyle baktığınız 

zaman hangi nedenle, verdi bir soru, yani istifa dilekçesini verdi ne için verdi? Tansu hanımla 

yer değiştirmek için hükümet protokolünü bir yıl önceye alarak, bir yıl önceye alma nedeni 

nedir? Türkiye deki gerginliğin ortadan acaba böyle yaparak kaldırılabilir mi? Şimdi bir tarafa 

merkez sağ bir parti bir diğeri de daha muhafazakar algılanan bir siyasi parti. Ve muhafazakârlık, 

ilkeler üzerinden de siyasi konumlanmış bir siyaset olarak kendini konumlandırmış bir parti. Şimdi 

hani merkez sağdan gelen bir yapı iş başına geçerse acaba bu gerginlik azalır mı? Sorusuyla bu 

yapıldı. Sonuçta olmadı.” 

 

9) DARBE OLUYOR DEMEDİM.   

Müştekiler Reşat Petek, Zeynep Kolaçağış Vekili Av.Figen ŞAŞTIM: “İdari yargı davalarına 

bakan bir avukat olarak 2 saat içerisinde bir karar, son sorum efendim. Son sorum. 12 haziranı 13 

hazirana bağlayan gece Samsun da olduğunuzda, Sayın şevket kazanı telefonla arayarak, darbe 

oluyor dediniz mi?”  

Mağdur Meral AKŞENER: “Dedim dedim. ” 

 Müştekiler Reşat Petek, Zeynep Kolaçağış Vekili Av.Figen ŞAŞTIM: “Peki çok teşekküre 

ediyorum efendim.”  

Mağdur Meral AKŞENER: “Yani darbe oluyor demedim, hayır hayır net olarak bir şey 

söyleyeceğim dedim ki Sayın Şevket Kazan benim hemşerimdir, gıyabında da, yüzüne karşı da 

hem Sayın bakanım hem abi derim. Hatta ben onu Sayın bakanım olarak aramadım, dedim ki 

Sayın bakanım, aldığımız bilgiler, biraz evvel de dedim, 11 veya 12 ya da 12 veya 13 akşamı 

bekledik, ve bu beklentiyi kendisiyle paylaştım, bilgilendirmek açısından paylaştım. Doğrudur 

dediğim doğrudur, ama bu şekilde dedim, zaten onu da söyledim burada, 11 veya 12 yada 12 

veya 13 o gece çantaları hazırladık.” 

 

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1284 / 1709 
 

 

SONUÇ OLARAK ; 

İçişleri Bakanlığı görevini yapmasının engellenmesi için herhangi bir cebir,  şiddet,  tehdit 

veya davranışla karşı karşıya kalmadığını şikayetçi ve mağdur olmadığını, N.Erbakana’a da  cebir 

ve şiddet uygulanmadığından emin olduğunu beyan etmiştir.   

14 Mart tarihli İçişleri Bakanlığı (irtica ile mücadele) direktifini zorla ya da  herhangi bir baskı 

ile değil, başbakan Erbakan’nın görevlendirme yazısının üzerine MGK kararlarının 

uygulanmasından sorumlu iktidarın bir bakanı tarafından, yani içişleri tarafından hazırlanmış bir 

genelge olduğunu ifade etmiştir, 

BÇG nin Genelkurmay'ın hiyerarşisi dışında oluştuğu kanaatine (5 Mayıs 1997 tarihli belge 

üzerinde) Genelkurmay Başkanının imzasına dair hiçbir şey görmediği için ulaştığını sanık 

avukatı tarafından Gnkur Başkanı İ.H.Karadayı imzalı 2 Haziran 1997 tarihli  Cumhurbaşkanına 

(İçişleri Bakanlığına da) gönderilen (sızdırılan BÇG belgesi ve Orakoğlu konulu) yazının 

hatırlatılması üzerine, şimdi anladığını, beyanının gördüğü şeye göre olduğunu ifade  etmiştir  

(kaldı ki, Orkoğlun’nun kendisine ilettiği 5 Mayıs 1997 tarihli imzasız taslak belgenin Dz.K.K.lığınca 

hazırlanması nedeni ile üzerinde Gnkur Başkanının imzasının olması da zaten mümkün değildir).   

Mehmet Ali Birand’ın yazdığı ve belgeseli de çekilen, gerekçeli kararda delil olarak gösterilen 

“Son Darbe 28 Şubat” isimli kitapta  yer alan ve Meral Akşener’in söylediği  iddia edilen “bana 

teklif gelmedi,  teklif gelseydi teklifi kabul etmiş olsaydım geçici dönem başbakan olurdum”  

ifadesi ile ilgili olarak kesinlikle böyle bir ifadesi olmadığını, bunu yazanın da “müfteri, alçak ve  

şerefsiz” olduğunu beyan etmiştir. Sözde darbeye muhatap olan 54.hükümetin bakanı Meral 

Akşener açısından, söylediği iddia edilen  ifadeleri kitabında yazanın ve söyleyenin “müfteri, 

alçak ve  şerefsiz”  olarak nitelendirilmesi, bu kitapta iddia edilenlerin  sadece Meral Akşener 

açısından değil,  sanıklar açısından da  doğru olmadığının delilidir.  

MGK gündemi ile ilgili olarak (24 madde) Başbakan Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan 

yardımcısı ve MGK genel sekreteri arasında bazı mekik diplomasilerinin olduğunu bildiğini, 

MGK da konuşulacak konular ve sonrasında da, siyasi grupla MGK genel sekreterliği 

arasında sadece bu toplantıya ilişkin değil genel olarak her MGK öncesi ve sonrası bir mekik 

diplomasinin olduğunu, MGK da tartışma görüşme sürecinden sonra Cumhurbaşkanın da 

müdahalesi ve düzeltmesi ile  18 madde halinde hazırlandığını beyan etmiştir.  Meral Alşener’in 

ifadesi sırasında dönemin MGK Genel sekreteri İlhan Kılıç tarafından, metnin toplantı sırasında 

(her MGK toplantısında olduğu gibi)  Cumhurbaşkanınca kendisine elle yazdırıldığı belirtilmiş, 

Meral Akşener tarafından da yalanlanmamıştır.  Alınan kararların önceden hazırlanıp hiçbir 

değişikliğe uğramadan imzalanması söz konusu olmuş mu sorusuna verdiği  “Hayır çünkü bununla 

ilgili benim daha önce beyanlarım var” ifadesi ile birlikte bütün olarak Meral Akşener’in 

beyanlarından, ne MGK gündenin ne de MGK kararlarının TSK tarafından oluşturulup 

dayatılmadığı anlaşılmıştır.    

Mağdur olduğunu kabul etmeyen mağdur Meral Akşener’in beyanları ile  BÇG tarafından 

54.hükümete yönelik manevisi dahil herhangi bir cebir,  şiddet,  tehdit veya davranışın olmadığı 

ortaya çıkmıştır.  
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D. TANIK ŞEVKET KAZAN  (Refah-Yol  Adalet Bakanı): 

 

Tanık sıfatı ile ifade veren Şevket Kazan, 18.12.2015 tarihli  75.celsenin başında “yazılı 

beyanları” olduğunu ifade ettiği 31 sayfadan oluşan yazılı metni mahkemeye sunmuştur. 

Mahkeme ise tanık sıfatı ile dinlediği Şevket Kazan’ın bu yazılı ifadesini usüle aykırı olarak kabul 

edip, içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığımız bu beyanları gerekçeli kararda delil olarak,  hatta 

CEBİR VE ŞİDDET UNSURU olarak kararına dayanak almıştır.  

SONRADAN GEREKÇELİ KARARDA OKUDUĞUMUZ VE TANIĞIN 31 SAYFA OLARAK 

MAHKEMEYE SUNDUĞU “YAZILI BEYANI”NDA YER ALAN ŞİKAYET VE İDDİALAR;   MAHKEME 

HUZURUNDA GÖRGÜ VE BİLGİSİNE DAYALI OLARAK TANIK TARAFINDAN DİLE GETİRİLMEDİĞİ 

GİBİ MAHKEMEDEKİ BEYANINDA İFADE ETMEDİĞİ BİR ÇOK HUSUS BU YAZILI BEYANDA 

BULUNMAKTA VE  MAHKEMEDEKİ BEYANLARI İLE  YAZILI BEYANLARI DA ÇELİŞMEKTEDİR.   

BU SURETLE, USÜLE AYKIRI OLARAK TANIK BEYANI YAZILI ŞEKİLDE ALINMIŞ OLMAKLA 

BİRLİKTE, YAZILI BEYANININ MAHKEME HUZURUNDA TANIK TARAFINDAN AYNEN İFADE 

EDİLMEMESİ, TARAFIMIZDAN İÇERİĞİNİN BİLİNMEMESİ,  TANIĞIN VİCDAN MUHASEBESİ 

YAPARAK ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞ OLMASI, YANILTILMAMIZA, TANIĞA SORU SORMA VE  

SAVUNMA HAKKIMIZIN DA AÇIK BİR ŞEKİLDE İHLALİNE SEBEP OLMUŞTUR. Tanığın bu yazılı 

beyanları gerekçeli kararın 2532. sayfasından başlayarak, 2553. sayfasına kadar devam eden 

bölümde yer almaktadır.  

75.celse tutanağının, tanığın “yazılı beyanları” nı sunması ile ilgili kısmı aşağıdadır; 

 “..Ben de 28 Şubat süreci ile ilgili bugün sizlere dosya içinde takdim ediyorum.”  

Mahkeme Başkanı : “YAZILI BEYANLARINIZI.”  

Tanık Şevket KAZAN : “ YAZILI BEYAN OLARAK TAKDİM EDİYORUM.”  

Mahkeme Başkanı : “Zaten ……üç …. Halinde”  

Tanık Şevket KAZAN : “Elimdeki özetlerden de kısaca hep beraber hatırlamaktan da fayda 

olacağını düşünüyorum…”   

Mahkeme gerekçeli kararında, tanığın 75.celsedeki sözlü  beyanından hiçbir alıntı 

yapmadan, doğrudan  bilgi sahibi olmadığımız savunma hakkı tanınmamış “yazılı beyanı”na atıf 

yaparak kararına dayanak aldığından, tanığın mahkemedeki  geçerli beyanı ile çelişen ve tanık 

tarafından ifade edilmeyen  tüm yazılı beyanlarını kabul etmediğimizi ve hukuka aykırı delil 

niteliği taşıdığını beyan ederiz.   

MAHKEMENİN GEREKÇELİ KARARINDA DAYANAK ALDIĞI, MGK ÜYESİ DE OLMAYAN TANIĞIN 

YAZILI BEYANININ BÜYÜK BİR KISMI  DOĞRUDAN GÖRGÜ VE BİLGİSİNE DAYALI OLMADIĞI, 

DUYUM VE YORUMLARDAN OLUŞTUĞU DA ANLAŞILMAKTADIR.  

 

Bu nedenle, tanığın 75. Celsede ki beyanı esas alınmakla birlikte, yazılı beyanı arasındaki  

temel çelişkiler ortaya konulmuştur;  Madde başlıklarında “Gerekçeli Karar” şeklinde ifade edilen 

kısımlar, tanığın mahkemede ifade etmediği, ancak mahkemenin yazılı beyanından alıntı yaptığı 

hususlardır. 
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1) B.ORAKOĞLU’NUN GETİRDİĞİ SÖZDE DARBE HAZIRLIĞI BELGELERİ HAKKINDA; 

 

75.Duruşma Tutanağı s.4-5 : Yine bu süreç içerisinde demin de işaret ettim çünkü önemli 

olduğu için tekrar ifade etmek istiyorum. Bir askeri yetkili dedi ki beyanatları devam ediyor. 5 

MAYIS VEYA 6 MAYIS GÜNÜ İÇİŞLERİ BAKANI MERAL AKŞENER BENİ ARADI. Abi nerde abi böyle 

böyle elime bir belge geçti . Bu belgeyi mutlaka önce sizinle görüşmemiz lazım sonra Erbakan 

hocaya iletmemiz lazım. Peki nerede görüşeceğiz hakim evi var biliyorsunuz . Kendisine hakim 

evine gelmesine söyledim . O saatte hakim evine geldi ve belgeyi gösterdi. 5 MAYIS TARİHLİ BİR 

GENELGE VE ALTINDAKİ İMZA ÇEVİK BİR'İN İMZASI Tabi iç güvenliği ilgilendiren doğrudan 

doğruya hükümeti ilgilendiren içişleri bakanlığını ilgilendiren görevler bunlar. Ama bir 

bakıyoruz ki bütün orada bu konular ile asker görevlidir. Takip edecek gidecek dinleyecek. (…) 

 

Böylece biz anladık ki ve ben belgeyi aldıktan sonra doğrudan doğruya Erbakan hocamıza 

geldim. Hocam dedim bu belge işi darbeye doğru götürecek. Darbeye doğru götürecek. çünkü 

önemli olan herkesin kendi vazifesini yapmasıdır. Devletin jandarması var. DEVLETİN POLİSİ 

VARKEN BU GÖREVİ DOĞRUDAN DOĞRUYA KARA KUVVETLERİNE MENSUP ZEVATIN YAPMASI, 

elbette üzücü bir durumdu 

 

75.Duruşma Tutanağı s.4-5: Sanık Çevik BİR: “Efendim sayın Şevket Kazan'la yakın 

ilişkilerimiz olmuştur, kendisinin buradaki ifadeleri nedeniyle kendisini kutluyorum, teşekkür 

ediyorum. Yalnız bir küçük nokta ilave etmek istiyorum, o da herhalde kendileri de 

hatırlayacaklardır. 5 Mayıs tarihli belgede benim imzamı söyledi ama bunda bir yanlışlık var. 5 

Mayıs tarihli belge deniz kuvvetleri komutanlığının belgesiydi. Deniz kuvvetleri komutanı 

kurmay başkanın imzası vardı. Bunu söylemek istiyorum, teşekkür ediyorum kendilerine 

saygılarımı sunuyorum. ” 

 

NOT: B.Orakoğlu’nun dönemin içişleri bakanı Meral Akşener’e getirdiği, resmi emniyet 

arşivine kayıt edilmemiş,  üretilmiş  şüpheli  sözde belgeler (raporlar vs) bulunan dosya ile askerin 

hükümete karşı bir darbe hazırlığı içinde olduğu algısı oluşturulmuş, pompalanmıştır. Belgelerin 

sızdırılması, iletilmesi, içerik ve  belge sayıları, belgelerdeki çelişkiler ve algı yaratılması   ile  ilgili 

detaylı açıklama ve tespitler  dilekçemizin   “40.”  maddesinde yapılmıştır.  

 

2) HÜKÜMETİN İSTİFASI KONUSUNDA  ZORLAMA, TEHDİT, CEBİR VE ŞİDDET İÇEREN 

SÖZ YA DA DAVRANIŞA MUHATAP OLMADIĞI YÖNÜNDEKİ  BEYANI;  

 

75.Duruşma Tutanağı s.4-5 : “Mahkeme Başkanı : “Şevket bey doğrudan bu yargılanan 

sanıklarla ilgili tutamıyorsunuz şu an belki de HERHANGİ BİR SİZE YÖNELİK BİR HÜKÜMETİN 

İSTİFASI KONUSUNDA TEHDİT İÇEREN SÖZ VEYA DAVRANIŞ VEYA DOLAYLI YOLDAN SİZE GELDİ 

Mİ? YANİ Bİ MUHATAP OLMA DURUMUNUZ OLDU MU?”  

 

Tanık Şevket KAZAN : “HAYIR MARUZATIM BUNDAN İBARET “  

 

Mahkeme Başkanı : “Peki şikâyetçi misiniz davaya katılmak istiyor musunuz? 
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Tanık Şevket KAZAN : “Hayatımın en zor kararıdır. Hayatımın en zor kararıdır. Yani bu dosya 

için şikayetçi olmak. Ama herkes vazifesini yapacaksa benim vazifemi yapmam lazım. çünkü ben 

adalet bakanlığı yaptım . Dolayısı ile adalet bakanlığında adalet bakanlığında ADALET NEYSE 

ONU GERÇEKLEŞTİRDİM. Ben hakim evinden gelen yemeklerin parasını cebinden verdim. Bu 

ikramdır diye düşünmedim. Hiçbir zaman varlık peşinde koşmadım. Nasıl İstanbul’dan buraya 

gelip eşimin dairesinde evinde oturuyorsam, şu anda yine onun evinde oturuyorum. Benim tek 

iftiharım şudur evimden çıkarım camiye giderim camiye giderken arkamdan konuşurlar. Ne 

konuşurlar ne yaptığımı ne ettiğimi ne bilirler. BU ADAM DOĞRU ADAMDIR DERLER. Bu bana 

yeter, maruzatım bu kadar daha fazla istemiyorum.” 

 

 Mahkeme Başkanı: “Peki yani şikayetçi misiniz, değil misiniz şey olarak somut olarak, kesin 

olarak sizden bir şey alayım.”   

 

Tanık Şevket KAZAN: “BEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM. ”   Demektedir.  

 

Ancak,  mahkeme,  şikayetinden vazgeçen,  HÜKÜMETİN İSTİFASI KONUSUNDA TEHDİT 

İÇEREN SÖZ, YA DA DAVRANIŞA DOLAYLI DA OLSA MUHATAP OLUNMADIĞI  YÖNÜNDE AÇIK 

BEYANI OLAN TANIĞIN, BÇG yapılanması vasıtasıyla hem hükümetin ve hem de hükümeti 

oluşturan ortakların fiziği ve kimyası üzerinde etkili olan cebir, şiddet ve tehdit unsurlarının 

tamamının uygulandığını ifade ettiğinden söz ederek kararına dayanak alımştır.  MAHKEMENİN 

YAZILI BEYANA DAYANAN BU DELİLİ TANIĞIN AÇIK BEYANI KARŞISINDA GEÇERSİZDİR, HUKUK 

DIŞIDIR. KARARA DAYANAK ALINAMAZ. Kaldı ki,tanığın bu iddiasının, BÇG yapılanmasının somut 

hangi unsurunun, hangi eylemi ile nasıl gerçekleştirildiği yönünde doğrudan kendi görgü ve 

bilgisine dayanarak somut  belgesi ile açıklayamadığı gibi, mahkemedeki beyanı ile çelişmektedir. 

MAHKEME İSE BU ÇELİŞKİYİ GİDERMEMİŞTİR.   

 

Mahkemenin tanığın yazılı beyanından alıntı yaparak, yaptığı hukuka aykırı 

değerlendirmesi aşağıdadır;  
 

G.K. s. 3406; “54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Adalet Bakanı Mağdur Şevket Kazan 

18/02/2015 tarihli yazılı beyanında; İşte o dönemde darbe ile ilgili kumpasların oluşturulmasından 

birinci derecede sorumlu bu organize BÇG yapılanması vasıtasıyla hem hükümetin ve hem de 

hükümeti oluşturan ortakların fiziği ve kimyası üzerinde etkili olan cebir, şiddet ve tehdit 

unsurlarının tamamı uygulanmıştır. Hükümetin istifasının esas ve yegâne nedeni budur." şeklinde 

beyanda bulunarak istifa gerekçesi açıklamıştır.” 

 

Mahkemenin  Gerekçeli karar  2732.sayfasında “Deliller” kısmının 38.sırasında saydığı 

Şevket Kazan’ın ”Refah Gerçeği” adli kitabının 3.cildinin 502 sayfasında; 
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Tanık, mahkemenin iddiasına cevap verir gibi “Oysa gerçek hiç de öyle değildi” ifadesi ile 

başladığı anlatımında Erbakan’ın istifasının herhangi bir baskı ve dayatma sonuncu değil, 

tamamen iki parti arasında önceden imzalanmış bir protokol gereği olduğunu açıklamaktadır.  

 

3) MGK KARARLARI İLE İLGİLİ  MUTABIK KALINDIĞI YÖNÜNDEKİ BEYANI;  

 

75.Duruşma Tutanağı s.4-5 : Her neyse Erbakan hocamız zannediyorum gece saat 11 12 

sıralarında başbakanlığa geldi . Biz de zaten kendisi bekliyorduk. çok üzgün olduğunu söyledi ve 

özellikle milli güvenlik kurulu milli güvenlik kurulu kararlar ,milli güvenlik kurulu kararını elinize 

aldığınız zaman, ana sayfa 4 maddeden ibarettir. Ana sayfa 4 maddeden ibarettir ama bir ek 

vardır. Bu ekte de hükümete 18 tane yapılması lazım gelen, görev sayılmıştır konulmuştur ve 

bunları uygulayacaksınız. Erbakan hocamız başlangıçta 3 -4 gün bu milli güvenlik kurulu kararına 

imza atmayı biliyorsunuz yanaşmadı.”  

 

Mahkeme Başkanı : “4 madde konusunda mutabık kalmışsınız galiba“  

 

Tanık Şevket KAZAN : “Efendim“  

 

Mahkeme Başkanı : “4 madde konusunda “  

 

Tanık Şevket KAZAN : “4 MADDE KONUSUNDA MUTABAKAT VAR . Milli güvenlik 

kurulu kararı denmiş imzalar onların adına atılmış . O 18 madde milli güvenlik kurulu kararının 

eki. Ha o ekle de ilgili olarak başbakanlık ,irtica konusuna tehalük ettiği için ,başbakanlık bütün 

bakanlıklara bilhassa içişleri bakanlığına, adalet bakanlığına nelere dikkat edilmesi lazım geldiği 

hususunda nelerin araştırılması lazım geldiği hususunda açıklamalar kondu. Bendeniz adalet 

bakanı olarak o gelen talimatta önerilen hususlarnelerse hepsini harfiyen yerine getirdim. 

İçişleri bakanımız Meral Akşener yeni bakan olmuştu ama gerçekten o da kendi üzerine düşen 

görevleri yaptılar gerçekleştirdiler ve böylece bir sükunet devresine girmiş olduk.”  Demektedir. 
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TANIK BU BEYANI İLE MGK KARARLARI ÜZERİNDE MUTABIK KALINDIĞINI, ZORLA DİKTE 

EDİLMEDİĞİNİ  DE KABUL ETMİŞTİR.  

 

Tanığın 4 madde üzerinde mutabık kalındığı dediği 406 sayılı MGK Kararının 4.maddesi 

aşağıdadır;  

 

4. Bu görüş ve değerlendirmeler sonucunda;  
 

a. Türkiye'de Şeriat hukukuna dayalı bir İslam Cumhuriyeti kurmayı amaçlayan aşırı dinci 
grupların, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimize karşı oluşturdukları çok 
yönlü tehdidin önlenmesi amacıyla; EK-A'daki tedbirlerin kısa, orta ve uzun vade içerisinde 
alınmasının Bakanlar Kurulu’na bildirilmesine, 

 
    b. 2945 Sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanununun 9. maddesine uygun olarak, 

MGK Genel Sekreterliği tarafından; EK'te belirtilen tedbirlere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları ile 
Bakanlar Kurulu Kararı haline getirilmeyen uygulamaların, sonuçları hakkında belli süreler 
içerisinde Başbakan, Cumhurbaşkanı ve MGK'na bilgi verilmesi kararlaştırılmıştır. 

 

 
 

 Tanığın 406 sayılı MGK kararının mutabık kalındığını ifade ettiği 4. Maddesi ile;  kısa orta 

ve uzun vade içerisinde alınması gereken tedbirleri içeren Ek 18 maddenin  Bakanlar kuruluna 

bildirilmesine  ve  EK'te belirtilen tedbirlere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları ile Bakanlar Kurulu 

Kararı haline getirilmeyen uygulamaların, sonuçları hakkında belli süreler içerisinde Başbakan, 

Cumhurbaşkanı ve MGK'na bilgi verilmesi üzerinde de mutabık kalındığını ifade etmektedir.   

 

4)  İFTAR YEMEĞİNİN, “TARİKAT ŞEYHLERİNE İFTAR” OLARAK RANTİYECİ MEDYA 

TARAFINDAN LANSE EDİLDİĞİ BEYANI; 

 

75.Duruşma Tutanağı s.4-5 : “Tanık Şevket KAZAN” “Ondan sonra 13 aralık 13 ocak tarihiydi 

zannediyorum iktidarda olan bir başbakan sıfatıyla Erbakan hocamız ilahiyat fakültesi dekan ve 

öğretim üyelerine diyanet işleri başkan ve üst düzey yöneticilerine bir iftar vermeyi ki daha önce 

de her yıl verirdi bunu. Planladı ve bu iftar zannediyorum 13 ocak tarihinde verildi. Bilim 

adamlarının katılmış olduğu bu iftar, tarikat şeyhlerine iftar olarak rantiyeci medya tarafından 

lanse edildi” Demiştir.  

 

Öncelikle ne iftar yemeği ne de sonraki gazete manşetleri BÇG nin bir ilişki yoktur.   

 

Dönemin Başbakanlık Halkla İlişkiler Başkanı ve Tansu Çillerin Basın Müşaviri  Mehmet Bican 

“28 Şubattan bu güne bakmak” isimli kitabının 32.sayfasında;  Refah Partisinin AYM de açılan 

kapatma davasına gerekçe olan bu konuda Erbakan yaptığı savunmasında, tarikatçıların Halkla 

İlişkiler Başkanlığı tarafından davet edildiğini, düzenlenen listeden haberi olmadığını ileri sürdüğü, 

ancak kendisinin o dönemde Başbakanlık Halkla İlişkiler Başkanı olduğunu ve ve davetten haberi 

olmadığını belirtmektedir. Ancak, bu savunma dahi, tanığın ifadesinin gerçeği yansıtmadığı, 

katılanların bir kısmının tarikat şeyhleri olduğu, bilim adamı olmadığı  zaten anlaşılmaktadır. Kaldı 

ki, sarıklı cüppeli tarikat mensubu şahısların Başbakanlık Konutuna Polis eskortu eşliğinde girişleri 

ve şeyh-şıh isimleri hala medya da ve internet haber sitelerinde görüntüleri ile aynen yer 
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almaktadır.  Mahkemenin delil olarak dosyaya koyup incelediği “M.Ali Birand’ın  “Son darbe 28 

Şubat” “Kitabın ve belgeselinde de bulunmaktadır.  Mehmet Bican’ın kitabının  32.sayfasından 

alıntı aşağıdadır;  

 

         
 

5) (ALİ KALKANCI-FADİME ŞAHİN-ACZMENDİLER KULLANILDIĞINA YÖNELİK) BENİM 

YAZMIŞ OLDUĞUM 'REFAH GERÇEĞİ' KİTABINDA BUNLARIN HİÇBİRİSİ YOKTUR.” 

 

75.Duruşma Tutanağı s.21 : “Sanık Alican Türk. “Efendim sayın bakanım da adalet bakanlığı 

yapmış birisi olarak, gerçekten bu insanların silahlı kuvvetler tarafından kullanıldığına, istismar 

edildiğine, silahlı kuvvetler tarafından ortalıkta bir spekülasyon oluşturmak amacıyla toplumun 

manipüle edilmesi amacıyla kullanıldığına ilişkin kesin bilgileri var mı? Bir bakan olarak yani bu 

zaman gazetesinin haberine dayanarak değil, gerçekten bir bilgisi var mı onu öğrenmek 

istiyorum, saygılar.”  

 

Tanık Şevket KAZAN: “BENİM YAZMIŞ OLDUĞUM 'REFAH GERÇEĞİ' KİTABINDA BUNLARIN 

HİÇBİRİSİ YOKTUR.” 

 

6) YAZILI BEYANDA YER ALAN ; TSK YETKİLİLERİNİN BİRİNCİ TEHDİT İRTİCA OLSUN 

DİYE BASKI YAPTIKLARI YÖNÜNDE İFADESİ VE ÇELİŞKİSİ;  

 

Mahkeme tanığın yazılı beyanına atıf yaparak G.K.s.3495’de “3.C.17. 54. Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti Adalet Bakanı mağdur Şevket Kazan'ın 03.10.2012 tarihli beyanında 1996 

Yılı Aralık ayı sonunda Milli Güvenlik Kurulu toplantısında TSK yetkililerinin birinci tehdit irtica 

olsun diye baskı yaptıkları yönünde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır”  Demektedir. 

                       

Bu ifade bir çok yönden gerçek dışıdır. Tanık MGK üyesi değildir. MGK’da bir baskı 

yapıldığına dair gözlemi olamaz. Ancak bu ifade doğru da değildir. Mahkeme bu ifadenin  doğru 

olmadığını delil olarak dosyaya koyduğu, 28 Şubat MGK kararı ve  MGK toplantı tutanağından 

zaten bilmektedir. Mahkeme bildiği bir gerçeğin aksine, bu ifadeyi üstelik Cebir-Şiddet unsuru 

olarak ileri sürmüştür.  

 

406 SAYILI KARARDA;  İRTİCA TEHDİDİNİN BİRİNCİ TEHDİT OLARAK KABUL EDİLDİĞİ 

YÖNÜNDE BİR HÜKÜM YOKTUR.  
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406 Sayılı MGK kararı ile EK-A sında bulunan 18 maddelik "Rejim Aleyhtarı İrticai Faaliyetlere 

Karşı Alınması Gereken Tedbirler" ve MGK Basın bildirisinde “İrtica Tehdidinin birinci öncelikli 

tehdit durumuna geldiği” ya da “tehdit önceliklerinin görüşüldüğü” yönünde tek bir ifade 

yoktur. 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısı, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ve belgede yer alan 

tehdit önceliklerinin değerlendirilme toplantısı değildir. MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGESİ VE 

TEHDİT ÖNCELİKLERİ 31 EKİM 1997 TARİHİNDE YAPILAN MGK TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLMÜŞ 

VE ARALIK 1997 TARİHİNDE BAKANLAR KURULU KARARI İLE “İRTİCA TEHDİDİ” PKK İLE EŞ 

SEVİYEDE BİRİNCİ ÖNCELİĞE ALINMIŞTIR. 

 

Mahkeme tanığın bu gerçek dışı yazılı ifadesine dayanarak,  bir sözde cebir-şiddet unsuru 

yaratmış olsada;  4 maddelik 406 sayılı MGK Kararının ve Eki olan 18 maddenin hangisinde, hangi 

ifade ile irtica tehdidinin ilk sıraya alındığını, MGSB de değişiklik önerildiğini ve hükümete tavsiye 

edildiğini MGK toplantı tutanağındaki kimin hangi konuşmasının bu tehdidin ilk sıraya alınması 

için baskı oluşturduğunu açıklayamamıştır.   

                                            

7) HÜKÜMET PROTOKOLÜ VE İSTİFA;  BİZ SÜREÇ DOLDUĞU ZAMAN HÜKÜMETTEN 

AYRILDIK.   

 

75.Duruşma Tutanağı s.4-5 : Biz Tansu Çiller ile hükümet protokolü yaptık. 4 maddelik bir 

hükümet protokolü. Bunun dördüncü maddesinde hükümet ortağı olarak ,kimin ne kadar 

hükümette kalacağı maddesi var.Biz prensip olarak yani Refah partisi olarak 2- 2, 2 sene biz 

yapalım 2 sene siz yapın şeklinde ısrar ediyorduk. Çillerde 1 1 1 1 olsun diye ısrar ediyordu. Tabii 

uzun görüşmelerden sonra hükümeti kuracağız.uzun görüşmelerden sonra, hükümet protokolüne 

2 -2 koyduk ama protokolü Tansu Çiller imzalamadı. Erbakan’a da imzayı götürecektik. Tansu 

Çiller telefon ediyor protokolün imzalandığı günün sabahı bana telefon ediyor Şevket bey böyle 

böyle bu protokolde 1 1 1 1 yapalım bizim teklifimizde 2 yıl, biz yapalım böyle bir bir bir bir 

deyince o zaman birinci yılın sonunda taraflar otururlar konuşurlar, ikinci yılın sonunda erken 

seçime gitme kararına varırlarsa birinci yılın sonunda başbakanlığa Tansu Çiller gelir 

                                               ***** 

 

75.Duruşma Tutanağı s.4-5 : “İşte bu maddenin uygulanması hususunda ısrar edince Tansu 

hanım gerçekten vefalı bir hanımdı. Hem Erbakan Hoca’ya hem biz arkadaşlarına fevkalade 

saygılı bir insandı. O nedenle biz onun dediğini yerine getirelim dedik ve nitekim süreç 

dolduğu zaman, biz hükümetten ayrıldık istifamızı verdik.” 

 

TANIK 1 1 1 1 ANLAŞMASI GEREĞİ (her yıl dönüşümlü Başbakanlık) VE TANSU ÇİLLER’İN 

TALEBİ İLE HÜKÜMETTEN  İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTIR.   

  

8) 28 ŞUBAT KARARLARININ BAKANLAR KURULUNDA GÖRÜŞÜLMESİ VE ÖNCESİNDE 

YAPILAN TOPLANTI İLE İLGİLİ BEYANLARI;   

 

Mahkemenin tanığın yazılı beyanından yaptığı alıntıda;  

 

G.K. s. 2537:  “28 ŞUBAT KARARLARININ BAKANLAR KURULU'NDA GÖRÜŞÜLMESİ 
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Başbakanlığın 14 Mart 1997 tarihli gizli-kişiye özel yazısı, dağıtım plânında yer alan birimlere 

veya kurumlara gönderilmeden önce Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarının 

müzakere edildiği bir bakanlar kurulu toplantısı yapılmıştır. Bu toplantının tutanağı gizlidir. Buna 

rağmen bu tutanak, 28 Şubat 2011 ve 1 Mart 2011 tarihlerinde Taraf Gazetesinde manşetten 

yayınlanmıştır. 

 

28 Şubat kararlarının görüşüldüğü Bakanlar Kurulu toplantısından önce Başbakan 
ERBAKAN ve Başbakan Yardımcısı ÇİLLER bir araya gelerek 45 dakikalık bir toplantı yaptı.  
 

Yapılan bu toplantıda, "bu kararları uygulamazsak askerler tarafından darbe yapılacağı 

konusunun dile getirildiği, bunun üzerine bir orta yol bulunarak bu kararların bakanlar 

kurulunda tartışmaya açılmadan sadece okunması konusunda uzlaşma sağlandığı" hususu, 

konunun hassasiyetini vurgulamak için bizlerle paylaşılmıştır. Bakanlar Kurulu toplantısı bu 

hassasiyete dayalı gerçekleşti. Toplantıda, 28 Şubat MGK kararları bakanlara okundu ve bu 

MGK kararlarının irtica ile mücadele için tavsiye niteliğinde kabul edildiği ifade edildi . Daha 

sonra da MGK'nın aldığı tavsiye kararlarının ekinde yer aldığı 14 Mart 1997 tarihli yazının 

Başbakanlık tarafından Anayasa'nn, T.C. Devletinin Demokratik, Laik, Sosyal bir hukuk devleti 

olması temel ilkeleri çerçevesinde gereği için bakanlıklara, bilgi için de Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreterliği'ne ve MGK Genel Sekreterliğine gönderilmesi kararlaştırıldı.”  Denmektedir.  Tanığın 

75.celsede bu yönde bir beyanı yoktur.  

 

Ayrıca; Tansu Çiller’in 18.07.2017 tarihli 89. Celsedeki  beyanında Bakanlar Kurulu 

toplantısından önce böyle bir toplantının yapıldığını ve bu yönde bir karar alındığını  

doğrulayan bir ifadesi  yoktur. Aksine, kendileri için önemli olanlarını, doğru bulduklarını 

uygulamaları gerektiğini ifade ettiğini ve uyguladıklarını, bir kısmını da uygulamadıklarını ifade 

etmektedir. Tansu Çillerin bu beyanı, Tanık Şevket Kazan’ın yazılı beyanındaki iddia ile 

çelişmektedir.  89.celse tutanağından alıntı aşağıdadır;  

 

"Ben o toplantılarda çok şey söylemiş olabilirim bir kere birincisi o toplantıların tavsiye kararı 

olduğunu söylediğime eminim çünkü Milli Güvenlik Kurulları tavsiye kararıdır ve bu güvenlik kurulu 

toplantılarının tavsiye kararı niteliğinde olanlarının bizim için önemli olanlarını uygulamamız gerektiğini 

ve bunların bazılarının doğru olduğunu da söylemişimdir biz sonuç itibariyle hükümet olarak orada bizim 

için doğru olanlarını uyguladık ancak örneğin imam hatip okullarının kapanması (…) imam hatip 

okullarını örneğin kapatmadık..”  

 

9) TANIĞIN TÜRK-İŞ, TESK, DİSK, TOBB ve TİSK İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARINDAN 

ÇARPITILARAK CEBİR-ŞİDDET UNSURU ÜRETİLMİŞTİR. 

 

Mahkeme tanığın yazılı beyanında yer alan bir ifadeye atıfla G.K. s. 3495’de ; 

 

“3.C.18. 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adalet Bakanı mağdur Şevket Kazan'ın 

03.10.2012 tarihli beyanı sırasında ibraz ettiği TÜRK-İŞ, TESK, DİSK, TOBB ve TİSK ortak basın 

açıklaması Ankara 21 Mayıs 1997 başlıklı belgede hükümete yönelik olarak "Tarih halkın 

özlemlerini cevap veremeyen siyasilerin hüsran örnekleri ile doludur... Ülke içinde gerginlik 

yaratan kutsal dini duygularımızı siyasi çıkar malzemesi yaparak halkımızı kamplara bölmeyi 

amaçlayan kişisel ve partisel çıkarlarını ön plana çıkararak ülkemizin hiçbir sorununa çözüm 
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getiremeyen bu hükümetin yerine birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek sorunlarımızı çözecek bir 

çözüm hükümetinin iş başına gelmesini bekliyoruz." şeklinde ifadelerde bulunulduğu 

anlaşılmıştır.”   Diyerek,  bu ifadeyi cebir-şiddet unsuru olarak kararına dayanak almıştır.  

 

Mahkeme gerekçeli kararında;  tanığın mahkemede TÜRK-İŞ, TESK, DİSK, TOBB ve TİSK ortak 

basın açıklaması ile ilgili bir beyanda bulunmuş ve bu sırada bu basın açıklamasını da aynı anda 

mahkemeye ibraz etmiş gibi bir izlenim yaratarak, tanığın yazılı beyanındaki bir ifadesine atıf 

yapıp değerlendirme yapmıştır.  Ancak tanık, mahkemede   TÜRK-İŞ, TESK, DİSK, TOBB ve TİSK gibi 

kuruluşların yaptığı basın açıklaması ile ilgili bir beyanda bulunmamış, hatta mahkeme 

başkanının  bu kuruluşlarla ilgili  sorduğu soruya, BÇG den bağımsız ve ilişkisiz olarak cevap 

vermiş ve  ardından  hükümetin istifası konusunda tehdit içeren söz veya davranışlara muhatap 

olmadığını da“HAYIR” cevabı ile ifade etmiştir.    

 

Tanık Şevket Kazan’ın 75.Duruşma Tutanağı sayfa 8 de bulunan beyanı aşağıdadır;  

 

Mahkeme Başkanı : “EVET BEYANINIZDA VAR BU TOBB ,DİSK,TÜRK-İŞ TESK  

“ Tanık Şevket KAZAN : “Efendim”  

 

Mahkeme Başkanı : “GİBİ KURUMLARIN ARANIZDA TÜRKİYE ODALAR BİRLİĞİ DİSK TÜRKİŞ 

GİBİ BİR TAKIM KURUMLARIN BİR ARAYA GELDİĞİNİ SÖYLÜYORSUNUZ BU KONUDA BİR ŞEY 

SÖYLEMEK İSTER MİSİNİZ”  

 

Tanık Şevket KAZAN: “Evet 18 Haziran’da şimdi bakın biz hükümeti değiştireceğiz de nasıl 

değiştireceğiz Tansu Çiller başkan olacak. Biz daha bir yıl kalmışız e sözleşmemiz 2- 2 nasıl 

değiştireceğiz değiştirmemiz lazım çünkü ortağımız, biz 160 milletvekili ile geldik 160 milletvekili 

164 olduk ama doğru yol partisi üzerinde yoğun çalışmalar yapıldı .içerden dışarıdan yoğun 

çalışmalar yapıldı. milletvekillerini istifa ettirmek için 130 milletvekili ile geldik Sayın başkan bu 

konuştuğum tarihlerde 115'e düşmüştü. Bizi istifaya sokan sıkıntı buydu. Biz 160, o 115- 275- 

275 yolun tam ortası, eğer iki milletvekili daha istifa etse. Biz elbette bir gensoru ile kolayca 

hükümetten düşürülürüz. O nedenle bütün bu sıkıntılı günler geldi geçti . Keşke olmasaydı 

diyorum. Bu değerli arkadaşlar içerisinde arkadaşlarım var.  

 

Mahkeme Başkanı : “Şevket bey doğrudan bu yargılanan sanıklarla ilgili tutamıyorsunuz şu an 

belki de herhangi bir size yönelik bir hükümetin istifası konusunda tehdit içeren söz veya 

davranış veya dolaylı yoldan size geldi mi? yani bi muhatap olma durumunuz oldu mu?”  

 

Tanık Şevket KAZAN : “HAYIR MARUZATIM BUNDAN İBARET “ Demiştir.   

 

Mahkemenin sanıklardan gizleyerek ve usüle aykırı olarak kabul ettiği tanığın yazılı 

beyanından çekerek çıkardığı ifadelerinden, üstelik tanık beyanının aksine  cebir-şiddet unsuru 

üretmesi hukuk dışıdır.  

 

DYP Milletvekli Hasan Ekinci’nin ifade ettiği gibi; Toplumsal demokrasi de var ve anayasal hak 

elbette ki. Tenkit hakkı yok mu, eleştiri hakkı yok mu, demokrasiye katılım hakkı yok mu?. Yani bu 
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demokrasi bu Cumhuriyet kimsenin tekelinde değil.  Her toplumsal tepkiye, bunlar darbe için 

yapıyor diye suç icat etmek demokrasi ve hukuk devleti ile bağdaşmaz.  

 

E. MÜŞTEKİ HASAN EKİNCİ ( DYP Genel Başkan Vekili);  

 

      O dönem DYP Genel Başkan vekili olan, sanıklardan şikayetçi olmadığını  ve katılma talep 

etmediğini ifade eden müşteki Hasan Ekinci’nin  Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28.10.2014 

tarihindeki beyanı, 54. Hükümetin baskı ya da tehditle istifa etmediğinin  MGK kararlarının baskı 

ile aldırmadığının, bizzat kendi girişimi ve şahitliğinde hükümet protokolünün 1 yıla indirip buna 

bağlı olarak Başbakan Erbakan’ın istifanın gerçekleştiğinin,  dolayısı ile atılı suçu iskat eden önemli 

ve açık delildir;  Öncelikle müştekinin mahkemedeki beyanlarından alıntıları hatırlattıktan sonra 

değerlendirme ve sonuç kısmına geçilecektir;   

 

Müşteki Hasan Ekinci Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28.10.2014 tarihindeki 

beyanında; 

 

1) HÜKÜMETİN İSTİFASI KONUSUNDA ASKERLER TARAFINDAN ZORLAMA, TEHDİT, 

CEBİR VE ŞİDDET İÇEREN SÖZ YA DA DAVRANIŞTA BULUNULMAMIŞTIR.  

G.K.s.2284; "Ben Doğru Yol Partisinin genel başkan vekili idim. Refah Yol hükümeti ile 

hükümet kuruluşunun başından sonuna kadar, partiyi temsilen protokolun hazırlanmasında ve 

istifa dönemine kadar partinin genel başkan vekili idim.” 

 

G.K.s. 2284; “…hükümetin devamı süresince, Refah Partisinin seçimlerdeki söylemleri 

doğrultusunda, belediyelerde ve diğer yerlerde bazı olaylar oldu ve sayın Erbakan’da tabi ilk 

seyehati Libya’ya oldu. Libya lideri ile birlikte olan o şeyi, daha sonra Ramazan’da Çankaya’da 

bir şeyi toplamış olması ve Sincan’da belediyenin İran Büyükelçisini de çağırarak orada bazı 

şeylerde bulunulması, bunlar tabi toplumun önünde olduğu için toplumda bir rahatsızlık 

yarattı. (..) Toplumun hemen hemen her kesiminde bir hoşnutsuzluk başladı. Eyvah Türkiye 

nereye gidiyor diye bir endişe başladı. Bu endişe her kesimde vardı.Askerde de vardı sivil toplum 

örgütlerinde, Beşli insiyatif dediğimizde vardı, işadamlarında vardı, halkta vardı. Hemen hemen 

toplumun her kesiminde. Bunlarda zaman içerisinde, bir toplumsal tepkileri büyük boyutlara 

getirmişti. O kadar çok ileriye doğru gitmişti ki, Ankara’da, İstanbul’da, Türkiyenin her yerinde 

kontrolsüz ve organize olmayan ışıklar yanıyor sönüyor apartmanlarda. Toplumsal tepki 

oluşmaya başladı. Tabi biz bunlardan Doğru Yol Partisi olarak son derece rahatsız oluyorduk 

çünkü taban bizi rahatsız ediyordu, biz de Refah Partili yöneticilere aman ne yapıyorsunuz, dikkat 

edin işte bunları yapmıyalım, yapmayın toplum geriliyor filan, diyoruz ama kontrol altında 

tutulamadı. Bundan da sayın Erbakan mutlu değildi, gayet iyi biliyorum Fakat Türkiye’de bir 

toplumsal gerilim oluştu.” 

 

G.K.s.2288:  "İfadenizde şöyle bir beyanda bulundunuz, dediniz ki sayın Erbakan'la anlaştık ya 

siz çekilin ya da siz çekilmezseniz biz 15 Haziran tarihli Meclis Gurup Toplantısında istifamızı 

açıklayacağız. Sizi ve sayın genel başkanınız Tansu Çiller hanımefendiyi böyle bir karar almak 

için asker kanadından bir baskı bir yönlendirme, bu kararı almaya zorlama şeklinde bir 

davranış oldu mu?" şeklindeki soru üzerine;  
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KESİNLİKLE NE BANA NE DE TANSU ÇİLLER'E BU YAPILMIŞTIR. Hatta sayın Erbakan'a 15'inde 

biz çekileceğiz dediğim şeyi sayın Çiller bile ya çok ileri gittin yani fazla şey yaptın, keşke bunu 

demeseydin yani üzüldü ama ben tecrübemle görüyorum ki toplum gergin bunu aşağı çekme 

görevi ifade ettiğim gibi hükümetindir.” 

 

G.K.s.2287:  Ben isterdim ki burada o beşli İnsiyatif dedikleri ön çekenler. O zaman 28 Şubat 

şeylerinde o işin sivil kanadında önçeken o Beşli İnsiyatif'ti. Ben isterdim ki o paraları yatıran 

işadamları, ben isterdim ki kim bu şeyin içine girmişse burada olsun. ŞİMDİ GÜNAH KEÇİSİ 

BİRİLERİNİ YAPIN, YAPMAK NE VİCDANA, NE AKILA NE ŞEYE SIĞMAZ. Devir teslimde Karadayı 

ne dedi biliyor musunuz? Sayın Ekinci biz darbelerle anılmak istemiyoruz. Onlar artık geride 

kaldı. Biz Silahlı Kuvvetler olarak darbeye karşıyız. O bana o zaman ne darbe var ne bilmem ne 

var. Orada samimi hemde Kuvvet Komutanlarının yanında söyledi. Ya şimdi gelip o şöyle o böyle 

yapmış. Dediğim gibi bakıyorum belgeler birbirine karışmış, ne belgesi ya? Belge melge, 

belgeler sonrada bilmem yok tek nüshaymış iki nüsha yok numaralı olmuş yok olmamış böyle 

şey mi olur yani. Burada mağdur olan Tansu Çiller'dir, mağdur Doğru Yol Partisidir, onun genel 

başkanıdır ve de o partinin genel başkan vekiliydim onun için mağduruz. 

 

2) 28 ŞUBAT DARBE DEĞİLDİR, DARBE PARANOYASI YARATILMIŞTIR.   

 

G.K.s.2285; “ŞİMDİ DARBE MARBE DİYORLAR, DARBEYİ YAŞAYAN BİLİR. Darbenin ne 

olduğunu ben bilirim, 7 yıl yasaklı olduk ve genç bir bakan olarak saat 10’a kadar bakandık saat 

11’de darbe oldu ondan sonra vatandaş olduk darbe bu. Hükümet düştü şimdi bu olayda 

hükümet yerinde Başbakan yerinde ama olaylar hat safhada burada yaptığımız iş şu oldu ben 

sayın Çiller’e dedim ki; sayın Çiller bu iyiye gitmiyor. Yani çözüm yeri hükümettir, biz ya bu işi 

bir şeye bağlayalım ya seçime gidelim ki seçime gidilemez, niye?Bir koalisyon çıkmış, yeni 

seçimden çıkılmış o parlementodan seçim çıkmaz. Peki hükümet kurulmaya çalıştı, en son kurulan 

hükümet bu.” 

 

G.K.s.2286; “BİR DARBE PARANOYASI YARATILDI. DARBE YOK, DARBE PARANOYASI 

YARATILDI. Toplumda yaratıldı, kurumlarda yaratıldı, heryerde yaratıldı. Ve dolayısıyla böyle 

sıkıntılı bir döneme girdik.” 

 

G.K.s. 2287; “.. dolayısıyla şimdi ben dinleyince bu şeyleri bakıyorum ihtilal olmuş, ya darbe e 

bu ne darbesine benziyor bugünün demokratik bir eylem gösterdiğiniz zaman, yürüdüğünüz 

zaman darbe yapacaktı. E bu onun gibi birşey yani. Bilmem ne yaptı darbe oldu yani. Hayır 

darbe el koymadır. Ha ben 1980'de sayın Demirel'e şunu sordum: Beyefendi bunlar darbe yaptı 

tamam e sen başbakansın bir evrak bulamadın mı ya istihbarat sana bağlı. Hasan darbeci evrak 

bırakmaz, darbeci yazılı birşey bırakmaz. Ancak belge darbeden sonra düzenlenir. BENİM 

KANAATİM 28 ŞUBAT BİR DARBE DEĞİLDİR, DARBE PARANOYASI YARATILMIŞTIR. Herkes yaptı, 

herkes içinde. 

 

G.K.s.2290-91: “sonuç itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde çoğunluğu olmayan bir 

azınlık partisinin liderine Demirel tarafından yeni hükümeti kurma görevinin verilmesi bir darbe 

midir? Darbe paranoyası olarak mı adlandırılması lazım? Yoksa tamamen Anayasa ve kanunlara 

uygun bir hükümet değişimi midir?"şeklindeki soru üzerine;  
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G.K.s.2291 "Psikolojik harp taktiği yürütüldü mü?" şeklindeki soru üzerine; Ben söyledim 

psikolojik harpten çok TOPLUMDA BİR DARBE PARANOYASI YARATILDI. SAYIN ERBAKAN KANLI 

MI GELECEĞİZ KANSIZ MI GELECEĞİZ LAFI TÜRK SİYASETİNDE OTURDU BU. Yok şurada söyledi 

yok burada söyledi önemli değil. Yani keşke söylemeseydi. 

 

Sayın Demirel’in Başbakan adayını atama yetkisi var. Sayın Demirel onun da herhalde bir 

hesabı vardı ki Tansu Çiller’e vermedi ve nitekim de mecliste bu istifalardan sonra ekseriyeti 

buldu hükümeti kurdu. Ve sonra da o hükümet ilk defa parlementoda hükümet düşürüldü. O 

hükümet düşürüldü, darbe yok Neye benziyor biliyor musunuz? Bu toplumsal tepkiler ha bunlar 

darbe için yapıyor. Ya toplumsal demokrasi de var Anayasal hak elbette ki. Ha sonra efendim 

falan paşa niye konuştu. O falan paşaya sen oy kullandırıyor musun? Demokrasiye iştirak 

ediyor mu, tenkit hakkı yok mu, eleştiri hakkı yok mu, demokrasiye katılım hakkı yok mu? Şimdi 

böyle bakacaksınız. Yani bu demokrasi bu Cumhuriyet kimsenin tekelinde değil.” 

 

3) İKİ YILLIK DÖNÜŞÜMLÜ BAŞBAKANLIĞI BİR YILA İNDİRDİK. 

 

G.K.s.2286 : “Ben en son sayın Çiller’e dedim ki bak biz ya bu hükümetten çekilelim veyahut 

da biz iki yıllık dönüşümlü başbakanlık işini bir yıla çekelim, belki bir yıla çektiğimiz zaman size 

başbakanlık geçince belki bu tepkiler, bu gerginlik azalır. Doğru dediler bunu yapalım” 

 

G.K.s. 2286-87: “Ve dedim ki hocam bu gerginliği indirmenin tek yolu var. Ya toptan istifa 

edeceğiz hükümet olarak edeceksiniz. VEYAHUT DA PROTOKOL GEREĞİ İKİ YILI BİR YILA 

İNDİRECEĞİZ, BU KONUŞTUĞUMUZ TARİH 13 HAZİRAN’DIR. Bu ne bir yerde kaydı var, ne zaptı 

var bir tek eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, bir ben, birde rahmetli Erbakan bilir Tansu Çiller. 

Ve dolayısıyla ben birçok şeyleride söyledim ona ve birden kalktı, baktım bu istifa şeyi yok. Biz 

15’inde Doğru Yol Partisinin gurup toplantısı var. Bu gurup toplantısında biz hükümetten çekilme 

kararı alacağız sayın başbakan. Eğer siz istifa etmezseniz biz 15 Haziran günü gurup 

toplantısında çekilme kararı alacağız. Bunu deyince şöyle bir düşündü ve kalktı dedi ki sayın 

Ekinci ayın 18’ine kadar gereği yapılacaktır dedi ve toplantı bitti. Dışarı çıktık Şevket Kazan’da 

dışarı çıktı, Şevket Kazan bana sarıldı. Ya Hasan’cım biz uzunca bir süredir uğraşıyoruz yani 

bunu şeyi nasıl çekeriz. Böyle bir değişim olsa acaba bu gerginliği aşağı çeker mi? Toplumsal 

gerginliği aşağı çeker mi? Valla başka çaresi yok yani eğer istifa etmezse biz çekileceğiz.” 

 
G.K.s.2287;  “ Ondan sonra basında duyuyoruz, buradaki konuşmaları iki gün izledim SANKİ 

BİRİLERİ İSTİFA ETTİRMİŞ BİRİLERİ BİLMEM NE YAPMIŞ. YOK BÖYLE BİR ŞEY. YANİ GERÇEK DIŞI 

BEYANLAR NEREDEN UYDURULUYOR? BUNUN EN GÜZEL ŞAHİDİ SAYIN ŞEVKET KAZAN’DIR. 

Dediğim gibi çok memnun oldu benim bu ikna şeyimden dolayı. Ben ihtilal olacak demedim. 

Bu toplumsal gerilimi indirelim sayın başbakan.” 

 

4) MGK’DA İRTİCA İLE MÜCADELE KARARI İLK DEFA ALINMIYOR, GEÇMİŞTE DE 

OLMUŞTUR, HER BAKANLAR KURULUNA DA TAVSİYE EDİLMİŞTİR. 

 

G.K.s. 2285;  “Halbuki irticayla mücadele kararları Milli Güvenlik Kurulunda ilk defa 

alınmıyor. Her Güvenlik Kurulunda mutlaka ya ikinci sırada idi ya üçüncü sırada veya birinci 

sırada. Geçmişte de olmuştur bunlar hep. Her bakanlar kuruluna da tavsiye edilmiştir Birinci 
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derecede bu ve çok maddeli ve çok kapsamlı bir karar alındı Milli Güvenik Kurulunda alınan 

kararlar bazısı yönetmeliklerle kamu kurumlarına bildirilir, bazısı eğer yasayla olacaksa 

parlemantodan çıkarılır ve bu safhada hükümet kararnameyle değil veya bir kanunla değil. Eğer 

yönetmeliklerle tebliğlerle yapılacaksa bunları kendi kurumlarına vermiştir. Eskiden de bu böyle 

olurdu her kurum irticayla mücadele veya şununla mücadele bununla mücadele. O kurum o 

konuda kendi içerisinde çalışma yapardı, yani yeni bir şey değil ve bu safha da Genelkurmayda 

da Batı Çalışma Gurubu kuruldu. Ama kurumların hepsinde de bu konuda çalışma yapıldı ve bu 

safhada çok kimse mağdur edildi. Bunu gayet iyi biliyorum. Yani yalnız Orduda değil, yalnız şu 

kurumda bu kurumda değil hemen hemen bütün kurumlarda bu genelgelerle, bu Milli Güvenlik 

Kurulu kararları doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.” 

 

5) HÜKÜMET KURMA GÖREVİNİ MESUT YILMAZA VERMESİ İÇİN ASKERLER 

TARAFINDAN CUMHURBAŞKANINA  ZORLAMA, BASKI MANEVİ CEBİR YAPILMAMIŞTIR.  

 

G.K.s. 2288; " Asker kanadından, ya da toplumun bir başka kesiminden sayın Çiller'e 

verilmemesi hükümeti kurma görevinin Mesut Yılmaz'a verilmesi konusunda Cumhurbaşkanına 

bir baskı, bir zorlama, bir cebir hissi manevi cebir de olsa böyle bir his siz hissettiniz mi böyle bir 

şey duydunuz mu?"şeklindeki soru üzerine;  

 

HAYIR KESİN Sayın Çiller'in askerlerle o terör mücadelesinden dolayı ilişkileri iyiydi. Onlar da 

seviyordu yani hiç katiyen.Tansu Çiller'e ne söylense bana söyler medyaya verilecekse ne 

yapılacaksa ben yaparım.  KESİNLİKLE YOK.” 

 

6) ERBAKAN 28 ŞUBAT KARARLARINI İMZALAMIŞTIR. BU KONUDA MUTABAKAT 

VARDIR.  

 

G.K.s.2289-90: “ Erbakan 28 Şubat kararlarını imzalamıştır. İmzaladıktan sonra da Tansu 

hanımla konuşarak yasayla olanları yasa çıkartalım, yönetmeliklerle olacakları da talimat verelim 

denmiştir. Yani bu konuda da mutabakat var.Hayır hiç kimsenin baskısı yok. 

 

7) DYP MİLLETVEKİLLERİNİN İSTİFASI MESUT YILMAZ’A GÖREV VERİLİNCE BAŞLADI. 

SANIKLARDAN ŞİKAYETİM YOK. KATILMAKTA İSTEMİYORUM.  

 

G.K.s.2288-89. "İstifa eden 47 milletvekili ilk istifası hangi tarihte olmuştur hatırlayabiliyor 

musunuz?" şeklindeki soru üzerine;  

 

Bir defa biz hükümet olunca Refah Yol hükümeti kurulunca bundan hoşnut olmayan az 

miktarda arkadaşımız oldu ve ayrıldılar, iki veya üç. O bu 47'nin içinde değil. Bu bahsettiğimiz 

çözülme görev Mesut Yılmaz'a verildikten sonra noksanını tamamlasın diye bir zamanda verildi 

orada. Ve o istifalar o vaadler bizim partiyi ikiye böldü. Düşünebiliyor musunuz? Kurdurulan 

belki Cindoruk'un başkanlığındaki partiye 22 kişi gitti o 22 kişiden de bakan yapıldı, Anap'a 

gidenlerden de bakan yapıldı ve büyük bölümü de bizden giden bakanlar yapıldı. Sanıklardan 

şikayetim yok. Katılmak da istemiyorum. 
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8) BİR GENERALİN YAĞLI KAZIK İFADESİ TEHDİT DEĞİL HAKARETTİR.  

      

G.K.s.2290:  "Meral Akşener’e 28 Şubatta aktif rol alan bir generalin yağlı kazığa oturturuz 

demesi bu kadar politik tecrübesi olan bir kişi olarak bu bir tehdit midir? " şeklindeki soru üzerine; 

elbette ki çok yakışıksız, çok kötü bir söz. Yani belki de hiç söylenmemiş Cumhuriyet tarihinde bir 

söz. Bunu kabul etmek mümkün değil, Tehdit midir değil midir? Bir defa her şeyden önce 

yakışıksızdır, böyle bir şey denmişse. Yani tehdit değil hakaret.” 

 

9) DEMİREL; TANKLAR NİYE VAR HASAN TABİKİ YÜRÜYECEK. 
 

G.K.s. 2291;  " Sayın Demirel’e dedim ki efendim 11 Eylül günüydü herhalde, İçişleri Bakanına 

dedim ki ya tanklar geliyormuş Polatlı’dan sağdan soldan. İçişleri o zaman Orhan bey, Ya sayın 

Ekinci canla başla terörle mücadele ediyor askerimiz, peki bu tanklar nedir? Demirel dedi 

tanklar niye var Hasan. Tabii ki yürüyecek. 

 

F. TANIK TURAN TAYAN (Refah-Yol Milli Savunma Bakanı).  

 

1) MGK DA HERHANGİ BİR İMA YOLU DAHİ OLSA HERHANGİ BİR ELEŞTİRİ, TENKİT, 

TEHDİT HERHANGİ BİR DAVRANIŞLA KARŞILAŞMIŞ DEĞİLİM. 

 

76.celse duruşma tutanağı s.2: “Tanık Turhan TAYAN: BU KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ 

SIRASINDA GAYET MEDENİ, GAYET BEŞERİ, GAYET SAYGIN, AŞAĞI YUKARI 9.5 10 SAAT 

MÜZAKERE CEREYAN ETMİŞTİR.Bu müzakereler sırasında cumhuriyet hükümetinin üyeleri olarak 

bendeniz herhangi bir ima yolu dahi olsa herhangi bir eleştiri, tenkit, tehdit herhangi bir 

davranışla karşılaşmış değilim.  

 

Tabi ülkede özellikle Refah Yol hükümetinin kurulması öncesi başlayan bir takım siyasi 

iklimdeki gerginlik kurulduktan sonra da devam ediyordu. Toplumda, sivil toplum örgütlerinde, 

meslek kuruluşlarında, medyada çeşitli kurum ve kuruluşlarda özellikle rejim karşıtı davranış ve 

hareketlerden duyulan endişeler konuşuluyordu bunlar da Milli Güvenlik kurulunda 

konuşulmuştur. 

 

“28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu anayasal kuruluş olan Milli Güvenlik Kurulu 

toplantısında ülkede cereyan etmekte olan bir takım gerginliklerin konuşulduğu, müzakere 

edildiği ve bu müzakere sonunda da bu gerginliklere sebebiyet veren hususlarda alınması gereken 

tedbirlerin dönemin hükümetine tavsiye edilmek üzere 18 maddeden oluşan bir tedbirler 

manzumesini kabul ettik. Ve hükümete bildirdik ben de o hükümetin üyesiyim. Ve bu tedbirlerin 

13 mart 1997 de bakanlar kurulunda müzakeresi yapıldı, görüşmeler yapıldı ve 14 martta da 

merhum Başbakan Sayın Necmettin Erbakan'ın tüm bakanlara bir yazı ile gerekli 

tedbirlerin,kararların alınması konusunda bir talimatı intikal etmiştir.'' 
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2) KİMSE DE BANA DÖNEMİN MİLLİ SAVUNMA BAKANI OLARAK AYRIL İSTİFA ET, 

ÇEKİL FİLAN ŞEKLİNDE HİÇ KİMSE BANA HERHANGİ BİR BEYANDA HERHANGİ BİR TELKİNDE 

BULUNMAMIŞTIR. 

 

76.celse duruşma tutanağı s.3 :  “Tanık Turan Tayan “Benim daha önce Milli Eğitim Bakanı 

olarak Milli Güvenlik Kurulu'na bazı sonuçlarım vardı özellikle 8 yıllık kesintisiz temel eğitim 

doğrultusunda.Dolayısıyla o günün şartları içerisinde ülkenin odaklığı konuların tartışılması 

dışında herhangi bir konu, herhangi bir davranış, herhangi bir telkinle karşılaşmadım. KİMSE DE 

BANA DÖNEMİN MİLLİ SAVUNMA BAKANI OLARAK AYRIL İSTİFA ET, ÇEKİL FİLAN ŞEKLİNDE HİÇ 

KİMSE BANA HERHANGİ BİR BEYANDA HERHANGİ BİR TELKİNDE BULUNMAMIŞTIR bulunmasına 

da kesinlikle zaten izin vermem. Dolayısıyla şu anda söyleyebileceğim bu sayın Başbakan'ın 

talimatı bütün bakanlıklar tarafından yerine getirilmiştir,kendi bağlı birimlerine intikal ettirilmiştir 

ve bu çalışmalar devam ederken de hükümet ayrılmıştır, istifa etmiştir.'' 

 

3) BU MGK TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLEN HUSUSLAR DAHA ÖNCE MGK TOPLANTISINDA 

TARTIŞILMIŞ KONULARDIR. BU TOPLANTIDA ELİMİZE HİÇBİR TASLAK HİÇBİR ÖN YAZI 

GELMEMİŞTİ. MÜZAKERELERİN 10 SAATE YAKIN SÜRMESİNİN SEBEBİ DE BU. 

 

76.celse duruşma tutanağı s.5-6 : Bir kısım sanıklar müdafi Avukat Aykanat Kaçmaz:''Sayın 

Tayan,28 Şubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında iddia makamının ve 

müştekilerin bir iddiası var o da şu,''Askerler ve 28 şubat sürecinin mimarı olduğu iddia edilen Batı 

Çalışma Grubu ,bir iddiaya göre 23 bir iddiaya göre 24 maddelik bir ellerinde liste vardı bu 

kararların listesiydi kararlardı ve Milli Güvenlik Kurulu üyelerine bu kararları dikte ettirdiler . 

Hazır kararların imzalanmasını ve kabul edilmesini sağladılar'' diye bir iddia var.  Şimdi size 

sormak istiyorum bu toplantı öncesinde taraflardan birinin getirdiği hazır daha önceden 

hazırlanmış bir Milli Güvenlik Kurulu kararı var mıydı yoksa o kurulda bir takım tartışmalarla 

taraflar bir takım fikirlerini öne sürüp özgür iradeleriyle bir Milli Güvenlik Kurulu kararı mı 

çıkarttılar?'' 

 

Tanık Turhan TAYAN:'' BU MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLEN 

HUSUSLAR DAHA ÖNCE OCAK AYI MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISINDA TARTIŞILMIŞ 

KONULARDIR. Yani her Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ilgili güvenlik ve istihbarat 

kurumlarının ülke çapındaki gelişmelerle ilgili verdiği bilgiler doğrultusunda Ocak ayında bu 

ortamda yaşanan birtakım olumsuzlukların değerlendirilip bu konuda alınması gereken tedbirlerle 

ilgili tartışmalar konuşmaların yapıldığı toplantılardır .Hatta sayın cumhurbaşkanımıza 

Genelkurmay Başkanlığı yaşanan olumsuz gelişmelerle ilgili brifing verdiği ve yaşanan 

olumsuzluklar hakkında yapılması gerekenler konusunda bir müzakerenin yapıldığı sayın 

cumhurbaşkanı Demirel tarafından da açıklanmıştı. 

 

Daha sonra 28 Şubat'ta bu konularla ilgili daha detaylı, daha tahsilatlı daha spesifik 

müzakerelerin yapılması öngörüldü ve bu çerçevede 28 Şubat toplantısında bu konular ele alındı 

ama BU TOPLANTIYA ELİMİZE HİÇBİR TASLAK HİÇBİR ÖN YAZI GELMEMİŞTİ, müzakerelerin 10 

saate yakın sürmesinin sebebi de bu konuların orada ortaya atılıp müzakere edilip ne yapılması 

konusunda bir fikir etrafında toplanabilme çalışmasıydı .DOLAYISI İLE BEN BÖYLE BİR HAZIR 
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METİN''ŞUNU ALIN İMZALAYIN'' ŞEKLİNDE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM, BÖYLE BİR ŞEY 

HİSSETMEDİM .Hiçbir güç de bana böyle bir telkinde bulunamaz.'' 

 

76.celse duruşma tutanağı s.16 :  Tanık Turhan TAYAN: “… Yani Ocak ayında da Aralık 

ayında da her ay, her ay yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında devletin istihbarat 

birimleri güvenlik birimleri Milli Güvenlik Kuruluna sunuş yapar, ülkede ne oluyor ne bitiyor. 

Kaçakçılık nedir? Uyuşturucu nedir ? Efendim Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı ne gibi 

hareketler var, neler oluyor? Dış politikada ne gibi gelişmeler var. Ülkenin Milli Güvenliğini 

ilgilendiren konularda sunuş yaparlar. Bu sunuşlar gele gele gele birikti ve benimde bir 

beyanatım var. İrticadan şikayet ediliyor, bunlar devletle görüşülmeli İRTİCAYLA MÜCADELE DE 

EĞER YASAL EKSİKLİKLER VARSA, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BUNUN GEREĞİNİ 

YAPMALIDIR ŞEKLİNDE BEYANATIM VAR. Yani bunlar yasa talepleridir yasal çerçevede niyet 

açıklamasıdır. O BAKIMDAN OCAK AYINDA BAŞLADI, OCAK AYINDAN SONRA ŞUBATTA 

HAZIRLANDI ANLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİN LÜTFEN.' 

 

4) 28 ŞUBAT'TA ALINAN VE HÜKÜMETE BİLDİRİLEN BU KARARLAR 10 SAATLİK BİR SÜREÇ 

İÇERİSİNDE KALEME ALINDI. SONUNDA TASLAK ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA OKUNDU 

 

76.celse duruşma tutanağı s.22:  “Av. Hüsnü TUNA:... 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik 

Kurulu toplantısında gündeme getirilen ve hükümetin uygulaması istenilen maddelerin 

hafifletilmesi yönünde gayretiniz olduğu söyleniyor. Böyle bir gayretiniz oldu mu?' 

 

 Tanık Turhan TAYAN: '28 ŞUBAT'TA ALINAN VE HÜKÜMETE BİLDİRİLEN BU KARARLAR 10 

SAATLİK BİR SÜREÇ İÇERİSİNDE KALEME ALINDI. Tabi orada bir sekreterya var. Bu konuşmalar 

çerçevesini sekreterya yazıyor.' 

 

 Tanık Turhan TAYAN: 'Sekreter arkadaşımız bunları yazıya döküyor. Şimdi SONUNDA, 

TASLAK ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA OKUNDU. Oradaki ifadelerin bir kısmının değiştirilmesi 

konusu başta sayın Cumhurbaşkanı tarafından ifade edildi. Sayın Başbakan tarafından, merhum 

Başbakan tarafından ifade edildi, sayın Tansu Çiller tarafından ifade edildi. Benim de bir iki 

konuda dahlim olmuş olabilir. Şimdi tam olarak detayı hatırlamıyorum. Bunlar ifade tarzıyla ilgili, 

kullanılan kelimelerle ilgili, üslupla ilgili konuşmalardır. Dolayısıyla böyle bir çalışma olmuştur.' 

 

5) MİLLETVEKİLLERİNE İSTİFA ET BASKISI OLDUĞU GERÇEK DIŞIDIR 

 

76.celse duruşma tutanağı s. 7: Bir kısım sanıklar müdafi Avukat Aykanat Kaçmaz: ''Teşekkür 

ederim .İkinci sorum:Batı çalışma grubunun ve yüklenen suçun batı çalışma grubu faaliyetlerinin 

28 Şubat sonrasında hükümetin istifasından sonra da devam ettiği iddia ediliyor .Şikayetçilerin 

iddiaları da bu yönde .Şimdi Doğru Yol Partisi'nden istifa eden 45 milletvekilinden bahsedip soru 

sormak istiyorum .Bu milletvekillerinin istifasında bildiğiniz ya da duyduğunuz kadarıyla 

askerlerin ya da daha da öze indirgersek Batı Çalışma Grubunun bir desteğinin,telkininin ya da 

cebir ya da şiddetinin olduğuna dair görgünüz ya da duyumuz var mıdır?''  

 

Hiçbir batı çalışma gurubu üyesi kimse veya Genelkurmay Başkanı veya kuvvet 

komutanları bendenize veya mesai arkadaşım bakanlara hiç kimse bana gelip ''Falan komutan 
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bana istifamı telkin ediyor söylüyor tavsiye ediyor veya işte beni zorluyor gibi bir sitemini böyle 

bir serzenişini böyle bir üzüntüsünü duymadım, böyle bir şey görmedim .Bunlar fevkalade gayri 

medeni değerlendirmelerdi. Yani bir bakanla bir kuvvet komutanının veya bir asker arkadaşın bu 

konuda değerlendirme yapmasının kabul edilmesi mümkün değildir böyle bir şey hissetmedim 

.Öyle bir şey olsaydı önce bana telkin edilirdi bana söylenirdi.Herhangi bir şey de görmedim. 

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda da böyle bir serzeniş, böyle bir değerlendirme  ''BİZE BASKI 

YAPILIYOR BİZİM İSTİFAMIZ İSTENİYOR'' ŞEKLİNDE BİR KONU GEÇMEMİŞTİR ÖZEL 

GÖRÜŞMELERDE DE GEÇMEMİŞTİR. BAKANLAR KURULUNDA DA GEÇMEMİŞTİR. Sayın başbakan 

istifasını verdikten sonra da yaptığı değerlendirmede ''Mecburum, zordayım, istifa etmek 

mecburiyetindeyim'' gibi değerlendirme yapmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'na verdiği istifa 

dilekçesinden sonra sayın Cumhurbaşkanı niye istifa ediyorsun“ Ülkede bir gerginlik var bunu 

azaltmak için istifa ediyorum “gibi bir değerlendirme yaptığını hep beraber okuduk,gördük. 

BUNLARIN TAMAMEN GERÇEK DIŞI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM.'' 

 

6) BİR ASKERİ DARBE ENDİŞESİ HİSSETMEDİM. NE DÖNEMİN BAŞBAKANI, NE 

YARDIMCISI NE DE DİĞER BAKAN ARKADAŞLARIM RESMİ TOPLANTILARDA VEYA ÖZEL 

GÖRÜŞMELERDE BÖYLE BİR ENDİŞE İHSAS ETTİRMEMİŞLERDİR. 

 

76.celse duruşma tutanağı S. 9: Muhittin Erdal ŞENEL Müdafi Avukat Mehmet SEVER:''Sayın 

bakana benim bir sorum olacak çünkü önemli bir bakanlığı işgal ediyordu o tarihte önemli bir 

görevde bulunuyordu. 28 Şubat sürecinde bir askeri darbe havası var mıydı? Böyle bir şey 

hissetti mi ?'' 

Tanık Turhan TAYAN:'' BÖYLE BİR ŞEY HİSSETMEDİM. HİSSETTİRİLMEDİ. BÖYLE BİR NİYET 

İHSAS ETTİRİLMEDİ. Ve gayet saygın,hukuk çerçevesinde saygın bir ilişki içerisinde görevimiz 

tamamlanmıştır böyle bir şey görmedim.Ne bunu ne dönemin başbakanı,başbakan ne yardımcısı 

ne de diğer bakan arkadaşlarım resmi toplantılarda veya özel görüşmelerde böyle bir endişe 

ihsas ettirmemişlerdir.'' 

 

7) ÖYLE BİR ŞEY (DARBE) HİSSETSEYDİM SANİYE DURMAZ DERHAL İSTİFA EDERDİM. 

ÖYLE HERŞEY GEÇTİKTEN SONRA YORUMLAR YAPMAK, MAGAZİN YAPMAK DEVLET 

ADAMLIĞINA YAKIŞMAZ. 

 

76.celse duruşma tutanağı S. 20: Bir Kısım Müştekiler Vekili Av. Hüsnü TUNA: 'Şimdi sayın 

Meral Akşener hanım geçen günkü ifadesinde, 12 Haziran 1997 gecesi, ne zaman alacaklar bizi 

içeriye. Yani ne zaman darbe olacak diye bekliyorduk diye bir beyanda bulundu. O geceyi 

hatırlıyorsanız sizin de böyle bir beklentiniz var mıydı? Böyle milletvekillerinizi ya da bakanlarınızı 

böyle bir endişeye sevk eden hadise, olay, sebep neydi? Bilginiz var mı?' 

 

 Tanık Turhan TAYAN: 'HİÇ BÖYLE BİR BEKLENTİ İÇİNDE OLMADIM. Hiç böyle bir endişe içine 

düşmedim. Hiç böyle bir şey hissetmedim. Bana yansımış böyle bir olumsuzluk söz konusu değildir. 

Bunu iddia eden insanlar. BEN ÖYLE BİR ŞEY HİSSETSEYDİM SANİYE DURMAZ DERHAL İSTİFA 

EDERDİM VE BÜTÜN DÜNYAYA İLAN EDERDİM. Antidemokratik, hukuk dışı bir hareketi 

görseydim, çıkar bunu milletimle paylaşırdım. ÖYLE HERŞEY GEÇTİKTEN SONRA YORUMLAR 

YAPMAK, MAGAZİN YAPMAK DEVLET ADAMLIĞINA YAKIŞMAZ.' 
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8) “O KADINA SÖYLEYİN BİZ YUNAN KOMUTANLARINA BENZEMEYİZ'' BÖYLE BİR SÖZ 

BÖYLE BİR DEĞERLENDİRME BENİM YÜZÜME KARŞI YAPILMIŞ BÖYLE BİR BEYAN SÖZ KONUSU 

DEĞİLDİR. 

 

76.celse duruşma tutanağı S. 12: Müşteki Vekili Avukat Emrullah BEYTAR:''Güven Erkaya'nın 

bir asker bir diplomat isimli bir kitabı var.Onu okudunuz mu? 

 

Tanık Turhan TAYAN:''Okumadım.'' 

Avukat Emrullah BEYTAR:'' Şimdi sayın rahmetli Güven Erkaya o kitabında sizden epey 

bahsediyor ve dostane bir ilişkinin olduğunu da zikrediyor. (..) siz ve kuvvet komutanları artı 

hanımefendilerle beraber Gölbaşı'nda askeri tesiste bir yemek yiyorsunuz. O yemekte Güven 

Erkaya'nın ve diğer kuvvet komutanlarının dönemin başbakan yardımcısı Sayın Tansu Çiller'e 

yönelik '' O kadına söyleyin biz yunan komutanlarına benzemeyiz'' diye bir sözü sarf ettiler mi?'' 

 

Tanık Turhan TAYAN: ''HAYIR. BENİM BÖYLE BİR SÖZ BÖYLE BİR DEĞERLENDİRME BENİM 

YÜZÜME KARŞI YAPILMIŞ BÖYLE BİR BEYAN SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.'' 

 

9) ZAMAN ZAMAN YAPILAN TATBİKATLARDAN BİRİ BU SEBEPLE BİR BİRLİK İNTİKALİ 

OLDUĞUNU BASINA VERDİĞİM BEYANATTA İFADE ETTİM. BUNUN DIŞINDA BİR TEKZİP ETME 

İHTİYACI HİSSETMEDİM. 

 

76.celse duruşma tutanağı S. 14: “Müşteki Vekili Avukat Emrullah BEYTAR “Siz 4 Şubat'ta 

Sincan'da geçirilen tankların hangi sayıp ve sebeple geçirildiğine dair bi bilginiz oldu mu veya 

geçirilmeden önce size herhangi bir haber felan verildi mi?'' 

 

Tanık Turhan TAYAN:''HAYIR BANA HABER VERİLMEDİ HABER DE VERİLMEZ ZATEN. Ben 

sabahleyin öğrendim. Arkadaşlarıma sordum onlar da bana bir tatbikat sebebiyle birliklerin 

intikali olarak sundular söylediler. BEN DE BASIN BANA SORDUĞUNDA askeri tatbikat 

sebebiyle zaman zaman yapılan tatbikatlardan biri bu sebeple bir birlik intikali olduğunu ifade 

ettim BASINA VERDİĞİM BEYANATTA.'' 

 

Tanık Turhan TAYAN:'' Şimdi az önce ifade ettim bana sabahleyin soruldu ben de ilgililerden 

bilgi aldım ve bunun bir askeri tatbikat sebebiyle yapılan birlik intikali olduğunu öğrendim ve 

BASINA BUNU SÖYLEDİM. BUNUN DIŞINDA BİR TEKZİP ETME İHTİYACI HİSSETMEDİM. Benim 

görevim değil, bana bağlı değil. Askeri birlikler benden izin alarak veya bana bilgi vererek 

harekat,tatbikat,eğitim yapmazlar.'' 

 

10) REFAH PARTİSİNİN İÇİNDE BULUNACAĞI BİR HÜKÜMETİN YARATACAĞI SORUNLAR 

KONUSUNDA KAMUOYUNDA GENİŞ BİR KANAAT VARDI, ENDİŞE VARDI. BU ENDİŞEYİ 

GÖRMEMEZLİKTEN GELEMEYİZ. KANSIZ MI OLACAK? KANLI MI OLACAK? ŞEKLİNDE 

DEĞERLENDİRMELERİNİ BİR GERGİNLİK SEBEBİ SAYMAYACAK MIYIZ? 

  

76.celse duruşma tutanağı S. 17: Bir Kısım Müştekiler Vekili Av. Hüsnü TUNA: ' ..sayın Tayan 

bugünkü ifadelerinizde Refah Yol hükümeti döneminde yani 1996-1997' nin başlarını 

kastettiğinizi ben şey yapıyorum. Yoğun bir gerginlik havası vardı ve bunun izale edilmesi 
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gerekiyordu diye bir beyanınız oldu. O dönemde ki bu gerginliklere ilişkin bir kaç örnek verebilir 

misiniz? Neydi ortamı geren bu olaylar ve sizin hükümetin hafifletmesini ihtiyacı hissettiğiniz 

gerginliklerden bahsedebilir misiniz?' 

  

Tanık Turhan TAYAN: ' Böyle bir değerlendirme kısa bir kaç cümleyle yeterli olmaz. (..) Yani 

bir Cumhuriyet hükümeti üyesi, Kuvvet Komutanlarıyla ilgili omzu kalabalıklar diye beyanat 

verirse bu bir gerginlik sebebidir. 

 

 Tanık Turhan TAYAN: ' …. Refah Yol Hükümetinin kurulması öncesinden itibaren herkesin 

bildiği gibi Refah Partisinin içinde bulunacağı bir hükümetin yaratacağı sorunlar konusunda 

kamuoyunda geniş bir kanaat vardı, endişe vardı. BU ENDİŞEYİ GÖRMEMEZLİKTEN GELEMEYİZ. 

Doğrudur yanlıştır onlar siyasilerin, sosyologların inceleyip değerlendireceği bir hadisedir. Ama 

böyle bir gerginlik vardı, böyle bir sorun vardı. MERHUM BAŞBAKANIN KANSIZ MI OLACAK? 

KANLI MI OLACAK? ŞEKLİNDE DEĞERLENDİRMELERİNİ BİR GERGİNLİK SEBEBİ SAYMAYACAK 

MIYIZ?' 

 

 Bir Kısım Müştekiler Vekili Av. Hüsnü TUNA: ' Bunun kökenini araştırdınız mı acaba? Merak 

ettiniz mi? (….) Hayır, hayır mesela kendi görevinize giden hususları bile sormadığınızı 

söylüyorsunuz Genelkurmayda askerde dolayısıyla Erbakan hocanın kanlı mı olacak, kansız mı 

olacak sözlerinin doğru olup olmadığını  bir bakan olarak merak etmediniz mi hiç?' 

 

 Tanık Turhan TAYAN: ' BEN TELEVİZYONDA GRUP TOPLANTISINDA, BEN KENDİM DİNLEDİM 

GÖZÜMLE KULAĞIMLA KENDİM DİNLEDİM.' 

 

76.celse duruşma tutanağı S. 19:  “Tanık Turhan TAYAN: “Süreç içerisinde bir takım beyan  ve 

değerlendirmelerin ortaya çıkardığı gerginlik, Refah Partisiyle ortak hükümet kurma konusunda 

toplumda endişe yaratmıştır dedim. Tarih vermedim. Bir sene evvel demiştir, iki sene evvel 

demiştir, o gün demiştir ama bunlar bütün bir süreçtir. Bu birikim Refah Partisiyle ortak hükümet 

konusunda toplumda endişe yaratmıştır. Doğru Yol Partisi de böyle bir ortaklık kararını alırken çok 

düşünmüştür, çok zorlanmıştır. Kolayca olmamıştır. Refah Partisiyle ortak hükümet kurabilmek. 

Bunu arz etmeye çalıştım.' 

 

11) TOPLANTIDA BAŞBAKAN ERBAKAN’IN SIKINTIYA DÜŞEREK TERİNİN ARTTIĞINI, 

TERLEMESİNİ GEREKTİRECEK HERHANGİ BİR DURUM GÖZLEMLEMEDİM. 

 

76.celse duruşma tutanağı S. 19:  Bir Kısım Müştekiler Vekili Av. Hüsnü TUNA: “..sayın 

Başbakan merhum Erbakan o toplantının arasında ya da sonlarında basına yansıyan bir resmi 

olmuştu. Erbakan hoca biraz terlemiş vaziyetteydi. Tabi buram buram terlediğine ilişkin bir büyük 

başlıklarla verildi kamuoyuna. Acaba sayın rahmetli Erbakan'ın o toplantıda terlemesinin nedeni 

ile ilgili, hoca hasta filan mıydı? Yoksa çok zorlandığı için mi öyle bir şey hissedildi? Yani bu 

konuda gözleminizi alabilir miyim?' 

  

 Tanık Turhan TAYAN: 'Ben sayın merhum Başbakanın terlediğini veya sıkıntıya düşerek 

terinin arttığını, böyle bir gözlemim söz konusu değil. Ben burada oturuyorum beş sıra ötede 

sayın Başbakan oturuyor. Başbakanımızı terletecek, onu sıkıntıya sokacak hoş olmayan bir 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1304 / 1709 
 

 

ortam söz konusu değil. ONUN TERLEMESİNİ, RAHMETLİNİN TERLEMESİNİ GEREKTİRECEK 

HERHANGİ BİR DURUM GÖZLEMLEMEDİM.' 

 

12)  İÇ TEHDİT OLAN PKK YA YÖNELİK BRİFİNGLER  DEMOKTRATİK YOPLUM 

GEREKLERİNE AYKIRI OLMUYOR DA, DİĞER TEHDİT İRTİCA BİRİFİNGLERİ TOPLUMUN 

GEREKLERİNE AYKIRI OLUYOR (SANIK AV.AYKANAT KAÇMAZ). 

 

Bir Kısım Sanıklar Müdafi  Av. Aykanat KAÇMAZ : 'Teşekkür ediyorum. Sayın başkanım birkaç 

cümlelik bir açıklama yapacağım. Birkaç cümle ile sınırlı olacağını göreceksiniz. BİRİNCİSİ YARGI 

MENSUPLARINA GENELKURMAY'DA VERİLEN BRİFİNGİN VERİLMESİNİN SEBEBİ, YARGI 

MENSUPLARININ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNDEN GELEN TALEP ÜZERİNEDİR. Bu delilleriyle ilgili 

kişiler tarafından ortaya konuldu. Şimdi ülkemize yönelik iki tehdit olduğundan bahsettim. 

Bunlardan bir tanesi irticaydı. İrticaya yönelik Genelkurmay karargahında bazı 

bilgilendirmelerin, brifinglerin verilmesini demokratik  toplumun gereklerine aykırı görüyoruz, 

PKK'ya yönelik Genelkurmay'da brifing verilmesini, gazetecilerin helikopterlere bindirilip 

operasyon bölgelerine götürülmelerini, onlara Bekaya bile götürüldü bazıları. Uçaklara 

bindirildi, onlara karşı bir takım propagandaların yapılmasını ya da bilgilendirmelerin 

yapılmasını nedense hiç gündeme getirmiyoruz. BU DEMOKRATİK TOPLUMUN GEREKLERİNE 

AYKIRI OLMUYOR AMA O DÖNEM BİRİNCİ TEHDİT OLAN İRTİCAYA KARŞI BRİFİNGLERİN 

VERİLMESİNİ YA DA BİLGİLENDİRMELERİN YAPILMASINI DEMOKRATİK TOPLUMUN 

GEREKLERİNE AYKIRI GÖRÜYORUZ, teşekkür ederim.' 

  

G. TANIK MEHMET BİCAN (Tansu Çiller Basın Müşaviri).  

 

Tanık beyanına geçmeden önce; Tanık Mehmet Bican’ın “28 Şubat’ta Devrilmek” kitabı 

mahkemeye delil olarak sunulmuş ancak mahkeme bu delili incelememiş ve hakkında karar 

almamıştır. Tanığın beyanda bulundu 79. Celsede bu talep sanık Abdullah Kılıçarslan tarafından 

yapılmıştır;  

 

79..Duruşma Tutanağı s.36 : Sanık Abdullah Kılıçaslan : “Sayın Başkanım, dolayısıyla bu 

kitabın döneme tanıklık yapan hiçbir kimse tarafından da tekzip edilmeyen ve tanığında 

bütün gördüğü, duyduğu hususları yorum yapmaksızın yazdığı bir kitap olarak kayıtlara 

girmesini talep ediyorum. “ 

 

Başbakan Yardıncısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller’in Basın Müşaviri Tanık Mehmet Bican 

79.celdeki bayanında;  

 

Mehmet Bican: “Evet efendim, 28 Şubat’ta Devrilmek kitabım var.” Mahkeme Başkanı: 

”Evet, bu konuda ilgili bir şeyiniz neyse söyleyin, beyanda bulunun.” 

 

79..Duruşma Tutanağı s.13:  Tansu Çiller’i ve Refah liderini sayın Erbakan’ı o dönemde, 28 

Şubat döneminde tanımak benim için önemli bir olaydır. Tansu Çiller 1993 yılında DYP Genel 

Başkanlığı dolayısıyla Başbakanlık koltuğuna oturduğunda, hemen akabinde Başbakanlık 

Müşavirliği yapan birini yanına Basın Müşaviri olarak aldı ve Başbakanlık’tan Başbakan Yardımcısı 
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ve Dış İşleri Bakanı olarak gidene kadar yanında hizmet verdim, kadrolu devlet memuruydum. 

Devlet adabına uygun hareket ettim. Bildiklerimi söyledim.  

 

1) TANSU ÇİLLER MGK KARARLARININ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNİN  

TAKİPÇİSİ OLMUŞTUR. 

 

79..Duruşma Tutanağı s.13 : “ Tansu Çiller 28 şubat sürecinde, 28 şubat sürecinde 28 Şubat 

Milli Güvenlik Kurulu Kararlarının ve 406 sayılı kararın ve eklerinin İçişleri Bakanımızın 

yayınladığı uzunca genelgenin hep takipçisi olmuş sonuna kadar takipçisi olmuş hem 

Türkiye’deki toplantılarda kamuoyuna açık toplantılarda hem yurtdışı toplantılarda bunun 

savunmasını tek başına yürütmüştür. Hiçbir şekilde mesela onun söylediklerini , onun 

savunduklarını, Erbakan ve arkadaşları yapmamıştır. Ama 406 sayılı kararda yer alan 18 madde 

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan hususlar hep Tansu Çiller’in konuşmalarında söylem olarak 

ortaya çıkmıştır. Özellikle imam hatip liselerinin 4+4 haline getirilmesi konusunda büyük çaba 

harcamıştır efendim. Çünkü oda milli güvenlik kurulu kararının önemli maddelerinden biridir ve 

de laiklik ve de irticaya karşı mücadele kıyafet yasası anayasanın tastamam uygulanması 

Atatürk devrimlerine sahip çıkılması laiklik karşıtı görüşlerin takip edilmesi bunları hep Tansu 

Çiller takip etmiştir ve bunun örnekleri burada vardır efendim. (not: devamı aşağıda) 

 

2) TANSU ÇİLLER; MGK TOPLANTISINDA (ARADA)  TELEFON EDEREK BİZİM 

DÜŞÜNCELERİMİZİN DIŞINDA HİÇBİR ŞEY TARTIŞILMIYOR. SADECE VE SADECE BİZİM PARTİ 

TÜZÜĞÜMÜZDE BİZİM PROGRAMIMIZDA BİZİM İLKELERİMİZDE NE VARSA ONLARI 

KONUŞUYORUZ VE SONUÇLANDIRDIK DEMİŞTİR. 

 

Ben sadece birkaçını size ifade etmek istiyorum. Tansu Çiller 28 Şubat, Tansu Çiller 28 Şubat 

toplantısı devam ederken bende Dışişleri Bakanlığı konutunda onun konuta dönmesini 

bekliyordum. Telefon çaldı efendim. Toplantının çok uzun süreceğini bildiğimiz için bizde 

arkadaşlarla oturuyorduk. Beni istedi. Telefona çıktım Sayın Bican dedi ben içerde biraz 

bunaldım dedi hava almak için şu anda Sayın Demirelin özel kalemindeyim dedi yanımda da  

Resul bey var dedi Resulbey Resul Kalkan Tansu Çiller’in koruma amiriydi. Koruma müdürüydü 

başbakanlık koruma müdürüydü resmi adı. NASIL OLUYOR EFENDİM İÇERDEKİ TOPLANTI DEDİM 

ÇOK İYİ GİDİYOR SAYIN BİCAN DEDİ. TOPLANTIDA BİZİM DÜŞÜNCELERİMİZİN DIŞINDA HİÇBİR 

ŞEY TARTIŞILMIYOR. SADECE VE SADECE BİZİM PARTİ TÜZÜĞÜMÜZDE BİZİM PROGRAMIMIZDA 

BİZİM İLKELERİMİZDE NE VARSA ONLARI ONLARI KONUŞUYORUZ VE SONUÇLANDIRDIK DEDİ . 

Saat 18.30-19.00 sıralarıydı. basın bildirisi biraz sonra çıkacak. Ufak tefek bazı hususlar var sayın 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanımız Milli Güvenlik Kurulu başkanımız o taslağın son durumunu 

vermek istiyor tekrar konuşacağız dediama laiklik, Atatürk devrimleri cumhuriyetin 

dokunulmazlığı, irticayla mücadele, Avrupa Birliği, Kıbrıs yurt dışı ilişkiler özellikle 

Yunanistan’la ilişkiler Avrupa Birliğine Türkiye’nin kabulü konusundaki görüşler hepsi bizim 

istediğimiz durumda dedi. Sonra bunu bilesin diye sana söyledim, paylaştım dedi ve telefonu 

kapattı. Tansu Çiller bana neden telefon ediyordu efendim bizim şöyle bir özel durumumuz vardı. 

Basın müşaviri başbakan veya başbakan yardımcısı diyalogu. Bazı konuları bana anlatıyor, 

talimatı talimatını almadan telefonu kapatıyordu. Amacı şuydu bu bilgileri gazetecilere 

vermem  konusunda bu bilgileri gazetecilere vermem konusunda bana bazı tüyolar veriyordu. 

Ben de bunları gazetecilere anlatıyordum 
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Ama tabii Tansu Çillerin verdiği bu bilgileri gazetecilere aktarmam söz konusu değildi. 

Çankaya Köşkünde Milli Güvenlik Kurulu toplantısı devam ediyordu ve henüz bildiri 

yayınlanmamıştı sustum hiçbir gazeteciyle konuşmadım. Saat 1.00 e gelirken gece yarısından 

sonra Tansu Çiller yanında Meral Akşenerİçişleri Bakanımız ve de Turan Tayan Milli Savunma 

Bakanımız galiba Genel Başkan Yardımcılarından Hasan Ekinci olabilir veya bir başkası 

başbakanlık konutuna geldiler. İçeride milli güvenlik kurulu toplantısında konuşulan konularla 

ilgili bir müzakere yaptılar ve sonundaTansu Çiller onların yanında beni yanına çağırdı. Dedi ki 

hemen, pardon efendim özür diliyorum, geriye dönüyorum o sırada içeriye girerken toplantıya 

girerken özel kalem müdürü Akın İstanbullu’ya dedi ki bana dünya dünya liderlerinden 

bulabildiklerinizi telefonla bağlayın dedi. Akın İstanbullu, İtalya Başbakanını ve ABD Dışişleri 

Bakanını bağlayabildi çünkü saat çok gecikmişti diğer liderlere ulaşamadı Türkiyede saat 1.00 di 

gerçi orda da 12 falandı ama ulaşmak mümkün olmadı iki liderle konuştu. Tansu Çiller telefonda 

ve talimatı şuydu yarın öteki liderlerle konuşmaya devam edeceğim dedi. Tansu Çiller, tekrar 

dönüyorum efendim deminki sözlerime Tansu Çiller beni çağırdı ve dedi ki şimdi basına bir 

açıklama yapacağız dedi saat 1.00 sıraları falandı ve liderlerle Rodi İtalya Başbakanı ve 

Albright yaptığı ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı konuşmayı bana aktardı ve not tutmamı 

söylediben de not tuttum. O notları bir başbakanlık açıklaması haline getirerek o saatte önce TRT 

Haber Dairesi Başkanı Okay Göçer’i evinden telefonla kaldırarak yazdırdım daha sonra Anadolu 

Ajansı ‘na faksla geçtim ve hemen bu açıklamanın yayınlanmasını istedim. Ardından saat 3.00 

sıralarında aynı konuda Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü debir açıklama yaptı 

aynı mealde. Tansu Çiller orada şunu söylüyordu efendim dışişleri ve başbakan yardımcısı 

olarak. Milli Güvenlik Kurulumuz Türkiye’nin sorunlarını görüştü Milli Güvenlik Kurulu Türkiye’de 

anayasal bir kuruluştur hükümete tavsiyelerde bulunur hükümet bu tavsiyeleri yerinegetirir veya 

getirmez. Bu günkü toplantımızda 28 şubat toplantısında beklendiği gibi bir darbe söz 

konusunun olmadığını siyasiler olarak biz tespit ettik bu konuda  yurtdışı mihrakların müsterih 

ve rahat olmaları gerekir dedi. Bu mealdeki  açıklamayı ben gönderdim. Orada Avrupa 

Birliğinden Türkiye’nin hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini batıyla bütünleşmenin devamedeceğini 

NATO ile ilişkilerin devamlı artacağından söz etti ve bu bildiri ertesi günkü gazetelerde yer aldı 

efendim. Daha sonraki gazetelerde de yer aldı, televizyonlar da verdi ve hatta başlıklar 

iddianamenizde de yer almıştır sayın Savcının iddianamesinde ne darbe ne şeriat gibilerden 

gazete başlıklarını süsledi efendim ertesi günü. Şunu söylemek istiyorum efendim,  

 

TANSU HANIM BİR BAŞBAKAN VE BAŞBAKAN YARDIMCISI OLARAK TÜRKİYE BİR DARBENİN 

SÖZ KONUSU OLMADIĞINI MİLLİ GÜVENLİK KURULU KARARLARININ TÜRKİYE’NİN LEHİNE 

KARARLAR OLDUĞUNUN BİLİNCİ İÇİNDEYDİ BUNU KADİR ÇELİK’İN BİR TELEVİZYON 

PROGRAMINDA DA GÖRÜYORUZ, bunu imam hatip, milli eğitim reformu kanun tasarısında da 

görüyoruz ki hemen oraya dönmeliyim. (not: devamı aşağıda) 

 

3) BAŞBAKANLIĞA VEKALETİNDE LAİKLİK ZİRVESİ YAPILMASI EMRİNİ VERDİ. 14 NİSAN 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ VE EĞİTİM REFORMUNUN AYRINTILARI KONUŞULDU.  

 

O tarihte 28 şubat toplantısından sonra Sayın Erbakan bazı bakanlar ve kalabalık bir 

milletvekili grubuyla hacca gitmişti, Tansu Çiller de o gün başbakanlık koltuğuna başbakan 

vekili olarak oturduğunda ilk işi şuydu sayın yargıcım. İçişleri bakanlığında bir laiklik zirvesinin 
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toplanması emrini verdi, İçişleri bakanlığında Tansu Çillerin başkanlığında bütün valiler 

toplandılar. O toplantıda ben de vardım efendim açılışında gazeteciler de vardı bütün valiler 

adından da belli olduğu gibi laiklik zirvesinde Türkiye’nin laiklik ilkesinden dönemeyeceğini 

laikliğin cumhuriyetin temel ilkelerinin  zedelenemeyeceği konusunda görüşler sarf edildi. 

Tansu Çiller de ona uygun söylemlerde bulundu. Atatürkçülük , cumhuriyetimizin temel ilkeleri ve 

laiklik konularında sonra Meral Akşener İçişleri bakanı olarak toplantıya başkanlık etti ve toplantı 

iki üçgün sürdü. Tabii ki orada vilayetlerin çeşitli sorunları, terör sorunu da görüşülmüştü ama asıl 

görüşme laiklik zirvesi adı altında Milli Güvenlik Kurulu kararınınve içişleri bakanlığının  14 

Nisan genelgesinin ayrıntılarının masaya yatırılması konusuydu ve bu yapıldı. Aynı gün çok 

enterasandır efendim aynı gün bakanlar kurulu toplandı veya bir ertesi gün bakanlar kurulu 

toplandı. Başbakan Tansu Çillerin başkanlığında Mehmet Sağlam milli eğitim bakanına talimat 

vermişti. Tansu Hanim bakanlar kuruluna milli eğitim reformunu hazırladığımız milli eğitim 

reformunu getireceksin dedi ve brifing vereceksin gerçekten ana milli eğitim yasasından çıraklık 

kanununa kadarhükümleri ihtiva eden milli eğitim ve zorunlu eğitim tasarısı bakanlar kurulunda 

görüşüldü Mehmet Sağlam ayrıntılı açıklamalarda bulundu ve imzaya açıldı. Bütün DYP li 

bakanlar bunu imzaladılar. Tansu Çillerde imzaladı ama bir tek REFAH lı milletvekili pardon 

bakan imzalamadı onların gerekçeleri belki doğruydu sayın başbakanımız burada yoklar 

onların gıyabında imzalamak istemiyoruz hac dönüşünde imzalarız dediler. Bu basına intikal 

etti. Tansu Çiller ya bu kanun çıkacak ya çıkacak dedi efendim. Bu bazı gazetelerin  

manşetlerinde aynı bu söylemle yer aldı ve bunun sonuna kadar da peşinden gitti.  ZORUNLU 

EĞİTİM YASASININ PEŞİNDEN GİTTİ. 

 

Aynı Mehmet Sağlam yıllar sonra meclis kürsüsünden böyle bir tasarıyı hazırlamadığını böyle 

bir reform tasarısından haberi olmadığını bakanlar kurulunda görülülmediğini meclis kürsüsünden 

başkanlık kürsüsünden hem de başkan vekili olarak açıkladı. Ben de kendisine bir mektup yazıp 

biraz önce söylediklerimi hatırlattım kendisine cevapvermedi. Yalanladı. Oysa okadar ilgi 

çekmiştiki imam hatip liselerinin orta kısımlarının kapatılması DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal REFAHlı bazı milletvekilleri ve Türkeş küpür 

burada yanılmıyorumdur inşallah bir teklif hazırladılar efendim 406 sayılı kanunda yer alan 

hükmün yasalaşması için, için bir teklif hazırladılar ve Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmak 

üzere hazırladılar sonra kadük oldu tabii Tansu Hanımın hazırladığı kanun  tasarısın da Erbakan 

hazırlamış olmasına rağmen o da gerçekleşmedi biliyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum efendim, 

TANSU ÇİLLER BANA TELEFON ETTİĞİ SAATLERDE TOPLANTI ÇOK İYİ GİDİYOR BİCAN BİZİM 

İSTEKLERİMİZ BUNLAR BİZİM ÖZLEMLERİMİZ DİLE GETİRİLİYOR. MİLLİ GÜVENLİK KURULU BİZİM 

İSTEKLERİMİZİ KARARLAŞTIRIYOR BURADA DEMESİNDEN SONRA FEVKALADE BİR ÇALIŞMAYLA 

O 406 SAYILI KANUNDAKİ HÜKÜMLERİN TAKİPÇİSİ OLAN KİŞİDİR EFENDİM. Ama sonra, sonra 

olanları hep beraber gördük vebiliyoruz . Sayın yargıç bu kadar."  

                                                  ***** 

79..Duruşma Tutanağı s.24 : Müştekiler Vekili Avukat Muhammet Emin Özkan: 

“Söylediklerinizle çelişen bir beyanda onun için İzmir’de bir basın toplantısında Batı Çalışma 

Grubu’nun yasalara aykırı bir kuruluş olduğunu, siyasi nedenlerle bu kuruluş hakkında adli işlem 

yapılamadığını söyledi. Batı Çalışma Grubu asıl sorgulanması gereken budur. Adalete siyaset 

sokulmaya başlanmıştır demiştir. Oysa siz az önce tam bunun aksine beyanlarda bulundunuz, 

kişisel yorumlarda bulundunuz, bu ise Tansu Çiller’in ağzından çıkan mutemet bir beyandır 

görüyorsunuz.”  
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Tanık Mehmet Bican: “Efendim gazete haberinden almışsınız o tarihten bu yana Tansu 

Çiller o kadar çelişkili demeçler, o kadar çelişkili açıklamalar, Savcılıkta Mahkemede Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu’nda verdiği ifade de söylemlerde bulundu 

ki bende anlamakta zorlanıyorum.”  

                                                     

4) TANSU ÇİLLER TARİKAT ŞEYHLERİNE BAŞBAKANLIK KONUTUNDA İFTAR YEMEĞİ 

VERİLMESİNDEN RAHATSIZ OLDU. UTANDIM DEDİ. 

 

79..Duruşma Tutanağı s.25 : Müştekiler Vekili Avukat Muhammet Emin Özkan: “Ben tarikatçı 

değilim ama bu ülkenin vatandaşıyım, yine aynı Tansu Çiller tarikat şeyhlerinin Başbakanlık’ta 

ağırlanmasından bir müddet sonra tarikatların islam dini içindeki yerini tartışmayacağını, bunun 

siyasetinde işi olmadığını savunarak bir gelenek bin yıldır sürüyorsa toplumsal ihtiyaca cevap 

veriyor demektir dedi. Bu sözün muhatabı kimlerdi?” 

 

“Tanık Mehmet Bican: “Tarikat şeyhlerine yemek verildiği gün Tansu Çiller İstanbul’daydı, 

televizyonda izlemiş beni telefonla aradı, bende Ankara’daydım. Bican Bey dedi utandım dedi 

akşam televizyon izlerken, kim bunlar dedi, kim davet etti dedi lütfen dedi bana açıklayıcı bir 

not geç. Ben Başbakanlık Özel Kalem’ini aradım Sayın Erbakan’ın Özel Kalemini kim davet etti 

bunları bana listesini verebilir misiniz diye liste geldi bana ama davetin Refah Partisi 

milletvekillerinden partide Genel Başkan Yardımcısı olan biri tarafından yapıldığını söyledi. Bunun 

üzerine bu bilgilerimi ve yemeğe katılanları bir faks notuyla Tansu Çiller’e gönderdim. Tansu 

Çiller’le o gece birkaç defa konuştuk, tepkiler bana da gelmiş herhalde parti içinden çok 

üzüntülüydü böyle olmaması lazımdı bizi zora soktu bu olay gibi ifadelerde bulundu ve bana 

ertesi sabah yine telefon ettiğimde şunu söyledi bana bir konuşma notu hazırla dedi bu konuşma 

notunda, bu konuşma notunda şu şu hususlar olsun diye çerçevesini çizdi ve çok çabuk 

istiyorum bir açıklama televizyon medya önüne çıkıp bir açıklama yapacağım dedi, hazırlayıp 

gönderdim efendim.  

 

Burda Atatürk Milliyetçiliğinden, Atatürk Laiklikten, Atatürk Cumhuriyeti’nin, Atatürk’ün 

kurduğu Cumhuriyet’in dokunulmazlığından, Anayasanın ilkelerinden ve Atatürk devrimlerinden 

söz eden bu tür olayları reddeden bir konuşma yazıp gönderdim.”  

 

Mahkeme Başkanı: “Evet cevap verildi yani hoşnut olmadığını yani.”  

 

Tanık Mehmet Bican: “Devam edebilir miyim Sayın Başkanım bir önemli husus daha vardı onu 

da söyleyim efendim. 

 

 Mahkeme Başkanı: “Buyrun.”  

 

Tanık Mehmet Bican: “Ve medyanın önüne çıktı Tansu Çiller, tamamen tersini söyledi 

efendim ertesi günü Mecliste de Avukat Beyin, Avukat Beyin söylediği hususu orda dillendirdi 

olayın peşine gittim nedir bu diye yani ben başka şey yazdım o başka şey söyledi diye. Bana Özel 

Kalem Müdürü bunun malum ikili tarafından hazırlanan bir metin olduğunu söyledi.  Malum 

ikili Hüseyin Kocabıyık, Mümtazer Türkene, Mümtazer Türkene o tarihte Gazi Üniversitesi’nde 

Öğretim Üyesi, Hüseyin Kocabıyık’ta Analitik adlı bir firmanın sahibi. Bu iki Analitikçi Tansu 
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Çiller’e dışarıdan hizmet veren ve Tansu Çiller’i bugünlere getiren bir ikilidir efendim. Ben bunu 

burda ifade etmek durumundayım. Danışmanları falanda değildir efendim.   

 

5) 28 ŞUBAT SÜRECİ ASKERLERİN BİR DARBE FAALİYET DÖNEMİ DEĞİLDİR.                          

28 ŞUBAT’INDA DARBEYLE İLGİSİ YOKTUR.                                             

 

79..Duruşma Tutanağı s.27 : “Bir Kısım Mağdur ve Müştekiler Vekili Avukat Emrullah Beytar: 

“Şimdi Mehmet Bey siz kendi kağıdınızda diyorsunuz ki dün gece darbe bekleniyormuş ama 

olmadı Tansu Çiller’de diyor ki; ben devreye girdim işte Amerika’dan demeçler verdirttim şeklinde 

bir beyanı var sonraki tarihli gazetelerde Amerika Dışişleri Bakanı ve sözcünün beyanatları var. 

Sizin bu dün gece darbe bekleniyormuş ama olmadı şeklindeki sözle ilgili darbeyi kim yapıyordu 

yani dabenin failleri kimlerdi, uzaylılar mıydı, gazeteciler miydi, güvenlik bürokrasisi miydi?” 

 

79..Duruşma Tutanağı s.27 : “Bir Kısım Mağdur ve Müştekiler Vekili Avukat Emrullah Beytar: 

“Başkanım bununla ilgili bu sorumuzla ilgili cevap vermedi yani bunun failleri kimdi kimden 

bekleniyordu darbenin yapılacağına dair.”  

 

Tanık Mehmet Bican: “… benim has görüşüm 28 ŞUBAT SÜRECİ ASKERLERİN BİR DARBE 

FAALİYET DÖNEMİ DEĞİLDİR. 28 Şubat, 28 Şubat’ında darbeyle ilgisi yoktur Tansu Çiller’in o 

dönemde,  paralanması ortadan kaldırılması, hükümetin yıkılması söz konusudur.”  

 

Bir Kısım Mağdur ve Müştekiler Vekili Avukat Emrullah Beytar: “Peki siz o zaman.”  

 

Tanık Mehmet Bican: “BUNUN ASKERLER TARAFINDAN DEĞİL.”  

 

Bir Kısım Mağdur ve Müştekiler Vekili Avukat Emrullah Beytar: “O zaman bir Basın Müşaviri 

olarak Tansu Çiller’e neden yanlış bilgi verme ihtiyacı hissettiniz. Bir darbenin yapılacağına dair 

bir beklenti var sizden ve siz onu Tansu Hanıma söylüyorsunuz.”  

 

Tanık Mehmet Bican: “Biraz önce söylemiştim. 

 

 Bir Kısım Mağdur ve Müştekiler Vekili Avukat Emrullah Beytar: “Tansu Hanımda diyor ki 

böyle bir şeyi ben engellemedim şeklinde.”  

 

Tanık Mehmet Bican: “Biraz önce söylemiştim, ben kitabımda sadece o günü aldım 20 defa 

söyledim ben Tansu Çiller’e bunu bir kere değil.”  

 

Bir Kısım Mağdur ve Müştekiler Vekili Avukat Emrullah Beytar: “İşte bunu kimden 

bekliyordunuz darbenin yapılacağına dair.”  

 

Tanık Mehmet Bican: “SOKAKTA, SOKAKTA, SOKAKTA.”  

 

Bir Kısım Mağdur ve Müştekiler Vekili Avukat Emrullah Beytar: “Sokak mı darbe  yapacaktı.”  
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Tanık Mehmet Bican: “Sokak da konuşuluyordu bunlar efendim darbe, darbe, darbe, darbe 

artık gına gelmişti ve herkes alay ediyordu o bir kitaptır efendim bir eserdir, onu iyi 

değerlendirmek lazım. 

      

6) SİLAHLI KUVVETLERİN 54. HÜKÜMETİN DÜŞMESİNDE  ETKİN ROLÜ OLMAMIŞTIR. 

                                                 

79..Duruşma Tutanağı s.29 : “.. Oğuz Kalelioğlu ve Mustafa Köseoğlu Müdafi Avukat Prof. Dr. 

Ali Mehmet Kocaoğlu : “Sayın Başbakan’ın Basın Müşavirine söyleyeceğim bir sürü şey var uzun 

uzun anlattı tabi olaylar ama Sayın Başkanım burda iddianamedeki fiil ve fail yargılanır, burda 

yargılanan Tansu Çiller değildir yani Tansu Çiller’in davranışlarından şundan bundan Silahlı 

Kuvvetlerin efendim hükümeti düşürmekte rolü olmuş mu olmamış mı? Bizim kanaatimiz 40 

sayfalık da yazdık oraya verdik bilimsel olarak da izah ettik darbeyle bile alakası yoktu. Efendim 

Basın Müşavirine şunu söylüyorum Silahlı Kuvvetlerin 54. Hükümetin düşmesinde etkin rolü 

oldu mu olmadı mı? Bir cümle efendim evet veya hayır.”  

 

Tanık Mehmet Bican : “HAYIR.” 

                                                          ***** 

79..Duruşma Tutanağı s.29 : Ahmet Çörekçi ve Ergin Celasin Müdafi Avukat Aydın Akpınar : 

“Vardı, peki daha sonra hükümet istifa ettiğinde Sayın Necmettin Erbakan istifa ettiğinde, Sayın 

Tansu Çiller ile istifa ettikten sonra yani bir yıl dolmadan istifa ettikleri için söylüyorum. İstifa 

ettikten sonra yeni hükümetin kurulması sırasında da yine Tansu Çiller’e Başbakanlık ya da 

hükümeti kurma görevinin verilmesi hususunda anlaştıkları doğrultusunda Sayın Demirel’in 

rahmetli Demirel’in bilgisi var mıydı?”  

 

Tanık Mehmet Bican : “VARDI EFENDİM.” 

                                                          ***** 

79..Duruşma Tutanağı s.29 : “Ahmet Çörekçi ve Ergin Celasin Müdafi Avukat Aydın Akpınar : 

“Teşekkür ederim, peki sizce biliyorsunuz Necmettin Erbakan istifa etti, Necmettin Erbakan 

hükümeti istifa ettikten sonra hükümet kurma görevi Mesut Yılmaz’a verilmeden önce şuanda 

ismini hatırlayamadım bir Yalım Erez evet Yalım Erez’e verildi. Yalım Erez birkaç tur attı baktı 

hükümeti kuramayacak daha sonra Mesut Yılmaz’a verildi hükümeti kurma görevi. Necmettin 

Erbakan ile Tansu Çiller istifa etmeden önce yeni kurulacak hükümette yine Başbakan olarak 

Tansu Çiller’e hükümet kurma görevinin verilmesi ve o zamanki Refah Partisi milletvekillerinin de 

bu Tansu Çiller Başbakanlığı’nda kurulacak hükümeti destekleyeceğine dair anlaşmış olmalarına 

rağmen, Sayın Demirel neden Yalım Erez’e daha sonrada Mesut Yılmaz’a hükümeti kurma görevi 

verdi de Tansu Çiller’e vermedi. Bu konuda sizin bilgiye dayalı daha doğrusu görgüye dayalı bir 

bilginiz var mı?”  

 

Tanık Mehmet Bican: “Yok efendim hem Erbakan, Sayın Erbakan hem de Tansu Çiller 

hükümeti kurma görevinin Çiller’e verileceğinden emindi. Bu yönetim kademelerinde de kendi 

partilerinin yönetim kademelerinde de görüşülmüştü, bu umudu taşıyorlardı ama bu 

operasyonun başı olarak yorumlayabileceğim Süleyman Demirel işlemi çarpıtınca bunlar şoke 

oldular efendim tam anlamıyla böyle bir şey beklenmiyordu yani.” 
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7) TANSU ÇİLLER İLE CUMHURBAŞKANI ARASINDA SİYASİ HUSUMET DOĞMUŞTU. 

GENEL BAŞKAN YA DA HÜKÜMETTE KALMASINI İSTEMİYORDU. 

 

 79..Duruşma Tutanağı s.30 : Ahmet Çörekçi ve Ergin Celasin Müdafi Avukat Aydın Akpınar : 

“Şimdi anladım Sayın Bican, ben kitabınızı da okudum biraz önce de söylediğim gibi bu kitabınızda 

şöyle içerik olarak şöyle bir kanaat edindim ana fikir olarak. Sayın Demirel, Sayın Tansu Çiller ile 

aralarında siyasi bir husumet doğdu, Tansu Çiller’in Doğru Yol Partisi Genel Başkanı olarak ve 

hükümette Başbakan ya da Başbakan Yardımcısı olarak kalmasını istemiyordu. Bu surette 

Tansu Çiller’e bir operasyon düzenlemek istedi ve bu operasyonu da hükümetin yumuşak karnı 

olarak ifade edilebilecek Refah Partisi üzerinden ve Doğru Yol Partisi içerisindeki ve sivil toplum 

ve medyadaki bazı yandaşları aracılığıyla, bu yumuşak karına laiklik, irtica, irtica ile mücadele 

ve benzeri adlarla ön plana çıkararak bu mücadeleyi yaptı şeklinde bir kanaat edindim, doğru 

mu bu kanaat efendim?”  

 

Tanık Mehmet Bican : “DOĞRUDUR EFENDİM SİZE KATILIYORUM.”    

                                              ***** 

79..Duruşma Tutanağı s.30 : Ahmet Çörekçi ve Ergin Celasin Müdafi Avukat Aydın Akpınar : 

“Evet, bu operasyonu Sayın Demirel tabi bize göre bu davanın ve çağımızın en önemli tanığı Sayın 

Demirel’di dinlenmeden maalesef rahmetli oldu. Sayın Demirel bu operasyonu kendi aile 

fotoğraflarında sık sık yer alan Hüsamettin Cindoruk ve Cavit Çağlar aracılığıyla bunların 

liderliğinde yaptığı söylenebilir mi?”  

 

Tanık Mehmet Bican : “Söylenebilir efendim çünkü adını andığımız bu iki siyasetçi, sürekli 

olarak Türkiye’de Tansu Çiller’in hükümetten ayrılmasını, yeni bir hükümet kurulmasını, 

Türkiye’nin kaynaklarının Tansu Çiller’in eşi tarafından yok edildiğini haykıran ve iddia eden 

kişilerdi. Etrafında da çeşitli kişiler vardı.” 

 

8) 28 ŞUBAT’TA YAPILAN MGK TOPLANTISINI BAŞKA YERLERE ÇEKMENİN BİR 

DARBENİN GEREKÇESİ SAYMANIN YANINDA DEĞİLİM. 

 

79..Duruşma Tutanağı s.36: “Aydan Erol ve Mustafa Özbey Müdafi Avukat Fethi Öztürk : 

“Efendim bir diğer sorum gerçi birbirinin yani tekrarmış gibi gelecek ama esasında açmak 

açısından soruyorum. Yine o dönemde DYP Genel Başkan vekili sıfatıyla burada ifade vermiş 

olan, beyanda bulunan Mehmet Ali Yavuz aynen şunları söylüyor; bir nevi sivil darbe yapılmıştır 

beşli çete yapmıştır. 28 Şubat Refah Yolu hükümetine yapılmış bir sivil darbedir. 28 Şubat 

davasından sonra sahte mağdurlar türemiştir tek mağduru DYP ve Tansu Çiller’dir, şeklinde 

beyanları var siz bu beyanlara katılıyor musunuz, beşli çete dediği sivil toplum kuruluşları 

hangileridir?”  

 

Tanık Mehmet Bican : “Efendim beyanlara katılmamak mümkün değil tabi ki ama beşli 

çeteden neyi kastettiğini bilemiyorum efendim, tabi ki bu beşli çetenin içinde belki söylemek 

istememiştir Çankaya Köşkü vardır, Mesut Bey vardır, parti içindeki muhalifler vardır, Mehmet 

Ağar vardır, Yalım Erez vardır bilemiyorum yani iş adamları vardır ama o dönemde bu tür 

söylemler sürekli olarak ortaya daha doğrusu 28 Şubat’tan sonra ortaya atılmıştır. 28 Şubat 
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deyince 28 Şubat, 28 Şubat’ta yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının adı bunu başka yerlere 

çekmenin bir darbenin gerekçesi saymanın yanında değilim ben efendim.” 

 

79..Duruşma Tutanağı s.36 : Aydan Erol ve Mustafa Özbey Müdafi Avukat Fethi Öztürk : “Bir 

diğer sorum çok kısaca, bu beşli çete veya sivil toplum kuruluşları dediğimiz grup içerisinde 

sendikalarda var mıydı? Sendikaların tutumları nasıldı hükümete karşı?” 

 

 Tanık Mehmet Bican : “Vardı efendim, mesela hatırlıyorum, 3 konfederasyon Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği, birkaç yan kuruluş daha hükümet aleyhine sürekli bildiri yayınlıyorlardı, hatta 

Türkiye Odalar Birliği toplantısında Tansu Çiller’i, Tansu Çiller bir konuşma yaptı genel kurulu 

vardı o tarihte tarihini hatırlayamıyorum, toplantıdan çıkarken Tansu Çiller’i yuhaladılar. Tansu 

Çiller bunu hiç unutamadı efendim.” 

 

9) 29-30 NİSAN, 2 MAYIS 1997 İRTİCA BRİFİNGLERİNDEN, İRTİCA İLE MÜCADELE İÇİN 

BİR GRUP KURULDUĞUNU HATIRLIYORUM.  

                                                      

79..Duruşma Tutanağı s.36: “Sanık Çetin Doğan : “…. 28 Şubat süreci  içerisinde ben Batı 

Çalışma Grubu Başkanı olarak 29-30 Nisan tarihleri arasında Ankara’da Genel Kurmay 

Başkanlığı’nda, 2 Mayıs tarihinde de İstanbul’da Harp Akademilerinde basına, yargıya açık ayrı 

ayrı gruplar halinde brifingler verdi grup olarak. Bu brifingleri …… olarak bendim benim 

başkanlığımda yürütüldü ve çeşitli sorular orada irtica ile ilgili sorularda soruldu. Sorulardan bir 

tanesi irtica ile ilgili oldu işte bu konuda çalışmalar yapıldı konusunda bazı duyumlar alınmış. 

Ben aynen şunu söyledim evet hükümetin aldığı bu konuda karar var, bu kararlar paralelinde 

nihayet biz işte 10 Mayıs tarihindeki evrakın kendisi de var. Bir çalışma grubu, ismini 

söylemedim ben ona öyle hatırlıyorum çalışma grubu kurulduğunu irtica ile mücadele için 

belirttim yani bunu sanıyorum ki Bican Bey hatırlamış veya hatırlamamış olabilir fakat basında 

bu aynen yer aldı bunu soruyorum evvela kendisi bu konuyu hatırlayıp hatırlamadığını.”  

 

Mahkeme Başkanı : “Evet hatırlıyor musunuz?”  

 

Tanık Mehmet Bican: "EVET HATIRLIYORUM EFENDİM.” 

 

10) TANSU ÇİLLER TERÖRLE MÜCADELE YASASINA TEPKİLİ OLAN F.GÜLEN İLE ZAMAN 

ZAMAN BİRARAYA GELİP GÖRÜŞÜYORLARDI. 

 

79..Duruşma Tutanağı s.42, Sanık Abdullah Kılıçaslan: “Burda da kitabından bu soruların 

sonucunda soracağım sorumu. Müsaade ederseniz sayfalar dolusu çalıştık, şimdi yine 16 Nisan 97 

tarihinde Yalçın Doğan programında yine Feto Terör Örgütünün bir numaralı sanığı Fethullah 

Gülen diyor ki; Refah Yola emaneti iade edip çekilme çağrısında bulunuyor Erbakan’a seslenerek 

bu işi beceremedik yüzümüze gözümüze bulaştırdık emaneti götüremiyoruz emaneti al diyerek 

millet adına bu fedakarlığı yapın diyor, ekliyor Hz. Ebubekir, Hz. Ömer Bin Abdülaziz’de en azından 

bunu birkaç defa yapmışlardır diyor ve devamında yine bir Fethullah Gülen klasiği daha var burda, 

neyse şimdi onda kitabınızda var zaten siz yazmışsınız bütün bu konular dikkate alındığında size 

Refah Yolu hükümetinde en çok karşı olanlardan birisinde Fethullah Gülen şimdiki adıyla. 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1313 / 1709 
 

 

Fethullah Gülen Terör Örgütü veya Feto Terör Örgütü’nün bir numaralı sanığı Fethullah 

Gülen’dir diyebiliyor musunuz?”  

 

Mahkeme Başkanı: “Yani başka bir sanıkların dışında başka bir şey olarak değerlendiriyor 

musunuz ne diyorum?”  

 

Tanık Mehmet Bican: “Bu soruya cevap vermesem olur mu acaba?” Mahkeme Başkanı : 

“Tamam vermeyebilirsiniz.”  

 

Tanık Mehmet Bican: “Yalnız şunu söyleyebilirim efendim Tansu Çiller’le Fethullah Gülen 

zaman zaman beraber olup konuşuyorlardı. Terörle mücadele yasasına büyük tepki vardı o 

dönemde, terörle mücadele yasasının 10. Maddesinin değiştirilmesi konusunda Fethullah Gülen 

taraftarlarının karşı çıkmalarının sonuçlandırılmasına yönelik görüşmeydi bu, çünkü Fethullah 

Gülen terör yandaşları yasanın değiştirilmesine başka türlü yorumluyorlardı bu konuydu başka 

konularda vardı herhalde bilemiyorum O GÖRÜŞMELER GİZLİYDİ, basına sonradan intikal 

ediyordu, benim bile haberim olmuyordu ama Tansu Çiller’in, Özer Beyin Özer Çiller’in partideki 

bazı kişilerin telkinleriyle Fethullah Gülen’le arada sırada görüştüklerini biliyorum.” 

 

H. TANIK KÖKSAL TOPTAN (DYP Milletvekili):  

 

1) DYP, MİLLETVEKİLLERİ YA DA BENİM ÜZERİMDE İDDİA EDİLEN TELKİN BASKI HİÇ 

YOKTU HİÇ OLMAMIŞTI. 

 

84.Duruşma Tutanağı s.1:  “Mahkeme Başkanı: : Köksal bey sanıklar hakkında 54.Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini cebren düşürmeye devirmeye iştirak etmek suçundan dava açıldı 

yargılanıyorlar siz 16/07/1997 tarihinde istifa ettiniz. Bu istifanızda doğrudan veya dolaylı 

herhangi bir baskı cebir, şiddet, tehdite maruz kaldınız mı kaldıysanız kimin tarafından kaldınız 

bu konuda bilginizi söyleyin buyurun.” 

 

Tanık Köksal Toptan: “Sayın başkanım o tarihte bizim parti içerisinde Doğruyol Partisi 

içerisinde yönetimle anlaşmazlıklarımız vardı hükümetin Doğruyol Partisi Refah Partisi 

koalisyonunun kurulmasına birtakım nedenlerle başta her iki sayın genel başkanın haklarındaki 

yolsuzluk iddialarının ortadan kaldırılmasına dayalı bir hükümet modelinin doğru olmayacağı 

endişesiyle karşı çıkıyorduk o nedenle bizim bu görüşlerimize rağmen kurulan Refahyol 

hükümetinin hükümet müzakerelerindeki güvenoyunda biz aleyhte oy kullandık daha sonra da 

o gerekçelerle ki o günkü medya da bunların hepsi vardır biz partiden istifa ettik. O zaman o 

tarihlerde DOĞRUYOL PARTİSİ ÜZERİNDE YAHUT BİZİM ÜZERİMİZDE 28 ŞUBAT 

SÜRECİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLEN TELKİN BASKI HİÇ YOKTU HİÇ OLMAMIŞTI.” 

                                                ***** 

84.Duruşma Tutanağı s.3 :  Av.Hüsnü Tuna: “Yani bu Doğruyol partisi milletvekilleri 

üzerindeki korku endişe ya da bu dağılma süreciyle ilgili yani Doğruyol partisinden ayrılmayla 

ilgili sürecin batı çalışma grubu toplantısında alındığını düşündüğümüz ya da dosyalarda öyle 

gözüken Doğruyol partisi üzerindeki milletvekillerine Doğruyol partisinin çökertilmesine yönelik 

kararın bir sonucu olma ihtimali var mı sizce yani bir dış etkenler hususunda bir kanaatiniz var 

mı onu sormak istiyorum.”  
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Tanık Köksal Toptan: Böyle bir kanaatim yok sayın başkanım öyle olsaydı ben Doğruyol 

partisine gelmezdim tekrar. 

                                                 ***** 

84.Duruşma Tutanağı s.3 :  “Av.Hüsnü Tuna: “Bir de bir sorum daha var sayın başkanım 11 

Haziran günü Genelkurmay’da bir brifing yapılıyor o brifingte brifing sonrasında basında çıkan şey 

gerekirse silah bile kullanırız diye bir büyük başlıklar ve burada Doğruyol partisi milletvekillerinden 

iç işleri bakanlığı yapmış Meral Akşener hanım ifadesinde 11 Haziran veya 12 haziran gecesi 

adeta bizi ne zaman alacaklar ne zaman darbe olacak diye bekledik diye bir beyanında bulundu 

o tarihlerde siz de böyle şeyler hissettiniz mi acaba?”  

 

Tanık Köksal Toptan:  YOK HAYIR SAYIN BAŞKANIM.” 

                                                ***** 

84.Duruşma Tutanağı s.4 : “Av.İbrahim Öztürk: “İkinci bir sorum da şu, Necmetin Erbakan 

başbakanlığındaki hükümete burada yargılanan sanıklar tarafından baskı yapıldığı ve 

hükümetin düşürülmesi şeklinde iddianamede yer aldığı için ve bu hükümeti parçalamak ve 

mecliste düşürmek için DYP’li milletvekillerinin üzerine bir takım değişik takdirler stratejiler 

uygulandığını ki burada dün ve daha önceki gelen sizin gibi sayın vekillerimiz tarafından da ifade 

edildi, kimilerine çeşitli çıkarlar maddi tekliflerde bulunulduğunu ve herkesin de bunları bildiğini 

söylüyor bu şekilde siz de duyumlar edindiniz mi, bilginiz var mı?”  

 

Tanık Köksal Toptan: ”HAYIR OLMADI. Daha evvel de söylediğim gibi ben Doğruyol 

partisine bağımsız milletvekiliyken geri döndüm 28 Şubat’tan hemen bir ay sonra.” 

 

2) ÇETİN DOĞAN’IN 28 NİSAN VE 2 MAYIS 1997 İRTİCA BRİFİNGLERİ DYP 

MİLLETVEKİLLERİNE TEHDİT DEĞİLDİR. BÇG MENSUPLARI, MİLLETVEKİLLERİ ÜZERİNDE KULİS 

YAPMAMIŞTIR.  

 

84.Duruşma Tutanağı s.6 : Sanık Çetin Doğan: “tanığa sorum şu doğrudan doğruya ben batı 

çalışma grubunun kurucu başında bulunan bir personelim hasbelkader harekat başkanı olduğum 

için o dönemde o dönem içerisinde batı çalışma grubu mensuplarından başta ben olmak üzere 

ben gazetecilerle 29 Nisan ve 2 Mayıs’ta ta İstanbul’da brifing verdim ve çeşitli bana sorular da 

sordular ve soruların bazı kısmı haddi aşarak çok değişik konuları içerdiği için de ben şu yanıtı 

vermiştim gazete manşetlerine taşınmıştır, beyler silahlı kuvvetler Türkiye’yi yönetmiyor bizim 

üzerimizde Türkiye Cumhuriyeti hükümeti var onun üzerinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi 

var demiştim ve çok olumlu manşetlerle bu brifingler geçmişti sayın tanık acaba bizden yani 

batı çalışma grubu şahıslardan burdaki sanıklardan meclise yönelik meclisi tahkir eden veyahut 

da DYP milletvekillerini özel olarak hedef alan baskı tehdit gibi bir işlem gördü mü ve 

verdiğimiz brifing batı çalışma grubunun verdiği tek brifing vardır diğer brifingin burada 

huzurda beyanları olmuştur  

 

10 Haziran’da yapılan brifingte MİT’ten alınan bilgilerle verilen son istihbarat brifingidir ve 

batı çalışma grubuyla da zaten hiç ilgisi yoktur bir bilgilendirme brifingidir MİT’te aynı 

şekilde bu brifingi daha evvel kendileri milli güvenlik kurulunda vermişlerdir ben sorumu 

özetliyorum bizden fiilen yani bu iddianamenin ismi 28 Şubat ve aynı zamanda batı çalışma grubu 

olarak geçtiğine göre bir tehdit unsuru gördünüz mü bunla ilgili herhangi bir şeye şahit oldunuz 
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mu konuşmaya veya size atfen kulağınıza gelen şekilde işte Çetin  paşa şu yahut bu batı çalışma  

grubu mensuplarından böyle geldi böyle konuştular diye kulis yaptılar gibi meclis 

koridorlarında pazarlıklar yapıldığı söyleniyor bu pazarlıklar içerisinde bizden bir unsurun 

bulunduğu konusunda herhangi bir bilginiz oldu mu lütfen buna cevap verin.”  

 

Tanık Köksal Toptan: ”OLMADI SAYIN BAŞKANIM.” 

 

3) TÜRBAN YASAĞININ KAYNAĞI PARLAMENTODUR. 

                                                  

84.Duruşma Tutanağı s.6 : Tanık Köksal Toptan: ”Elbette o süreçte kesintisiz eğitim başta 

olmak üzere eğitimde bir sürü yanlışlıklar yapıldı türban yasağı çok genişletildi halbuki benim 

milli eğitim bakanı olduğum dönemde iki üniversitede bir türban yasağı vardı sonra bütün 

Türkiye’ye teşmil edildi ve çok da şikayet yani o nedenle özellikle eğitim süreci ciddi şekilde o 

süreçte zarar görmüştür ama bunun kaynağını sorarsanız işte nihayet o kararları da 

parlamento çıkardı.” 

 

4) TSK TARAFINDAN SİVİL SİYASETE YÖNELİK BİR MÜDAHALENİN OLACAĞINA DAİR 

BİR BEKLENTİ YOKTU. 

 

84.Duruşma Tutanağı s.8 : Av.Emrullah Beytar: “Zaten onunla bağlamıyorum başkanım ben 

sadece bir hatırlatmada bulunuyorum şimdi Nahit Menteşe’nin böyle bir beyanı var, Hüsamettin 

Cindoruk’un bir beyanını da az önce açıkladım o dönemde siz Genelkurmay Başkanlığı veya Türk 

Silahlı Kuvvetleri tarafından sivil siyasete yönelik bir müdahalenin olacağına dair bir beklenti 

kamuoyunda bir beklenti bir algı veya sizde var mıydı?”  

 

Tanık Köksal Toptan:  DOĞRUSU YOKTU.” 

                                                       

5) SANIK AVUKATI ÜMİT KARA’NIN F.GÜLEN, MÜŞTEKİLER,  YEŞİL SERMAYE, RP NİN 

DİN DUYGUSUNU KULLANARAK PROPAGANDA YAPMASI, KARŞI DARBE KONULARINDA ZAPTA 

GEÇİRİLMESİNİ İSTEDİĞİ HUSUSLAR. 

 

84.Duruşma Tutanağı s.10: “Av.Ümit Kara: “Sayın meslektaşım geçmişe atıf yaparak 

sanıkların da aralarında bulunduğu bir grubun geçmişte üniformalıyken yürekli şekilde ifade 

ettiklerini bugün sivilken ifade etmediklerini söylüyorlar ben iddianamedeki ifadelerin tamamını 

103 sanığın değil ama ön plandakileri okudum o dönemde sadece sorun başörtüsü değildi eğer 

bu rahatsızlık yaratıyorsa siyasi olarak zaten siyasi çözümler üretmiştir Türkiye’de siyasal hayat 

içerisinde ama o dönemde sanıkların ifade ettikleri ana başlıklar içerisinde değerlendirirsek bunun 

da zapta geçilmesi açısından zorunlu şu halde normal şartlarda bunun davaya katkısı olmadığı 

düşüncesiyle savunmalarımızda yer vermemiştik.   

 

BİRİNCİSİ REFAH PARTİSİ HALKIN DİN DUYGULARINI KULLANARAK SİYASETTE 

PROPAGANDA YAPAN BİR PARTİDİR, bunu söylemişler sanıklar geçmişte bugün de bunu 

söylüyorlar, ikincisi o dönemde hükümet kurulduktan sonra sayın Şevket Kazan’ın da bir ifadesi 

var diyor ki sayın Şevket Kazan bizim en büyük yanlışımız parti içerisinde dillendirdiğimiz bazı 

hususları kamuoyuna da hükümet olduktan sonra aynı rahatlıkla ifade etmemiz bunu yanlış 
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yaptık diyor demek ki orada aşırıya kaçan örneğin bir islam devleti kurulmasına dönük çok ağır 

ibareler var, Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi bellidir isterseniz beğenirsiniz istemezseniz 

beğenmezsiniz ama aşırı dinciliğe ve gericiliğe karşı gelen üç dört beşinci maddeler var bunlara 

aykırı bazı faaliyetler olmuş o dönemde buna hiç kimsenin sessiz kalması mümkün değil ama bu 

yapılırken tartıyı eğer ayarı kaçırmışsanız bunun siyasi sorumluluğu o dönemde hükümetin 

ortağı olan partilerce ödenmiştir bir diğer konu, o dönemde Kombassan burada ifade edelim 

şimdiye kadar davaları var Kombassan Holding’in endüstri holdingin isim vererek burada ifade 

ediyorum İhlas holdingin Yimpaş holdingin gurbetçilerin dövizlerini kara ve zarara katılmalı 

hesapla burada edinip ancak bir defter kaydı dahi tutmayan bu şirketler 20 yıldır tasfiye ile 

uğraşıyorlar bugün alacakları kuşa dönmüş binlerce mudi bu davaları açıyor bu mağduriyetleri 

bu hükümetimiz yani şuanda karşılayamıyor bu da işin iktisadi yönüydü. Yeşil sermaye Yeşil 

sermaye diye yaftalamak değil mesele mesele kontrolsüz bir mevduat toplamaydı o dönemde ve 

Türkiye’de bunun nerelerde kullanıldığı belli değildi belki seçim yatırımlarında kullanıldı belki 

başka yerlerde şuanda açın bakın Konya Ticaret Mahkemesi’nde Kayseri Ticaret 

Mahkemesi’nde Yozgat Ticaret Mahkemesi’nde ve Ankara Ticaret Mahkemesi’nde sayısız yeşil 

sermaye tırnak içerisinde bize ait bir kavram değildir 10 bu… 

 

“Ben bunu ama yani söylemek zorundayım, devam ediyorum, sanıklar bunları ifade ediyor 

bunlar şimdi de doğrudur işin can alıcı noktası Fethullah Gülen tarikatı o dönemde cemaat bu 

dönemde cemaat ama şimdi yeni yeni tarikat deniyor ilk bu tehdidi tespit eden sanıklardır,  

geçmişte de bunu söylüyorlar şimdi de bunu söylüyorlar ve yüksek sesle dile getiriyorlar daha 

önemlisi burada dilekçe veren birbirine çok benzeyen dilekçe veren müşteki veya müşteki 

vekilleri batı çalışma grubunun batı çalışma grubunun kuruluş amacının o dönemde darbeye 

karşı çıkacak vatansever subaylar veya astsubayların tasfiyesine dönük bir karşı hareket 

olduğunu ifade ettiler, açıkça söyleyeyim eğer öyle bir şey varsa yani batı çalışma grubu 

devrimi bu darbeyi yapacak karşı bir grubu tasfiye etmek için kurulmuşsa o grup biliniz 

ki Fethullah Gülen tarikatının yapılanmasıdır, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızan yapılanmadır, 

dün de bunu söylüyorlardı bugün de bunu söylüyorlar. Dolayısıyla bunların zapta geçirilmesi 

açısından ifade ettim düşünceleri bunlardır sanıkların şimdi de değişmemiştir. Tekzip edenler 

olacaktır ama genel itibariyle bunlardır. Teşekkür ederim.  

                                                  

İ. TANIK KUBİLAY UYGUN (DYP Milletvekili);  

 

84.Duruşma Tutanağı s.14: Mahkeme Başkanı: “Peki. Şimdi sanıklar hakkında 54.Türkiye 

Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye devirmeye iştirak etmek suçundan dava açıldı. Siz de 

evet 06/07/1997 tarihinde istifa ettiniz değil mi, bu istifada sanıkların yargılanan sanıkların 

doğrudan veya dolaylı herhangi bir baskı, cebir, şiddet veya tehdidine maruz kaldınız mı 

kaldıysanız kimin tarafından kaldınız evet buyurun.”  

 

Tanık Kubilay Uygun:”YOK EFENDİM NE İLGİSİ VAR KENDİ İRADEMLE İSTİFA ETTİM BEN.” 

Mahkeme Başkanı: “Neden istifa ettiniz?”  

Tanık Kubilay Uygun: ”Anlaşamadım parti yöneticileriyle onun için. 

Mahkeme Başkanı: “Evet. Yani anlaşamamanız herhangi bir baskı, cebir şiddet tehditten 

kaynaklanıyor mu kaynaklanmıyor mu?”  
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Tanık Kubilay Uygun: ”HAYIR KAYNAKLANMIYOR. BENİM ŞAHSİ İRADEMLE İLGİLİ.” 

 

J. TANIK ERKAN KEMALOĞLU  (DYP Milletvekili); 

 

83.Duruşma Tutanağı s.1: “Mahkeme Başkanı: “Peki. Evet sanıklar hakkında 54.Türkiye 

CumhuriyetiHükümetinicebren düşürmeye, devirmeye iştirak etmek suçundan dava açıldı. Siz de 

Doğruyol Partisi milletvekiliydiniz değil mi 27/06/1997 tarihinde istifa ettiniz.”  

 

Tanık Erkan Kemaloğlu: “Doğru efendim.”  

 

Mahkeme Başkanı: “İstifanızla ilgili, neden istifa ettiniz?”  

Tanık Erkan Kemaloğlu: “O günkü şartlar onu icap ediyordu efendim ondan istifa ettim.”   

Mahkeme Başkanı: “Bu konuda herhangi bir zor veya baskı veya telkin herhangi bir şey 

gördünüz mü?”  

Tanık Erkan Kemaloğlu: “KESİNLİKLE GÖRMEDİM EFENDİM.” 

 

K. TANIK EDİP SAFTER GAYDALI  (DYP Milletvekili); 

 

83.Duruşma Tutanağı s.1: Mahkeme Başkanı: “Sanıklar hakkında 54.Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti’ni cebren düşürmeye, devirmeye iştirak etmek suçundan dava açıldı. Sizin istifanızla 

sanıkların herhangi bir doğrudan veya dolaylı cebir, şiddet veya tehdit içeren bir baskı var mı 

yok mu bu konuda beyanlarınızı.”  

 

Tanık Edip Safter Gaydalı: “Efendim 54.Cumhuriyet hükümeti 28 Haziran 1996’da kuruldu. 

Kurulduğu gün Cuma günüydü 28 Haziran. Ben 1 Temmuz yani 3 gün sonra 1 Temmuz 1996’da 

istifa ettim. Henüz hükümet meclisten güvenoyu dahi almamıştı. Araya Cumartesi Pazar girdiği 

için Pazartesi istifa ettim bir de o gün istifa etmemin sayın genel başkan ile görüşmeden 

yapmamın etik olmayacağını düşündüğüm için randevu talep ettim. O da 30’unda randevu verdi 

30’unda görüştük ve istifa edeceğimi söyledim, sırf siyasi nedenlerden ötürü çünkü ben o tarihte 

Anavatan Partisi ve Doğruyol Partisi’nin beraber iktidar olmasının bu ülkeye daha yararlı 

olacağı kanaatindeydim. Çünkü sayın genel başkanımız evde beşli milletvekilleriyle toplantı 

yaparken bu koalisyonların kurulup kurulmaması konusunda da görüş teatisinde 

bulunduğumuzda o zaman da bu görüşümü beyan etmiştim. Belki bu hareketimle tekrar bir 

Doğruyol Partisi Anavatan Partisi iktidarı kurularak bu ülkeye hizmet eder varsayımıyla 1 Temmuz 

1996 günü istifa ettim efendim.”  

 
Mahkeme Başkanı: “Herhangi bir baskı cebir, şiddet sanıklardan veya.”  
 
Tanık Edip Safter Gaydalı: “HAYIR EFENDİM.” 
 
L. TANIK  NURİ YABUZ  (DYP Milletvekili):  

 

83.Duruşma Tutanağı s.24 : Mahkeme Başkanı: “Sanıklar hakkında 54.Türkiye Cumhuriyeti 

hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak etmek suçundan dava açıldı, sizin de bu nedenle 

tanık olarak çağırmamızın nedeni 30/06/1997 tarihinde istifa etmişsiniz, bu istifanızda 
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doğrudan veya dolaylı herhangi bir baskı, cebir, şiddet, tehdite maruz kaldınız mı kaldıysanız 

kimin tarafından yapıldı herhangi bir şeyden de etkilendiniz mi anlatın, buyurun.”  

  
Tanık Nuri Yabuz: “Bu istifa esnasında…”  
 
 Mahkeme Başkanı: “Nere milletvekiliydiniz kendiniz anlatın da.”  
 
Tanık Nuri Yabuz: “Afyonkarahisar milletvekiliydim 20.dönem Afyonkarahisar milletvekiliydim 

BU İSTİFAMLA İLGİLİ OLARAK HİÇ KİMSEDEN HERHANGİ BİR BASKI TEHDİT VEYA BİR BAŞKA 

SEBEPLE HERHANGİ BİR SEBEP GÖRMEDİM EFENDİM.”       

                                                 ***** 

 

83.Duruşma Tutanağı s.37 : Tanık Nuri Yabuz: ”Bu sıkıntıyı geçmek için bir proje vardı, bu 

proje de mensubu bulunduğum siyasi partinin genel başkanı sayın Tansu Çiller’in genel başkan 

olarak başbakan yardımcılığından başbakanlığa getirilmesi sayın Erbakan hocanın da merhum 

sayın Erbakan hocanın da başbakan yardımcılığı yaparak böyle bir hükümet oluşturmak 

suretiyle bu sıkıntıdan çıkılabileceği iddia ediliyordu bense bunun bu sorunu çözmek için bir çare 

olmayacağını iddia edenlerden bir tanesiydim. SAYIN CUMHURBAŞKANININ İMZA 

TOPLAYARAK HERHANGİ BİR MİLLETVEKİLİNE HÜKÜMET KURMAK GÖREVİ VERMEK GİBİ BİR 

DURUM DA OLMADIĞINI İFADE ETTİM. Anayasal çizgiler içerisinde dilediğine başbakanlık görevi 

verebileceğini cumhurbaşkanını zorlayamayacağımızı da söyledim o günkü cumhurbaşkanımızın 

böyle bir tercihinin olmayacağını da biliyordum zaten böyle bir girişim de şey yapmadı.” 

                                                     ***** 

83.Duruşma Tutanağı s.39 : “Av.Emrullah Beytar: ”…. para karşılığında, tehditle veya başka 

saiklerle milletvekillerini istifaya zorlayıcı davranışta bulunulduğuna dair bir duyum aldınız mı?” 

 

Tanık Nuri Yabuz: ”Ben milletvekili olduktan sonra meclis kürsüsünde anayasaya bağlı 

kalacağıma dair yemin ettim. Mensubu olduğum siyasi partiye bağlı kalacağıma söz vermiştim 

kendi kendime ama bunun önünde ülke sorunları var. Eğer milletimin devletimin bekası, 

milletimin insanlarının mutluluğu söz konusuysa siyasi tercihimi bırakır istifa müessesesini 

çalıştırırım. Bunu da hiç düşünmeden yaparım o günün şartları itibarı ile ben bunu yaptım. BU 

HUSUSTA BANA KİMSE HERHANGİ BİR RÜŞVET TEKLİF EDEMEZ BANA HİÇ KİMSE BU HUSUSTA 

BİR SIKINTI ÇIKARTIP TEHDİTTE DE BULUNAMAZ buna müsait olmayan bir Anadolu çocuğu 

olduğumu ifade ederim.” 

 

M. TANIK MEHMET KORKMAZ (DYP Milletvekili):  

 

83.Duruşma Tutanağı s.41 : Mahkeme Başkanı: "1997 tarihinde istifa ettiniz. Bu istifa 

etmenizde size doğrudan veya dolaylı herhangi bir baskı, cebir, şiddet, tehdit var mıdır varsa 

kimler tarafından yapılmıştır bu konuda bildiklerinizi söyleyin neden istifa ettiniz?"  

 

Tanık Mehmet Korkmaz: "BEN 18 ŞUBAT 1997 TARİHİNDE İSTİFA ETTİM. HİÇBİR 

KURUMDAN, KİŞİDEN HERHANGİ BİR BASKI ALMADIM." 
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N. TANIK YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN (ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI): 

                                      

20.02.2015 Tanık tarihli 77.celsedeki beyanında;  

 

1) KOMUTANLARIN SİYASETE KARIŞIP MÜDAHALE, HÜKÜMETİ GÖREVDEN ALIKOYMA 

GİBİ BİR GİRİŞİMLERİNİ, İHSASININ RÜZGARINI BİLE GÖRMEDİM. 

 

77.celse duruşma tutanağı s. 22: “Tanık Yekta Güngör Özden  “İsmail Hakkı Paşadan da, 

görüştüğüm Paşalardan da o zaman konuştuklarım oluyordu, kendilerine hiçbir zaman devletin 

varlığına, birliğine hükümetin görev yapmasını engelleme, onlara el koyma, onları baskı altında 

tutma, onları dayatma, gözaltı gibi bir işlem, bir istek, bir eğilim duymadım görmedim. Yani 

ayrıldığım 1991 daha önce Başkan Vekiliydim 88-91 Başkanların olmadığı zaman ben Başkanlığa 

vekalet ediyordum ama 91’den 98’in ilk günü 17:00’a kadar saat birinci günü ben görevdeydim. 

Böyle bir Silahlı Kuvvetlerin ve içindeki komutanların en küçüğünden en büyüğüne siyasete 

karışıp müdahale, hükümeti görevden alıkoyma, Avukat Beyin sorduğu gibi onla ilgili ……..… bir 

girişimlerini, ihsasının rüzgarını bile görmedim.” 

 

2)  BRİFİNGDE TEHDİT İÇEREN BİR İHSAS BİLE YOKTU, BU KADAR KESİN SÖYLÜYORUM 

 

77.celse duruşma tutanağı s. 23:   Sanık Kamuran Orhan, Fevzi Türkeri, Metin Yaşar Yükselen 

Vekili Avukat Aykanat Kaçmaz : “İfadenizde net bir şekilde bir dayatma, olmadığını söylediniz peki 

size karşı bir dayatma yok idi ise bile, genel anlamda ülkenin gidişatı kötüdür, irtica aldı başını 

gidiyor, bu irtica ile mücadele edilmez, önü kesilmez ise bizde askerler olarak gereğini yaparız, 

darbe de yaparız, özür dilerim darbe de yaparız işte hükümeti, meclisi feshederiz şeklinde ya da 

bu anlama gelen size karşı olmayabilir ama hani derler ya kızım sana söylüyorum gelinim sen 

anla misali, başkalarına karşı da olsa böyle bir tehdit içeren beyan, söz ya da açıklama var 

mıydı bu brifingde?”  

 

Tanık Yekta Güngör Özden : “BİR İHSAS BİLE YOKTU, BU KADAR KESİN SÖYLÜYORUM.” 

 

       77.celse duruşma tutanağı s. 27: Avukat Hüsnü Tuna : “İnşallah. Şimdi biraz önceki ifadenizde 

11 Haziran 1997 günü Genel Kurmay Urbey salonunda yapılan Hakim ve Savcıların çağrıldığı 

brifinge katıldığınızı söylediniz, doğru. Anayasanın Mahkemelerin bağımsızlığı başlıklı 108. 

Maddesi hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında Mahkemelere ve 

Hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz 

hükmünü dikkate aldığımız taktirde brifingin ana konusunu oluşturan irticai kesimin siyasal 

islamcı bir sistemi oluşturma çalışmalarının engellenmesi konulu bu brifingde askerlerin, 

Hakimler ve Savcılardan destek istemesi Hakimlerin vicdanlarını etkilemeye yönelik bir telkin değil 

midir? 

 

Tanık Yekta Güngör Özden: “1-Sorunuza yanıt, bizi bir kere askeri irticai faaliyetlerinin 

sonucunda buna karışanların siyasi bir el koyma, siyaseti yöneltme, siyasete ağırlık verme gibi 

çabaları olduğu söylenmedi. 2-Biz çocuk değiliz, yani neyin telkin, neyin tavsiye, neyin genelge, 

neyin talimat olduğunu bilecek insanlarız bize gösterilen, yapılan BRİFİNGEDE DE BÖYLE BİR 

EMARE BİLE YOKTU. Basit bir fotoğraf albümünü inceler gibi izledik bu oluyor diye, çünkü her şeyi 
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okumamız her dergiyi her gazeteyi izlememiz, her yere gidip gelmemiz, her olayın içinde 

bulunmamız, hepsini seyretmemiz olanağı yok. Bilgimiz olsun diye gittik vatandaş olarak, Hakim 

olarak gitmedik oraya biz, vatandaş olarak gittim ben, bana talimat verecek demin de söyledim 

değil Türkiye’de dünyada bile Anayasa Mahkemesi’ne talimat verecek bir kurum ve kişi 

yoktur.”          

 

77.celse duruşma tutanağı s. 28 :   Tanık Yekta Güngör Özden : “Bu sizin sorduğunuz soruya 

göre söylüyorum. Bizi kimse yönlendirmedi, kimse baskı yapmadı, kimse bu olaylarda halkın bir 

kesimine karşı bizi yönlendirme çabasında bulunmadı. Yani öyle bir çabada da bulunmadılar. 

 

3)  ARKADAŞLAR ORAYA (BRİFİNGE) CÜBBE GİYDİ GİTTİ DİYE BİR OLAY KATİYEN YOK. 

 

77.celse duruşma tutanağı s. 37 : Müştekiler Vekili Avukat Necip Kibar : “Teşekkür ediyorum, 

bir de efendim biz şu hususu sormak istiyorum son olarak şimdi o dönemde bildiğimiz kadarıyla 

yürütme kurumu herhalde Adalet Bakanlığı bu brifinge gidilmemesi konusunda kendilerine 

nedir çağrıda bulundu veya yazı gönderdi daha ama bu yazı üzerine bizim medyadan takip 

ettiğimiz ve medyaya yansıyan hala da var olan görüntüler çerçevesinde kendilerinin haseten 

sanki o dönemin hükümetine başkaldırı mahiyetinde yürüyerek ve bazılarının da cübbe ile 

gittiği konusunda görüntüler yansıdı. (..) hükümetinin bir Bakanının çağrısına uymayarak 

gidilmesi hadisesi ve cübbe ile gidilmesi bu tabi bir hadise mi?” 

 

Tanık Yekta Güngör Özden : “SAYIN BAŞKANIM, ANAYASA MAHKEMESİNE YASALARLA BİLE 

GÖREV VERİLEMEZ.  Anayasa Mahkemesi’ne herhangi bir Bakanlıktan oraya gitmeyin diye bir 

yazı gelmedi gelse de dinlemez, git dese de dinlenmez gitme dese de dinlenmez. Bize öyle bir 

yazı gelmedi ARKADAŞLAR ORAYA CÜBBE GİYDİ GİTTİ DİYE BİR OLAY KATİYEN YOK, bunları nasıl 

söylüyorlar ben şaşırıyorum. Cübbe ile kimse bir yere gitmedi, Adalet Bakanı’ndan bize böyle bir 

yazı gelmedi, Adalet Bakanlığı kendisinin genelgesini dinleyecek kesimlere gönderebilir, size 

bile gönderemez 138. maddeyi kendileri okudu.”  

 

4) 28 ŞUBAT KARARLARI NEDENİYLE ANAYASA MAHKEMESİNİN BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI 

ALDIĞI SÖZÜ TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR. AYM 1989 YILINDA YÜKSEKÖĞRENİM 

KURUMLARINDA BAŞÖRTÜSÜ KULLANMA YASAĞINI UZUN BİR GEREKÇEYLE ORTAYA KOYDU. 

                                                  

77.celse duruşma tutanağı s. 26:  Sanık Çetin Doğan : “…. Bizim malumları davamızda çok 

müşteki var müştekilerin çok önemli bölümü türbandan dolayı 28 Şubat’ta Batı Çalışma 

Grubu’nun türban yasağı koydu. Türban yasağını uyguladılar, işte YÖK uyguladı bizden emir 

aldı halbuki bunu belgeleyen hiçbir belge yok ortada, tek bir belge dahi yok, şimdi benim sorum 

çok basit. Türbanla ilgili soruları şey sorunlara ilişkin elimde belge var bir yığın belge var taa 1966 

senesinde hatta öğrenci Nesibe Bulaycı ilk türban takıp İlahiyat Fakültesi’nde başına girmiş bir 

öğrenci teker teker anlatmayacağım 67, 67, 68, 72, 80’li yıllarda 83’te, 90’da, 91’de devam ediyor 

taa 2008’de bile Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda kararı var adım adım, şimdi size o döneme 

ilişkin türban yasaklarının uygulanması ile ilgili iddia edildiği gibi 28 Şubat süreci veyahut Batı 

Çalışma Grubu’nun yaptığı faaliyetler sonucumu toplumda yahut üniversitelerde, kamu 

kesiminde türban yasağının olmasına vesile oldu. Bu konuda yasal dayanaklar nelerdi, daha 
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eski benim söylediğim konularla ilgili bilginiz varsa bunlarla ilgili bilgi istihram edeceğim teşekkür 

ederim.” 

 

Tanık Yekta Güngör Özden: “Sayın Başkanım türban konusuyla yakından ilgilendim. Ankara 

Barosu Başkanlığı yaptığım 1972-74 döneminde bir Hanım Avukatın duruşmalara türbanla 

girdiğini söylediler, geldim zamanın Asliye 3. Hukuk Hakimi Ekrem Yurdakoştu. Ekrem böyle bir 

şey var mı dedim var dedi niye dedim Türk Hakimi olarak müdahale etmediniz, bu dedi Baro’nun 

işi Baro toplandı, yönetim kurulu disiplin kuruluna sevk etti, disiplin kurulu ihraç kararı verdi, 

savunmasını falan da aldık, ayrıntısına girmeyeceğim DANIŞTAY’A GİTTİ. 1973-74 YILINDA 

DANIŞTAY’INDA VERDİĞİ BİZİM KARARIMIZI ONAMA KARARI KARŞISINDA, AVUKATLARIN 

TÜRBAN YASAĞI UYGULAMAYA GEÇMİŞ OLDU. Aradan zaman geçti 1988 yılında zannediyorum 

zamanın şeyi Çalışma Bakanlığı’nda İmran Aykut oturuyordu bir hanımefendi olarak, bir 

Yükseköğretim yasasında bir düzenleme yaptılar, o düzenleme yine sanıyorum kusura bakmayın 

tabi tam hatırlamama olanak yok, 18 yıl oldu zamanın Cumhurbaşkanı tarafından açılan bir dava 

konusunda Çetin Paşa’nın dediği gibi 1997’de değil 1989’DA BİR NUMARALI KARARIMIZDA 

ANAYASA MAHKEMESİ 1’e karşı 10 oyla ama bir şeyi ayırmak gerekiyor, kamuoyu karıştırıyor, 

YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA BAŞÖRTÜSÜ KULLANMA YASAĞINI UZUN BİR GEREKÇEYLE 

ORTAYA KOYDU. İlkokula, ortaokula, liseye karışmamız yoktu bizim ve o Yükseköğretimdeki 

barışçı ortamı zorunlu yaşam sayılması karşısında Anayasa Mahkemesi yalnızca Yükseköğretim 

Kurumları için dedi. Belediye yoktu, sokak ve ev bağ bahçe zaten yoktu. O BAKIMDAN 28 ŞUBAT 

KARARLARI NEDENİYLE ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI ALDIĞI SÖZÜ 

TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR.” 

 

5) BAŞBAKAN DAVUTOĞLU 2014 YILINDA İÇ TEHDİT OLAN İRTİCA VE BÖLÜCÜ TERÖR 

ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİ KONUSUNDA  BRİFİNG ALMAK İÇİN GENELKURMAYA GİTTİ. BU DA 

MI DARBE ? (Av.Şule N.Erol). 

 

77.celse duruşma tutanağı s. 42: Bir Kısım Sanıklar Müdafi Avukat Şule Nazlıoğlu Erol : 

“Sayın Başkan, bir süre, bir süredir efendim Sayın Başkana sorulan soruların arkasında neden 

oraya gittiniz, o brifingi neden aldınız şeklinde, tarzında sorular var şimdi ben bir şey 

söyleyeceğim 6 Kasım 2014 tarihinde Genel Kurmayın sitesine girsinler, Başbakan DAVUTOĞLU 

BRİFİNG ALMAK İÇİN GENEL KURMAYA GİTTİ. SEBEBİ DE NEYDİ BİLİYOR MUSUNUZ? İÇ TEHDİT 

OLAN İRTİCA VE BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİYDİ ONUN İÇİN GİTTİ. Peki o 

zaman bu da mı darbe? Niye o zaman Başbakan kendi gücünü kullanıp da Genel Kurmayı çağırıp 

da huzuruna bu brifingi huzurunda almamış. Bakın bunların hepsi, bunların hepsi mahkeme 

heyetinin aklını karıştırmak için soru yağmuru. 

 

O. ERTUĞRUL ÖZKÖK (Gazeteci-Yazar):  

 

Ertuğrul Özkök 3.10.2012 tarihinde TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna verdiği 

beyanında,  

 

S.6: “ERTUĞRUL ÖZKÖK – Silahsız kuvvetler manşeti haberini… Şimdi bu haberin hikâyesini 

size anlatayım, çünkü yazdık da bunları defalarca, hiçbir şeyi de bugüne kadar askerlerle olan 

ilişkilerimiz konusunda gizli bırakmadan hepsini teker teker yazdık, eğer gazetenin arşivlerine 
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girerseniz, benim yazılarıma girerseniz bunları görürsünüz. Şimdi, bu haberin hikâyesi de şöyle: 

Sayın Güven Erkaya dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı hastaydı. Hürriyetin Ankara temsilcisi 

Sedat Ergin’le daha önce Ankara’da benim temsilci yardımcım olan Nurcan Akad ziyarete gittiler, 

çünkü onlar tanıyorlardı Ankara’dan. Aslında geçmiş olsun ziyaretine gittiler. O ziyaret sırasında 

konular açılmış ve Güven Erkaya da bir takım sözler söylemiş, bunu anlattılar bana. “Ben bunu 

yazayım.” dedim. Hatta bana önce itiraz ettiler. Yahu bu çok güzel bir şey, bunu yazayım ben. Ben 

yazayım.” dedim ve “Peki, yaz.” dediler. Şimdi size müsaadenizle sadece yazının girişini okuyorum, 

sadece girişini: “Konuşan üst düzey bir komutan, tarih 18 Aralık Çarşamba, konu: Son günlerde 

Ankara kulislerinde yayılan hatta yurt dışına kadar ulaşan söylentiler, ‘Asker huzursuz.’ Böyle 

olunca kulislerdeki şu soru akla geliyor: ‘Silahlı kuvvetler bir darbe hazırlığı içinde mi?’ 

Sorulabilecek en katı şekliyle soruyu soruyoruz. Üst düzey komutan hafifçe gülüyor ve şu cevabı 

veriyor: ‘BU DEFA İŞİ SİLAHSIZ KUVVETLER HALLETSİN.’ -tırnak içinde bunlar- ‘Bu defa’ 

vurgusundan kastettiği şey açık, 12 Eylülden önceki durumu kastediyor. Arkasından devam 

ediyor: ‘Toplum büyük bir atalet içinde, herkeste, işler çok kötüye giderse nasılsa Silahlı 

Kuvvetler bu işi çözer rahatlığı var. Ana Muhalefet Partisi Başkanı bile bu havada. Ama siyasi 

sorunların çözümünü Silahlı Kuvvetlerden beklememek gerekir. ÖYLEYSE ADRES KİM? SİVİL 

GÜÇLER, MİLLETVEKİLLERİ, MECLİS… BİR DAHA TEKRAR EDİYORUM: SİVİL GÜÇLER, 

MİLLETVEKİLLERİ, MECLİS YANİ BİR TOPLUMDAKİ DEMOKRASİNİN, ÇOĞULCU DEMOKRASİNİN 

TEMEL UNSURLARI. Bu güçler bu platformlarda çözüm aramalı, bu defa işi silahsız kuvvetler 

halletmeli. ÜLKEDE SORUN VAR AMA BUNUN ÇÖZÜMÜNÜ BİZDEN BEKLEMEYİN.’ Şimdi, ben 

bunları duyunca -ben bunları size bütün kalbimle söylüyorum, bütün kalbimle söylüyorum- bir 

askerin ağzından duymaktan dolayı mutlu oldum. 

***** 

S.7: Şimdi, geriye bakıp buradan, bu yorumları yapabiliriz ama ben bir gazeteciyim, ben her 

gün gazetemin manşetini ötekilerden, öteki gazetelerden farklı vermek için çalışıyorum ve 

zekâmla bu yolda uğraşıyorum. O yüzden de yirmi yıl kaldım Hürriyet’in başında ben. Yani çarpıcı 

bir başlık arıyorum. Bu çarpıcı başlık arayışı tabii ki zaman zaman bizde birtakım 

deformasyonlara yol açıyor da olabilir. Olabilir ama dediğim gibi, bunların artık algılanması 

bana ait değil. O algılanma, bugünden geriye baktığınız zaman çok başka bir şekilde de 

yorumlanabilir. Dolayısıyla, size bütün kalbimle hep bunu söylüyorum, ben hiçbir askerden 

talimat almadım, yirmi yıl boyunca hiçbir siyasetçiden de talimat almadım. Hayran olduğum 

siyasetçiler oldu, desteklediğim siyasetçiler oldu ama hiçbirinden talimat almadım. 

 

S.28: “ERTUĞRUL ÖZKÖK –Şimdi bakın Sayın Milletvekilim, yani siz etik olarak “Böyle bir soru 

sorabilir misiniz?” diye beni eleştirebilirsiniz. Doğaldır çünkü herkesin kendi anlayışında bir etik 

anlayışı vardır ve şeydir. Bana geçenlerde bir televizyonda “Sen eşcinsel misin?” diye sordular. 

Şimdi, etik midir bu soru değil midir bilmiyorum ama gazeteciler soruyu sorarlar “Darbe yapacak 

mısınız?” diye. Emin… Yalnız size o olayı anlatayım bugün… 

 

BAŞKAN – O ne dedi o tarihte? 

 

ERTUĞRUL ÖZKÖK – Şimdi bakın, o kanaatimi de size söyleyeyim, çok samimi kanaatimi. Dedi 

ki, Emin Çölaşan bu soruyu sorduğu zaman Paşa oturmak üzereydi koltuğa, bize “Buyurun.” 

dedi. Otururken ayakta kaldı, “NE DİYORSUNUZ EMİN BEY?” DEDİ, “BÖYLE SORU MU OLUR?” 

DEDİ. Aynen verdiği cevap bu. O dönemle ilgili bana eğer samimi kanaatimi soruyorsanız, ben 
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askerlerin darbe yapabileceklerini ve yapma niyeti olduklarını zannetmiyorum. Bu benim şahsi 

görüşümdür ve samimi bir şahsi görüşümdür. Benim kanaatim bu. 

 

MEHMET ŞEKER (Gaziantep) – Sayın Özkök, siz o Emin Çölaşan’la birlikte Çevik Bir’in yanına 

gittiğinizde, daha sonradan Emin Çölaşan yazmıştı bunu, oradan aktarıyorum, diyor ki “Oraya 

gittiğimizde böyle bir konuşma geçmedi. Şöyle geçti” diyor, “Paşam,” demiş Çevik Bir’e, “alınan 

bu 28 Şubat kararlarına direniş olursa, gerektiğinde silah kullanabilir misiniz?” O da “Gerekirse 

kullanırız” dedim diyor.  

 

ERTUĞRUL ÖZKÖK – Yani ben “darbe” diye hatırlıyorum, öbür arkadaşlar da öyle hatırlıyor 

ama bu cümlenin manası nedir ben onu çıkaramadım yani. Silah kullanmak nedir yani? Gidip 

adamları vurmak mı sadece, nedir silah kullanmak? Yani ben darbe diye hatırlıyorum.  

 

ERTUĞRUL ÖZKÖK – Yani ben “darbe” diye hatırlıyorum, öbür arkadaşlar da öyle hatırlıyor 

ama bu cümlenin manası nedir ben onu çıkaramadım yani. Silah kullanmak nedir yani? Gidip 

adamları vurmak mı sadece, nedir silah kullanmak? Yani ben darbe diye hatırlıyorum.  

 

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Ertuğrul Bey’in söylemiyle tam ters düşüyor. 
 
 ERTUĞRUL ÖZKÖK – Ben “darbe” diye hatırlıyorum yani.  
 
MEHMET ŞEKER (Gaziantep) – Farklı bir şey mi o söylemle? İ 
 
DRİS ŞAHİN (Çankırı) – Ertuğrul Bey’in söylemiyle tamamen zıt bir açıklama.  
 
ERTUĞRUL ÖZKÖK – Zıt değil, hayır hayır. “Gerekirse silah kullanır mısınız?” diyor.  
 

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Hayır, siz böyle bir şey olamaz noktasında bir söylemde 

bulunduğunu söylediniz  Çevik Bir’in. “Öyle bir şey olur mu?” darbeyle alakalı. Burada diyor ki 

“Silah bile kullanırız.” Bu ne demektir? Birbiriyle örtüşmüyor.  

 

ERTUĞRUL ÖZKÖK – BİR DAKİKA, BEN OLAYI BÖYLE HATIRLIYORUM. ARKADAŞLARIMA 

DANIŞTIM, ARKADAŞLARIM “EVET, BU ŞEKİLDE GEÇTİ KONUŞMA.” DEDİLER 

 

P. FATİH ÇEKİRGE (Gazeteci-Yazar): 

 

Fatih Çekirge  3.10.2012 tarihinde TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna verdiği 

beyanında,  

 

S.3; “YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Fatih Bey hoş geldiniz. Çok renkli bir gazetecilik kimliğiniz 

var sizin. Özellikle bu 28 Şubat sürecinde merkez medyada siz Ankara Temsilcisiyken veya yetkili 

yerlerdeyken ne kadar başlık atılmışsa 28 Şubatla ilgili, bu özellikle basının -işte ne diyelim- öncü 

gazetesi olarak Hürriyette, siz manşetler attınız. Bunların bir kısmında da Genelkurmay 

psikolojik harp dairesinin koordinasyonunda onların raporları doğrultusunda ve o minvallerden 

çıkan bilgiler doğrultusunda veya size ulaşan bilgiler doğrultusunda başlıklar yazıldı ve 
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aldığınız, yetkililerden aldığınız bilgilere göre manşetler attınız. bu yetkililer kimlerdi, askerî 

yetkililer? 

FATİH ÇEKİRGE – Evet, çok teşekkür eder im bunu sorduğunuz için. Öncelikle şunu söyleyeyim: 

Ben o dönemde Sabah gazetesinde görev yapıyordum ve demin dedim ya, Ankara temsilcisinin 

görevi, olanı biteni bildirmektir. Ankara temsilcileri manşet atamaz, böyle bir yetkileri yok. 

Bunun bir altını çizmem lazım ama nedense böyle bir laf yapıştı yani “Manşet attı.” Böyle bir şey 

yok yani gazetecilikte böyle bir kural yok. İki: Doğru bir şey soruyorsunuz, bu, nasıl oluyor bu 

haberler geliyor? Şimdi, bakın, konjonktüre göre gazeteci konjonktüre göre şekillenir yani oraya 

focus yapar. Bu şuna benziyor, Konya milletvekili seçimlerde gidip Konya’da çalışır, Ankara 

temsilcisi bir kriz varsa gider orada çalışır yani yapacağı başka bir şey yoktur ve her tarafı 

dinlemeye çalışır yapacağı başka da bir şey yok.” 

Yaşar Karayel isimli milletveklinin  bu yargı hükmü veren suç icat eden sorusu Anayasanın 

132. Maddesini açık ihlalininin tipik örneğidir.  Devamında da Komisyon üyelerinin Fatih 

Çekirge’ye dönemin olaylarını anlamak için değil, basına şekil vermek,  hangi olayda nasıl manşet 

atılması gerektiğini dikte eder bir üslupla sorguladığını, yargıladığını, hüküm verdiğini ve suç 

ürettiğini açık bir şekilde  görüyoruz.  Bu soru sorma ya da esasen sorgulama ve yargılama 

usülüne karşı İzmir milletvekili Aytun Çıray’ın da bu konuda tepkisini ortaya koyduğunu 

görüyoruz;  

S.10. “AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Burada basın özgürlüğünü sorguluyorsunuz gibi geldi bana ya. 

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SORGULAMAK GİBİ BİR HAKKINIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM.” 

 

“AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır ama benim şimdi gözümü korkutuyorsunuz. O zaman, iki hafta 

önce Sayın Başbakanın bu kongreye bazı gazetecileri almamasını da bir darbe girişimi olarak 

görüyorum.” 

 

Sonuçta Fatih Çekirge, haberlerin  gazetecilik anlayışı içinde yapıldığı, TSK dan ya da bir 

siyasiden hiçbir direktif almadıklarınıı açıkça bir çok kez tekrar etmiştir.  

 

Q. TANIK (MAĞDUR) TANSU ÇİLLER (Refah-Yol Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı): 

 

Tanık 18/07/2017 tarihli 89.celsede  (SEGBİS) verdiği ifadesinde;  

 

1)  BANA BELGEYİ MERAL AKŞENER GETİRDİ ÜST DÜZEY BİR İSTİHBARAT 

GÖREVLİSİNİN BİR BİLGİ ULAŞTIRDIĞINI İFADE ETTİ.  İKİNCİ BAŞKANIN İMZASI VARDI. 

 

89.celse duruşma tutanağı s.8 ; “Katılan Tansu Çiller:  “….iç işleri bakanına bir istihbarat 

görevlisi üst düzey iletmiş bunu bana getirdi ve bunu bana getirdiği zaman bunu çok vahim 

gördük çünkü içinde birçok yerin fişlenmesi meselesi gündemdeydi camilerden tutun da irtica 

konusunda laiklik konusunda hassasiyet ortaya konuyor ve laikliğe aykırı bütün eylemlerin 

hatrımda kaldığı kadarıyla bir yerde araştırılması isteniyor burada yurtların okulların vakıfların 

kuran kurslarının bununla kalmıyor kaymakamların valiliklerin zannediyorum siyasilerin 

teşkilatların siyasetçilerin teşkilatlarının bunların hepsinin bir yerde araştırılması isteniyor 

AİLELERCE BUNLARIN YAPILMASI İSTENİYOR bunların astlarında yapılması isteniyor vesaire 
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BUNUN ALTINDA İKİNCİ BAŞKANIN İMZASI VAR GÜNLÜK TOPLANTILARDAN BAHSEDİLİYOR 

HAFTADA İKİ GÜN DENETİM TOPLANTILARINDAN BAHSEDİLİYOR böyle bir şeyi biz çok daha 

sonra vakıf olduk ve bunun hemen sayın başbakana götürülmesini sayın iç işleri bakanı 

tarafından istedim ama hükümetin sonlarına doğru varılmıştı ve bizim böyle bir talimatımızın 

olmadığı kesindir. " 

89.celse duruşma tutanağı s. 15-16 ;   Av.Ümit Kara: "Teşekkür ederim, bir diğer sorum 

Refahyol koalisyonu döneminde dönemin İstihbarat Daire Başkanı'nın vasıtasıyla Bülent Orakoğlu 

vasıtasıyla Meral Akşener'e bir belgenin sunulduğu bu belgenin size getirildiği ardından sizin de 

sayın Başbakan ile paylaştığınız şeklinde bir ifadede bulunmuşsunuz kendi beyanınızda dönemin 

istihbarat daire başkanı vasıtasıyla silsile ile size ulaştırılan sizin de Başbakana ulaştırdığınız belge 

nedir içeriği açıklar mısınız?" 

 

Katılan Tansu Çiller: "Efendim BANA BÖYLE BİR BELGEYİ MERAL AKŞENER GETİRDİ 

MERAL AKŞENER İÇ İŞLERİ BAKANI OLDUĞU BİR DÖNEMDE KENDİSİNE ÜST DÜZEY 

BİR İSTİHBARAT GÖREVLİSİ BİR BİLGİ ULAŞTIRDIĞINI İFADE ETTİ bu bilgide üstünde 

birtakım generallerin imzasıyla bir çalışma grubu kurdurulduğu İKİNCİ BAŞKANIN 

İMZASIYLA harekat başkanlığının koordinasyonuna verildiği ve bunun aşağı yukarı günümüzde 

irticanın tehdit oluşturduğu ve bu nedenle de bunun için bunun üstüne gidilmesi gerektiği 

camilere özellikle irtica tehditi olabilecek laiklik karşıtı araştırmaların yapılması gerektiği  daha 

sonra tekrar yurtlara okullara özel okullara bütün bunların gönderilerek araştırılması gerektiği 

daha sonra siyasilere hatırladığım kadarıyla siyasilere valilere kaymakamlara siyasi teşkilatlara ve 

bunun gibi bir çok kurumlara giderek adeta bir fişlemenin gündeme getirildiği ve bununla da 

yetinilmeyip aileler ve onların kendilerinin astları kanalıyla bu araştırmanın sürdürülmesi 

gerektiği BİR ÇALIŞMA GRUBUNDAN AYRINTILI BİÇİMDE BAHSEDİLDİ ben de bunun vahim 

olduğunu ifade ettim bunu milletten saklayamayız dedim ve bunu Başbakan'a götürmesini 

istedim kendim de ayrıca sayın Erbakan ile bu konuyu konuştum Başbakanlık Teftiş Kurulu'na 

vermeliyiz dedim bunun bize ulaşma tarihi artık ilkbahar civarıydı ve baskıların arttığı bir 

dönemdi bu çerçevede bunların icra edildiği anlaşılmıştır." 

 

Av.Ümit Kara: "Bu belgenin içeriğinde BÇG'den ilk kez mi haberdar oldunuz yaklaşık tarihi 

söyleyebilir misiniz bu belgenin size ulaştırıldığı yaklaşık tarihi ay olarak da olabilir." 

 

Katılan Tansu Çiller: "İlkbaharda olduğunu düşünüyorum bize geliş tarihini tam olarak 

söyleyemesem dahi Mayıs 1997 yılı gibi olduğunu düşünüyorum." 

 

NOT : B.Orakoğlu’nun dönemin içişleri bakanı Meral Akşener’e getirdiği, resmi emniyet 

arşivine kayıt edilmemiş,  üretilmiş  şüpheli  sözde belgeler (raporlar vs) bulunan dosya ile askerin 

hükümete karşı bir darbe hazırlığı içinde olduğu algısı oluşturulmuş, pompalanmıştır. Belgelerin 

sızdırılması, iletilmesi, içerik ve  belge sayıları, belgelerdeki çelişkiler ve algı yaratılması   ile  ilgili 

detaylı açıklama ve tespitler dilekçemizin “Bülent Orakoğlu’nun belgeleri ile ilgili çelişkiler ve 

darbe algısı oluşturma faaliyetleri” başlıklı “40.” maddesinde yapılmıştır.  

 

Tansu Çiller  7.11.2012 tarihinde TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna verdiği 

beyanında,  
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S.4: TBMM Araştırma Komisyonundaki Şubat ayındaki 28 Şubat Millî Güvenlik Kurulundan 

sonra NİSAN AYI İÇERİSİNDE bizim yeni İçişleri Bakanı yaptığımız Meral Akşener tarafından bir 

gün bana doğrudan getirildi ve belgelerin içeriğinde Batı Çalışma Grubunun doğrudan istihbarat 

yapmak için, hatta CAMİLERE KADAR YAYGIN BİÇİMDE ve örgütlü biçimde bilgi alıp bunu 

merkeze bildirmelerini isteyen bir belge. SARMUSAK TARAFINDAN ORTAYA ÇIKARILMIŞ, 

BÜLENT ORAKOĞLU O DÖNEMDE BUNUN YİNE GETİRİLMESİNDE ROL OYNAMIŞ ve Meral 

Akşener bize sordu, bana sordu doğrusu; dedi ki: “Ne yapalım bunu? Bunu kamuoyuyla 

paylaşalım mı?” 

 

2) ÇİLLER;  (MGK) ÇOK UZUN BİR TOPLANTI OLDU O UZUN TOPLANTI OLMASI 

NEDENİYLE MERHUM ERBAKAN DAHA SONRA İMZALAYALIM DEDİ VE ÖYLE DE YAPTIK.  

 

89.celse duruşma tutanağı s.7 ; Mahkeme Başkanı: "Evet, şimdi özellikle bizim dava konusu 

eylemle bağlı olduğumuz için hani sizin açıklamalarınız genel bir döneme anlattınız, öncelikle ben 

taraflara söz hakkı vermeden önce size şunu sormak istedim 28 Şubat'taki Milli Güvenlik Kurulu 

kararları alındığında o toplantıda iddianamede iddia edilen eylem şu, Milli Güvenlik Kurulu 

toplantılarının hani içeriği devlet sırrıdır onunla ilgili çok ayrıntıya girmiyorum ama normalde 

üyeler toplanıp orada bir karar alınır daha sonra bunlar yazılı hale getirilir Başbakanlığa gönderilir 

hükümet bunu isterse meclise sunar, kanunlaştırır veya gereğini yapar, ancak bu 28 Şubat Milli 

Güvenlik Kurulu kararları alınırken orada yani kararlarla ilgili özellikle askeri kanadın hazır 

metinler getirip sivil üyelere burada daha önceden hazırlanmış metinlerin imzalatıldığı iddiası 

var bu konuda ne düşünüyorsunuz böyle mi oldu ve daha önceki Milli Güvenlik Kurulu 

kararlarından farklı bir usül var mıydı? " 

Katılan Tansu Çiller: Sizin söylediğiniz soruya somut olarak gelecek olursak orada alınan 

kararlar bazen orada imzalanır bazen daha sonra en azından bu bana böyle olmuştur Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri tarafından getirilebilirdi bazen orada imzalardık bazen Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri getirir makamımda sunar istediğim zaman içeri alır imzalardım 

bu o süreçte de böyle oldu yalnız eğer 28 Şubat'ı bizatihi 28 Şubat'ı soruyorsanız çok uzun bir 

toplantı oldu o uzun toplantı olması nedeniyle merhum Erbakan daha sonra imzalayalım dedi 

ve öyle de yaptık." 

3) SAYIN ERBAKAN'IN BAŞBAKANLIĞI DÜŞER VE BENİM BAŞBAKANLIĞIM 

ÇERÇEVESİNDE DEVAM EDERSE BU GERGİNLİĞİN AZABİLECEĞİNİ DEĞERLENDİRDİK. 

 

89.celse duruşma tutanağı s. 24 ; Avukat Ali Aydın Akpınar:" Sayın Başbakan tekrar merhaba 

şimdi, Doğru Yol Partisi ile Refah Partisi 'nin kurmuş olduğu hükümet istifa ettikten sonra, doğal 

olarak sayın Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevinin en fazla üyeye sahip olan milletvekiline 

sahip olan parti olarak size partinin genel başkanı olarak size vermesi gerekirdi, fakat sayın 

Cumhurbaşkanı yanlış hatırlamıyor isem Yalım Eralp'e verdi. Daha sonrada 55. Hükümeti kurma 

görevini sayın Mesut Yılmaz'a verdi. Neden size vermediği konusunda, hükümeti kurma görevini 

neden size vermediği konusunda bir bilginiz var mı? " 

Müşteki Tansu Çiller: "Hatırladığıma göre doğrudan doğruya şöyle oldu. 18 Haziran'da sayın 

Erbakan istifa etti, bu istifasının nedeni gerginlik, bir değerlendirmemiz oldu, çok büyük bir 

gerginlik vardı, Doğru Yol Partisi parçalanmaya devam ediyordu, devamı mümkün değildi ve 
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BU ÇERÇEVEDE BELKİ BİR DEĞİŞİM YAPARSAK YANİ SAYIN ERBAKAN'IN BAŞBAKANLIĞI DÜŞER 

VE BENİM BAŞBAKANLIĞIM ÇERÇEVESİNDE DEVAM EDERSE BU GERGİNLİĞİN AZABİLECEĞİNİ 

DEĞERLENDİRDİK, (….)ayın 19'unda, 19 Haziran'da ben sayın Cumhurbaşkanına gittim, 278 millet 

vekilinin imzasını götürdüm, ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu'nun da 4 millet vekili imzasının hazır 

olduğunu söyledim, nitekim biz sayın Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu ve ben üçlü bir basın toplantısı 

düzenledik ve Muhsin Yazıcıoğlu aslında çok mert bir insandı ve darbelerden geçmişti, beni kendisi 

arayarak bunu söyledi, sizin başbakanlığınız bu dönemde gereklidir, ben hükümette olayım ve 

olmayayım sizi destekliyorum dedi bunu basına ve topluma açık bir toplantı ile ifade ettik, 

böylece 282 millet vekili olmuş oldu, bütün buna rağmen sayın Cumhurbaşkanı hemen ertesi gün 

Mesut Yılmaz'a verdi. Daha sonra öğrendiğime göre...... efendim?" 

4) TANIK; BİR BÜROKRAT BİR BAŞBAKAN'A KİMİN HADDİNE ŞİDDET GÖSTERECEK 

(MGK DA VE BAKANLAR KURULUNDA).  

 

89.celse duruşma tutanağı s. 14 ; Av.Ümit Kara: "MGK toplantısında katılan Genelkurmay 

Başkanı veya Kuvvet Komutanlarından kararınıza etki edecek doğrudan cebir, şiddet, tehdit 

gördünüz mü doğrudan bunu soruyorum." 

 

Katılan Tansu Çiller: "MGK TOPLANTISINDA HERHANGİ BİR ŞİDDET GÖRDÜM MÜ, KİMİN 

HADDİNE? BİR BÜROKRAT, BİR BAŞBAKAN'A KİMİN HADDİNE ŞİDDET GÖSTERECEK SİZ BUNU 

NASIL SORUYORSUNUZ? DEVAM EDELİM." 

 

Av.Ümit Kara: "Teşekkür ederim verdiğiniz cevaptan, aynı sorum Bakanlar Kurulu kararı için 

de geçerli 13 Mart 1997'de 28 Şubat 1997'de alınan bazı tavsiye niteliğindeki kararları idari 

kararlara dönüştürürken herhangi bir baskı, cebir, şiddet gördünüz mü siz oradaki silahlı 

kuvvetlerin herhangi bir personelinden burada huzurda bulunan sanıklardan  bunu da sorayım 

bu da kayda geçsin." 

 

Katılan Tansu Çiller: "NE DİYORSUNUZ YANİ MGK KARARLARINDA BİR ŞİDDET GÖRDÜM 

MÜ KİMİN HADDİNE CEVAP BUNUN SÜRECİNDE GİDİP DE BİZİM BAKANLAR KURULUMUZA 

GELECEKLER DE ŞİDDET Mİ GÖSTERECEKLER BUNU MU İMA EDİYORSUNUZ?" 

 

Av.Ümit Kara: "Teşekkür ederim cevabımı aldım.  

 

5) TANIK CEBİR VE ŞİDDETE MARUZ KALDIĞINI İDDİA ETTİĞİ  MİLLETVEKİLLERİ İLE 

İLGİLİ  “BİR SİYASİ PARTİNİN GENEL BAŞKANI BUNLARIN GÖRGÜ TANIĞI OLMAZ. BUNLARA 

İLİŞKİN DUYUMLAR GELİYORDU” ŞEKLİNDE İFADE ETMİŞTİR.  

 

89.celse duruşma tutanağı s. 33 ; Avukat Aykanat Kaçmaz: (….)  Ceza hukukunda Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddetle devirmek vardır. Siyasal anlamdaki darbeler şu anda bizi 

ilgilendirmemektedir. Beyanlarınızın bir bölümünde bir takım milletvekillerinin baskıya, hatta 

şiddete, cebire maruz kaldığını, size geldiklerini beyanda bulunduklarını söylediniz.(….) Huzura 

çağırdığınız bir bölümü milletvekili veya bakan olan, bir bölümü hükümetin sizlerin çok yakınında 

yer alan üst düzey yönetici yada bürokratlardan hiç birisi cebir ve şiddette maruz kalmadıklarını 

söylediler. Beyanlarınızın tamamındadediniz ki, bazı milletvekilleri, bazı insanlar, bazı kişiler 

dediniz. Fakat ceza tehdidi altında olanlar bizleriz, bu kişiler eğer kimse isimlerini vermenizi 
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istiyoruz. Çünkü cebir ve şiddet ile hükümeti devirmekten yargılanıyoruz. Öyle baskı yapmak, işte 

ikna odalarında almaktan yargılanmıyoruz. Ceza hukukun işlediği bir platformdayız ve kanun net 

bir şekilde cebir ve şiddet diyor. Dinlediğimiz hiçbir milletvekili, Bakan veya diğerleri cebir ve 

şiddete uğramadıklarını söylediler. Ama siz diyorsunuz ki bazı milletvekilleri buna uğramış, siz 

biraz evvel kendinizinde olmak zaten brokratik işleyişte ben ne cebir ne de şiddete maruz kaldım 

dediniz ama eğer varsa bunları bilmek istiyoruz. Çünkü bir ceza hukuku platformunun 

içerisindeyiz. Siyasi anlamda darbeden bahsetmiyoruz, sosyal anlamda da darbeden 

bahsetmiyoruz, ceza hukuku anlamında bir darbeden bahsediyoruz. Bizim mahkum olmamız için 

ihtiyaç olan tek şey cebir ve şiddettir, hatta ikisi aynı anda olmalıdır. CEBİR VE ŞİDDETE MARUZ 

KALDIĞINI SÖYLEDİĞİNİZ MİLLETVEKİLLERİNİN İSİMLERİNİ LÜTFEN VERMENİZİ İSTİYORUZ. VAR 

MI BÖYLE BİRİSİ?" 

 

Katılan Tansu Çiller: (……)  Mehmet Barlas'ın evindeyim. Bana bir çok hikaye anlattı kendisine 

ayrıcada gelip tanıklık yapmaya hazır olduğunu söyledi evde oturuyorlar bir gazetecinin evinde o 

zamanlar bana bunu ilettiler o kadar çok bunun gibi olay var ki hangisi söyleyeceğimi veya 

söylemek isteyeceğim belli değil. Orada Zafer Mutlu diyor ki bu akşam Tansu Çiller'i ve ailesini 

kelepçeyle alıyorlar, aman söyleyin hemen söyleyin hazırlansınlar. Bunun gibi bir sürü tehdit, biz 

her gün sokağa çıktığımızda aldığımız bir tehditle çıkıyorduk sadece ben değil. " 

 

Avukat Aykanat Kaçmaz: "Olayı helen tarih almak istiyorum o yüzden böldüm, yani sizi yani 
Tansu Çiller'i alacaklar dendiği tarihler 28 Şubat'taki dönem midir? " 

 

Katılan Tansu Çiller: "Hayır efendim o toplantıların tam göbeğinde. Bu söylediğim sadece 

olaylardan bir tanesidir. Kendisi izin verdiği için söylüyorum. Ayrıca transfer edilen milletvekillerini 

tenzih ediyorum belki ufak bir bölümü kendi iradeleri ile yapmıştır. Hiç kimse tuzum yaş demez 

bütün bunları geçirenler evet ben geldim, çok korkmuştum şu olmuştu, bu oluştu demezler. İşin 

siyasetin gereği budur. Ama siz eğer bunu görmek istiyorsanız rakamlarda görürsünüz zaten 

bunun amacı belliydi Refah Partisi'nin kapatıldığını da reddetmek mümkün mü? Doğru Yol 

Partisi'nin parçalandığını reddetmek mümkün mü? 12 Eylül 1980 (anlaşılmıyor) reddetmek 

mümkün mü? (anlaşılmıyor)" 

 

89.celse duruşma tutanağı s.34 Avukat Akın Şenol: "Sayın Başbakanım önce saygılarımı 

sunuyorum. Efendim çok kısa bir somut sorular ileteceğim 293'ten 278'e düştüğünü, oylamada da 

bunun 243'e düştüğünü söylediniz. Bu düşen bu ayrılan transfer olan milletvekillerinden 

herhangi birisiyle görüştünüz mü, görüştüyseniz bu kişilerin otel odalarında ikna edildiğini yada 

bunlara herhangi bir maddi şahsi bir menfaat sağlandığı yönünde bir baskı yapılıp yapılmadığı 

konusunda bilgi aldınız mı, görgünüz var mı, isimleri kimlerdir ? " 

 

Katılan Tansu Çiller: "BİR SİYASİ PARTİNİN GENEL BAŞKANI BUNLARIN GÖRGÜ TANIĞI 

OLMAZ. BUNLARA İLİŞKİN DUYUMLAR GELİYORDU, buda ayrılacak şöyle oldu, böyle oldu, şu 

maddi imkanı aldı veya şöyle dosyalar vardı, şöyle korkutuluyor vs. diye ertesi gün hakikaten istifa 

ediyordu ve ayrılıyordu, netice itibari ile sonuçtan görüyorduk meseleleri. Ama sonuç itibari ile 

293 olan milletvekili 243'e düştü bu bir gerçek." 
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89.celse duruşma tutanağı s.37; Avukat Haydar Ulusoy: "Sayın Başbakana bir soru 

soracağım efendim. Sayın Başbakanım size Zafer Mutlu'dan bahsettiniz, Mehmet Barlas'tan 

bahsettiniz ben bunları bir dedikodu mahiyetinde sayıyorum. SİZE DOĞRUDAN BURADA 

YARGILANANLARDAN VEYA HERHANGİ BİR KOMUTANDAN HÜKÜMETİ BIRAKIN KOALİSYON 

KURMAYIN REFAH PARTİSİ İLE DİYE DOĞRUDAN BİR CEBİR, ŞİDDET VE TEHDİT DOĞRUDAN 

YÖNELTİLDİ Mİ?" 

Katılan Tansu Çiller: "Efendim böyle bir şeyi..." 

Avukat Haydar Ulusoy: "Yöneltti veya şu yöneltti diyebilirsiniz, ben yorum istemiyorum 

efendim. " 

Katılan Tansu Çiller: "Siz onu istersiniz yada bunu istersiniz, ben neye cevap vermek 

istersem ona cevap veririm. " 

Avukat Haydar Ulusoy: "Tabi efendim buyurun. " 

Katılan Tansu Çiller: "Hiç kimsenin haddi değil bana şunu veya bunu yapacaksın demek, 

zaten bu işlerde böyle olmaz. Bu işler dolaylı olarak şu yada bu biçimde olur, bu meselede böyle 

olmuştur. Bana hiç kimse gelip Genel Kurmay'dan şu kuvvet komutanı bu kuvvet komutanı 

gelip de bana haaa sayın başbakan yardımcısı eski başbakan hadi bakayım bunu yapda 

göreyim nasıl desin canım. Bunun hayatın doğal akışına uygun bir tarafı olur mu? İşte böyle 

yaptılar anlattığım gibi yaptılar. Milletvekillerini ürküttüler, beyanlar verdiler daha ne deyim size 

Erzurum'da çıkıyor adamın bir tanesi, adamın dediğim bir General küfür ediyor, hakaretler ediyor, 

ailesi ile giden başbakana, Genel Kurmay bundan haberdar değil mi? Haberdar, birde terfi 

ettiriyorlar bundan daha büyük bir baskı daha büyük bir işaret var mı? " 

 

Avukat Haydar Ulusoy: "Efendim bahsettiğiniz general burada yargılanmıyor. Burada yok. " 

 

6) T.ÇİLLER; İRTİCANIN MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGESİNDE TEHDİT OLARAK 

SAYILDIĞINI BİLİYORUM. 

 

89.celse duruşma tutanağı s. 34 ; Avukat Aykanat Kaçmaz: "İrticanın tehdit olduğunun ancak 

bu tehdidin Refah Yol hükümetinden kaynaklandığının algısının yaratıldığını söylediniz. Son sorum 

biraz daha nokta olaylara yada irticaya yönelik olacak. Milli Güvenlik siyaset belgesi ile irticanın 

bölücü terör ile birlikte ve eşdeğer olarak 1992-1993 yılından beri tehdit olduğunu, tehdit 

olarak sayıldığını biliyor musunuz? " 

 

Katılan Tansu Çiller: "BEN TEHDİT SAYILDIĞINI ELBET BİLİYORUM. Ama o zaman 

söylenmeyen şey hükümetin ta kendisi irticanın kaynadığıdır ve PKK'dan daha tehlikelidir lafı 

mesele bundan ibarettir. Yani irtica tabiki tehlikeli veya değildir diye MGK'dan hep bahsedildi ama 

hiçbir dönemde o ülkenin demokrasisiyani siyasi iradenin emrinde olan o genel kurmay tutup da 

veya onun genel kurmay komutanları alenen çıkıp irtica artık PKK'dan önemlidir ve bununda 

kaynağı bu hükümetin ta kendisidir, Refah Yol'dur diye böyle bir şey hiçbir hükümete söyleme 

cesaretini göstermiyor, mesele budur." 
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7) ÇİLLER; LAİKLİK İLE SORUNU OLAN MİLLETİN HALİSANE DİNİ DUYGULARINI 

İSTİSMAR EDEN BİR PARTİ İLE KOALİSYON KURMAM.  

 

89.celse duruşma tutanağı s. 13 ;Av.Ümit Kara: "Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğe 

girmesinden önce istifa edip hükümet kurma görevi diğer partilere verildiğinde Refah Partisi ile 

koalisyon kurmayacağınıza dair yine Sırrı Süreyya Önder'in sorusundan bahsediyorum Meclis 

Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda şöyle bir ifadeniz oldu mu laiklik ile sorunu olan milletin 

halisane dini duygularını istismar eden bir parti ile koalisyon kurmam, böyle bir ifaden iz oldu 

mu?" 

 

Katılan Tansu Çiller: "Bakın, aslında ben Refah partisi ile koalisyon kurmayı istemiyordum 

bu bir gerçek bunu ifade de ediyordum bu da bir gerçek ancak bu nedenle Anavatan Partisi ile bir 

koalisyon kurmayı da bir tarihi görev olarak gördüm hatta tarihin doğru yazılması için bunun 

mutlaka denenmesini sadece bir azınlık hükümeti kurabilme imkanı olmasına rağmen Anayolu 

denedim Başbakanlık hakkı bizde olmasına rağmen Doğruyol Partisi'nde onu verdim meclis 

başkanlığını verdim ve ortaya bir azınlık hükümeti çıktı 12 Eylül 1980'de darbelerden sonra Adalet 

Partisi bölünmüştü ikiye bölünmüştü Anavatan, Doğruyol Partisi acaba bu birleştirilebilir mi ama 

ortadaki neden ortadan kalkmadan bu iş düzelmiyor neden nedir bir parti gidecek öbürü çıkacak 

bir parti yok olmadan öbürü toplam tabana sahip olamıyor rekabet devam ediyor bunu gördüm 

geri döndüm baktım herkes bir şey söyler ben de söyledim ama sonuç itibariyle millet ne derse o 

olur millet ne dedi Refah Partisi birinci olacak dedi ben kim millet kim millet ne derse sonuçta 

onun dediğini oluyordur bu kadar basit. Demokrasi bu. Demokrasinin egemenliğini istiyorsanız 

buna riayet edeceksiniz ben bunu gördüm toplumdaki bütünleşmeyi sağlamak için belki de o taraf 

bu tarafı bitirmek için Refahyol bir büyük fırsattı belki buna eğer bırakılsaydı bu fırsatı eğer 

kullanabilirdik belki siz biz bu bölünmüşlük ortadan kalkabilirdi bunu gördüğüm için buraya girdim 

keşke bu fırsatı sunacak kadar gidebilseydik keşke bu fırsat verilseydi buyurun devam edelim." 

 

8)    M.ALİ BİRAND’IN “SON DARBE 28 ŞUBAT” KİTABINDA YER ALAN  MUSTAFA 

KALEMLİ VE  GNKUR BAŞKANI KARADAYININ KENDİSİNİ ZİYARET ETTİĞİNİN  DOĞRU 

OLMADIĞINI BEYAN ETMİŞTİR.           

- 

89.celse duruşma tutanağı s. 50 Avukat Hüsnü Tuna: "Sayın Başbakan Mustafa Kalemli 

Mehmet Ali Birant'ın son darbe 28 Şubat isimli kitabında kendisi ile ilgili şöyle bir notu düşüyor. 

Mesut bey beni aradı tekrar Tansu hanımla görüşmemi rica etti. Tansu hanımla görüştüm 

oldukça gergindi, son derece sinirliydi, huzursuzdu, dedi ki çok üstüme geliyorsunuz, hep 

fedakarlık benden isteniyor, biraz önce de Karadayı paşa geldi dedi. Ben orada anladım ki Genel 

Kurmay Başkanı başka birisiyle mesaj iletmek yerine kendisi gitmiş bu Mehmet Ali Birant'ın 

kitabında var. Kalemli o günlerde sizi ziyaret etti mi? Böyle bir konuşma geçti mi aranızda. Bu 

konuda bilgi verebilir misiniz?" 

 

Katılan Tansu Çiller: "HAYIR NE KARADAYI NE DE SAYIN KALEMLİ BENİ ZİYARET ETMEDİ. 

Zaten böyle bir şey mümkün değil çünkü ben Kalemli'yi yakından tanımam. Böyle bir şeyin olması 

için daha yakın bir arkadaşın temas içinde olması gerekir, olmadı yani. " 
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9) BAKANLAR KURULUNDA MGK KARARLARININ TAVSİYE KARARI NİTELİĞİNDE 

OLANLARININ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLANLARINI UYGULAMAMIZ GEREKTİĞİNİ VE BUNLARIN 

BAZILARININ DOĞRU OLDUĞUNU DA SÖYLEMİŞİMDİR. 

 

89.celse duruşma tutanağı s. 13 ; “Av.Ümit Kara: "Sayın Çiller 13 Mart 1997 tarihli bakanlar 

kurulu toplantısında Bakanların sizlerin ve Başbakanın bir dizi görüşmeleriniz oldu orada 28 

Şubat 1997 tarihli MGK kararlarını yani size bildirilen kararları tartışmaya açtınız mahkememiz 

üye hakim Turhan Kök vasıtasıyla bakanlar kurulu tutanaklarını çözümlemiş sizin toplantıda bu 

tedbirleri EN ÖNCELİKLE BİZİM UYGULAMAMIZ GEREKİYOR ZORLA İŞ YAPIYORLAR GÖRÜNTÜSÜ 

VERMEMELİYİZ EN KESKİN TEDBİRLER UYGULANMASI GEREKİYORSA BUNU DERHAL YAPACAĞIZ 

şeklinde bir ifadeniz oldu mu Milli Güvenlik kararları için böyle bir ifadeniz oldu mu toplantıda 

hatırlıyor musunuz?" 

 

Katılan Tansu Çiller: "Ben o toplantılarda çok şey söylemiş olabilirim bir kere birincisi o 

toplantıların tavsiye kararı olduğunu söylediğime eminim çünkü Milli Güvenlik Kurulları tavsiye 

kararıdır ve bu güvenlik kurulu toplantılarının tavsiye kararı niteliğinde olanlarının bizim için 

önemli olanlarını uygulamamız gerektiğini ve bunların bazılarının doğru olduğunu da 

söylemişimdir biz sonuç itibariyle hükümet olarak orada bizim için doğru olanlarını uyguladık  

 

10) BEN İLNUR ÇEVİK’İN BAŞBAKAN ERBAKAN’A GİDİP  (SANIKLARDAN BİRİNİN)  

“SÖYLE İSTİFA ETSİN YOKSA DARBE YAPARIZ DEDİĞİNİ”  SÖYLEDİĞİNİ  BİLMİYORUM. 

 

89.celse duruşma tutanağı s. 9 ; “Mahkeme Başkanı: "Evet, pardon, şimdi bizim iki duruşma 

öncemizde İlnur Çevik'i tanık olarak dinledik o dönemde hem Cumhurbaşkanı'mızın hem de 

merhum Necmettin Erbakan'ın Başdanışmanı olduğunu ve görevli olduğunu söyledi şimdi 

ifadesinde şunu der hükümet istifa etmeden önce beni Genelkurmay'a çağırdılar dosyamız 

sanıklarından birinin ismini de vererek bana dedi ki git Erbakan'a söyle istifa etsin yoksa darbe 

yapacağız diye söylediler ben gittim bunu o tarihteki Başbakan olan Necmettin  Erbakan'a 

söyledim zaten bu konuşmadan bir iki gün sonra da hükümet istifa etti yani daha doğrusu siz 

Başbakan'ın istifa edip sizin Başbakan olmanız için o anlatmıştınız daha önceki ifadenizde de var o 

olaylar, şimdi size bu olayı merhum Necmettin Erbakan anlattı mı bu şekilde bir silahlı 

kuvvetlerden haber geldiğini veyahut size doğrudan yer zaman isim vererek hani bu 

danışmanlarınız olabilir başka biri olabilir İŞTE BİZİM DAVAMIZ SANIKLARINDAN BİRİNİN 

HÜKÜMETİN İSTİFA ETMESİ KONUSUNDA ETSİN YOKSA DARBE YAPARIZ GİBİ BİR SÖYLEMİ 

DOĞRUDAN OLDU MU?" 

Katılan Tansu Çiller: “… BEN İLNUR ÇEVİK'İN BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEDİĞİNİ SAYIN 

BAŞBAKAN'A MERHUM BAŞBAKAN'A BİLMİYORUM ama hiç şaşırtıcı gelmedi. 

11) ÇİLLER BATI ÇALIŞMA GRUBUYLA İLGİLİ HABERLER ÇIKTIĞINDA, TANKLARIN 

SİNCAN’DA YÜRÜTÜLMESİNDE  GENELKURMAY BAŞKANI İLE KONUŞUP GÖRÜŞMEDİ. 

 

89.celse duruşma tutanağı s.8-9 ; Mahkeme Başkanı: "Peki son bir soru soracağım daha 

sonra taraflara vereceğim şimdi sizin daha önceki beyanlarınızda da var gerekse iddianamede de 

var şimdi Sincan'da tankların yürütülmesi daha sonraki birtakım münferit olaylarla ilgili basında 

özellikle işte silahlı kuvvetlerin bundan rahatsız olduğu ve darbe çağrıştıran manşetler ve 
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haberlerin yapıldığı iddia ediliyor o dönemdeki basınlarda delil olarak sunulmuş şimdi bu tür 

haberler çıktığında mesela Sincan'da tanklar yürütülmesinin akabinde veyahut bu batı çalışma 

grubunun basında çıkan haberler vesaireler olduğu zaman hani o tarihteki devlet işleyişi 

açısından soruyorum mesela Genelkurmay Başkanı hükümeti arayıp Başbakanı veya sizleri arayıp 

efendim böyle bir şey yok işte biz bunlarla ilgili adli idari gereğini yapıyoruz gibi bir beyanları 

oluyor muydu veya siz onları arayıp konuşuyor muydunuz mesela bu batı çalışma grubuyla ilgili 

haberler vesaire çıktığında siz Genelkurmay Başkanı ile konuşup bu nedir hani bununla ilgili bir 

görüşmeniz oldu mu o size ne cevap verdi yani böyle bir görüşme var mıydı o tarihlerde?" 

Sincan'dan tankların yürüdüğünü söyledi ben geri döndüm ve sayın Cumhurbaşkanı'na 

bunun çok vahim olduğunu söyledim çünkü 4 gün önce gene bir batı ortadoğu ülkesinin bir sefiri 

laik cumhuriyet aleyhine birtakım laflar etmişti biz de onu görevden almak sürecindeydik  BU 

ASKERİ ÇOK RAHATSIZ ETTİĞİ BELLİYDİ VE ÖYLE LANSE EDİLİYORDU …” 

S.9;  "Evet şimdi geri döneyim, bitirmedim o Sincan'daki ilişkin sualinizi, yani o Sincan'da 

tanklar yürüdükten sonra tekrar ediyorum sayın Cumhurbaşkanına gittiğim zaman aldığım 

cevap bu olmuştu biz Sincan'dan sonra ben sayın İç İşleri Bakanı'nı Meral Akşener'i de çağırdım ve 

kendisinin de bilgi toplamasını istedim bilgi topladıktan sonra sizin sualiniz vardı hiç Genelkurmay 

ile istişare ettiniz mi diye ona hitap etmek istiyorum sayın Akşener bilgi topladı bize bilgi verdi  

bu size ifadelerinde de yansıdı zannediyorum basına da yansıdı oradan anlaşıldığı üzere söylenen 

şu sayın Karadayı'yı şöyle bir ifadede bulunuyor toplanan bilgiden anlaşılan o benim haberim 

yoktu bundan diyor ama biz o gün itibariyle haberdarız ben haberdarım Genelkurmay Başkanı 

haberdar Başbakan haberdar İç İşleri Bakanı haberdar ama 2-3 gün sonra benim haberim oldu 

diyor Genelkurmay Başkanı ilk önce Sincan'daki yürüyüş aslında sehven bir başka yola girmişler 

diyor sonra daha sonra başka bir bilgi geliyor hayır bir köprü tamiratı var ondan dolayı oradan 

yürüdüler diyor ama topla tüfekle yürünüyor ve o İran şeyinin Sincan gecesinin olduğu o gecenin 

ardından hemen oluyor bu yani 3-4 gün sonra oluyor çok manidar yani bütün bunların bir tesadüf 

olması hayatın doğal akışına ne kadar uygun o tabii sual işareti olarak bizim aklımızda kalıyor 

ama daha önemlisi toplumun algısı bu yönde oluşuyor yani bu bir mesajdı en azından muhtıra 

değilse bir mesajdı yani bir darbe ayak sesleri bütün şeyi bu şekilde algılandırılıyor bir algı 

operasyonunun parçası olarak en azından toplumda yer yer bu korku imparatorluğunun bu korku 

refleksinin parçası olarak yer alıyor evet Genelkurmay Başkanı'nın verdiği cevaplar bunlar oluyor 

sayın Başkanım." 

12) ÇİLLER ; ASIL HEDEF  DOĞRUYOL PARTİSİDİR. 

 

89.celse duruşma tutanağı s. 10-11 ;Av.Ümit Kara: "Sayın Çiller size altı adet sorum olacak, 

bu sorulara net cevaplar istiyorum. İfadenizde öncelikle ben uzlaşmacı biriyim diye başladınız 

buraya gelmek istemiyordum ancak daha evvel yazılı beyanda bulunduğum mahkemede ısrarla 

benim tekrar mahkemeye gelmem istendi dediniz öncelikle oradaki ilk davada sadece mağdur 

sıfatıyla geldiğinizi belirtmek isterim oradaki sorularımıza ısrarla cevap vermek istemiyorum 

dediniz. Ben yazılı olarak bir metin sunuyorum sorularınıza bu yazılı metinde cevap bulabilirsiniz 

deyip sorularımızı yanıtsız bıraktınız. İkinci olarak, 28 Şubat'tan bir darbe diye siyasi bir 

değerlendirmeniz oldu darbe diye söz ettiniz ve sanıklarla ilgili olumsuz beyanlarda bulundunuz 

o sebeple yani HEM SORULARIMIZA CEVAP VERMEMENİZ HEM DE UZLAŞMACI TAVRINIZA 

AYKIRI OLARAK GÖRDÜĞÜM İFADELERİNİZ NEDENİYLE SİZİ TANIK OLARAK TEKRAR ÇAĞIRMA 
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İHTİYACI HASIL OLDU, yani sizi buraya çağırma nedenimiz sorularımıza cevap alamamamız 

sorularıma birinci sorumdan başlıyorum, şikayetlerinizin beyanlarınızın ve açıklamalarınızın 

tamamının özünde şu yatıyor 28 Şubat bir kesit değil bir süreçtir asıl hedef şahsım ve Doğruyol 

Partisi'dir, doğru mu? Bu beyanınız doğru mu?" 

Katılan Tansu Çiller: "Yanlış." 
Av.Ümit Kara: "O zaman düzeltir misiniz?" 
Katılan Tansu Çiller: "Şahsımdan daha çok Doğruyol Partisi'dir ve merkez sağdır ve en fazla 

da millettir." 
 

13) REFAH PARTİSİ ÇİLLER HAKKINDA TEDAŞ, TOFAŞ VE BENZER YOLSUZLUKLARLA 

İLGİLİ SORU VE MECLİS ÖNERGELERİ.   

 

89.celse duruşma tutanağı s. 11 ;Av.Ümit Kara: "Tamam. Mahkemeye gelmeden evvel 2012 

yılında 7 Kasım 2012 yılında TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'na bizzat gidip 

ifade verdiniz mi hatırlıyor musunuz?" 

 

Katılan Tansu Çiller: "Evet eve geldiler efendim." 

 

Av.Ümit Kara: "Evet orada Sırrı Süreyya Önder size bir soru yöneltiyor o soruyu ben de 

yönelteceğim sorum şu, madem 28 Şubat bir süreçtir ve Doğruyol Partisi'ne yönelmiştir sizin 

koalisyon ortağınız 95 genel seçimlerinden en yüksek oy alarak hükümet kurma yetkisini ilk 

önce alan koalisyon ortağınız Refah Partisi sizin hakkınızda TEDAŞ, TOFAŞ ve benzer 

yolsuzluklarla ilgili soru ve meclis önergeleri verdiler mi bu önergelerin verilmesinde silahlı 

kuvvetlerin herhangi bir etkisi olmuş mudur bu ilk sorum." 

 

Katılan Tansu Çiller: "Evet verdiler siyasidir, Anavatan partisi ile kurulan koalisyonu tabii 

bazen askerlerin anlamayacağı ve anlamaması gereken konular vardır siyasetçiye bırakılması 

gereken alanlara bazen askerler giriyor keşke girmeseler ama anlatayım. Anavatan Partisi ile 

kurulan koalisyon yıkılırsa mutlaka Refah Partisi iktidar olacaktır demek ki Anavatan Partisi'nin 

yıkılması lazım ne yapılır o zaman bir biçimde Anayol'u yıkmaya çalışırlar o zaman ne yapılır 

çeşitli gensorular verilir yıkılmaya çalışırken hedef alınır şu veya bu biçimde bu çerçevede TEDAŞ 

da verilir çeşitli konular da verilir yolsuzluklar da verilir VE BİR BİÇİMDE O HÜKÜMET YIKILMAYA 

ÇALIŞILIR bunu yapmıştır Refah Partisi bu siyasette çok görülür ve sonuç itibariyle de zaten 

Doğruyol Partisi ile biraz evvel anlattığım gibi Anavatan Partisi bir önceki darbeden dolayı yani 12 

Eylül 1980 darbesinden dolayı kendi içinde bir rekabet içinde olduğu için buna da hitap edebilme 

imkanını bulmuşlar ve sonuç itibariyle o konuyu kaşıyabilme durumunda olmuşlardır, bu rekabeti 

kaşıyabilme durumunda olmuşlardır sonuç alabilmişler midir ona gerek kalmadan zaten Anayasa 

Mahkemesi Anayol'u bir biçimde sonlandırmıştır güven oylamasının geçerli olmaması nedeniyle." 

 

14) SAVCI BİLGİLİ TANIĞA “ÇİLLER ÖZEL ÖRGÜTÜ”NDEN  SÖZ EDEN SAHTE 4 HAZİRAN 

TARİHLİ BELGEYİ GÖSTEREREK İFADESİNİ ALMIŞTIR.  

 

89.celse duruşma tutanağı s. 15 ; Av.Ümit Kara:  “.. Bir diğer Bir diğer sorum, size savcılıktan,  

(…) ben tanık sıfatıyla cevap vermesini istiyorum sorum şu, sayın SAVCI SİZİ İFADEYE 

ÇAĞIRDIĞINDA 4 HAZİRAN TARİHLİ BİR BELGE İBRAZ ETTİ O BELGEDE ÇİLLER ÖZEL 
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ÖRGÜTÜNDEN BAHSEDİYORDU, bu belgenin sizin şahsınızın veya Doğruyol Partisi'nin bitirilmesi 

ve yanında da birtakım eylem planlarıyla ilgili birtakım el notları çıktı bu notların 

SAHTELİĞİNDEN BİLGİNİZ VAR MI bunu sorayım öncelikle size daha sonraki aşamalarda savcının 

size gösterdiği bu belgenin sahteliğinden haberiniz var mı sorum şu." 

 

Katılan Tansu Çiller: "EFENDİM SAVCI GÖSTERMİŞSE ESASEN MAHKEMENİN ELİNDE VARDIR 

GEREĞİNİ DE YAPARLAR BUNLARDAN BİZİM BİLGİMİZİN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL”  

 

15) ÇİLLER; BENİ DEVLETİN SAVCISI ÇAĞIRDI DURUMU ANLATTI BAŞ MAĞDUR 

OLDUĞUMU İLAN ETTİ. 

 

89.celse duruşma tutanağı s.15-16; Av.Ümit Kara: "Diğer sorum, komisyona verdiğiniz 

ifadenizde dosya kapsamında yer alan hiçbir TSK PERSONELİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADIĞINIZI 

BELİRTMİŞTİNİZ O DÖNEMLE BU DÖNEM ARASINDA NE DEĞİŞTİ DE ŞUANDA BU BEYANDA 

BULUNUYORSUNUZ BU ÇELİŞKİ DEĞİL Mİ, darbe ve muhtıraları araştırma komisyonunda şuanda 

bir yargılama süreci devam ediyor ben yargılama süreci konusunda bir şey diyemem ancak silahlı 

kuvvetler personeliyle ilgili şikayetçi değilim dediniz 7 Kasım 2012 tarihinde bu beyanınız doğru 

mu önce onu sorayım." 

 

Katılan Tansu Çiller: "Efendim ben bir dilekçe vererek böyle bir soruşturmayı başlatmadım bir 

şikayetçi olarak başlatmadım anlamında söylediğim bir şeydir BENİ DEVLETİN SAVCISI 

ÇAĞIRDI DURUMU ANLATTI BAŞ MAĞDUR OLDUĞUMU İLAN ETTİ benim bu anlamda 

söylediğim bir şeydir bundan ibarettir." 

 

16)  ÇİLLER; BÇG NİN YASAL BİR ÇALIŞMA GRUBU OLDUĞU VE GNKUR BAŞKANININ 

HABERİ OLDUĞU, FAALİYETLERİN SUÇ TEŞKİL ETMEDİĞİNE DAİR  ANKARA DGM NİN 

KARARINDAN HABERİM YOK 

 

89.celse duruşma tutanağı s.17;  Av.Ümit Kara: "Bu belge ile ilgili olarak dönemin İstanbul 

ve Ankara DGM Mahkemelerinin belgenin çıkış şekli içeriği ile ilgili olarak görmekte olduğu bir 

davada verdiği iki karar var bu kararlarda BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN GENELKURMAY 

BAŞKANLIĞI İÇERİSİNDE KURULMUŞ YASAL BİR ÇALIŞMA GRUBU OLDUĞU BU ÇALIŞMA 

GRUBUNDAN BAŞBAKAN VE CUMHURBAŞKANI'NIN HABERDAR OLDUĞU ve faaliyetlerinin suç 

teşkil etmediğine dair takipsizlik kararı ve akabinde itirazla kesinleşmiş kararlar var bu 

kararlardan haberdar mısınız onu sorayım öncelikle, o dönemde haberdar mıydınız?" 

Katılan Tansu Çiller: "BÖYLE BİR ŞEYDEN HABERDAR DEĞİLİM TARAF DA DEĞİLİZ ESASEN 

HABERDAR OLMAM İÇİN BİR GEREKÇE YOK." 

17) BÇG İLE İLGİLİ EVRAKLARIN BİZZAT 2 HAZİRAN TARİHLİ BİR YAZIYLA GENELKURMAY 

BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İMZALANAN BİR YAZIYLA BAŞBAKAN'A VE CUMHURBAŞKANI'NA 

BİLDİRİLDİĞİNİ ÇOK SONRA ÖĞRENDİM. 

 

89.celse duruşma tutanağı s.17; Av.Ümit Kara: "Teşekkür ederim diğer sorum, sayın 

Başbakan'a siyaseten gereğinin yapılması için veya sayın Cumhurbaşkanı'na ise devlet denetleme 

kurulunu çalıştırmak üzere bildirdiğiniz BÇG ile ilgili evrakların bizzat sayın Başbakan ve 
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Cumhurbaşkanı tarafından 2 Haziran tarihli bir yazıyla Genelkurmay Başkanlığı tarafından 

imzalanan 2 HAZİRAN TARİHLİ BİR YAZIYLA ZATEN BAŞBAKAN'A VE CUMHURBAŞKANI'NA 

BİLDİRİLDİĞİNDEN haberdar mısınız?" 

Katılan Tansu Çiller: "Bunu sonradan öğrendim yani benim söylediğim şey Cumhurbaşkanı'na 

gidiyor Cumhurbaşkanı da bunu askere tekrar yani eğer böyle bir suç varsa ki kanunlar 

çerçevesinde böyle bir görev esasen hükümete verilir çünkü MGK'nın kararları varsa eğer bunları 

icra edecek olan hükümettir. Hükümetin icra etmediğini düşünüyorsa MGK, yapacağı başka hiçbir 

şey yoktur. Çünkü böyle bir hak MGK'nın yetkililerine veya askere verilmez verilmeyeceği için de 

bir mesela İç İşleri Bakanı'nın buna benzer bir icraatı olabilir eksiktir fazladır aynısıdır onun için o 

görevdir suç teşkil etmez ama aynısını bir MGK tavsiye kararı aldı diye ve veya bunu eksik veya 

fazla gördü diye asker yapmaya kalkarsa bu suç teşkil eder hele hele bundan hükümetin kararı 

yoksa bizatihi bunun kendisi daha büyük bir suçtur. Dolayısıyla bu konuda bizim askere 

verdiğimiz bir talimatda yoktur BUNDAN EMİNİM onun için bundan sonrası için de söylenecek 

başka bir şey yoktur." 

18) TANIK TANSU ÇİLLER KOALİSYONUN SONA ERDİRİLMESİ İÇİN HASAN EKİNCİ’Yİ  

BAŞBAKAN ERBAKAN’A GÖNDERMİŞTİR. 

 

89.celse duruşma tutanağı s.17-18; Av.Ümit Kara: "Koalisyonun sona erdirilmesi için sayın 

Hasan Ekinci'yi Fehim Adak vasıtasıyla Başbakan Erbakan'a gönderdiniz mi?" 

Katılan Tansu Çiller: "Bunun hiçbir anlamı yok Başbakan'a göndermiş olmam veya 

olmamam onun şunu söylemiş olması veya bunun bunu söylememiş olmasının hiçbir anlamı 

yok esas olan 293 milletvekili nasıl oldu da 243 e indirildi nasıl oldu da sayın Cumhurbaşkanı 19 

Haziran'da ben gidiyorum 282 milletvekilinin imzası var 282 milletvekiline hayır diyor 20 

Temmuz'da bir başkasına veriyor neymiş birtakım insanlar demişler ki sayın Cumhurbaşkanı'na 

efendim biz o imzaları attık ama biz onları hatır imzası olarak attık böyle bir şey demokraside 

Bağdat oradaysa arşın burada 282 imza var mı var ne yapacaksın vereceksin 24 saat var 48 saat 

var mecliste o eller kalkar o çoğunluk tescil edilir kalkmıyorsa mesele yoktur demokrasinin gereği 

de üslubu da usülü de budur yoksa telefonlardan efendim biz size bağlıyız attığımız imzalar da 

sadece itibar sadece orada geçiştirme imzasıdır şeklinde deklarasyonlar değildir mesele bundan 

ibaret." 

19) T.ÇİLLER; ŞİMDİ GENELDE SAYIN CUMHURBAŞKANLARI BU MGK GÜNDEMİNİ 

(SEHVEN : KARARLARINI)  BİR YERDE OLUŞTURUR. 

 

89.celse duruşma tutanağı s. 21 ; Av.Ali Aydın Akpınar: "Sayın Başbakan, MGK gündemini 

sayın Cumhurbaşkanı'nın hazırladığını biliyoruz ya da MGK Genel Sekreterliği'nce hazırlanıp 

Cumhurbaşkanlığı'na sunuyor, sayın Cumhurbaşkanı MGK gündemini istediği gibi değiştirme ya 

da istediği şeyi MGK'da görüşme yetkisine sahip mi sayın Cumhurbaşkanı sayın Demirel bu tür 

bir davranışta bulunmuş muydu siz Başbakan Yardımcısı ve sayın Cumhurbaşkanı o 

görevdeyken?" 

Katılan Tansu Çiller: "ŞİMDİ GENELDE SAYIN CUMHURBAŞKANLARI BU MGK KARARLARINI 

BİR YERDE OLUŞTURUR ama benim dönemimde Başbakan olduğum dönemde benim bir şey ilave 

edin deyip de onların ilave etmediği bir şey olmazdı sayın Erbakan..." 
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20)  SANIK ÇETİN DOĞAN;  28 MART 1997 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNDE 

BÖLGEDE GELİŞEN İRTİCAİ FAALİYETLERİN 1996 YILINDA VALİ BAŞKANLIĞINDA-GARNİZON 

KOMUTANLARI TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLEN HUSUSLARA ATIF VARDIR 

 

89.celse duruşma tutanağı s.63 Sanık Çetin Doğan: "Ama sayın başbakan demek ki 

yardımcısı dönemde durumdan haberdar değildi. Belgelerde var kendisine gösteririz. Şimdi verdiği 

cevapla ilgili sorum ortaya çıktı. 20 Temmuz olabilir yani 1996 senesinde ben harekat başkanı iken 

ben Başeskioğlu iç işleri müsteşarı olabilir o dönemde birlikte bir protokol imzaladık. Emasya 

protokolü, asker sivil iş birliği her türlü terörü ve irticaya karşı mücadelede neler yapılacağını, 

koordinasyonunu, nasıl yapılacağını valiler ve kaymakamlar hepsi mülki amirlerinin başkanlığında 

İstanbul'da İstanbul valiliğinin başkanlığında, Ankara'da aynı şekilde Garnizon Komutanının 

başkanlığında şey valinin başkanlığında toplantılar yapılıyor.BU TOPLANTILARDA BÖLGEDE 

CEREYAN EDEN İRTİCAİ FAALİYETLER DAHİL HEPSİ DEĞERLENDİRİLİYOR. SAYIN İÇ İŞLERİ BAKANI 

28 MART 1997 TARİHİNDE YAYINLADIĞI GENELGEDE DE BUNA ATIF VAR. Şimdi genel kurmay 

başkanlığına hiç silahlı kuvvetlere irticaile mücadelede görev düşmediğini söylemişdi. " 

 

Mahkeme Başkanı: "Bir saniye 1996'da protokol imzaladık diyorsunuz değil mi?" 

 

Sanık Çetin Doğan: "EVET O YÜRÜRLÜKTE VE 28 MART TARİHİNDE DE İÇİŞLERİ 

BAKANLIĞINDAN GENİŞ ONA ATIFTA BULUNUYOR OLAY BU. Şimdi Genelkurmay başkanı gerek 

başbakanla gerek Cumhurbaşkanı ile haftalık görüşmeler oluyor, bu görüşmelerde hükümetin 

irtica ile mücadele silahlı kuvvetlerin hassasiyetini inkar edecek halimiz yok. O zaman sanıyorum 

ki daha 163. Madde TCK'nunun 163. Maddesi yürürlükte o zaman hala. İrticanın tarifi çok daha 

geniş kapsamda. O tarihi o zamanki tarihi o zaman ki ortam için değerlendiriyor ve yapılan 

faaliyetlerle ilgili bilgileniyor, kaldı ki Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilmiş durumda ondanda 

haberimiz oldu ve BÇG'nun kurulması Meral Akşener hanımefendi yani iç işleri bakanının 

yayınından sonra 10 Nisan" 

 

21) MÜDAFİ AV. HÜSEYİN  ERSÖZ’ÜN, TANIĞIN ÖNÜNE  ZAMAN ZAMAN YAZILI 

NOTLARIN KONULMASININ  USÜL HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLDUĞU,  BU HUSUSUN KAYDA 

GEÇİRİLMESİ TALEBİ;                  

 

89.celse duruşma tutanağı s. 40 Avukat Hüseyin Ersöz: "Sayın Çiller, sayın Başbakan 

ifadesine başlamadan önce daha doğrusu ifadesi işlemleri sırasında daha soru sorma işlemine 

başlarken usül yönünden bir söz almak istediğimi sizlere iletmiştim, ama siz Ankara'daki 

meslektaşlarıma bu konuda öncelik tanınız. Öncelikle bu hususu ifade ederek bir konuya açıklık 

getirmek istiyorum. Sayın Başbakan, sayın Çiller burada ifade işlemlerini verirken şüphesiz ki 

CMK'nun 178 ve devam maddeleri çerçevesinde oradaki usül kurallarının yani tanıklar için 

uygulanan usül kurullarının aynı zamanda müştekiler açısından geçerli olduğu yönünde bir 

değerlendirme yer alıyor, bir hüküm var. bu hüküm çerçevesinde tabiki müştekide kendi bilgi ve 

görgüsü çerçevesinde buradaki beyanlarını ifade etmek durumundadır, fakat müşteki 

sıralarında avukatlar haricinde bir kişi daha var ve O ZAMAN ZAMAN SAYIN BAŞBAKANIN 

BELKİ ÖZEL KALEMİ OLABİLİR BİLEMİYORUM AMA ZAMAN ZAMAN ÇEŞİTLİ NOTLAR YAZARAK 

İFADELER ESNASINDA BU NOTLARI SAYIN BAŞBAKANIN ÖNÜNE, SAYIN ÇİLLER'İN ÖNÜNE 

KOYMUŞTU o yüzden sayın Çiller'e soracağım soru bu kişinin kim olduğu yönündedir. ZİRA BU 
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USÜL HÜKÜMLERİ AÇISINDAN MAHKEMENİZDEKİ YARGILAMANIN SIHHATİ VE YİNE İFADESİNİN 

SIHHATİ AÇISINDAN DA ÖNEM TAŞIYAN BİR HUSUSTUR. Öncelikle bu hususa bir açıklık getirmek 

ve tutanaklara geçilmesini istiyorum sayın başkan. " 

 

Katılan Tansu Çillervekili Av. Salih Çelem: "SAYIN BAŞBAKANIMIZA ASİSTANLIK YAPIYOR, 

ASİSTE EDİYOR kendilerini biz burada iki avukat birlikte varız fakat notlarımız çok fazla olayın 

üzerinden yirmi yıldan fazla bir zaman geçmiş, notlarımızı bize tedarik ediyor sadece eski özel 

kalem müdürümüzdür, sayın Akalın İstanbul'ludur ve kendisi avukatların öbür tarafında 

oturmaktadır. " 

 

Avukat Hüseyin Ersöz: "SAYIN BAŞKAN BU HUSUSU MAHKEMENİZİN DE BİLGİSİNE YİNE 

AYNI ŞEKİLDE SUNUYORUM USÜL HÜKÜMLERİ AÇISINDAN TAKDİR MAHKEMENİNDİR. 

                                                

22)  MÜDAFİ AV. ÜMİT KARA’NIN TANSU ÇİLLERİN TANIK OLARAK DİNLENDİĞİ,  

DÜRÜST DAVRANMADIĞI, BİLGİSİ OLMADIĞI İÇİN MAHKEMEYİ YANILTTIĞI,  TANIK OLARAK 

DİNLENEN KATILAN BEYANLARINI KABUL ETMEDİĞİMİZ, KATILMA TALEBİNİN REDDİ 

YÖNÜNDEKİ TALEP VE İTİRAZI; 

 

89.celse duruşma tutanağı s. 80 Av.Ümit Kara: "Tanık olarak dinlenen katılan beyanlarını kabul 

etmiyoruz mahkemeyi yanıltabilecek olanları düzeltip beyanları tutanağa geçmeyi talep ediyoruz. Katılan 

tanık olarak dinlenmiştir burada." 

Mahkeme Başkanı: "Tanık değil, katılan olarak dinledik yemin falan yaptırmadık." 

Av.Ümit Kara: "Şunu söyleyeyim belirteyim mahkeme ile aynı fikirde olmadığımızı belirtmek 

açısından..." 

Mahkeme Başkanı: "Ha onu belirtin ama tanık olarak dinlemedik." 

Av.Ümit Kara:  "Tamam, sayın Çiller 6 Kasım 2014 tarihinde Mağdur sıfatıyla talimat mahkemesiyle 

2.Ağır Ceza Mahkemesi 2014/89 talimat numarasıyla bakılan dosyada mağdur olarak dinlenmiştir ve 

orada sayın meslektaşım Salih Çelen de oradaydı dinlenmiştir ve orada hiçbir soruya sözlü olarak cevap 

vermeyeceğini ceza muhakemesi kanununda tanığın sorulara cevap verebileceği müştekinin muhakkak 

sözlü olarak cevap vermesi zorunluluğunu düzenleyen bir hüküm olmadığını söyledi doğru olduğu 

bahisle mahkeme de dedi ki siz mağdur olarak dinleniyorsunuz mağdur olarak dinlendiğiniz için tanık 

olarak dinlenmediğiniz için sözlü olarak sizi burada icbar etmiyorum ancak çok önemli bir mağdursunuz 

TANIK OLARAK DİNLENİP DİNLENMEYECEĞİNİZ HUSUSUNUN TAKDİRİNİ 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE 

BIRAKIYORUM DEDİ VE KALDI MESELE. ISRARLA TANIK OLARAK DİNLENME TALEBİNDE BİZ BULUNDUK 

neden izah edeyim mağdurun ısrarla sorulara doğrudan cevap vermeyip matbu dört sayfalık bir yazılı 

cevapla yetinmesi maddi gerçeğe ulaşmaya bir engeldi çünkü yaşayan en önemli ikinci tanık birincisi 

Başbakandır dönemin Başbakanıdır ikinci tanık Tansu Çiller'di ama ısrarla sözlü olarak cevap 

vermeyeceğini söyledi çünkü tanık olarak dinlenmemişti benim talebim şu dosyamıza giren İstanbul 

2.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/89 talimat dosyasının duruşma tutanağının burada okunmasını talep 

ediyorum gelecek celsede orada görünecektir ki MAĞDURUN MAĞDUR OLARAK DİNLENDİĞİ TANIK 

SIFATININ DEĞERLENDİRİLMESİNİN MAHKEMEYE BIRAKILDIĞI EĞER MAHKEME İSTERSE TANIK OLARAK 

ÇAĞRILMAK ÜZERE MAHKEMESİNE BU HUSUSUN MUHTARİYET OLMAK ÜZERE BİLDİRİLMESİ 

DENİLMİŞTİR BU SEBEPLE BEN ISRARLA TANIK OLARAK DİNLENDİĞİNİ BELİRTİYORUM mahkemeyi 

yanıltan beyanlarına gelince bir sayın tanık burada kendi gözlemlerini anlatırken suçun yani 147'nin ve 

yeni ceza kanununa göre 312'nin oluşmasına vücut sağlayacak çok önemli beyanda bulunmuştur demiştir 
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ki asker tehdit algılamasında sivillerin yani meşru hükümetin yürütmediği bir öncelik derecesi ortaya 

koymuştur terörün öncesine getirmiştir irticai faaliyetleri vesaire dedi bu doğru değildi yine dosyamızda 

bulunan MGK'dan talep ettiğimiz MGK siyaset belgesinde tırnak içerisinde kamuoyunda buna gizli 

anayasa deniyor halbuki mevzuatımızda vardır orada 1992'den beri irticanın terörün önüne geçtiğine 

dair bir devlet politikasından söz eder 4 yılda bir bu yenilenir sivil otoritenin ortaya koyduğu bir 

deklarasyondur dikte ettirilir.  Genelkurmay Başkanlığı bu tehdit algılamasına göre plan yapar çalışır ve 

ona göre silahlı kuvvetleri TMK'sını barışta ve savaşta ayrı ayrı belirler o yüzden bu doğru değildir 

tutanaklara geçmesi için sayın Başkanlığınıza sunuyorum.  

İkinci husus meslektaşım Salih Çelen diyor ki biz hiçbir zaman hiçbir yerde şikayetçi olmadığımızı 

söylemedik bu doğru değildir kendi müvekkili 7 Kasım 2012 tarihinde darbe araştırmaları araştırma 

komisyonunda 28 Şubat alt komisyonunda şikayetçi olmadığını beyan etmiştir AYRICA MUSTAFA 

BİLGİLİ'YE DE ŞİKAYETÇİ OLDUĞUNU BEYAN ETMEMİŞTİR  ben savcının yanına gidip de şunu sordum 

siz hangi sıfatla dinlediniz Tansu Çiller'i dedi ki biz mağdur sıfatıyla dinledik o yüzden iddianameye mağdur 

sıfatını yazdık müşteki yazmadık müşteki olanları da yazdık ben Tansu Çiller'in şikayetçi olduğuna dair bir 

metne rastlamadım eğer böyle bir metin varsa katılma talebinin değerlendirilmesini talep ediyorum 

talebim bu bir diğer mahkemeyi yanılttığı konu sorularıma cevap verirken dedi ki bize ulaşan Bülent 

Orakoğlu demedi ama dönemin bir emniyetçi bir bürokrat tarafından bize ulaşan belgelerde sivil 

otoritenin onaylamadığı bir çalışma grubunun varlığını öğrendik tarihini sordum ilkbahar olabilir dedi 

içeriğini sordum BÇG ile ilgili belgeler dedi sayın Başkan bu beyan mahkemeyi yanıltıcı beyandır 

kendisine ulaştırılan belge irtica ile mücadele, irtica karşıtı faaliyetler adı altında 16 Nisan tarihli 

belgedir ilk belge odur BÇG ile ilgili belge dediği belge de 4 Nisan bir çalışma grubunun oluşturulması 10 

Nisan Batı Çalışma Grubu'nun oluşturulması ve rapor sisteminin taslağıdır dolayısıyla BÇG'nin 

yayınladığı bir fişleme belgesi değil sayın katılan sizin tabirinizle TANIK BU KONUDA BİLGİSİ 

OLMADIĞI İÇİN ANLATACAĞI BİR DURUM OLMADIĞI İÇİN MAHKEMEYİ YANILTMIŞTIR bu 

doğaldır çünkü yine VEKİLİ BEYANDA BULUNURKEN MÜDAHALE EDİP şunu söylemiştir BİZ HİÇBİR BİLGİ 

BELGEYE DAYANARAK BELGE SUNARAK ŞİKAYETTE BULUNMADIK DEMEKTEDİR BU DA 

SÖYLEDİKLERİMİ DESTEKLEMEKTEDİR bu husus da mahkemeyi yanıltmıştır tutanakları geçmesi 

açısından kayıtlara geçmesi açısından ifade ediyorum. Orada BÇG'nin kendisinin anlattığı tarzda astlarınız 

veya yakınlarınız vasıtasıyla ağ kuracaksınız ve bilgi toplayacaksınız böyle bir emir BÇG tarafından 

yayınlanmamıştır şunu da belirtmek istedim bilmediği için burada mahkemeyi tekrar kayıtlara geçmesi 

açısından söylüyorum batı çalışma rapor sistemi silahlı kuvvetler rapor sistemi yönergesinin birebir 

özelde daha verimli olması için ilgi gösterilerek oluşturulmuş bir rapor sistemidir ve kesinlikle meşru emir 

komuta zinciri içerisinde meşru yönergelerin dışında bir rapor sistemi değildir bunu savunmalarda 

aşamalarda ikinci başkan harekat başkanı iç güvenlik harekat dairesinin başkanı olan sanıklar ifade 

etmiştir. Bunun da kayda geçmesini talep ediyorum. Son olarak katılan tanığın beyanlarında yine 

mahkemeyi yanılttığı bir hususa değinmek istiyorum Refahyol hükümetinin kurulmasından önce Anayol 

hükümetinin bozulmasını bir Anayasa Mahkemesi kararı sağlamıştır başvuruyu yapan bir Refah Partili 

milletvekilidir eğer bu Refahyol hükümetine karşı yapılmış olsaydı ilk 367 vakasını biz 1997 yılında 

yaşayacaktık basın o dönemin Refahyol hükümetinin mensupları bunu ballandıra ballandıra milli iradeye 

bir Anayasa Mahkemesi'nin darbe yaptığını söyleyeceklerdi vesayetten bahsedecekti ama bunu bir 

ANAYOL HÜKÜMETİNİN YAPTIĞINDA NORMAL MEŞRU DEMOKRATİK KURALLARIN İŞLETİLDİĞİNDEN 

BAHSETMEKTEDİR TANIK YANİ BİR ÇİFTE STANDART İKİNCİ HUSUS ŞAHSIMIZ VE DOĞRUYOL PARTİSİ 

HEDEF ALINMIŞTIR DİYOR 95 SEÇİMLERİNİN KAMPANYALARINI ANLATMAYA BURADA VAKTİMİZ YOK 

saat yedi buçuğa geldi ama inceleyin Refahyol hükümetinin küçük ortağı Erbakan'ı uyuşturucu 

ticaretinden dini istismar etmeye kadar sayısız suçlamayla yıpratmaya çalışmıştır eğer bunu başka bir 

siyasi parti yapmış olsa sırtını TSK'ya dayanan vesayetçi bir odak olurdu yine çifte standart. Gelelim 

hükümetin kurulması aşamasına hükümetin kurulması aşamasında da sayın tanık basın müşavirine 

derhal beyanda bulun biz irtica ile yanyana görüşemeyiz Anavatan partisi kuruyorsa kursun biz 
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koalisyon kurmayız demiştir ancak ne zaman ABDULLAH GÜL VE ŞEVKET KAZAN HAKKINDA 

TOFAŞ'IN 600 MİLYON LİRASININ BAŞKA YERDE KULLANILMASI  TEDAŞ İHALELERİNE FESAT 

KARIŞTIRILMASI VE SELÇUK PARSADAN OLAYIYLA İLGİLİ 3 TANE MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİ 

VERMİŞTİR İŞ DEĞİŞTİRMİŞTİR SAYIN ÇİLLER ADETA DÜŞMAN İLAN ETTİĞİ PARTİYE ARTIK 

YANAŞMAYA BAŞLAMIŞ VE GİZLİ PAZARLIK YAPILMIŞ VE BU KONUDA DÜRÜST 

DAVRANMAMIŞTIR TANIK MAHKEME YANILTILMIŞTIR bu konuların da tutanağa geçirilmesini talep 

ediyorum eğer bir şikayeti varsa tanığın katılma konusunda da mahkemenin 147'nin ve 312'nin bakanlar 

kurulu ve hükümetin manevi şahsiyetine yöneldiği, her Türk vatandaşının demokrasiye karşı işlenen bu 

309, 311 ve 312 bizim davamıza konu olan suçlardan dolayı her Türk vatandaşının dolaylı zarar gördüğü 

ancak mahkemenin iddianamedeki fiil ve faille bağlı olduğu davasız yargılama olmaz ilkesi gereği 

hükümetin bir kül halinde bundan zarar görmesi itibariyle ancak 54.hükümetin şuanda 65.hükümet 

diyor dolayısıyla böyle bir katılma talebinde bulunulamaz dış işleri bakanının başbakan yardımcısının 

tek tek bakanların bu suçtan zarar görme ihtimalinin olmaması nedeniyle bu konuda doktrinde de genel 

kanının hükümetin bir kül halinde katılma talebinin kabul edilmesi gerektiği yönünde olduğundan 

KATILMA TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM. " 

R. TANIK HÜSEYİN KIVRIKOĞLU  ( 1996 1.Ordu Komutanı – 1998 Genelkurmay Başkanı):  

 

1) MGK GÜNDEM MADDELERİNİN  GÖLCÜK  SEMİNERİNDE  KARARLAŞTIRILDIĞI 

DOĞRU DEĞİL. O ZAMAN 28 ŞUBAT'TA BU KONULARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ DAHİ BİLİNMİYORDU. 

 

85.Duruşma Tutanağı s.5-6 : Av.Hüsnü Tuna: Sayın Kıvrıkoğlu kara kuvvetleri komutanı 

olduğunuz dönemde 23 25 Ocak 1997 tarihleri arasında Gölcük donanma komutanlığında bir 

toplantı yapılıyor kara kuvvetleri komutanı olarak bu toplantıya katıldınız mı?" 

 

Av.Hüsnü Tuna: "Evet. Şimdi 28 Şubat 97 Milli Güvenlik Kurulu toplantısına askeri cenahın 

getirdiği sayısını bilmiyoruz ama 40-50 civarında olan maddelerin o toplantıda kararlaştırıldığına 

ilişkin söylentiler var bu konuda ne diyorsunuz?"  

 

Tanık Hüseyin Kıvrıkoğlu: "Evet o harp oyunu donanma komutanlığında yapıldı buna bazı 

ordu komutanlarını yani donanmanın görevini etkileyebilecek birinci ordu ege ordusu gibi 

komutanlar da davet edildi evet bu toplantılarda biz sadece kendimiz yönünden donanmaya 

nasıl destek olabiliriz o konular orada görüşülür onun dışında komutanlar kuvvet komutanlar 

genelkurmay başkanı da geldiği için sorumlu olduğumuz komutanlık içinde meydana gelen 

herhangi bir vukuat veya önemli olaylar varsa veya sıkıntılar bu konularda (anlaşılmıyor) bilgi 

veririz. Onun dışında vakit yoktur zaten harb oyunu akıcı şekilde devam eder. Ben birinci ordu 

komutanıydım o zaman." 

 

Av.Hüsnü Tuna: "Birinci ordu komutanı olarak katıldık diyorsunuz o zaman?"  

 

Tanık Hüseyin Kıvrıkoğlu: "Haliyle katıldım." 

 

Av.Hüsnü Tuna: "Evet. Şimdi 28 Şubat 97 Milli Güvenlik Kurulu toplantısına askeri cenahın 

getirdiği sayısını bilmiyoruz ama 40-50 civarında olan 5 maddelerin o toplantıda 

kararlaştırıldığına ilişkin söylentiler var bu konuda ne diyorsunuz?" 
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Tanık Hüseyin Kıvrıkoğlu: "İİLGİSİ YOK, O ZAMAN 28 ŞUBAT'TA BU KONULARIN 

GÖRÜŞÜLECEĞİ DAHİ BİLİNMİYORDU tarafımızdan hatta ben 28 Şubat günü toplantı yapıldı 

ertesi gün dışarıya bir yere gidiyordum nizamiyede siviller toplanmış alkışlıyorlardı  böyle bir şeyin 

bizimle ilgisi yok." 

 

2)  İRTİCA VAR OLDUKÇA 28 ŞUBAT RUHU VE O DA DEVAM EDER. GERİCİ GRUPLAR 

VAROLDUĞU SÜRECE TÜRK HALKI TEPKİ GÖSTERECEKTİR. 

 

85.Duruşma Tutanağı s.7: “Av.Hüsnü Tuna: "Genelkurmay Başkanlığınız döneminde 28 Şubat 

süreci 1000 yıl sürecek demiştiniz bir, 28 Şubat sürecinden neyi anlıyordunuz ikincisi 1000 yıl 

sürecek dediğiniz şartlar neydi?"  

 

Tanık Hüseyin Kıvrıkoğlu: "Efendim konu şu bunu ben aslında Milli Güvenlik Kurulu'nda sarf 

ettim fakat dışarda da gazeteciler sordular bana, şartlı olarak İRTİCA VAR OLDUKÇA 28 ŞUBAT 

RUHU VE O DA DEVAM EDER çünkü 28 Şubat irticai birtakım faaliyetlerin ortaya çıkması 

nedeniyle 28 Şubat kararları alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ayrıca laikliğe ve inkılap 

kanunlarına sahip Türkiye'de pek çok insan vardır bunu benimsemiş ve uygulayan bu insanların 

böyle bir durumun ortadan kaldırılmasına müsade etmeyeceğini ve buna tepki göstereceğini 

düşünüyorum ben bunu kim yapabilir halk yapar, nitekim şuan 15 16 Temmuz'da halkın tepkisi 

gibi sonra meclisteki partilerden bazıları yapabilir. Daha sonra yargı yapar sivil toplum kuruluşları 

yapar üniversiteler yapar basın yapar ve Milli Güvenlik Kurulu'nda tepki gösterilir. Ben 28 Şubat'ı 

bir tepki hareketi olarak görüyorum." 

 

85.Duruşma Tutanağı s.14 : Tanık Hüseyin Kıvrıkoğlu: "Daha önce açıkladım. Şartlı olarak 28 

Şubat'ın bin yıl sürebileceğini söylüyorum. İrtica varoldukça laik Türkiye Cumhuriyeti'ne inkılap 

kanunlarına, Türkiye'nin çağdaşlaşmasına karşı olan irticayı gerici gruplar varolduğu sürece 

buna karşı bunlara benimsemiş olan Türk halkı tepki gösterecektir bu tepkiyi Türk halkı 

gösterir." 

                                                       ***** 

85.Duruşma Tutanağı s.10 : “Tanık Hüseyin Kıvrıkoğlu: "Şimdi şöyle biraz önce Türk Silahlı 

Kuvvetleri'nin vazifesinin ne olduğunu izah ettim ne diyor hudutları dışta ve içte tehlikelere karşı 

anayasa ile tayin edilmiş cumhuriyeti korumak ve kollamaktır diyor bu görev yarın bize verildiği 

zaman eğer önceden bir çalışma yapmadan bu göreve girersek vakit kaybederiz yanlış işler 

yaparız o bakımdan çok önceden bunlarla ilgili bilgileri toplayarak tanımaya çalışırız."  

                                                       ***** 

 

85.Duruşma Tutanağı s.11 : Av.Figen Şaştım: "28 Şubat bir darbe midir?"  

Tanık Hüseyin Kıvrıkoğlu: "Hayır. Ben bir tepki olarak görüyorum irticai faaliyetlere karşı bir 

tepki olarak görüyorum kararı tamamen milli güvenlik kurulu vermiştir kurulda Cumhurbaşkanı 

Başbakan çeşitli bakanlar ve askerler vardır hiçbiri de herhangi bir şerh koymadan orada 

görüşülen konuları 18 madde olarak hükümete sevkedilmiştir hükümet de bunu kabul etmiş ve 

iki hafta sonra emir olarak yayınlamıştır bakanlara." 

                                                   ***** 
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85.Duruşma Tutanağı s.11 : Av.Emrullah Beytar: "Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakan olduğu 

55.hükümet döneminde sizin katıldığınız milli güvenlik kurulu toplantılarında batı çalışma 

grubunun kaldırılmasına yönelik herhangi bir (anlaşılmadı) yapıldı mı nasıl bir karar çıktı 

oradan?"  

 

Tanık Hüseyin Kıvrıkoğlu: "Efendim şöyle 28 Şubat pardon 28 Kasım 1997'de Mesut Yılmaz o 

zaman başbakandı, bir tamimle takip ve koordinasyon kurulunun kurulması yolunda adım 

attılar ve daha sonra bu kurul kuruldu ve batı çalışma grubunun görevlerini yaptığı şeyleri bu 

kurul üstlendi."  

Av.Emrullah Beytar: "Yani batı çalışma grubu 55.hükümet döneminde mi kaldırıldı?"  

 

Tanık Hüseyin Kıvrıkoğlu: "Yani fonksiyonunu yitirdi bu kurul vasıtasıyla devam ettirildi 

daha sonra Ecevit zamanında da bu kurul varlığını sürdürdü."  

 

Av.Emrullah Beytar: "Yani fonksiyonunun yitirilmesi milli güvenlik kurulu 11 toplantısı 

kararıyla mı oldu yoksa fiilen mi ortadan kaldırıldı mı?"  

 

Tanık Hüseyin Kıvrıkoğlu: "Hayır karar değil başbakanlıkta böyle bir kurulun kurulması 28 

Şubat kararlarının ve iç işleri bakanı Meral Akşener'in yayınladığı bir emir vardır o emirde neler 

yapıldı yapılıyor neler yapılması lazım bunları takip eden bir kuruldu o kurul üstlendi bunları." 

                                                     ***** 

85.Duruşma Tutanağı s.13: “Av.Emrullah Beytar: “… atılan subay ve astsubayların özlük 

dosyalarındaki puanlara baktığımız zaman son yıla kadar hepsi 90'ın üzerindeyken 97 ve 98 

yılındaki askeri şurakararlarıyla bunlar ihraç ediliyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, ihraç gerekçesi 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhtemelen yapacağı bir darbe çerçevesinde içerdeki bir içerde 

bunlara karşı koyacak bir hareketin oluşunu bertaraf etmek amacıyla yapılmış olabilir mi?"  

 

Tanık Hüseyin Kıvrıkoğlu: "ÇOK KOMİK BİR CEVAP, HİÇ İLGİSİ YOK, hiçbir zaman 

(anlaşılmadı) bizim zamanımızda bir darbe belirtisi veya niyeti faaliyeti asla kabul etmiyorum, 

böyle bir şey asla olmaz onların hangi suçlardan atıldığı evraklarda vardır tamamen irticai 

faaliyet veya disiplinsizlik nedeniyle." 

 

S. TANIK İLNUR ÇEVİK :  

 
TANIK HAKKI İLNUR ÇEVİK’İN YALAN BEYANLARI İLE İLGİLİ CEVAPLAR VE GEREKÇELİ 

KARARDA YAPILAN ÇARPITMALAR:  
 

22.02.2017 tarihinde mahkemede yeminli beyanında bulunan Hakkı İlnur Çevik isimli tanık, 

halen 2 kızı davada müşteki olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 

Başdanışmanı görevinde bulunan bu nedenle tarafsız olması mümkün olmayan, Kuzey Irak 

bölgesinde milyon dolarlık yatırımları olan, çevresinde her devrin adamı olarak tanınan, geçmişte 

“Yalan mal beyanında bulunmak” suçundan mahkûmiyet kararı verilen ancak çıkan af ile bu 

cezadan kurtulan, o dönemde Turkish Daily News gazetesinin çalışanı ve eski sah ibi olan, 

gazetelerde, haber sitelerinde yayınlanan beyanları ile mahkeme ifadeleri birbiriyle çelişen, bu 

davada açıkça yalan söylediği belgesiyle sabit olan bir tanıktır. Medya da “her devrin adamı” 
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olarak tanımlanan tanığın ifade ettiği olayları teyit edecek, kendisinin dışında mahkemeye gelerek 

beyanda bulunabilecek bir tanığı da yoktur. 

  
Bu şahsın, bu davada; iddialara cevap verme olanağı bulunmayan ölmüş şahıslar hakkında 

şahit olması mümkün olmayan ve akıl dışı iddialarda bulunduğu, hiç kimsenin tanık olmadığı, 

belgelere ulaşılmasının oldukça zor hatta mümkün olmayan olaylara ilişkin siyasi konjonktür 

içinde kendi çıkarları açısından elverişli durumlar oluşturarak ikbali ve statüsü açısından yalan 

beyanda bulunduğu, davayı kendi siyasi ve ticari ilişkileri doğrultusunda etkilemeye çalıştığı 

anlaşılmaktadır.  

 
Ancak mahkeme, bu gerçekliğe rağmen ve bu tanığın ifadelerini çürüten, tam aksi beyanda 

bulunan başta Başbakan Mesut Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan olmak üzere, Köksal 

Toptan, Yekta Güngör Özden, Emre Gönensay, Cavit Çağlar, İlhan Aküzüm, Jefi Kamhi, Şamil 

Ayrım olmak üzere hükümette yer almış ve olayların muhatabı olan dönemin bakanları ve 

milletvekillerinin beyanlarını yok saymıştır. Bu tanığın ifadelerinin davaya delil oluşturması ve 

mahkeme tarafından ciddiye alınması hukuken, kanunen ve vicdanen mümkün olmadığı gibi, 

belgesiyle sabit olan yalan beyanları hakkında TCK kapsamında adli işlem yapılması gereklidir. 

Bu tanığın beyanlarındaki çelişkileri, hayatın olağan akışına aykırı akıl dışı ifadeleri ve yalan 

beyanları delilleriyle aşağıda açıklanmıştır;  

 
Tanığın iddiaları ile ilgili cevaplara geçmeden önce, İlnur Çevik’in kim olduğunu 

hatırlamakta yarar vardır.   
 

 O dönemde Ankara’da İngilizce yayımlanmakta olan tek günlük Turkish Daily News 

gazetesinin yıllarca yazı işleri müdürlüğünü yapmıştır. Bu nedenle de ABD ve Avrupa ülkelerinin 

elçilikleriyle iyi ilişkiler içinde olmuştur.  

 Medya dünyasında tüccar gazeteci olarak bilinmekte ve gazetecilikle ticareti beraber 

götürmektedir. Tüccarlığı daha ön plandadır. Ticaretle de ilgilenince devletin en üst makamlarıyla 

iyi geçinmek ihtiyacını duymaktadır. 

 Medya dünyasında her devrin adamı olarak bilinir. Sırasıyla Erbakan, Çiller, Özal, Demirel ‘in 

danışmanlığını yapmış  olup şu anda da kendi ifadesiyle Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı olarak 

görev yapmaktadır, 

 Kuzey Irak’taki Kürt liderlerle de iyi ilişkiler kurmuş, iş almış, Kuzey Irak’ta televizyon kanalı 

kurmuştur. 

 2007 yılında PKK’nın Dağlıca baskınında 8 askerimizi kaçırdıktan sonra bunların serbest 

bırakılması için PKK ile devlet arasında arabuluculuk yapmıştır. 

 Bir dönem Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da danışmanlığını yapmıştır. 

 Bir taraftan Zaman gazetesinde köşe yazarlığı yaparken aynı zamanda Ankara’da içkili bir 

mekân açmış, sonradan ruhsatı olmadığı anlaşılınca kapatılmıştır. 

 2002 seçimlerinde AKP’nin kazanması için çalışmıştır. 

 2001 yılında Ahmet Bayrak adlı bir işadamına 1 milyon 57 bin 109 Alman Markı borcunu 

ödememiş, bunun üzerine Bayrak’ın avukatları önce evine daha sonra çalıştığı gazeteye haciz 

getirmişler, Haciz memurlarına “Hiç malım mülküm yok” diye yalan söyleyen İlnur Çevik, Turkish 

Daily News gazetesini sattığı Aydın Doğan’dan aldığı paranın bir bölümünü oluşturan 200.000 $ 

ve 13.000 adet Doğan Holding hissesini mal beyanında bildirmeyince “yalan mal beyanında 
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bulunmak” suçundan 1 ay hapse mahkûm oldu. Çıkan af sayesinde cezadan kurtulmuştur 

(Medya), 

 ABD’de yapılan bir toplantıda kendi bastırdığı özel davetiye ile RP Genel Başkan Yardımcısı 

Abdullah Gül’ü “Dışişleri Bakan Yardımcısı” olarak tanıtması skandalına da bulaştı. Devlet 

büyükleri ile büyükelçilikler arasında mesaj taşıma işini abarttığı için  Demirel tarafından yanından 

uzaklaştırılmıştır. 

 Fener Rum Patriği Bartholomeos'un babası vefat ettiğinde Turkish Daily News olarak 

yayınladığı 3 sütunluk ölüm ilanı metninde Bartholomeos'tan "Greek Ecumenical Patriarch" yani 

"Rum Ekümenik (Evrensel) Patriği" olarak söz ederek diplomatik bir skandala imza attı. 

 Kısaca, daima gücün, güçlünün, devletin başındakilerin yanında olmuş ve böylece devletle 

olan ticari ilişkilerini kolayca yürütebilmiştir (yukarıdaki bilgiler bu tanık hakkında çıkan haberlere 

ait gazete arşivleri ve internet sayfalarının derlenmesinden ibarettir). 

 
1) MAHKEMENİN YOK SAYARAK DİKKATE ALMADIĞI TANIK BEYANI; 

 

Tanığın yeminli ifadesindeki çelişki ve yalanlarına geçmeden evvel, tanığın atılı suça ilişkin 

hiçbir görgü, bilgi ve tanıklığının bulunmadığını ikrar ve ifade ettiği, celsenin başında mahkeme 

başkanının sorusuna verdiği cevabın mahkemenizce bilinmesi gereklidir;    

 

Gerekçeli karar syf. 2782 (87. celse duruşma çözüm tutanağı syf. 2);   

 

Mahkeme Başkanı; “Sanıklardan veya silahlı kuvvetlerin içerisinden bu bir postmodern 

darbedir diye bir açıklama duydunuz mu? (…) hükümeti yönetenler başta Başbakan olmak üzere 

size paylaştığı işte silahlı  uvvetlerin hükümeti devirmeye yönelik veya cebir şiddet tehditle 

gitmelerine yönelik bir açıklamaları oldu mu duyumunuz oldu mu onu özellikle sormak 

istiyorum. " 

 

Tanık İlnur Çevik; “BÖYLE BİR DUYUMUMUZ OLMADI EFENDİM. KESİNKEZ BÖYLE BİR 

DUYUMUMUZ OLMADI.”  

 

Tanık, ifadesinin en başında, hükümeti yönetenler ve başta Başbakan olmak üzere silahlı 

kuvvetlerin hükümeti CEBİR, ŞİDDET, TEHDİTLE DEVİRMEYE YÖNELİK TANIKLA PAYLAŞTIKLARI BİR 

AÇIKLAMALARININ OLMADIĞINI KESİNKES BEYAN ETMİŞTİR. Mahkeme başkanının doğrudan 

sorusuna ilişkin tanığın bu beyanına rağmen, mahkemenin atılı suça ilişkin tanığın çelişkili ve 

yalan beyanlarını mahkûmiyet kararına dayanak alması hukuka ve kanuna aykırıdır.  

  
2) TANIK İLNUR ÇEVİK’İN  BEYANINDAKİ  ÇELİŞKİLER   VE  YALANLAR;  

         
Tanık İlnur  Çevik’in 22.02.2017 tarihli mahkemede verdiği beyanı, Haberler.Com   haber 

sitesinde yayınlanan 27.11.2017 tarihli mülakatı, 1997 tarihinde TV kanalı haber programlarından 

alınan görüntü kayıtları ve yazarların köşe yazıları üzerinden, tanık beyanındaki çelişkiler ve 

yalanlar aşağıda açıklanmaktadır;      
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a. HÜKÜMETİN İSTİFASINDAN BİR KAÇ GÜN ÖNCE SANIK EROL ÖZKASNAK’IN 

BULUNDUĞU BİR ORTAMDA ERBAKAN’IN İSTİFASININ İSTENDİĞİ YALANI, ÇELİŞKİSİ VE 

MAHKEME BAŞKANININ TANIĞI YÖNLENDİRMESİ;  

 

Tanık mahkemedeki beyanında (G.K..s.2781); “Yalnız Erbakan hocamızın istifasından 

yaklaşık 4-5 gün önceydi, sayın Özkasnak Genelkurmay'a gelir misin bir çay içelim dedi ben de 

akraditasyonunu yeniden tesis edilecek sandım*, gittim. Tarihini tam olarak hatırlamıyorum 

ama o toplantıda Fevzi Türkeri paşamız da vardı. Hiçbir böyle bir düşmanlık hissetmedim yalnız 

dediler ki sana Erbakan hocaya git istifa etmesini söyle. Ondan önce yapılan konuşmada  da 

dediler ki biz Türkiye'de ciddi bir tehlike görüyoruz ben de dedim ki biz o sırada da Kanal 7'de de 

başkent kulis diye çok önemli bir program yapıyoruz ve çok da popüler bir programdı o devirde 

Fehmi Koru ile ve Ali Bayramoğlu ile ve devamlı da silahlı kuvvetleri de yani ciddi bir şekilde 

muhalif olduğumuz bir programdı biz dedim biliyorsunuz bu programları yapıyoruz onun için 

karşımızdasınız, hayır dediler tehdit onlar değil tehdit hatta milli görüş bile değil tehdit Samanyolu 

grubu 1 numara Ülker grubu 2 numara İhlas grubu da 3 numara bunları dediler biz bertaraf 

edeceğiz bir taraf kara bir taraf ak biz akız onlar kara biz dedim neyiz siz dediler çok önemli 

değilsiniz Kanal7 olarak ve milli görüş olarak fakat esas tehditlerimizi bunlar olarak görüyoruz 

dediler daha sonra da şu konuşma geçti dedim ki ne istiyorsunuz o zaman neticede dediler ki 

Erbakan hocaya git istifa etmesini söyle bu ülkede bir de dediler yani darbe yapacaktık sizin 

gazeteniz bizi baya zorladı Amerikan kongresi sizin gazeteniz sayesinde bunu önledi. 

Amerikalılar devreye girdiler ama neticede biz yine de bu hükümetin gitmesini istiyoruz 

Erbakan hocaya git istifa etmesini söyle, ben oradan çıktım Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman 

Süleyman Demirel'e gittim”  Demiştir. 

 
Tanığın 27.11.2011 günlü HABERLER.COM haber sitesine verdiği beyanında;         
(https://www.haberler.com/ilnur-cevik-ten-carpici-aciklamalar-2561662-haberi/?utm_source=haberler. 

com&utm_ campaign=facebook_paylas) 

 

 “Turkish Daily News'in eski sahibi Çevik, Özkasnak'ın daveti üzerine karargâha gittiğini 

ancak kendisine hiç beklemediği bir teklif yapıldığını söyledi. Çevik, söz konusu görüşmeyi şöyle 

anlattı: "Özkasnak beni 'çay içelim' diye davet etti. Ben de saf olarak buna inandım. O sırada 

karargahta brifingler veriliyordu. Brifinge çağırmadılar, herhalde bana bu şekilde aktaracaklar' 

diye düşündüm, gittim. Üç aşamalı bir geçişten sonra Özkasnak'ın odasına aldılar. ODADA 

ÇEVİK BİR, ÖZKASNAK, O ZAMAN PSİKOLOJİK İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANI FEVZİ TÜRKERİ, 

GENELKURMAY ADLİ MÜŞAVİRİ ERDAL ŞENEL VE İSİMLERİNİ HALA ÖĞRENEMEDİĞİM, 

BİLEMEDİĞİM İKİ PAŞA DAHA VARDI. Çevik Bir'in adamlarıydılar." şeklinde konuştu.  

 

Çevik, şöyle devam etti: "Görüşmenin Erbakan'ın Başbakanlık'tan istifa ettiği 18 Haziran 1997 

tarihinden 2 gün önceydi. Bana 'Biz bu ülkeyi siyah ve beyaz olarak görüyoruz. Akla karayı 

ayıracağız. Bana 'siz beyazsınız, biz akız bunları kılıçtan geçireceğiz' dediler. 'Erbakan hakkında 

çık televizyonlara konuş. Seninle ilgili beyaz sayfa açalım' dediler. Televizyon kanallarının 

başındaki isimlerin hepsini saydılar. Bunlardan istediğini seç programına çıkaralım."  

 

“Askerlerin teklifini kabul etmediğini anlatan İlnur Çevik, "Ben, Erbakan Hoca'ya ne bir şey 

söylerim ne de televizyona çıkarım. Siz ne istiyorsunuz' dedim. 'Erbakan'ın istifasını istiyoruz. 

Yeni hükümet kurulacak. İstifa etmezse işin sonu darbeye gider. Biz kararlıyız. Gerekirse süngü 

https://www.haberler.com/ilnur-cevik-ten-carpici-aciklamalar-2561662-haberi/?utm_source=haberler.%20com&utm_%20campaign=facebook_paylas
https://www.haberler.com/ilnur-cevik-ten-carpici-aciklamalar-2561662-haberi/?utm_source=haberler.%20com&utm_%20campaign=facebook_paylas
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bile kullanırız.' dediler. Hoca'ya gider 'istifanızı istiyorlar' derim ve gazetede yazarım. Bunun 

dışında benden başka bir şey de beklemeyin dedim." Diye konuştu.” Şeklinde beyanı 

bulunmaktadır.  

 
Gerekçeli kararda yer almayan ancak 87.celse duruşma tutanağının 3.sayfasında yazılı 

Mahkeme başkanı tanığa;  “…yanlış hatırlamıyorsam Erol Özkasnak biz darbe yapacaktık ancak 

Amerikalılar engel oldu, söylediğiniz değil mi orayı biraz açar mısınız? Hani Amerikalılar engel 

oldu biz darbe yapacaktık bu 54.hükümet istifa etmeden önce size direk söylediği söz değil mi ? 

”  şeklinde soru sormuştur. 

 

SONUÇ   :  
 

 Tanık mahkemedeki ifadesinde; Genelkurmay Başkanlığında kendisine söylendiğini iddia 

ettiği ifadelerin kim tarafından söylendiğini açıkça beyan etmemiştir.  Kullandığı ifadeler  

“dediler “ “dediler ki” şeklinde olup, kişi belirtmeyen genel soyut ifadelerdir.  Tanık bu ifadeleri 

Erol Özkasnak’tan duyduğunu beyan etmediği ve “dediler” dediler ki” şeklinde anlatımı olduğu 

halde mahkeme başkanı Mustafa Yiğitsoy “Erol Özkasnak biz darbe yapacaktık ancak 

Amerikalılar engel oldu, söylediğiniz değil mi”  şeklinde tanığı yönlendiren, tanığa ne söylemesi 

gerektiği konusunda açık işaret veren, niyet ve maksadını açıkça ifade eden ve ihsası rey sayılan 

sorusunu sanık adı vererek maksatlı olarak sormuştur.  

 

Oysa ki, çözüm tutanağında da görüleceği gibi, tanık bu ifadeleri Erol Özkasnak’tan 

duyduğunu beyan etmemiştir. Ayrıca, tanık medyada yayınlanan röportaj ya da haberlerinde de 

buna benzer ifadeleri bizzat Erol Özkasnak’ın  kendisine söylediği yönünde beyanda da 

bulunmamıştır. Mahkeme bu sorusunu gerekçeli kararda da gizlemiştir.  

 

Tanık beyanında E.Özkasnak ismini telaffuz etmediği halde mahkeme başkanının  “Erol 

Özkasnak….söylediniz değil mi” şeklindeki tanığı yönlendiren bu sorusu davanın kurgusunu 

açıklamaktadır.  

 

 Tanık, mahkemedeki ifadesinde; görüşmede Erol Özkasnak ve Fevzi Türkeri’nin 

bulunduğunu beyan etmesine rağmen,  

 

Haberler.com sitesine verdiği mülakatta;  odada Çevik BİR, Erol ÖZKASNAK, Fevzi TÜRKERİ, 

Erdal ŞENEL ve isimlerini bilemediği İKİ PAŞANIN daha olduğunu beyan etmektedir. En başta iyi 

aile dostu olarak tanımladığı Çevik Bir olmak üzere toplantıya katılan Erdal Şener’in isimlerini 

mahkemede unutmuş olması mümkün olmadığı gibi, Gnkur II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in 

bulunduğu bir ortamda Erol Özkasnak’ın tanığın iddia ettiği ifadeleri söylemesi de mümkün 

değildir. Tanık davada mahkeme başkanının da yönlendirmesi ile siyasi ortamın ihtiyaçlarına 

cevap veren ancak kendisi ile çelişen beyanda bulunmakta bir beis görmemiştir.   

 

 Tanık Haberler.com sitesine verdiği mülakatta;  'Erbakan hakkında çık televizyonlara 

konuş. Seninle ilgili beyaz sayfa açalım' dediklerini, televizyon kanallarının başındaki isimleri 

saydıklarını, bunlardan istediğini seçmesini ve programına çıkaralım dediklerini beyan etmesine 

rağmen,  mahkemedeki ifadesinde böyle önemli bir konudan hiç söz etmemiştir.   
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 Tanık, mahkemedeki ifadesinde;  Genelkurmay Bşk.lığına akreditasyonu yeniden tesis 

edilecek sandığı için gittiğini beyan ederken,   

 

Haberler.com sitesine verdiği mülakatta;   karargâhta verilen brifinglere çağrılmadığını bu 

şekilde brifingleri kendisine aktaracaklarını düşünerek gittiğini beyan etmektedir.  

 

Sanık Genelkurmay Başkanlığına ne maksatla gittiğini içinde bulunduğu günün siyasi 

şartlarına ve savcının isteklerine göre şekillendirdiği anlaşılmaktadır. Mahkemesindeki ifadesinde 

bu yolla akreditasyonunun olmadığı izlenimi de yaratarak,  mevcut hükümete yaranmanın yolunu 

da bulmuş gözükmektedir. Oysaki Genelkurmay Başkanlığı bu şahsı madem hükümete talep 

iletmenin önemli bir şahsiyeti olarak görmekte ve hatta talep etmektedir, o halde neden 

akreditasyon vermemiştir? Brifinglere çağırmamıştır (!). Yaşadığı her şeyi büyük bir sadakatle! 

Hemen Cumhurbaşkanı ve Başbakana iletebilen bu değerli şahsiyetin bu olanaklarından kendisini 

neden mahrum etmiştir? Tek bir cevabı vardır.  Medya dünyasında “Her devrin adamı” olarak 

bilinen tanık, siyasi ve ikbal kaygısı ile yalan söylemektedir.  

 

Kaldı ki; Akreditasyonu olmadığı da doğru değildir. Klasör 9. s.200 de bulunan (G.K.s.3708 

Kls.9) Gnkur Bşk.lığının  taslak yazısındaki “teşekkür edilecek gazeteciler” listesinde adı da 

bulunmaktadır.   

 

 
 

    Ayrıca FETÖ üyesi Bilgili’nin tutanakta ve iddianamede özetlemediği, sansürleyerek fotokopisini 

çekip adli emanete verdiği  Gnkur Gensek Tarihçesinin 10-11 Haziran 1997  sayfalarında Gnkur 

Brfinglerine katılan gazeteciler arasında isminin bulunması da son derece mümkündür. Bilgi li’nin 

bu sayfaları sansürlemesinin gerekçesinin bir nedenin de bu olduğu yüksek ihtimal dahilindedir.  

 

 Tanık, mahkemedeki ifadesinde 18 Haziran 1997 tarihinden birkaç gün önce Gnkur. 

Başkanlığında yapılan toplantıda; bu hükümetin gitmesini istediklerini ve Erbakan’a gidip istifa 

etmesini söylemesini istediklerini belirtirken,  

 

Haberler.com sitesine verdiği mülakatta; toplantıda, Erbakan hakkında televizyonlara çık 

konuş, biz akız bunları kılıçtan geçireceğiz, yeni hükümet kurulacak, işin sonu darbeye gider, 

gerekirse süngü bile kullanırız şeklinde konuşmalar geçtiğini medyada açıklamıştır. Ancak tanık, 

mahkemede bu hayal ürünü ifadelerini tekrarlayamamıştır. Tanık çelişki içindedir.   

 

Kaldı ki;  Başbakan N.Erbakan hayatı boyunca, İlnur Çevik ya da bir başkası gelip “Söyle 

Erbakan istifa etsin” dediler şeklinde bir ifadeyi,  ne ortağı T.Çillere, nede yakın arkadaşlarına 

söylememiş, Ş.Kazan’ın kitabında yer almamış, basında da ifade etmemiştir. Bu yönde bir delil 

yoktur. Yani bu ifadeyi mahkemede söylemesi için,  İlnur Çevik’e dikte edildiği anlaşılmaktadır.  
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Tanık içinde bulunduğu duruma göre birbiriyle çelişen senaryolar üretmiştir. Ancak, esas 

hukuksuzluk tanığın hiçbir şahidi bulunmayan çelişkili bu ifadelerini, gerekçesiz olarak 

mahkemenin kararına dayanak alması ve delil göstermesidir. 

 
Kaldı ki,  bu tanığın beyanlarında geçen Genelkurmay Başkanlığına çağırıldığında kendisine 

söylenen, “Erbakan’ın istifa etmesi gerektiği” şeklindeki sözlerin de yüklenen suçu 

oluşturmayacağı açıktır.  

 

Atılı suçun unsurlarının açıklandığı bölümde belirtildiği gibi, yüklenen suç sadece cebir ve 

şiddetin bir arada bulunması ile işlenebilir. Söylendiği iddia edilen ancak gerçek de olmayan 

“Başbakana, istifa etmesi gerektiği”nin söylendiği, ancak zorlama yolu ile sadece bir tehdit olarak 

kabul edilebilir. Yüklenen suç da tehdit ile işlenmesi olanaklı suçlardan değildir.  

 

b. TANIĞIN HÜKÜMETİN İSTİFASININ İSTENDİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ GNKUR 
TOPLANTISINDAN SONRA DEMİREL VE ERBAKAN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME YALANI VE ÇELİŞKİSİ:  
 

Tanık mahkemedeki ifadesinde (G.K.s. 2781) (Erbakan’ın istifasından birkaç gün önce 

C.B.S.Demirel ile yaptığını iddia ettiği görüşmede); “Dedim ki böyle böyle oldu ne diyorsunuz onun 

da (C.B.S.Demirel’in) cevabı; askerler çok kararlılar bunda bu hükümetin gitmesi gerekiyor hatta 

Mesut Yılmaz'ı da Başbakan olarak hazırladılar ben dedim ki Erbakan hoca öyle demiyor hatta 

Tansu Çiller ile beraber yeni bir hükümet kurabileceklerini söylüyorlar hayır dedi öyle bir şey 

yok. Erbakan hoca onu söylüyor ama esası öyle değil yeni bir hükümet kurulacak Mesut Yılmaz da 

başında olacak git dedi gerekeni yap hocana söyle ben de oradan çıktım. Erbakan hocaya gittim 

dedim ki hocam böyle böyle bir durum var siz ne öngörürseniz sen dedi kafanı yorma bunlara 

sen bana bırak o işi beni gönderdi.”  Demiştir.  

 

Tanık İlnur Çevik’in 87.celsede verdiği ifadesinin çözüm tutanağının 8.sayfasında  yer 

alan ancak mahkemenin gerekçeli kararında yer vermediği soru da;   

 

“Av.Ümit Kara:  "Sayın İlnur Çevik ben anlatımlarınızla ilgili size dört soru soracağım, bir 

kere sizin anlattığınız maddi vakalarla ilgili doğrudan bilgi sahibi olan sizden önce iki yıl boyunca 

dinlenen o dönem 54.hükümetin bakanları, milletvekilleri, başbakan yardımcısı İstanbul'da 

talimatla dinlendi, beyan ettiğiniz maddi vakaları yalanlayacak bazı ifadelerde bulundular  onla 

ilgili size sorum olacak, bunlardan bir tanesi ısrarla tanık olarak çağırmamıza rağmen vefat 

etmeden önce mahkemeye gelemeyen Süleyman Demirel'dir, kendisi TBMM Darbe ve 

Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nda anlattığınız Erbakan'a istifa ve baskıyla ilgili şöyle bir 

cevap vermiştir önce metni okuyacağım sonra sorumu soracağım. Özcan Yeniçeri Ankara 

Milletvekili soruyor, Sayın Erbakan'a baskı asker gölgesinde şey falan cevap veriyor sayın 

Demirel 12-13 Haziran'da Cavit Çağlar'ı aramışım güya ben demişim ki git hocaya söyle istifa 

etsin ben bu lafı hiç söylemedim. Kimseye söylemedim aksine Necmettin hoca beni 18 

Haziran'da ziyarete geldiği zaman dedi ki 18 Haziran sayın Tansu Çiller ile iki yıllık protokolü bir 

yıla düşürmek için yaptığı anlaşma üzerine yazılı olarak istifasını sunmak üzere 

Cumhurbaşkanlığı'na gittiği tarihtir Erbakan'ın. 28 Şubat'tan üç ay 18 gün sonra dikkat edin niye 

istifa edeceksin diye sordu gerginlik var ben istifa edeyim bu gerginlik kalksın orta yerden dedi 

ben de dedim ki sen bilirsin senin bileceğin iş parti başkanısın ben sana istifa et demiyorum 

yalnız, 18 Haziran'dan sonra da benim beyanlarım var o beyanların içerisinde bunu açıklıkla 
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görebilirsiniz Necmettin hoca rahmetli beni kimse sıkıştırmadı bir tane beyanının içerisinde böyle 

bir lafı yoktur diyor” 

 

C.B.S.Demirel “git hocaya söyle istifa etsin ben bu lafı hiç söylemedim”  beyanı ile bu 

iddiayı yalanlamıştır. Kaldı ki bu iddia; Bu sözün Cavit Çağlar’a söylendiğine ilişkin iddiadır. 

Beyanları kendinden menkul gazeteci tanık İlnur Çevik’ e söylendiğine yönelik değildir.  

 

SONUÇ      :  
 

Tanığın mahkemedeki ifadesiyle, basına verdiği beyanlarını ve C.B S.Demirel’in TBMM 

Komiyonundaki beyanı arasında bu konuda da, ciddi çelişkiler içinde olduğu ve yalan söylediği 

görülmektedir.  

 

 Öncelikle, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel TBMM Darbeleri araştırma komisyonuna 

verdiği ifadesinde, tanığın beyanının aksine Erbakan’a söyle istifa etsin lafını hiç kimseye 

söylemediğini açıkça ifade etmiştir, Cumhurbaşkanı makamında olan Demirel’in, İlnur Çevik gibi 

yanından uzaklaştırdığı bir gazeteciye hükümetin gitmesi gerektiğini hatta Mesut Yılmaz'ın da 

Başbakan olarak hazırlandığını söylemiş olması mümkün olmadığı gibi, hiçbir tanığı bulunmayan, 

bu güne kadar medyada hiçbir şekilde yayınlanmamış ve konunun muhatabı olan Cumhurbaşkanı 

S.Demirel’in tanığı yalanlayan beyanına rağmen, mahkemenin tanık beyanını muteber sayarak 

kararına esasa almasının, mahkemenin bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybettiğinin, siyasi 

taleplere göre karar verdiğinin açık karinesidir.    

 

Ayrıca, Demirel’in Mesut Yılmaz’ın başbakan olarak hazırlandığı ve hükümetin gitmesi 

gerektiğini gazeteci İlnur Çevik’e söylediğine dair tanığın bu ifadesini, Türkiye 20 yıl sonra 

hayretle ilk kez duymaktadır.Tanığın hiçbir yerde bu şekilde bir beyanı ya da bir haberi 

yayınlanmamıştır.  

 

Tanığın 27.11.2011 günlü HABERLER.COM haber sitesindeki mülakatında; Genelkurmay 

Başkanlığına gidişinden sonra Demirel ile arasında böyle bir konuşmanın geçtiğine ilişkin bir 

ifadesi de yoktur. Demirel gibi oldukça deneyimli bir siyasetçinin, üstelik Cumhurbaşkanlığı 

görevindeyken, yanından uzaklaştırdığı bir gazeteciye, Türkiye’de ciddi bir siyasi bunalım 

yaratacak ve kendisini siyaseten zora düşürecek böyle bir ifadeyi söylemiş ve bu konunun 20 yıl 

boyunca gazeteci sıfatı taşıyan tanık tarafından hiçbir yerde beyan edilmemiş ve medyada 

yayınlanmamış olması da ne aklen ne siyaseten mümkün değildir.  

 

Tanığın, Demirel’in TBMM komisyonundaki ifadesine, dönemin hükümet üyesi ve 

milletvekillerinin aksine verdiği ifadelerine rağmen,  ticari ve siyasi ikbal kaygısı ve  siyasi iklimden 

aldığı cesaretle yalan söylediği açıktır.   

 

 Tanığa 87.celsede verdiği ifadesinin çözüm tutanağının 8.sayfasında yer alan ancak 

mahkemenin gerekçeli kararında yer vermediği C.B.Demirel’in tanık beyanını yalanlayan 

ifadesine karşı ne diyeceği sorulduğunda; Demirel’in hafızasının herhalde zayıf olduğunu, 

Cumhurbaşkanlığının tutanaklarında ziyaretin yer aldığını belirtmiştir. Ancak, tanığın hem medya 

da, hem de mahkemedeki ifadelerinde görülen bariz çelişkiler dikkate alındığında, Demirel’in 

aksine tanığın ya hafızasının zayıf olduğu, ya da yalan söylediği anlaşılmaktadır. Kaldı ki, dosya da 
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tanığın Cumhurbaşkanını söylediği tarihlerde ziyaret ettiğine dair Cumhurbaşkanlığı ziyaret 

defterine ait bir belge bulunmadığı gibi, böyle bir ziyareti yapmış olsa dahi, bu konuşmaların 

yapıldığının delili zaten olamaz.  Ayrıca, tanığı medyadan takip edenler, mahkeme de dinleyenler 

tanığın hafızasının karinesi olan çelişki ve yalan beyanlarına şahit olmakla birlikte, herkes 

Süleyman Demirel’in özellikle hafızasının ne denli güçlü olduğunu, bu yeteneğini vefatına kadar 

da koruduğunu bilir. Tanığın danışmanlığını yaptığı Demirel’in bu özelliğini dahi unutmuş olması, 

kendi hafızasını sorgulamasını gerektirir.  

 

c. TANIĞIN 28 ŞUBAT MGK TOPLANTISINDAN ÖNCE DEMİREL VE ERBAKAN İLE 
YAPTIĞI GÖRÜŞME YALANI VE ÇELİŞKİSİ;  
 

Gerekçeli karar syf. 2782 de Mahkeme Başkanının tanığa sorduğu ; “Hükümeti yönetenler 

başta Başbakan olmak üzere size paylaştığı işte silahlı kuvvetlerin hükümeti devirmeye yönelik 

veya cebir şiddet tehditle gitmelerine yönelik bir açıklamaları oldu mu duyumunuz oldu mu?" 

sorusu üzerine;  

 

Tanık İlnur Çevik: “Kesinkes böyle bir duyumumuz olmadı. Yalnız 28 Şubat o MGK 

TOPLANTISINDAN ÖNCE sayın Demirel beni çağırdı ve dedi ki askerler bir hazırlık içinde Erbakan 

hocanı uyar bak aklını başına toplasın ayağını denk alsın dedi. Ben de Erbakan'a bunu ilettim 

hocam da o zaman sen dedi KENDİ KULAĞINLA MI DUYDUN, hayır dedim askerlerden 

duymadım ben bunu, onun üstüne kendi kulağınla duymadıysan Süleyman bey bizi korkutuyor 

olabilir dedi böyle bir konuşma geçti aramızda.” Demektedir. 

 
Tanık İlnur Çevik, 27.11.2011 günlü HABERLER.COM haber sitesine verdiği beyanında 

Genelkurmayda yapılan sözde toplantıdan sonra yani hükümetin istifasından birkaç gün önce 

Erbakan ile görüşmesinde “KULAĞINLA DUYDUN MU?” diye sorduğunu beyan etmektedir.  

 
 SONUÇ      : 
  
Mahkemedeki ifadesinde  MGK toplantısından hemen önce (28 Şubat 1997 öncesi)  

Erbakan ile görüşmesinde “Kulağınla duydun mu?” diye sorduğunu beyan etmektedir.  Tanığın 

Erbakan’ın “Kulağınla Duydun mu?” sorusunu, istifadan birkaç gün önce mi yoksa MGK 

toplantısından hemen önce mi duyduğuna ilişkin ifadesi çelişkilidir. Kaldı ki, tanığın, 1997 

tarihinden bugüne kadar MGK toplantısından önce Demirel ve Erbakan’la görüştüğüne dair ne bir 

beyanı ne de bir haberi yayınlanmamıştır. Tanığın, hayali olay kurguladığından kurgusunu 

toparlayamadığı, zaman-olay -mekan akışında ciddi çelişkiler yaşadığı ve yalan söylediği 

anlaşılmaktadır. 

 

Siyasette bu veya buna benzer konuşmaların özellikle üst düzey siyasette yapılabildiği de 

bilinenler arasındadır. Tanığın Sayın Demirel ile yaptığı konuşmanın tarihinde düştüğü çelişki ve 

onla yaptığı konuşmadaki sözleri, varsa böyle bir konuşmaya çeşitli ilaveler de yaparak asker 

şahıslarla yapmış gibi aktardığı anlaşılmaktadır.  

 

d. AMERİKAN KONGRESİNİN DARBEYİ ÖNLEDİĞİ YALANI VE ÇELİŞKİSİ;  
 

Tanık mahkemedeki beyanında (G.K.s. 2781) ;   “…bir de dediler yani darbe yapacaktık sizin 

gazeteniz bizi baya zorladı Amerikan kongresi sizin gazeteniz sayesinde bunu önledi. 
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Amerikalılar devreye girdiler ama neticede biz yine de bu hükümetin gitmesini istiyoruz 

Erbakan hocaya git istifa etmesini söyle, ben oradan çıktım Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman 

Süleyman Demirel'e gittim” 

 

Tanığın 27.11.2011 günlü HABERLER.COM haber sitesine verdiği beyanında; “Çevik, 

generallerin kendisine yüklendiğini belirtirken, şunları söylediklerini aktardı: "Sen başımıza bela 

oldun. Senin yüzünden darbe yapamadık. Sen ABD'yi ikna ettin, darbeye destek vermediler. Sen 

kongreyi bile ele geçirmişsin. İyi bir laik aileden geliyorsun. Erbakan sizin gazeteye hiç yardım 

etmemiş. Sana beyaz bir sayfa açalım. Seni istediğin televizyona çıkaralım ve Erbakan'ı kötüle. 

Yerin dibine indir." 

 
Tanık  o ana kadar “dediler” şeklinde genel ifade kullanarak Erol Özkasnak’ın  ismini telaffuz 

etmediği halde, mahkeme başkanı sanki tanık bu konuda somut bir beyanda bulunmuş gibi;   

“…yanlış hatırlamıyorsam Erol Özkasnak biz darbe yapacaktık ancak Amerikalılar engel oldu, 

söylediğiniz değil mi orayı biraz açar mısınız? Hani Amerikalılar engel oldu biz darbe yapacaktık 

bu 54.hükümet istifa etmeden önce size direk söylediği söz değil mi”?   şeklinde bir soru sormuş,  

ancak bu soruya gerekçeli kararda yer verilmemiştir.  

 

Bu soru 87.celse duruşma tutanağının 3.sayfasında kayıtlıdır.  Mahkeme başkanının tanığın 

ne mahkeme de ne de medya da doğrudan isim vererek beyanda bulunmadığı konularda, sanık 

ismi zikredip hedef göstererek  sürekli yönlendirdiği görülmüştür. Bu nedenle tanığın beyanının 

hukuken geçerli kabul edilmesi de mümkün değildir.  

  
SONUÇ   :  

 
Öncelikle; Sanık Özkasnak’ın 87.celsede tanığın “Amerikan kongresinin darbeyi önlediği” 

şeklindeki ifadesine itirazını ve akıl dışılığını açıkladığı kısmı, 88. Celse duruşma çözüm 

tutanağından çıkartılmıştır. Ancak duruşmanın ses ve görüntü kaydı arşivde bulunmaktadır. 

Sanığın beyanının 88.celse ses ve görüntü kaydından bulunarak duruşma tutanağına dahil 

edilmesi ve duruşma tutanağından beyan çıkartanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını 

talep ederiz.   

 
Tanık mahkemedeki ifadesinde; Genelkurmay Başkanlığında kendisine söylendiğini iddia 

ettiği ifadelerin “dediler” dediler ki”  şeklinde kim tarafından söylendiğini açıkça belirtmediği ve 

Erol Özkasnak’tan duyduğunu beyan etmediği Amerikalıların darbeyi önlediği ifadesini 

mahkeme başkanı tanık ifadesini verdikten sonra soru-cevap kısmında Erol Özkasnak biz darbe 

yapacaktık ancak Amerikalılar engel oldu, söylediğiniz değil mi” şeklinde tanığı yönlendiren, 

tanığa ne söylemesi gerektiği konusunda açık işaret veren, niyet ve maksadını açıkça ifade eden 

ve ihsası rey sayılan sorusunu Erol Özkasnak’ın adını vererek maksatlı olarak sormuştur.  

 

Ancak tanık, ifadesinde hiçbir şekilde açıkça beyan etmediği halde mahkeme başkanının bu 

yönlendirmeli sorusuna sadece “Evet efendim” diyebilmiştir. Mahkeme başkanının istediği cevabı 

almak üzere kurguladığı ve tanığı yönlendiren bu sorgu usülü gerekçeli kararda yer almamıştır. 

Mahkemenin bu tavrı davayı hukuken sadece sakatlamamış, TCK kapsamında suç da 

oluşturmuştur.   
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Tanık, mahkemedeki ifadesinde; darbe yapacaklarını ancak T.Daily News gazetesinin 

kendilerini baya zorladığını ve Amerikan kongresinin bu gazete sayesinde bunu önlendiğini  

ifade ederken,  

Haberler.com sitesine verdiği mülakatta ise; Sen başımıza bela oldun. Senin yüzünden 

darbe yapamadık. Sen ABD'yi ikna ettin, darbeye destek vermediler. Sen kongreyi bile ele 

geçirmişsin. Şeklinde, birbirinden ilginç farklı beyanlar verdiği görülmektedir. Tanık bir ifadesinde 

hikmeti kendinden, diğer ifadesinde gazetesinden bilmektedir. Mahkeme ise tanığın Amerikan 

kongresini nasıl etkileyebildiğini hiç sorgulamamıştır. Tanığın bu beyanı sadece akıl dışı değil, aynı 

zamanda kendini yücelten, Amerikan kongresini bile etkileyecek güce sahip özel bir şahsiyet 

olduğunu göstermeye çalışan tiyatro niteliğinde bir ifadedir. Mahkeme tanığın bu beyanını ciddi 

bulup belgesizliğe rağmen kararına esas aldığına göre, mahkemenin, Amerikan kongresini 

etkileme ya da TSK nın kongre ile ilişkisinin nasıl gerçekleştiğini ortaya koyacak somut, inandırıcı 

delile sahip olması gereklidir. Biz ne dosyada, ne de gerekçeli kararda bu yönde bir delil ya da 

mahkeme gerekçesine rastlayamadık. İnancımız o dur ki, mahkemeniz bu konuda bir delile rastlar 

ya da Amerikan kongresinden nasıl etkilendikleri konusunda bilgi talep eder ve gerçeğin ortaya 

çıkmasını sağlar.   

 

e. POST MODERN DARBE SÖZÜNÜ ÇEVİK BİR’İN SÖYLEDİĞİ YALANI : 
 

   Tanığın  Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22.02.2017 tarihli beyanının hemen başında;  

 

 "Benim o sıradaki görevim Turkish Daily News gazetesi, o zaman İngilizce yayınlanan 

gazetenin yayın yönetmeniydim. Aynı zamanda sayın başbakan Necmettin Erbakan'ın da özel 

danışmanıydım. BU ANILAN OLAYI BİR POSTMODERN DARBE OLARAK BİZ TANIMLADIK O 

ZAMAN BUGÜNE KADAR DA O TANIM DEVAM ETTİ.”  Demiştir (G.K.s. 2781). 

 

     Mahkeme Başkanının; "Sanıklardan veya silahlı kuvvetlerin içerisinden bu bir postmodern 

darbedir diye bir açıklama duydunuz mu? (…) şeklindeki soruları üzerine;  “KESİNKEZ BÖYLE BİR 

DUYUMUMUZ OLMADI”  Demiştir (G.K.s.2782). 

 

Bu beyanlarını unutan tanık mahkemenin de yönlendirmeli; " Aranızda o geçen konuşma 

hani dikkatli olsun ayağını denk alsın sözü yani darbe yapacağız anlamında mı askerler darbe 

yapacak anlamında mı söylüyor?"  şeklindeki sorusu üzerine; Onu ben öyle algıladım ama yani o 

bir algıdır. Postmodern darbe sözünü ilk bir davetteydik sayın ÇEVİK BİR iyi aile dostumuzdur bir 

konuşma sırasında espritüel şekilde BU BİR POSTMODERN DARBEDİR DEDİ BEN DE BUNU 

CENGİZ ÇANDAR'A NAKLETTİM İLK DE O YAZDI BUNU.  Demiştir(G.K.s.2782). 

 
Basında yer alan haberlerde ise;  

 
21 Şubat 2007 tarihli Sabah gazetesi (internet arşiv) haberi;  

 

“Erbakan kararları Mart başında kabinesine onaylatır. Haziran 18'de de istifa eder. Bir hafta 

sonra, Genelkurmay'da üst düzey subaylara brifing salonunda toplanmalarını isteyen emir 

gönderilir. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, kürsüye çıkar ve şu unutulmaz 

cümleleri söyler: Türkiye büyük bir tehlikenin eşiğinden dönmüştür. Silah kullanmadan sivil 

toplumda ve medyada irtica tehlikesine karşı duyarlılık yaratarak usülüne uygun bir şekilde, MGK 
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gibi devletin en üst kurumunda da hassasiyeti kayda geçirerek bu sürecin sonuna başarı ile geldik. 

Bu tarihi olay darbe değildir. Sivil toplumun da içinde olduğu demokratik bir post-modern 

darbedir.' Bu toplantının hemen ardından içerideki bir üst düzey kurmay subay bu konuşmaları 

aynen bana aktarır. Geriye bir haberci için tek iş vakit kaybetmeden bunu o zaman çalıştığım 

Turkish Daily News gazetesine aktarmak kalır. Açıklamalar hemen haber haline getirilir. Ama o 

sırada o zamanki gazete yönetiminden Genelkurmay'a telefon edilerek böyle bir manşet 

yapılacağı bildirilir. Genel Sekreterlik haberin derhal çıkarılmasını ister. Çıkarılır. Tarihi bir cümle 

elden gitmektedir. Hemen sonrasında karşılaştığımız Cengiz Çandar'a bu olayı aktardıktan 

sonra o da 28 Haziran 1997'deki yazısında bu ifadeyi ilk kez şöyle kullanır:  

 

"Post-modern darbe tanımlamasını, dün, Genelkurmay'daki bir toplantıda bir üst rütbeli 

yetkilinin yaptığını öğrendik''  “İSİM BABASI BELLİ OLDU Bir de dip not; Yıllardır bu terimin isim 

babası tartışması yaşanıyor. Çünkü, Radikal Yazarı Türker Alkan da 13 Haziran 1997'de kendi 

analizinde "Post-modern bir askeri müdahale" demişti.”  

 

22 Haziran 1997 Sabah gazetesi (internet arşiv) Cengiz Çandar’ın köşe yazısı ;  

 

"Post-modern darbe" tanımlamasını, dün, Genelkurmay'da düzenlenen bir toplantıda bir 

üst rütbeli yetkilinin yaptığın öğrendik. Gerçekten böyle bir tanımlamanın yapılıp yapılmadığını 

bilmiyorum ama tanımın kendisi doğru. 

 

16 Nisan 2012 tarihli ensonhaber.com haber sitesinin Cengiz Çandar ile ilgili haberinde;  

 

“POST-MODERN DARBE LAFINI BEN YAZDIM Mucidi kim? 28 Şubat MGK'sı olmuş. Haziran 

ayıydı, gazeteye yazımı yazıyordum. İlnur Çevik aradı."Daily News için Çevik Bir'le röportaj 

yaptım, çok ilginç" dedi. Biraz anlattı ve laf arasında da "Çevik Bir, 28 Şubat'a post-modern 

darbe diyor" dedi. Telefonu kapattıktan sonra İlnur'u tekrar aradım, "Post-modern darbe lafını 

yayımlayacak mısın? Off the record olabilir, başını belaya sokma" dedim. "İyi ki uyardın, 

sorayım" dedi. Aradı, "O bülüm 'off the record'muş" dedi. Ben de ona "Çok iyi. O zaman ben bunu 

isimsiz olarak kullanayım" dedim ve post-modern darbe lafını kendi gözlemim olarak yazdım.  

(http://www.ensonhaber.com/cengiz-candar-28-subat-israil-isiydi-2012-04-16.html) 

 

SONUÇ :  
 
Tanığın bu ifadenin Çevik Bir tarafından söylendiğinin de yalan olduğu, hem çevik Bir’in 

ifadesinden hem de bu kelimeyi ilk kullanan kişilerin (Cengiz Çandar ve  Türker Alkan) gazetelerde 

çıkan yazılarından anlaşılmaktadır.   

 

Mahkemedeki ifadenin hemen başında; “BU ANILAN OLAYI BİR POSTMODERN DARBE 

OLARAK BİZ TANIMLADIK o zaman bugüne kadar da o tanım devam etti.”  

 

Mahkeme Başkanının  "Sanıklardan veya silahlı kuvvetlerin içerisinden bu bir postmodern 

darbedir diye bir açıklama duydunuz mu? (…) şeklindeki sorusuna;  “KESİNKEZ BÖYLE BİR 

DUYUMUMUZ OLMADI”   Diyen,  

 

http://www.ensonhaber.com/cengiz-candar-28-subat-israil-isiydi-2012-04-16.html
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Tanık bu ifadesine rağmen mahkeme başkanı Yiğitsoy’un isim vererek sorularla yönlendirdiği 

ifadesinin devamında (G.K.syf. 2782); 

 

“Post-Modern” darbe sözünü iyi aile dostu olduğunu ifade ettiği  “ÇEVİK BİR’DEN BİR 

DAVETTE ESPRİTÜEL ŞEKİLDE SÖYLEDİĞİNİ DUYDUĞUNU”  ifade etmektedir.  

 

Ancak,İlnur Çevik 28 Şubat 2007 tarihli Sabah gazetesinde çıkan beyanında hükümetin 

istifasından hemen sonra Genel Kurmayda yapılan bir toplantıda Çevik Bir’in bu ifadeyi 

kullandığını üst düzey BİR KURMAY SUBAYDAN DUYDUĞUNU (Çevik Bir in kendisinden değil)  

ve hemen  Cengiz Çandar’a ilettiğini beyan etmektedir.  

 

Cengiz Çandar  ise 16 Nisan 2012 tarihli ENSONHABER.COM HABER sitesinde yayınlanan 

Neşe Düzel ile yaptığı röportajda;  İlnur Çevik’in kendisini aradığını ve  "Daily News için Çevik 

Bir'le röportaj yaptığını, "Çevik Bir, 28 Şubat'a post-modern darbe diyor"  dediğini ilettiğini 

ifade etmektedir.   

 

 Tanığın bu konuda birbiri ile çelişkili  4 ayrı beyanı mevcuttur.  Sanık Çevik Bir ise kendisi 

ile ilgili bu haberlerin tümünü yalanlamıştır. Hatta tanık, mahkeme başkanı Yiğitsoy’un 

yönlendirmesinin olmadığı beyanının hemen başında“BU ANILAN OLAYI BİR POSTMODERN 

DARBE OLARAK BİZ TANIMLADIK o zaman, bugüne kadar da o tanım devam etti.” Demiştir.  

 

Tanığın mahkemedeki ifadesi ile 1997 tarihinden bu güne kadar konu hakkında yayınlanan 

haberlerin tümü birbiriyle çelişkilidir. Ancak ifadesinin başında “Tanık içinde bulunduğu siyasi 

duruma göre uygun yalanlar üretmektedir. Tanığın yalanı ve çelişkisi belgesiyle sabittir.Bu 

konunun yalan olduğu dilekçemizin “Post-Modern darbe teriminin kullanılması” 20.E.maddesinde 

detayları ile açıklanmıştır.  

 

Ayrıca Mahkeme başkanı Mustafa Yiğitsoy’un yönlendirmesi öncesinde  ifadesine devam 

eden tanık hiçbir şekilde o ana kadar “post-modern darbe” hakkında isim vererek bir yorumda 

bulunmadığı ve bu ifadeyi ilk kez kendilerinin tanımladığını ve bu tanımın böyle devam ettiğini  

beyan etmesine rağmen,  tanığa sorular kısmına geçildiğinde sanıklardan veya silahlı kuvvetlerin 

içerisinden bu bir post-modern darbedir diye bir açıklama duydunuz mu? şeklinde soru 

yöneltmiştir. Mahkeme başkanının bu sorusu yine, tanığı yönlendirmek, tanığa önceden 

ezberletilmiş ifadesini hatırlatmak ve delil yaratmak üzere tasarlandığı anlaşılmaktadır. O ana 

kadar ki beyanında bu konudan hiç söz etmeyen tanığa, sorular kısmında damdan düşer gibi 

böyle bir sorunun mahkeme başkanı tarafından sorulmuş olması, davanın siyasi  kurgu boyutunu 

açıklamaktadır 

 

f.  TSK NIN BASIN KURULUŞLARINA HABER METNİ GÖNDERDİĞİ YALANI; 

 

Tanık İlnur Çevik mahkemedeki beyanlarında; 

 

Gerekçeli karar syf. 2781; “…Daily100 gazetesi Genelkurmay'a giremiyordu bizim üstümüzde 

bir baskı yoktu ama gazetemize bazı belgeler geliyordu yayınlanması için diğer Türk 

gazetelerine geldiği gibi, ben bu belgelerin hiçbirini almadım ve geldikleri zaman da gazeteye 
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sunulduğu zaman da ben gazetede olmadım ve bunları da kabul etmedim. Gazete bu şekilde 

hiçbir yayın yapmadı.” 

 

Gerekçeli karar syf. 2783; "... BELGELERİN GÖNDERİLDİĞİ basın kuruluşlarının herhangi 

birisinden dava dosyasında aslında olmayan birçok belge yaratılmışken Ş U ANDA ELİMİZDE 

nedense batı çalışma grubundan basın kuruluşlarına gönderilmiş HERHANGİ BİR FAKS BELGESİ, 

RESMİ YAZIŞMA ŞUANDA DOSYADA YOK bunu nasıl açıklayabiliyorsunuz?" şeklindeki soru 

üzerine; 

 

Tanık İlnur Çevik; “ imzayla alınıyordu, yok ettilerse bilemem, BİR ASKER GETİRİYORDU 

İMZA KARŞILIĞI ALINIYORDU.” 

 

Gerekçeli karar syf. 2782; “Batı çalışma grubu ile ilgili ne biliyorsunuz ne duydunuz 

görgünüz bilginiz veya hükümet üyelerinden size aktarılan sizin ekstra bildiğiniz hususlar 

neler?" şeklindeki soru üzerine;  

 

Tanık İlnur Çevik; “Batı çalışma grubunu biz gazeteciler olarak oradan gelen bilgilerle, 

gazetelere biliyorsunuz batı çalışma grubunun çalışmaları bilgiler halinde geliyordu onlar da 

onları yayınlıyorlardı televizyonlara veriliyordu bunlar ve daha sonra onlar hükümete karşı da 

Refah Partisi'nin kapatılmasında da delil olarak kullanıldı yani önce deliller üretildi yayınlandı 

ondan sonra da maalesef sonra bir suç unsuru olarak da suç iddiasıyla da aksettirildi ama onun 

dışında ben batı çalışma grubu ile ilgili bir belge bir çalışma görmedim.”  Demiştir.  

 

SONUÇ:  

 

Tanığın belgelerin gazetelere gönderildiği beyanına karşı; sanık avukatları tarafından 

dosyada böyle bir faks belgesinin olmadığından söz edilerek tanığa soru yöneltilmiştir. Tanık 

ifadesinde,  önce askerlerin basın kuruluşlarına belge gönderdiklerini daha sonra belgelerin bir 

asker tarafından getirilip imza karşılığı verildiğini ifade etmektedir. Tanık mahkemedeki 

beyanının en başında ise BU BELGELERİN HİÇ BİRİSİNİ ALMADIĞINI, GELDİĞİNDE VE GAZETEYE 

SUNULDUĞUNDA GAZETEDE OLMADIĞINI beyan etmesine rağmen ilerleyen zamanda bu 

ifadesinin aksine bir askerin getirdiğini ifade etmektedir.  Somut olarak belge içerikleri hakkında 

en ufak bir bilgi veremeyen, sözde belgelerin gazeteye geldiğini görmeyen, bu sırada gazetede 

bulunmayan, hatta kapatılma davasında delil olarak kullanılan gazetelerde çıkan haberlerin 

dışında BÇG belgesi görmediğini beyan eden tanık, belgelerin bir asker tarafından getirildiğini ve 

bunların BÇG belgesi olduğunu rahatlıkla ifade edebilmektedir. Bu beyanı, tanığın mantıksal 

tutarlılığını kaybettiğini, tasarlayıp kurguladığı olayların zaman-olay-sonuç ilişkisini karıştırdığını 

ve rahatlıkla yalan söyleyebildiğini net bir şekilde açıklamaktadır.    

 

Tanık, mahkeme başkanının BÇG belgeleriyle ilgili bilgisini sorması üzerine, o dönem 

gazetelere yayınlanmış haberlerden söz ederek bu gazete haberlerinin de Refah Partisinin 

kapatılma davasında delil olarak kullanıldığını, bu gazete haberlerin dışında batı çalışma grubu 

ile ilgili bir belge ve bir çalışma görmediğini beyan etmektedir. Ancak tanığın tutarsızlığı ve 

yalanı açık olmasına rağmen, asıl şaşırtıcı olan, bu tutarsız yalan beyanların mahkeme tarafından 

karara dayanak alınmasıdır.  
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Ayrıca tanık, Genelkurmayın, sözde yayınlanmasını istediği haber metinlerini, “Genelkurmaya 

giremeyen” olarak tanımladığı Daily News gazetesine neden gönderdiğini de açıklayamamıştır. 

Tanığın bu çelişkiyi akıl yoluyla açıklaması da mümkün değildir.Tanığın bu yalanına göre, bu sözde 

belgeler, çalıştığı gazete olan Daily News gazetesi da dahil kendi söylemiyle “akreditasyon 

verilmeyen” ya da Genelkurmaya giremeyen gazetelere dahi gönderilmiştir, ancak üzerinden 

20 yıl geçmesine rağmen savcı ve hiçbir gazeteci, hatta askerlere muhalif olanları da dahil hiçbir 

medya organı bu yönde bir belge ortaya koyamamış ve kanıtlayamamıştır. Böyle bir belge 

dosyada da yoktur. Tanık o dönemde madem silahlı kuvvetlere ciddi muhalefet etmiş, hatta bu 

yönde program yapmış ve böyle belgelerin geldiğine tanık olmuştur, bu konuyu neden 

belgelememiş ve haber yapamamıştır? Bunun tek bir açıklaması vardır. Mahkemedeki beyanında 

bariz çelişkiler bulunan TANIK AÇIKÇA YALAN SÖYLEMEKTEDİR.   

 

g.  ACZMENDİLERİN ASKERİ CEMSEYLE GÖTÜRÜLDÜĞÜ YALANI; 
 

Tanık, Gerekçeli karar syf. 2786; “Aczimendilerin o camiye getirildiklerini bu Kocatepe 

camiinde olmuştur o olay bir Bediüzzaman mevlüdü sırasında olmuştur Mehmet Kutlullar grubu 

o sırada bir mevlid okutmuştur camide ve orada hatta o tarihlerde biliyorsunuz Sayın Kuttullar bir 

de açıklama yapmıştı basına bu başımıza gelen deprem ilahi bir uyarıdır bize diye şimdi onu 

kafamda toparlıyorum o sırada aczimendiler bu mevlidin üstüne geldiler ve ondan sonra ben 

takip ettim sonra bunlar bir cemselere bindiler götürdüler ve bunun üstüne zaten o 

aczimendilerin başında olan kişi de beni aradı basında da aleyhime konuştu biliyorsunuz 

gazetelerde var bu ama bu o insanlar tutuklandılar da mı oraya götürüldüler hiç sanmıyorum 

çünkü onlara sonra hiçbir şey olmadı Askeri cemse zaten sivil cemse diye bir şey yok ki. 

 

Tanığın 27.11.2011 günlü HABERLER.COM haber sitesine verdiği mülakatında; “ İlnur Çevik, 

şahit olduğu bir olayı anlatırken o dönemde yürütülen psikolojik savaşı ve provokasyonların 

boyutunu da gözler önüne serdi. Çevik, "Bediüzzaman mevlidi vardı Ankara'da. Mehmet 

Kutlular'ın çok önemli kişiler vardı. Nevzat Ayaz vardı. O toplantıyı Aczimendiler bastı ve bunlar 

sonra onları takip ettiler. Sözde tutuklandılar. Ama tutuklanmadılar. Bunlar 500 metre ötede 

askeri cemselerle alıp götürüldüler. Tutuklamayı polisin yapması gerekirdi.. " değerlendirmesini 

yaptı.” Demektedir.  

 

SONUÇ : 
 

Tanığın mahkemedeki beyanı ile haberler.com sitesine verdiği mülakatında çelişkiler olduğu 

kadar, bu beyanının yalan olduğu, döneme ait belgeyle de sabittir (Olaya ait TV haber kanalları 

video kayıtları bulunmaktadır). Bu beyanıyla ilgili olarak şahıs hakkında “tanık sıfatıyla yalan 

beyanda bulunmak” “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” nedeniyle suç duyurusunda 

bulunulacaktır.  

 

Tanık mahkemede; Aczmendilerin mevlüdü bastığını, daha sonra kendisinin bunları takip 

ettiğini ve askeri cemselere bindirildiklerine tanık olduğunu beyan etmesine rağmen, Haber 

sitesine 2011 yılında verdiği mülakatta; Aczimendileri kendisinin değil başka birilerinin takip 

ettiğini kendisinin aczimendilerin 500 metre ileride cemselere bindirilip götürüldüğünü 

(gördüğünü) ifade etmiştir. Öncelikle, Ankara Kocatepe Cami mevkiinde 500 metre uzunluğunda 

doğrusal bir cadde ya da sokak olmadığı gibi, o kalabalıkta üstelik polis müdahalesinin olduğu 
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kalabalıkta bu mesafeden cemseye mi, traktöre mi, kamyona mı bindiklerini, binenlerin 

Aczimendi mi, Turkish Daily News çalışanları mı olduğunu teşhis ve tespit etmesi de olası değildir.   

 

İHLAS Haber Ajansından alınan ve “Kanal 6” TV kanalında yayınlanan haberde; Saidi 

Nursinin 36. ölüm yıldönümü nedeniyle Ankara Kocatepe Camiine okutulacak mevlüt için 

Ankara’ya gelen Aczimendilerin camiye girmesini polisin engellediğini, daha sonra cübbelerini 

yere serip zikir yaparak kendilerinden geçen Aczimendilerin çevrede polisin geniş güvenlik 

önlemleri aldığını görünce bu kez ilahi söylemeye başladıklarını, ilahilerden sonra bir kişinin ayağa 

kalkarak Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük Atatürk için asrın en büyük deccali diyerek 

hakaret ettiği, polisi de eleştiren Aczmendilerin daha sonra POLİS TARAFINDAN POLİS 

OTOBÜSLERİNE BİNDİRİLİP GÖZALTINA ALINDIĞI ifade edilerek görüntüleriyle birlikte 

yayınlanmıştır. (TV Haber Görüntü kaydı EK-16’dadır.) 

  

Aynı TV kanalının haberinde; kılık kıyafetleriyle mahkeme salonuna girmeleri sorun olunca 

DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel “onların kılık kıyafetleri bizim için en büyük suç delili bu nedenle 

Devlet Güvenlik Mahkemesine o şekilde çıkarılacaklar” şeklinde beyanda bulunduğu, Mahkeme 

Başkanı Orhan Karadeniz’in mahkeme salonuna tarikat kıyafetleriyle gelen Aczimendileri 

salondan çıkartarak bu şekilde mahkeme salonuna giremeyeceklerini açıkladığı Aczimendilerin 

mahkeme salonuna giriş görüntüleri ile birlikte verilmiştir. Aynı konuyla ilgili bir başka haberde; 

terörle mücadele şubesine götürülen ve parmaklıkların ardında olduğu ifade edilen 

Aczimendilerin 10 gün süren sorgularının tamamlandığı haberinin yapıldığı görülmektedir.   

 

Olayla ilgili haber video kaydında;  Mevlüt için Ankara dışından gelen aczimendilerin polis 

tarafından şehre sokulmadığı  görüntüsüyle birlikte verilmekte,  kısa süren tartışmadan sonra 

Aczimendilerin serbest bırakıldığı, bir gerginliğin de Kocatepe’de yaşandığı, caminin içine 

sokulmayan 65 kadar Aczimendinin caminin güney kapısında namaz kılıp dua ettiği, polisin 

aczimendilerin sopalarını almak isteyince tartışmaların çıktığı, polis otobüsleri ve su sıkma 

araçlarının (panzer) hazır bulunduğu, polisin Aczimendilerin otobüslere binerek uzaklaşmalarını 

isteyince olumlu cevap alamadığı, olayın yan tarafta mevlüdü dinleyen binlerce insandan uzak 

tutmak için polisin büyük bir dikkat gösterdiği, polisin otobüslere binmek istemeyen 65 

Aczimendiyi zorla bindirilme görüntüleriyle birlikte verilmektedir.  

 

Davanın 87.duruşmasında (Tanık İlnur Çevik’in ifade verdiği) bir Aczmendinin (Metin Sayın) 

mahkeme hâkiminden söz alarak; Aczmendilerin tuttukları özel otobüslerle Kocatepe camiine 

geldikleri, oradan alınıp terörle mücadele şubesine götürüldüklerini, DGM savcısı Nuh Mete 

Yüksel tarafından 12 gün boyunca sorgulandıklarını, çıkarıldıkları Devlet Güvenlik Mahkemesinin 

Hâkimi Orhan Karadeniz tarafından yargılanıp, mahkûm edilip Eskişehir hapishanesine 

götürüldüklerini elindeki delilleri göstererek ifade ettiği mahkemede hazır bulunan sanıklar ve 

tanıklar tarafından da bilinmesine rağmen, gerekçeli kararda yer almamıştır.  

 

 Belge ve bilgilerden de açıkça anlaşılacağı üzere, Aczmendiler Ankara Kocatepe Caminde 

yapılan söz konusu mevlüde kendi tuttukları özel otobüslerle Ankara dışından geldikleri, polis 

tarafından bir süre Ankara’ya girişlerinin engellendiği, daha sonra cami önüne geldikleri, polis 

tarafından camiye alınmadıkları,  cami dışında namaz kılıp zikir yaparak Atatürk’e de hakaret 

eden Aczmendilerin polis tarafından polis otobüslerine zorla bindirilip Terörle Mücadele 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1357 / 1709 
 

 

Şubesine götürüldükleri ve gözaltına alındıkları, Savcı Nuh Mete Yüksel tarafından yapılan 

sorguları tamamlanınca Devlet Güvenlik Mahkemesinde Hâkim Orhan Karadeniz tarafından 

yargılandıkları ve Eskişehir cezaevine götürüldükleri belgesi ve tanığıyla sabittir. Yemin ederek 

tanık sıfatıyla mahkemede ifade veren İlnur Çevik isimli şahsın, başta, Kocatepe camiinde yapılan 

mevlüde getirilen Aczmendilerin askerler tarafında cemselere bindirilip götürüldüklerini 

kendisinin takip edip gördüğü ve Aczimendilere hiçbir şey yapılmadığı şeklindeki beyanı olmak 

üzere,  mahkemede verdiği tüm beyanlarının yalan olduğu açıktır. Tanığın hiçbir beyanı karara 

dayanak alınamaz.  Ayrıca bu konu Şevket Kazan’ın “Refah Gerçeği” isimli kitabının 2.Cilt 

166.sayafasında da, aynen ifade ettiğimiz gibi yer almaktadır. Kitaptan alıntı aşağıdadır;  

 

                    
 
 28 Şubat dönemini yaşayan ve öğrenmek adına çeşitli kaynaklardan araştırmış her kişinin 

bilgi sahibi olacağı şekilde, o dönemde toplumda laiklik ve karşıtı kutuplaşmanın olduğu, 

toplumun önemli bir kesiminin laiklik karşıtı gidişatın, ülkenin din tabanlı bir yönetime ve sosyal 

hayata geçeği korkusu duyduğu açık bir gerçekliktir.   

             
SONUÇ OLARAK, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olduğunu ifade eden  tanık İlnur Çevik’in 

siyasi tercihleri ve şu anki görevinden kaynaklanan cesaretle bilerek ve isteyerek,  o dönemde 

yayınlanan TV haber programlarının görüntüleri ve yargı kararları ile de sabit olduğu olaylar 

hakkında,  yemin etmiş tanık sıfatıyla, şahit olmadığı olayları bizzat şahit olmuş gibi ifade ederek 

mahkemede yalan beyanda bulunduğu, bu suretle, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği ve 

suç uydurduğu, mahkeme heyetinin ise tarafsızlığını kaybederek tanığın yalan beyanını kasıtla 

kararına dayanak aldığı anlaşılmaktadır. Adı geçen tanığın mahkemedeki dava ile ilgili TÜM 

BEYANLARI YALANDIR.  
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T. KATILAN BÜLENT ORAKOĞLU : 

     
Katılan tanık Bülent ORAKOĞLU mahkemede verdiği ifadede; 28 Şubat sürecinde 

Dz.K.K.Kh.nda askerlik görevini yapan polis memuru Kadir SARMUSAK’ın bazı askeri evrakları 

yasadışı yollarla elde etmesi ve kendisine vermesi, bu nedenle kendisinin de Dz.K.K.lığı Askeri 

Mahkemesi tarafından (azmettiren) yargılanması nedeniyle, TSK ne karşı, geçmişte de var olan 

tutumunu ortaya koymuş, bu tutumun etkisiyle;  Diğer kumpas davalarında olduğu gibi,  

 

-    28 Şubat  dönemi le ilgili TSK aleyhine gerçek olmayan birçok beyanda bulunmuş, 

-    BÇG nun darbe yapmak için oluşturulduğunu iddia etmiş, 

- 28 Şubat süreci ile ilgili MİT ve Emniyet raporlarında bulunmayan gerçek dışı 

değerlendirme ve kişisel yorumlar yapmış, 

- Bir çok uydurulmuş belgeyi savcılığa teslim etmiş, savcılık ise bu belgeleri, resmi 

yollardan gönderilmiş belgelermiş gibi  “Dz.K.K Askeri SavcılığıTahkikatı Hazırlık Dosyası” adı 

altında 47(3). klasöre koyarak dava dosyasına dahil etmiştir.  Savcılık iddianamede, mahkeme 

gerekçeli kararda bu sözde belgeleri bu tanımlama ile resmi belge gibi değerlendirmiştir. (bu 

husus dilekçemizin  “Katılan Bülent Orakoğlu’nun Cumhuriyet Savcısına yapmış olduğu 

şikayetinde bizzat ibraz etmiş olduğu klasörlerde Batı Çalışma Grubu ile ilgili belgeler” başlığı 

altında 20.YY. maddesinde açıklanmıştır.) 

 

Bülent ORAKOĞLU, beyanında belirttiği gibi 12 Mart 1997 tarihinde Em.Gn.Md.lüğü 

İsth.D.Bşk. vekilliğine atanmış ve ancak üç buçuk ay gibi kısa bir süre bu görevde kalabilmiştir. 

Ancak  o süreçte; sanki Devlet istihbaratının tek sorumlusu ve hakimi bir kişi olduğunu, bazı 

müşteki avukatlarının da desteği ile göstermeye gayret etmiş, dolayısıyla çok önemli bir tanık 

olduğunu mahkeme heyetine açıklamaya çalışmıştır.  Bülent Orakoğlu’nun istihbarat konusu dahil 

olmak üzere BÇG hakkında bildiği kayda değer hiçbir bilgisinin ve gerçekliği olan hiçbir 

değerlendirmesinin olmadığı hem beyanlarından hem de basına yansıyan haberlerden 

anlaşılmıştır.  

 

Savcılık iddianamesinin 741 nci sayfasında da belirtildiği gibi Bülent ORAKOĞLU, Dz.K.K.lığı 

Askeri Mahkemesinde kendisi ile ilgili Kadir Sarmusak’ı “azmettirmek” suçundan açılan davadaki 

savunma dilekçesinde; Emniyet Genel Müdürü olan ve daha sonra Antalya ve Ankara Valiliği 

görevlerini yürütmüş olan Sayın Alaattin YÜKSEL İç İşleri Bakanı Sayın Meral AKŞENER’e; 

 
“ORAKOĞLU’nun İstihbarat Daire Başkanlığına atanmasına askerler ile emniyet arasında 

güven bunalımı yaratacağını söylediğini, KENDİSİNİN İSTİHBARAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

ATANMASINA YETERLİ EHLİYET VE YETENEĞE SAHİP OLMADIĞI VE İSTİHBARAT ALANINDA 

TECRÜBESİ BULUNMADIĞI İÇİN karşı çıktığını” beyan etmiştir. Görüldüğü üzere;    

 

 Zamanın Emniyet Genel Müdürü Sayın Alaattin YÜKSEL’in, ORAKOĞLU’nun ehliyet ve 
yeteneği ile ilgili olumsuz değerlendirmeleri, 

 

 Kısa bir süre İstihbarat Daire Başkanlığında vekaleten görev yapabilmiş olması, 
 

 TSK hakkında bilinen menfi tutumu nedenleriyle, ifadelerindeki beyanları, kişisel 
değerlendirmeleri ve yorumlarında objektif olamayacağını açıkça göstermektedir.  
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Neredeyse bütün kumpas davalarında tanık olan, Balyoz, Ergenekon dahil kumpas 

davalarını manipüle eden müşteki tanık Bülent Orakoğlu’nun dayanaksız  İddialarına ilişkin 

somut belgeler MİT ve Emniyet kayıtlarında ve dava dosyalarında neden yoktur? Bu sorularla 

ilgili değerlendirmemizi yapmadan önce, bu şahsın mahkemede ileri sürdüğü belgesiz dayanaksız 

iddiaları ve cevaplarımız aşağıdadır;  

 

Tanık B.Orakoğlu 28.10.2014  tarihli 68. celsedeki ifadesi, TBMM Darbeleri Araştırma 

Komisyonundaki 16.10.2012 tarihli beyanı ve değerlendirmemiz aşağıdadır;  

 

1) SIZDIRILAN BELGELER VE HÜKÜMETE BİLDİRİLMESİ KONUSUNDAKİ ÇELİŞKİLERİ;  

 

68.Celse duruşma tutanağı s.7: “Ben Ergenekon'da da tanıktım. Onu da arz edeyim. O 

bakımdan şimdi buradaki buradaki bu yani Kadir Sarmusak'ın gelişinden sonra işte o Kadir 

Sarmusak bir gelişinde bana imzalı bir şekilde bir takım belgeler getirdi. Şahsıma getirdi . Bu 

Nisan 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti Çevik Bir imzalı. 5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma 

Grubu bilgi ihtiyaçları, Aydın Erol imzalı. Batı Çalışma Grubu rapor sistemi, laiklik aleyhtarı 

faaliyetler Çetin Doğan imzalı. Bilgi toplama formatları Türk Kara Kuvvetleri personeli, eş ve 

çocuklarının bilgi toplama aracı olarak kullanılmasına ilişkin eylem planı.Hava Kuvvetleri 

Komutanlığı Tekirdağ 19 tarihli Kurmay Albay Mahmut Sancak imzalı bir belge TARAFIMA 

GETİRİLDİ. Tabi ben Kadir Sarmusak'ın bu getirdiği belgelerin çok fazlada şeyinde o zaman 

farkında değildim., (…) Hakaten bir hazırlık süreci olduğu Batı Çalışma Grubu'nun Türkiye'yi darbe 

şartlarına hazırlayan bir grup olduğu darbe şartlarına götürmeye yönelik bir grup olduğu şeklinde 

tarafımızda kanaat oluştu. Bunun üzerine biz bu tabi aldığımız bilgi ve belgeyi Hükümet'e 

bildirmeye karar verdik.”  

68.Celse duruşma tutanağı s.7 “yani ben bu belgeyi aldım efendim Emniyet Genel Müdürü 

Kemal Çelik'e götürdüm. YANİ BURADAN BİR TANE BELGEYİ SEÇTİK KEMAL ÇELİK İLE BİRLİKTE İÇ 

İŞLERİ BAKANI SAYIN MERAL AKŞENER'İN YANINA GİTTİK. Meral Akşener bu belgeyi aldı, bize 

dedi ki siz götürün şeye dedi Sayın Çiller'e kendisi ben bu diğer gelişmeleri sonradan öğreniyorum. 

BİZ BU BELGEYLE BİRLİKTE ÇİLLER'İN O DÖNEM DANIŞMANLARI OLAN HÜSEYİN KOCABIYIK İLE 

BİRLİKTE SAYIN ÇİLLER'E GİTTİK, ben dışarıda bekledim Çiller'le görüşmedim. Sayın Çiller bu 

belgenin önemini sordu ben girdim izah ettim arz ettim. Ondan sonra bu belge bizim bilgimiz 

dışında devletin üst katlarına gitti yani sonradan öğrendiğimize göre Sayın Meral Akşener, Şevket 

Kazan ve Başbakan'a bu konu iletiliyor. (…)Sayın Demirel bu belgeyi şeye verince efendime 

söyleyim askerlere geri verince burada bir şey başlatıldı soruşturma başlatıldı   

NOT : B.Orakoğlu’nun dönemin içişleri bakanı Meral Akşener’e getirdiği, resmi emniyet 

arşivine kayıt edilmemiş,  üretilmiş  şüpheli  sözde belgeler (raporlar vs) bulunan dosya ile askerin 

hükümete karşı bir darbe hazırlığı içinde olduğu algısı oluşturulmuş, pompalanmıştır. Belgelerin 

sızdırılması, iletilmesi, içerik ve  belge sayıları, belgelerdeki çelişkiler ve algı yaratılması   ile ilgili 

detaylı açıklama ve tespitler  dilekçemizin  “20.XX.,20.YY.,20.WWW ve 27.T. ve 40. maddelerinde  

yapılmıştır.  
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2) BÜTÜN BELGELERİ  SAYIN DEMİREL’E VERMEDİM ! 

 

68.Celse duruşma tutanağı s.38;   İsmail Hakkı Karadayı ve Bir Kısım Sanıklar Vekili Av. Erol 

Yılmaz Aras: konuşmanızın bir yerinde dediniz kibiz sandık ki Sayın Demirel bu belgeleri 

inceleyecek fakat eğer inceleseydi. Biz elimizdeki diğer belgeleri de verecektik. Sayın Orakoğlu 

bulunduğunuz noktada Deniz Kuvvetleri'nden birisi size gelmiş ve bir takım belgeler getirmiş 

istihbarat'dan o da devlet görevlisi bunu hemen Genel Kurmay'la paylaşmadım çünkü oranın 

istihbaratına itimadım yoktu darbe olarak zaten bir karar vermiştim bunu siyasilerle de 

konuşmadım diyorsunuz. BİR BU DEĞERLENDİRMEYİ YAPMAKTA BULUNDUĞUNUZ NOKTA 

İTİBARİYLE HUKUKİ MİDİR YETKİLİ MİSİNİZ ? İKİ ELİNİZDEKİ BÜTÜN BELGELERİ VERMEMEKLE 

NASIL YANİ DAHA SONRA BUNU BURDA BÜYÜK BİR CÜRETLE az önce kayıtlara geçirdiniz. Sizce 

bu bir sorumluluk getirmez mi Sayın Orakoğlu teşekkür ederim." 

 
Müşteki Bülent Orakoğlu: "Şimdi bir kere tabi bu yani çizdiğiniz çerçevede bir iki şeyim 

olacak sanki Hasan Celal Güzel'in hani bireysel başvurusuyla yani bir mahkemeye yapmış olduğu 

bu işte orada reddedilmesini bu şeyin benim yaptığı değerlendirmeyle birleşti." 

 
Sanıklar Vekili Av. Erol Yılmaz Aras: "Ben inceledim efendim o belgeler aynı." 
 
Müşteki Bülent Orakoğlu: "Ben bakmadığım için şimdi." 
 
 Avukat Erol Yılmaz Aras:  "YANİ BİR TAKIM BELGELERİ DEMİREL GEREĞİNİ YAPSAYDI 

VERECEKTİK DİYE ELDE TUTTUĞUNUZU SÖYLÜYORSUNUZ." 
 
Müşteki Bülent Orakoğlu: "Hayır elde tutmadım şimdi bizbunlar zaten belli bir şekilde orada 

Emniyet İstihbarat." 
 
Avukat Erol Yılmaz Aras: "İfadenizi aynen yazdım buraya ben." 

 
Müşteki Bülent Orakoğlu: "Hayır tamam öyle de yani o süreç verirken demek istedim." 
 
Avukat Erol Yılmaz Aras: "Ama hepsini birden nasıl vermezsiniz hukuk dışı belgeleri yani bir 

kısmını tutuyorsunuz burada bu hukuki mi sizce." 
 

Mahkeme Başkanı: "Bülent Bey size diyorlar ki başka belge varmıydı sunduğunuz belgeler 
dışında." 
 

Müşteki Bülent Orakoğlu: "5 BELGEDEN BAHSETTİM EN ÖNEMLİSİNİ KENDİMİZE GÖRE YANİ 

ALDIK VE SAYIN CUMHURBAŞKANI'NA ULAŞTIRDIK." 

 

3) 6 MAYIS TARİHLİ “BEYKOZ FATİH KÜLLİYESİ” BELGE BANA GELMEDİ.   

 
68.Celse duruşma tutanağı s.42  Sanıklar Aydan Erol ve Mustafa Özbeğ Müdafi Av. Fethi 

Öztürk: ".. Sizin gerek Deniz Kuvvetlerindeki mahkemede verdiğiniz ifadeler gerekse Meclis 

Soruşturma Komisyonunda verdiğiniz ifadeler de gördüğümüz kadarıyla Kadir Sarmusak 

tarafından size çıkarılan ilk belge ilk belge 6 Mayıs tarihinde Deniz Kuvvetlerinden Kuzey Deniz 

Saha Komutanlığı’na çekilmiş olan gazetede yer alan haber isimli bir mesaj.  Bu mesajın içeriği 

de 5 Mayıs 97 tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesinde yayınlanan Beykoz Çengeldere köyünde inşa 
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edilmekte olan Fetih isimli Külliye hakkındaki izinsiz Şeriat Külliyesi başlıklı haberle ilgili olarak 

bölgede detaylı bir araştırma yapılacak ve sonuç Denkom’a bildirilecektir. Bu mesajın içeriğine 

baktığınız zaman size ilk gelen belge bu ifadeler bunu gösteriyor hatta bir kitap içerisinde dörde 

yırtılmış olarak konmuş ve size bu şekilde Sarmusak tarafından intikal ettirildiği ifadelerde yer 

alıyor. Bu belge sizin açınızdan nasıl bir darbe kaynağı veya darbe başlangıcı veya kötü bir 

faaliyet başlangıcı olarak değerlendirildi." 

 

Sanıklar Aydan Erol ve Mustafa Özbeğ Müdafi Av. Fethi Öztürk: "İfadelerinde bu belgeyi 

size ilk belge olarak verdiğini söylüyor. Sizin de ifadelerinizde bu size gelen ilk belge olarak 

belirtiyorsunuz. Bu mahkemede de gündeme gelen beş tane belgelerden belgeden bir tanesi ama 

size gelen ilk belge. 

 
Müşteki Bülent Orakoğlu: "EFENDİM BÖYLE BİR BELGE BANA GELMEDİ." 

 

4) ÇEVİK BİR EL YAZISI İLE YAZILAN NOT OLDUĞU YALANI; 

 

68.Celse duruşma tutanağı s.36 Sanık Çevik Bir Müdafii Av. Vefa Toklu: "…İfadenizde 

dediniz ki Çevik Bir'in el yazısı ile yazdığı ve işte çoğaltılmayacak, fotokopi çekilmeyecek vesayir 

gibi belgeler var dediniz. İddianamede böyle bir şey böyle bir isnat yok." 

 
Müşteki Bülent Orakoğlu:"Evet." 
 
Sanık Çevik Bir Müdafii Av. Vefa Toklu: "TEKRAR SÖYLÜYORUM İDDİANAMEDE BÖYLE BİR 

ŞEY BÖYLE BİR İSNAT YOK. ÇEVİK BİR'LE İLGİLİ BİR YAZI İNCELEMESİ VESAYİRE YOK. Sadece el 

yazısı belge olarak bir sayfalık bir kağıt parçası var ve bununla ilgili de ne Mahkeme ne Savcılık 

herhangi bir inceleme yaptırmadı çünkü zaten sahte olduğu açıktı. Dolayısıyla sizin gördüğünüz 

bir şey mi var veyahut da." 

 
Müşteki Bülent Orakoğlu: "Yok ben hayır şey o belgeyle ilgili konuştum." 
 
Sanık Çevik Bir Müdafii Av. Vefa Toklu: "Ama o belgede Çevik Bir imzası." 
 
Müşteki Bülent Orakoğlu: "BİLEMİYORUM." 

 

5) MİT,JANDARMA YA DA YASAL İSTİHBARAT TEŞKİLİ İLE YASAL ÇALIŞMA YAPMADIM.   

  

68.Celse duruşma tutanağı s.47 ;   Sanıklar Ümit Şahintürk ve Çetin Saner Müdafi Av. Murat 

Tanfer Türemen: "Tamam peki bu Batı Çalışma Grubu'yla alakalı olarak MİT veya Jandarma veya 

herhangi bir yasal İstihbarat teşkiliyle bir ortak çalışma yaptınız mı?" 

 
Müşteki Bülent Orakoğlu: "Ne zaman." 
 
Sanıklar Ümit Şahintürk ve Çetin Saner Müdafi Av. Murat Tanfer Türemen: "Batı Çalışma 

Grubu'nun deşifresi aşamalarında." 
 
Müşteki Bülent Orakoğlu: "HAYIR YAPMADIM." 
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6)  BÇG VE EMASYA KOMUTANLIKLARINCA 6 MİLYONA YAKIN HER GÖRÜŞTEN 

İDEOLOJİDEN İNSANIN TÜRKİYE GENELİNDE FİŞLENDİĞİ YALANI; 

 

68.Celse duruşma tutanağı s.4 “Türban başta olmak üzere Anayasa'da tanımını ve anlamını 

bulan inanç özgürlüğü suç kapsamında görülerek BÇG ve Emasya komutanlıklarınca 6 MİLYONA 

YAKIN HER GÖRÜŞTEN İDEOLOJİDEN İNSAN TÜRKİYE GENELİNDE FİŞLENDİ” 

      16.10.2012 tarihli TBMM Komisyonundaki Beyanı;  YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Peki, bir de, 

şimdi siz konuşmalarınız içinde dediniz ki… Gerçi belki EMASYA da bunu anlatırsınız ama anlatasınız diye 

söylüyorum. 11 MİLYON FİŞ, Türkiye’nin neredeyse 7’de 1’i fişlenmiş. Şimdi, böyle olunca, bu fişler 

nerede şimdi? 

 BÜLENT ORAKOĞLU – BENİM TAHMİNİM, MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLATI, TAHMİNİM 

OLARAK SÖYLÜYORUM”  

Değerlendirme;  Tanık TBMM komisyonunda 11 milyon fişlemeden söz ederken, 

mahkemedeki beyanında biraz daha insaflı rakamla 6 milyona indirmiştir.  Ancak bu fişlerin 

TAHMİNEN MİT te olduğunu söylemektedir.   

 

TSK’nın dilekçemizin diğer başlıklarında açıkladığımız gibi, siyaset belgelerinde iç ve dış tehdit 

olarak tanımlanan her türlü unsur ve bileşenleri ile ilgili olarak, istihbarat üretme yetkisi açık, 

geniş ve  kesindir. TSK NIN İSTİHBARAT YAPMAK İÇİN BU PROTOKOLE İHTİYACI YOKTUR. Kaldı ki 

EMASYA K.lıklarının EMASYA görevleri kapsamında EMASYA Planlarının hazırlanması ve 

uygulanmasında istihbarat üretme görevini, diğer mevzuatın dışında  EMASYA protokolünden  

değil bizzat 5442 sayılı kanunla tevdi edilen görev nedeni ile zaten almaktadır. 3.5 aylık 

istihbaratçı Orakoğlu’nun bu konuda da hiçbir bilgiye sahip olmadığı anlaşılmaktadır.  

 

7 Temmuz 1997 tarihinde yayınlanan ve atılı suç tarihi ile ilişkisi de bulunmayan EMASYA 

Protokolünde, TSK’nın istihbarat toplama görevinden değil, TSK, MİT, Emniyet ve diğer kolluk 

kuvvetleri arasındaki istihbarat koordinasyonundan söz edilmekte ve bu husus düzenlenmektedir.  

İstihbarat koordinasyonundan maksat ise; o dönemde sıklıkla şikayet edilen iç güvenlik ve iç 

tehdide karşı kurumlararası istihbarat gayretinin birleştirilmesi, aynı dilden konuşulmasının 

sağlanması, bu suretle oluşabilecek büyük zaiyatların önlenmesidir. Ancak, tanığın 3,5 aylık 

istihbaratçılık denemesinde aynı dilden konuşamadığı da anlaşılmaktadır. Ayrıca EMASYA 

birliklerinin askeri bir harekat olan  EMASYA görevlerini 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. 

Maddesinin “D.” fıkrasına  göre kendi komutanının sorumluluğu altında ve onun emir ve 

talimatlarına göre Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk 

kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkileri kullanarak icra eder.  Bu nedenle 

de bu görev askeri harekatın her vechesini  (harekat, lojistik, istihbarat vs.)  zaten kapsamaktadır.  

Ancak, tanık Orakoğlu’nun TSK nın EMASYA görev ve sorumluluğunu sekteye uğratmak üzere, 

çarpıtığı bilgi ve sözde belgelerle diğer kumpas davalarının başlaması ile birlikte sarf ettiği yoğun 

gayretinin siyasi bir anlamının olduğu mahkenizce değerlendirilmesi gereken bir husustur.  

EMASYA Planları ve Protokolünün  FETÖ kalkışması kapsamında FETÖ ve tetikçileri açısından ne 

anlam taşıdığı dilekçemizin “EMASYA (Emniyet Asayiş Yardımlaşma) Planları ve  EMASYA 

Protokolü” başlıklı 19 maddesinde açıklanmıştır.   
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7) EMASYA PROTOKOLÜNÜN GİZLİ OLDUĞU,  BÇG’NİN YASAL DAYANAĞININ EMASYA 

PROTOKOLÜ OLDUĞU YALANI;  

 

68.Celse duruşma tutanağı s.14; ”Müşteki Bülent Orakoğlu .”.. 7 Temmuz 1997 tarihinde 

Genel Kurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında koordinasyon ve işbirliğini öngören GİZLİ 

EMASYA PROTOKOLÜ İMZALANMIŞTIR. YANİ BU GİZLİ MESELESİNİ ÖZELLİKLE ARZ EDİYORUM. 

Bu tarihten 7 gün sonra da Deniz Kuvvetleri Askeri Mahkemesi'ne Genel Kurmay Adli 

Müşavirliğitarafından BATI ÇALIŞMA GRUBU'NUN KANUNİ DAYANAĞININ EMASYA 

PROTOKOL'Ü OLDUĞU YÖNÜNDE BİLGİ VERİLMİŞTİR. SAYIN BAŞKANIM BİZİM BU BATI 

ÇALIŞMA GRUBU'NU DEŞİFRE ETTİĞİMİZ TARİH MAYIS AYIDIR.  

 

Hükümete verdiğimiz belge ve burada Batı Çalışma Grubu Genel Kurmaydan gelen bilgilerde 

10 Nisan 1997 tarihinde oldu. Hatta 7 Nisan tarihinde yapılan bir toplantı olduğu şeklinde 

belgelerle şey vardır. O bakımdan yani burada daha HENÜZ BATI ÇALIŞMA GRUBU YANİ EMASYA 

PROTOKOLÜ OLUŞTURULMADAN EFENDİME SÖYLEYİM YANİ BUNUN BÖYLE YASAL BİR 

DÜZENEĞİ OLDUĞUNU SÖYLEMEK ÇOK ENTERESAN. Çünkü şeyin Protokolün tarihi 7 Temmuz 

Batı Çalışma Grubu'nun kuruluş tarihi ise 10 Nisan yani 4 ay sonra kurulan bir efendim bizim bu 

olayı tespit ettiğimiz Batı Çalışma Grubu yasa dışı oluşumunu nasıl oluyor da efendime söyleyim 4 

ay sonra kurulan 7 Temmuz tarihli Emasya Protokol'ü olduğu takdirlerinize sunuyorum. Tabi bu 

durum Emasya Protokol'ünün de hukuki gizli Emasya Protokolünün de hukuki olup olmadığı 

sorusunu gündeme taşımıştır. Aslında bu Türkiye'nin demokratikleşmesi ile ilgili de çok önemli bir 

durumdur. (….) Demokratik rejimlerde gizli Protokol suçtur. Zira bu Protokol'ün resmi bir 

hüviyet kazanması için resmi gazetede yayınlanması ve gizliliğinin kaldırılması gerekmektedir. 

Protokol niteliği itibariyle adsız bir kural işlemidir. Yönetmeliklere uygulanan hukuki rejime 

tabidir. Bir yönetmeliğin taşıması gereken şekil şartlarını taşımak zorundadır. 

 

“.. Protokol 3011 numaralı 24.05.1984 tarihli 01.06.1984 tarihli ve resmi gazetede 

yayımlanan resmi gazetede yayınlanacak olan yönetmelikler hakkındaki yayınlanacak kanun 1-A 

maddesine göre Bakanlıklar ve Kamu Tüzel kişiliklerinin iş birliğine yetki ve görev alanlarına ait 

hükümlerine düzenlediği ve 1-C maddesine göre Kamuoyunu ilgilendirdiği için resmi gazetede 

yayınlanmak zorundadır. PROTOKOL RESMİ GAZETEDE YAYINLANMADIĞI GİBİ GİZLİ GİZLİLİK 

DERECESİ VERİLEREK KAMU TARAFINDAN BİLİNMESİ ENGELLENMİŞTİR.” 

 

DEĞERLENDİRME;  

 

a. Mantık insicamını bir türlü toparlayamayan tanık, terim, tanım ve tarifleri 

karıştırıp, sürekli manipülasyon üretmektedir.  5442 Kanun gereği oluşturulan EMASYA Planları 

ile 7 Temmuz 1997 tarihli EMASYA Protokolünü sürekli karıştırıp mesnetsiz ve belgesiz iddialar 

ileri sürmektedir.   

 

EMASYA PROTOKOLÜ GİZLİ DEĞİLDİR. Tanığın ilk yanılgısı ya da uydurma beyanı budur. 

Bu husus dilekçemizin “EMASYA (Emniyet Asayiş Yardmlaşma) Planları ve EMASYA Protokolü” 

başlığı altndaki 19.maddemizde detayları ile açıklanmaktadır. EMASYA Protokolü, dava 

dosyasında da bulunmaktadır.  
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5442 S.Kanun 70.maddesine göre Kanunun yürütülmesinden Bakanlar Kurulu sorumludur.  

Hazırlanan EMASYA Protokolünün Resmi Gazetede yayınlanması gibi bir yasal zorunluluk 

olmamakla birlikte, tasarruf Bakanlar Kuruluna aittir. Kaldı ki zaten GİZLİLİK DERECESİ 

TAŞIMAYAN PROTOKOLUN tüm idari makamlara DAĞITIMI İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA  AÇIK 

OLARAK YAPILMIŞTIR. Dağıtım ve yürütme sorumluluğu da Gnkur Başkanlığına ait değildir.   

 

b. Bülent Orakoğlu’nun teslim ettiği belgeler arasında bulunan aşağıdaki belge 

(Kls.47(1) s.109) o dönemde EGM İsth Daire Başkanlığının Görev ve yetkilerini belirleyen bir 

yönergesinin olmadığını,  Bakan onayı ile yürürlüğe giren 19.07.1995 tarihli “ÇOK GİZLİ” gizlilik 

dereceli EGM İsth.D.Başkanlığı Merkez ve Taşra Üniteleri Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliğinin 

bulunduğunu, yönetmeliğin 14.04.1997 tarihinde 89. ve 90. Maddelerinin,  08.05.1997 tarihinde 

84.ve 88.maddelerinin Bakan onayı (İçişleri Bakanı Meral Akşener) ile değiştirildiğini 

belirtmektedir. Orakoğlu’nun  tam da iddia ETTİĞİ GİBİ  YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE 

YAYINLANMADIĞI GİBİ “GİZLİ” BİLE DEĞİL “ÇOK GİZLİ”  GİZLİLİK DERECESİ VERİLEREK KAMU 

TARAFINDAN BİLİNMESİ ENGELLENMİŞTİR.   
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c. BÇG nin yasal dayanağının EMASYA Protokolü olduğuna dair tek bir belge, 

beyan, ifade yoktur. Tanığın Yargılandığı davada kendisine okunduğunu ifade ettiği ve elden 

savcılığa teslim ettiği belgeler arasında yer alan  Gnkur İstihbarat Başkanlığının  Genelkurmay 

İstihbarat Başkan V. Tümgeneral Fevzi Türkeri tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri 

Savcılığına hitaben yazıldığı belirtilen 14 Temmuz 1997 tarihli soruşturmalar konulu yazıda 

(Kls.47 s.181-182); “Batı çalışma Grubu tamamen emir komuta zinciri içinde faaliyetlerini 

yürütmekte olup amacı; irticai tehdidin Türkiye genelinde resmini ortaya çıkarmak ve bu 

çerçevede ayrıca 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 nci maddesinin D fıkrasının uygulanmasına 

ilişkin olarak hazırlanan “EMNİYET ASAYİŞ VE YARDIMLAŞMA (EMASYA)” PLANLARINI GÜNCEL 

HALE GETİRMEKTİR.” Denmektedir  (söz konusu yazı dilekçemizin  “20. YY. 4)” maddesinde 

açıklanmıştır) 

 

Bu ifade esasen dönemin Deniz K.Komutanı Ora.Güven Erkaya tarafından 9 Temmuz 1997 

tarihli tarihli basın toplantısındaki konuşmasında belirtilmiştir.BURADA KONU EDİLEN 7 TEMMUZ 

1997 TARİHLİ EMASYA PROTOKOLÜ DEĞİL,  EMASYA PLANLARIDIR. EMASYA Planlarını yapmak 

için protokole de ihtiyaç yoktur, 5442 S.K. yeterlidir.  

 

BÇG nin yasal dayanağının 7 Temmuz 1997 tarihinde yayımlanan EMASYA Protokolü 

olması, hem protokolün kapsamı hemde tarihi itibari ile zaten mümkün değildir.  BÇG’nin yasal 

dayanağı dilekçemizin 12. Maddesinde “TSK’nın iç tehdit olan irtica ile mücadelede yasal 

dayanakları” başlığı altında açıklanmış olup, tanığın kendisine okunduğunu ifade ettiği 14 

Temmuz 1997 tarihli söz konusu yazıda ve Deniz K.Komutanı Ora.Güven Erkaya tarafından 9 

Temmuz 1997 tarihli basın açıklamasında, BÇG nin yasal dayanağından değil amacından, 

EMASYA Protokolünden değil, EMASYA PLANLARINDAN  söz edilmektedir.  Tanığın kavram, 

tanım, terim, kronoloji zafiyeti içinde olduğu  anlaşılmaktadır.   

 

8) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEKİ TÜM SUBAY ASTSUBAY VE EŞLERİ BÇG'NİN TABİ 

ÜYESİDİR YALANI; 

 

68.Celse duruşma tutanağı s.30  Bir Kısım Sanıklar Müdafii Avukat Müşteba Aydın: "Bakın 

ben aynen sizin tabirinizi söyledim dediniz ki: Türk Silahlı Kuvvetlerindeki tüm Subay Astsubay ve 

eşleri BÇG'nin tabi üyesidir." 

 
Mahkeme Başkanı: "Üyesi dedi." 
 
Bir Kısım Sanıklar Müdafii Avukat Müşteba Aydın: "Üyesi olduğunu belirttiniz tabii doğal 

üyesi olduğunu." 
 
Mahkeme Başkanı: "Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz." 
 
Avukat Müşteba Aydın: "Bunu nerden biliyorsunuz bir. İki Türk Silahlı Kuvvetleri 1997 yılında 

mevcudunun 700 bin olduğu 750 bin civarında olduğu eşleriyle beraber sırf eşlerini kastetsek 1 

buçuk milyon civarında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve bu davanın da lütfen." 

 

Müşteki Bülent Orakoğlu: "Hatırladım yok şey olarak söylüyorum." 
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Avukat Müşteba Aydın: "Ben bir o zaman yeniden hatırlatıyorum bu davanın da Batı Çalışma 

Grubu davası olduğundan bu 1 buçuk milyon insanı neye dayanarak suçluyorsunuz. Hangi 

belgelerle" 

 

Müşteki Bülent Orakoğlu: "Evet bu Batı Çalışma Grubu eylem planıyla ile yani Genel Kurmay 

Başkanlığı'nın göndermiş olduğu EYLEM PLANINDA VAR VE YAPILMIŞ OLAN ARZ EDİYORUM." 

 

Avukat Müşteba Aydın:  "EYLEM PLANINDA YOK ÖYLE BİR ŞEY." 

 

Avukat Müşteba Aydın:  "Bir dakika ifadeniz gelecek, diyorsunuz ki: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 

tüm Subay, Astsubay ve eşleri Batı Çalışma Grubu'nun doğal üyesiydi siz kendi ifadenizde 

söylediniz. Kabul ediyorsanız BUNU İSPAT EDECEKSİNİZ. BU DA 1 BUÇUK MİLYON İNSAN 

YAPIYOR." 

 

9) ORAKOĞLU; EMASYA PROTOKOLÜNÜN ZORLA İMZALATTIRILDIĞINI  GAZETE 

KÜPÜRÜNDEN ÖĞRENDİM;  

 

68.Celse duruşma tutanağı s.13: Batı Çalışma Grubu'nun hukuki dayanağının 7 Temmuz 

1900 tarihli gizli Emasya Protokol'ü olduğu tarafımıza iletildi. Şimdi Sayın Başkanım tabi Emasya 

Protokolü de yani biraz önce ilk başlarken yani bunları açıklamak için söylemiştim. Emasya ayrıdır, 

Emasya Protokol'ü ayrıdır. Emasya Protokol'ü de o süreç içerisinde biraz önce bahsettiğim gibi 

zorlamayla İçişleri Bakanlığı'na yapılmış protokoldür.  

68.Celse duruşma tutanağı s.40:  Sanık Çetin Doğan Müdafii Avukat Hüseyin Ersöz: "Hukuk 

davasında basın mensuplarına yönelik açtığınızı söylüyorsunuz. Peki yine aynı şekilde 

konuşmanızın bir bölümünde Emasya Protokol'ü ile ilgili bir değerlendirmede bulundunuz. Emasya 

Protokol'ü burada defalarca bahsedildiği üzere Vali'lik makamına ulaşılamadığı takdirde hızlı 

hareket edilmesi Sivas olaylarında olduğu gibi hızlı hareket edilmesi ve müdahale amacıyla 

getirilmiş olan bir Protokol. PEKİ BU EMASYA PROTOKOLÜ'NÜN ZORLAMAYLA İÇİŞLERİ 

BAKANLIĞI'NA İMZALATTIRILDIĞI KONUSUNDA Kİ TEZİNİZ HANGİ SOMUT VERİYE VEYA DELİLE 

DAYANIYOR." 

 

Mahkeme Başkanı: "Evet buyrun Bülent Bey." 

 

Müşteki Bülent Orakoğlu: "Ben onu Çetin Doğan'ın efendime söyleyim bu bir BALYOZ 

ŞEYİNDE OKUMUŞTUM TOPLANTI YAPILDIĞINA YÖNELİK ORADA ÇETİN DOĞAN İŞTE BİZ BUNU 

İMZALATTIRDIK ZORLA GİBİ FALAN BİR ŞEYLER BUNUNLA DA İLGİLİ ŞEYİ KÜPÜRÜ ŞEYE 

VERMİŞTİM." 

 

Sanık Çetin Doğan Müdafii Avukat Hüseyin Ersöz: "Bu küpür bir haber küpürü mü yoksa 

dosya kapsamındaki bir veriden mi." 

 

Müşteki Bülent Orakoğlu: "Haber küpürü haber küpürü ama şöyle yani hangi nerde 

olduğuna dair bir şeyde yani." 
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Sanık Çetin Doğan Müdafii Avukat Hüseyin Ersöz: "BASINDA ÇIKAN BİR HABERDEN 

BAHSEDİYORSUNUZ. TAMAM AMA BASINDA ÇIKAN BİR HABERDEN." 

 

Müşteki Bülent Orakoğlu: "EVET DOĞRU." 

 

Sanık Çetin Doğan Müdafii Avukat Hüseyin Ersöz: "Açık kaynaklardan elde ettiğiniz bir 

haberden yola çıkarak bu değerlendirmeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. EFENDİM TABİ BURADA 

TANIKLIĞA NE KADAR İTİBAR EDİLEBİLECEĞİ KONUSUNDA BİR KAÇ DEĞERLENDİRME DE 

BULUNMAK İSTİYORUM. Sayın Orakoğlu'nun yapmış olduğu değerlendirmeler'in büyük bir kısmı 

işte ya açık kaynaklardan elde edilmiş olan bilgiler ya da genellikle genel bilgilerden yola çıkılarak 

yapılmış olan yorumlara dayanıyor. Çok açık kaynaklardan kendisinin süreç içerisindeki 

değerlendirme ve yorumlarına baktığımız zamanda işte 1997 yılında meselaaskerin Türkiye'de 

artık darbe yapamaz. 167 bin polis ve 7 bin özel tim görevli artık polisin içerisinde şeklinde bir 

açıklamasının olduğu Hanifi Avcı'nın "Haliç'te Yaşayan Simonlar" ve Ahmet Şık'ın "İmamın 

Ordusu" isimli kitaplarında değerlendirmeleri var. Bu daha önce yani bugün burada yapmış 

olduğu açıklamalar şimdi darbe olarak nitelendiriyor fakat 1997 yılında yapmış olduğu bu 

değerlendirmede bir kenara konulması lazım bu çelişkiyi nasıl izah eder kendisi bunu sormak 

istiyorum. Kendisinin de yine Hanifi Avcı'yla ilgili yapmış olduğu bir takım suçlamalar var o konuyu 

da açıklığa kavuşturmasını rica ediyorum. 

 

Değerlendirme: Tanık Orakoğlu’nun  gazete haberine dayandırdığı  bu iddiası ile, tanığın 

görgü ve şahitliğine dayalı olmayan tanıklığına da itibar edilemeyeceği açıktır.   

 

10)  BATI EYLEM PLANININ ISLAK İMZALI OLDUĞU YALANI;  

 

68.Celse duruşma tutanağı s.36 ;  “Sanık Çevik Bir Müdafii Av. Vefa Toklu: "Tamam peki peki. 

Ayrıca Batı Eylem Planının Savcılığa ıslak imzalı olarak gönderildiğini söylediniz." 

 
Müşteki Bülent Orakoğlu: "Ben Genel Kurmay'dan gitti dedim." 
 
Sanık Çevik Bir Müdafii Av. Vefa Toklu: "Dosya da herhangi bir ıslak imzalı Eylem Planı yok 

sadece bir tek Eylem Planıda yok zaten bir kaç tane Eylem Planı var. Dolayısıyla üzerinde 
oynanmış olduğu iddiarımız var." 

 
 Değerlendirme;  DAVA DOSYASINDA ISLAK İMZALI HİÇBİR BELGE YOKTUR 

 

11) ORAKOĞLU;  MİLLETVEKİLLERİNİN SÖZDE BASKI İLE İSTİFA ETTİRİLDİĞİNİ MEDYAYA 

YANSIDIĞI İÇİN DİLLENDİRDİM. O TÜR BİLGİ BELGE YOK. 

 

16.10.2012 tarihli TBMM Komisyonundaki Beyanı;  

 FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – 20’ye yakın, evet, milletvekili o zaman istifa etmişti.  

BAŞKAN – Sizin bilginiz var mı bu konularda –ben bir parantez açayım- yani kimlere şantaj 

yapıldığı… Şimdi, o kadar yakından süreci takip eden bir İstihbarat Daire Başkanı olarak, kimlere 

şantaj yapıldığı, kimlere tehdit edildiği, kimlere ne vaatler verildiği konusunda bu, Parlamentodaki 

tabloyu değiştirecek siyasi operasyon konusunda sizin elinizde bilgi ve veri var mıydı?  
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BÜLENT ORAKOĞLU – Daha sonra oldu Sayın Başkan?  

BAŞKAN – Var mı şu anda elinizde o tür bilgiler?  

BÜLENT ORAKOĞLU – Yani şöyle, onlarla… Zaten bakın, yani şimdi bu süreçle ilgili medyaya 

yansıdı zaten kimlerin ofisinde paraların kimlere verildiği, hangi milletvekillerine ne tür… Yani 

bunlar MEDYAYA YANSIDIĞI İÇİN BEN BURADA DİLLENDİRMEK İSTEMEM çünkü 

bakın…  

BAŞKAN – Medyaya yansıyanlar değil, sizi davet ettiğimiz kamusal kimliğiniz nedeniyle 

buradasınız. BÜLENT ORAKOĞLU – Medyaya yansıyanlarla aynı olabilir bazı şeyler.  

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Bunu da tutanaklara geçmesi için istiyoruz.  

BAŞKAN – Medyadaki her haberi oradan toplayıp değerlendirmek amacıyla sormadım bu soruyu.  

BÜLENT ORAKOĞLU – Yani bizde bilgi, belge olarak bir şey varsa hepsini verdik yani o tür bilgi, 

belge yoktu Sayın Başkan.  

BAŞKAN – Tamam, teşekkür ediyorum. 

12) ORAKOĞLU; İRTİCA TEHDİDİ 28 ŞUBAT SÜRECİNDE MİLLİ GÜVENLİK SİYASET 

BELGESİNE KONULDU ! 

 

16.10.2012 tarihli TBMM Komisyonundaki Beyanı (3.sayfa);   

“BÜLENT ORAKOĞLU – “….. Bu 28 Şubat süreci içerisinde, savunma reflekslerimiz kırıldığı 

gibi, biraz önce söyledim, Türkiye, korkunç bir şekilde bu, Millî Güvenlik Siyaset Belgesi içerisinde 

irticai tehdidin iç tehdit olarak, hatta orada ülkücülük de bir tehdit olarak konmuştu, yani ilk 

süreçte, daha sonradan çıkarılmıştır.” 

Değerlendirme : Dönemin Emniyet Genel Müdürü Sayın Alaattin YÜKSEL’i haklı çıkartan, iç 

tehditlerin ve önceliklerinin farkında olmayan bu şahsın, ciddiye alınacak hiçbir ifadesi yoktur.  

İrtica tehdidi  28 Şubat döneminde değil, 1972 yılından bu yana MGSB yer almaktadır.  28 

Şubat 1997 tarihli MGK da zaten MGSB de yıllardır yer alan İrtica tehdidi, öncelikle ele alınmakla 

birlikte MGSB iç tehdit sıralaması değişmemiştir. Ekim 1997 tarihli MGK toplantısında MGSB de 

görüşülmüş, Aralık 1997 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile MGSB de iç tehdit sıralamasında 

2.sırada olan irtica tehdidi PKK ile eş seviyede 1.önceliğe alınmıştır  

 

Bülent ORAKOĞLU, mahkemede verdiği uzun ifadede birçok hususun yanında genel olarak 

ısrarla;  İrtica kavramının TSK tarafından mevcut Hükümeti yıpratmak için psikolojik harekat 

yöntemleriyle darbeye hazırlık maksadıyla bilerek ortaya konulduğunu, gerçekte o süreçte 

irtica tehlikesinin bulunmadığını beyan etmiştir.   

 

İrtica’nın MGSB yıllardır yer alan bir iç tehdit olduğunun dahi farkında  olmayan bir 

İstihbarat Daire Başkan Vekilinin, buna dayalı her türlü yorumu dayanaksız ve gerçek dışı olduğu 

kadar, iç tehditle mücadele belgelerini,  darbe belgesi sanarak işlem yaptırmaya kalkması da 

ayrıca hukuk dışıdır.  
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Kaldı ki, daha öncede açıkladığımız gibi, bir tehdidin MGSB’de kaçıncı sırada olduğunun 

esasen hiçbir önemi de yoktur. MGSB’de sıralanan tüm iç ve dış teditlere karşı, kaçıncı sırada 

olursa olsun, tedbir ve mücadele her Cumhuriyet kurumunun asli görevidir.  Kaçıncı sırada 

olduğu, dar bütçe şartları altında hangi tehdide öncelik verileceğini ifade eder. Ancak, Orakoğlu, 

bu görevin ve anlamının  farkında bile değildir.   

 

13) 28 ŞUBAT 1997 TARİHİNDE YAPILAN MGK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN 

ERBAKAN’A ZORLA İMZALATTIRILDIĞI BEYANI; 

 

Tanığın tanık olmadığı bu iddiası sadece komiktir. Bu şahsın, Başbakan Erbakan ile mesai 

yaparak  böyle bir olaya şahitlik edebilme olanağı da yoktur. Asayiş istihbaratı yapmış bu şahsın 

istihbarat kılıfı altında, bu yalanını inandırma imkanı da yoktur. Esasen tanığın bu iddiasını bu 

kısımda açıklamak bile gereksizdir. Ancak, bu şahsın diğer kumpas davalarındaki sözde tanıklığı ile 

yürüttüğü manipülasyonunu, bu dava da sürdürdüğünün görülmesi açısından yer verilmiştir.  

Nitekim dinlenen hiçbir tanık, İçişleri Bakanı Meral Akşener ve dönemin  Başbakan Yardımcısı 

Tansu ÇİLLER de dahil böyle bir iddiada bulunmamıştır. Refah-Yol Hükümetinin, Refah Partili 

Adalet Bakanı Şevket KAZAN da 2001 yılında yazdığı “Refah Gerçeği” adlı kitabında böyle bir 

zorlamadan bahsetmemiştir. Bu şahıs, iddianın kaynağını da açıklayamamıştır.   

 

14)  ORAKOĞLU; BÇG DARBE YAPMAK İÇİN OLUŞTURULDU.  

 
Neye tanık olduğu beyanlarından anlaşılamayan  ORAKOĞLU’nun “BÇG darbe yapmak için 

oluşturulmuştur” iddiası da anlamsız subjektif bir değerlendirmedir. Devletin iç tehditlerini 

bilmeyen, kendi kurumunun“aylık istihbarat raporları”ndan ve EGM nin yayınladığı genelgelerden 

bile haberi olmayan bu şahsın,Gen.Kur.karargahı çalışma usüllerini bilmemesini normal 

karşılamakla birlikte, ısrarlı iddiasının kasıt olduğu açıkça görülmektedir. Dilekçemizde 

detaylarıyla açıklandığı gibi,  BÇG, mevcut mevzuat ve Başbakan ERBAKAN’ın tüm bakanlıklara 14 

Mart 1997 tarihinde gönderdiği 28 Şubat MGK toplantısında alınan kararların uygulanması ile ilgili 

Genelge de dikkate alınarak bu çerçevede kurulmuştur. Gizli bir oluşum değildir. Varlığı o süreçte, 

Cumhurbaşkanı, TBMM, Başbakan ve kamuoyu tarafından da bilinmektedir.Konuyla ilgili 

dönemin Milli Savunma Bakanı tarafından BÇG ile ilgili meclis soru önergelerine verilen cevaplar 

ve  DGM yargı kararları dosyada bulunmaktadır. Benzer kuruluşlar, Başbakanlık ve başta İç İşleri 

Bakanlığı olmak üzere bazı bakanlıklarda da kurulmuş ve BÇG ndan çok daha detaylı çalışmalar 

yapmışlardır. Başbakanlıktaki çalışma, Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu adı 

altında ikibinli yıllara kadar sürmüştür. ORAKOĞLU’nun bu çalışmalardan haberdar olmaması 

mümkün değildir. Bu konu dilekçemizde detaylarıyla açıklandığından kısaca atıf yapılmıştır.  

Ancak, bu şahsın, o dönem farkında olmadığı F.Gülen faaliyetlerine destekle TSK’nın irtica ile 

mücadelesini sekteye uğratmaya çalışması, TSK dan tasfiyeye karşı  tedbirler almaya çalışan 

F.GÜLEN tarikatı ve kadrolaşma faaliyetlerine hizmet ettiği ve 15 Temmuza giden süreçte bu 

örgütün o dönem faaliyetleriyle benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır.   
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15) BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİİ AV. MÜŞTEBA AYDIN’IN TANIĞIN DOĞRU 

SÖYLEMEDİĞİNE DAİR BEYANI;  

 

68.Celse duruşma tutanağı s.30 ; Bir Kısım Sanıklar Müdafii Avukat Müşteba Aydın: "Tekrar 

edeyim Emasya Protokol'ü 2010 yılına kadar devam ettiği hepimizce malumdur. Sizin bu Emasya 

Protokol'üne dayanarak hükümetleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vesayeti altında bunun Türk açığı 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir komutası altında demektir olduğunu belirttiniz. 1999 yılındaki 

Bülent Ecevit hükümeti 2002 yılında ki Abdullah Gül hükümeti, 2003 ve 2007 yılında kurulan 

Tayyip Erdoğan hükümeti Türk Silahlı Kuvvetler'in emrinde mi çalışmıştır. 

 
Müşteki Bülent Orakoğlu: "Bunu kendilerine sormamız lazım." 
 
Bir Kısım Sanıklar Müdafii Avukat Müşteba Aydın: "Ama siz söylediniz hangi belge?" 
 
Müşteki Bülent Orakoğlu: "Hayır ben söylüyorum." 
 
Bir Kısım Sanıklar Müdafii Avukat Müşteba Aydın: "Bunu hangi belgeye dayanarak 

söylüyorsunuz." 
 

Bir Kısım Sanıklar Müdafii Avukat Müşteba Aydın: "Kendisi tanıktır bu konuda bilgisi 

olmadan doğru şeyleri söylememektedir onu da ilave edeyim." 

 

16) MÜDAFİ AV.HÜSEYİN ERSÖZ’ÜN TANIK BEYANINA İTİBAR EDİLMEMESİ TALEBİ;  

 

68.Celse duruşma tutanağı s.41; Sanık Çetin Doğan Müdafii Avukat Hüseyin Ersöz:" 

Bulunmadınız peki. Efendim yine tanığın tanık yani söylediğim gibi beyanların sorgulanması 

noktasında bir çok değerlendirmesi var. İşte yine açık kaynaklardan ve bir çok gazeteye ve 

televizyon'a yapmış olduğu açıklamalar var. Örneğin; Taraf Gazetesindeki Neşe Düzel'e vermiş 

olduğu bir röportajda: İşte Ergenekon operasyonu'nun Erdoğan Bush'la görüştükten sonra 

başladığı konusunda bir değerlendirmesi var. Ergenekon'da zamanında kendisinin de ciddi 

bulgulara ulaştığı fakat üzerine gitmediği noktasında değerlendirmeleri var. Yine Ergenekon 

soruşturmasında ve bu soruşturmada Batı Çalışma Grubu'yla bağlantılı olarak 

değerlendirmelerde bulunuyor. Asıl işin başında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in olduğu 

yönünde bir değerlendirmesi var ve bunu İtalya'yla karşılaştırarak İtalya'daki Gladyo'nun başında 

da o dönemde ki Savcıların İtalya Cumhurbaşkanı'nın olduğundan yola çıkarak yapmış olduğu bir 

değerlendirme var. Yine Ergenekon soruşturması ile ilgili olarak ve bu soruşturmayla ilgili olarak 

Savcıların büyük bir özveriyle çalıştıkları yönünde bir değerlendirmesi var. O da şüphesiz ki 

Zekeriya Öz'ü kastediyor kendisi. 

 

Mahkeme Başkanı: "Beyanlarına itibar edilmemesi yönünde tamam değerlendirme 
yapıyorsunuz da." 

 
Sanık Çetin Doğan Müdafii Avukat Hüseyin Ersöz:"Yani bu yöndeki beyanlarımı sıralıyorum. 

Yine Ergenekon'da daha çok dalga olur. İtalya'da 8 bin kişi gözaltına alınmıştı şeklinde bir 

değerlendirmesi var. Gezi Parkı direnişiyle ilgili olarak işte bu Gladyo'nun işidir şeklinde 

değerlendirmesi var. Yolsuzluk operasyonunda kamu yararı için yapılır ekonomiyi tarumar etmek 

için değil şeklinde bir beyanı var.Başbakan'ın ses kayıtlarıyla ilgili olarak ses kaydını dinlemedim 
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ama kesinlikle montaj şeklinde bir açıklaması var ve Paralel Yapı 2015 Genel Seçimlerinde 

bitecek diye bir açıklaması var yani Sayın Tanığın konjektürel bakış açısıyla her olaya 

konjektürel bir takım yaklaşımlar içerisine girdiğini burdan görüyoruz." 

 
Mahkeme Başkanı: "Bu nedenle beyana itibar edilmemesini" 
 
Sanık Çetin Doğan Müdafii Avukat Hüseyin Ersöz: "BEYANA İTİBAR EDİLMEMESİNİ TALEP 

EDİYORUM EFENDİM." 
 

17) TANIK BÜLENT ORAKOĞLU (16.10.2012)  VE KADİR SARMUSAK’IN  (8.10.2012 ) 

TBMM DARBELERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONUNDAKİ BEYANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ;  

 

a. NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRÜ İKEN YASA DIŞI DİNLEME YAPTIRMIŞTIR. 

KADİR SARMUSAK – İl Emniyet Müdürü, Niğde İl Emniyet Müdürü, ben oraya atandığımdan beri 

Niğde İl Emniyet Müdürüydü Sayın Orakoğlu, ondan sonra, bizim teknik sistemin çalışmasını, 

kurulduğunu öğrendikten sonra jandarma albayını “Ben istersem senin attığın adımı takip 

ederim.” diyerek sistemi göstermek üzere benim oraya getirdi. Bakın, dikkat buyurun, 

jandarmadaki albayı “Ben istersem senin attığın adımı takip ederim.” diyerek benim 

oraya getirdi. Ben bunu duyduğum zaman hemen Genel Müdürlüğü aradım, dedim ki: “Bu sistemi 

deşifre ediyorlar. Ne yapalım?” Dedi ki bana Genel Müdürlük, bunların ismini vermeyeceğim, bazı 

vermeyeceğim isimler var çünkü bu insanlar bana çok yol gösterdi, “Sen geldiğinde bir kod yaz, biz sistemi 

kapatırız.” dediler. Bu şekilde sistemi koruyoruz.  

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Albay, Arif Albay mıydı?  

KADİR SARMUSAK – Arif Albay’dı. …Bu albayı 3 kere benim yanıma getirdi ve sonunda bana “Senin 

bana itimat etmediğini düşünüyorum.” dedi ki etmiyordum da çünkü bana verdiği İLK İKİ İSİM ASİYE 

ÖNCÜL’LE MUSTAFA ÖNCÜL, ESKİ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILARININ TELEFONLARINI 

DİNLEMEM VE ONLAR HAKKINDA İŞLEM YAPMAMI İSTEMİŞTİ. YASAL BİR DİNLEME KAYDI 

YOKTU, KENDİ KEYFÎ UYGULAMASIYDI.Benim bunu yapmayacağımı anlayınca bu görevi Saffet Toker’e 

verdi. Sadece, nereden bu tapuları ele geçirdiğini araştırıyordu. Bu zaaf, ilerleyen 

dönemde vali yardımcı ve valileri dinleme noktasına kadar vardığında bu işin önüne 

geçilmesi gerekiyor, dedim ben. 

Değerlendirme; BÇG’nin sözde 11 Milyon (ya da 6 milyon) fişleme yaptığını öne süren Tanık 

Bülent Orakoğlu, Asiye Öncül,  Mustafa Öncül, eski İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Vali 

Yardımcıları ve Valileri, kendi kişisel amaçları için dinletmiştir (fişlemiştir). Tanığın 11 milyon 

dediği “fişleme” kayıtlarının bu ve benzerlerinden oluştuğu da anlaşılmaktadır.   

b. 1995 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE, REFAH PARTİSİNİN NİĞDE SOKAKLARINA 

ASTIĞI YASAL PARTİ BAYRAKLARINI YASADIŞI OLARAK TOPLATMIŞTIR.   

“KADİR SARMUSAK – “.. Sayın Bülent Orakoğlu benim Emniyet Müdürümdür ama gelişen süreç 

dolayısıyla… O dönemde Refah Partisi de her geçen gün güçleniyor. 95 seçimlerine giriyoruz. 95 

seçimlerinde Refah Partisinin bürosu emniyetin altı bina gerisindeydi. Tam seçimler, propaganda dönemi 

başladı, Refah Partisi oraya bayrak açtı yani bayrakları asıyor. O dönemde, biliyorsunuz, Refah 

Partisinin en büyük kozu bayraklardı, bayrakları sokaklara asıyorlardı. GECE GÜVENLİK 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1372 / 1709 
 

 

EKİPLERİNİ TOPLAYARAK O BAYRAKLARIN HEPSİNİ TOPLATTI. Yasal hakkı olan bayrakların 

tamamını toplattı kendi keyfî uygulamasıyla. Bu sadece siyaseten bakış açısını…” 

18)  BALYOZ, ERGENEKON, ’28 ŞUBAT KUMPAS DAVALARINDA TANIK OLARAK 

DİNLENMİŞ VE  DAVALARI YALAN BEYANLARLA SİSTEMLİ OLARAK YÖNLENDİRMEYE 

ÇALIŞMIŞTIR.  

 

 Tanık FETÖ yargısını destekleyen iddialarla kumpas davalarını manipule etmiş ve verdiği 

ifadeler, 15 Temmuz kalkışmasına giden süreçte, adil yargılamayı etkileyip yargı sürecini  

uzatarak, TSK’nın tasfiye edilmesi ve FETÖ terör örgütünün TSK’da kadrolaşmasına destek 

sağlamıştır.  

 

Ergenekon duruşmasında, 2012 yılında (henüz 17-25 Aralık olayları yaşanmadan) Orakoğlu, 

savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in "Ayışığı, Yakamoz, Sarıkız ve Eldiven adlı darbe planlarını görev 

yaptığınız dönemde duydunuz mu?" sorusuna;  

 

"Bunlarla ilgili bilgiye sahip değilim. Ancak, 2003 sonu, 2004 olabilir, 'Balyoz' çalışmasıyla 

ilgili kulağıma bir şeyler çalındı. 2003-2004'te Türkiye'de ciddi bir darbe planının faaliyet 

gösterdiğini duydum" dediği tutanaklara geçiyor. Pekgüzel'in "Bunu kimden duydunuz" sorusuna 

ise; Orakoğlu,"Bu istihbarat, istihbarat amaçlı bizle görüşen elemanlarımızdan 

geldi" cevabını verdiği dava tutanaklarında yer almaktadır. 

     

2003-2004 yıllarında  emekli olan, 2004 yılında  yapılan  yerel seçimlerde “Genç Parti” adayı 

olarak siyasete giren, hatta Sedat Peker’den maddi seçim desteği aldığı yönünde, emniyet 

kayıtları ve basın haberleri bulunan bu tanığın böyle bir bilgiyi hangi” istihbarat elemanı”ndan 

aldığı her durumda şüphelidir. Balyoz gerekçeli kararında “Ayışığı, Yakamoz, Sarıkız ve Eldiven” 

adlı sözde darbe planlarının gerçek olmadığı,  FETÖ kumpası olarak bu örgüt elemanlarınca 

kurgulandığı tespit edilmiştir.  

Bu nedenle zaten var olmayan planları üstelik sivil bir şahıs olarak 2003 sonu ve 2004 

yılında  duymuş olması mümkün değildir.  İstihbarat kılıfı altında var olmayan planlara ve yargı 

kumpasına bilerek ya da bilmeyerek destek olduğu anlaşılmaktadır.Bu hususu dikkatinize 

sunuyoruz.  

Tanığın 2004 yılı siyasi faaliyetleri ve banka hesabını yatırılan maddi seçim desteği olduğu 

ileri sürülen Yeniçağ Gazetesinin internet haber sitesinde 9 Ocak 2005 tarihinde yayınlanan 

haberden yapılan alıntı  aşağıdadır;  

    “2004 yerel seçimlerinde siyasete atılarak Eskişehir’den aday oldu. Hem de hangi partiden biliyor 

musunuz? Genç Parti’den. Meydanlarda AKP’ye ve Tayyip Erdoğan’a “Allahsız” diyen Cem Uzan’ın 

adayıydı. Gazete ve TV’sinde her gün askeri darbeye kışkırtan Cem Uzan’ı “Erdoğan’ın karşısındaki tek 

rakip” ilan ediyordu Orakoğlu. Ergenekon diye bilinen soruşturmanın ilk adımı Kelebek operasyonuydu. 

Sedat Peker çetesinin teknik takibi sırasında Veli Küçük ve bugün şüpheli konumundaki çoğu isim polis 

radarına yakalandı. Ama nedense işlem yapılmadı, beklendi. Mesela Bülent Orakoğlu’nun verdiği 

banka hesap numarasına yatırılan 10 milyar Türk Lirası bu teknik takip sayesinde aydınlandı. 

Sedat Peker’in adamı Erhan Korkmaz önce Orakoğlu’nu aradı, eski polis şefi yatacak paranın 

miktarını sordu, ardından hesap numarasını verdi. JİTEM kurucusu emekli Albay Doğan, hemen 
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Orakoğlu’nun hesabına yatan paraya sahip çıktı:  “Parayı ben gönderdim kardeşim. Bülent, seçim 

kampanyasında maddi sıkıntıda olduğunu, adaylığı bile bırakmayı düşündüğünü söylemişti. Bu dost 

desteğidir. Sıkıntısını çözmek için eşimizi dostumuzu devreye soktuk.” (Hürriyet, 3 Kasım 2004) Devreye 

sokulan eşin-dostun kim olduğunu öğrenmek mümkün değildi. Çünkü istihbaratçı albay yakın zamanda 

geçirdiği by-pass ameliyatında aldığı narkoz nedeniyle ciddi unutkanlık yaşıyordu(!). Bülent Orakoğlu ise 

önce Peker’le hiçbir ilişkisi olmadığını açıkladı, sonra Arif Albay aracılığıyla Peker’le tanıştığını kabul etti. 

(Vatan, 9 Ocak 2005) 

                        (https://www.yenicaggazetesi.com.tr/neden-hic-polis-yok-4834yy.htm)  

19) TSK’NIN TASFİYE EDİLMESİ VE TSK’DA FETÖ KADROLAŞMA FAALİYETLERİ 

SÜRECİNDE, BASIN YOLUYLA, KUMPAS DAVALARINI MANİPÜLE EDEREK KAMUOYU 

OLUŞTURMAYA ÇALIŞMIŞTIR.  

 

Bu süreçte, PKK Terör Örgütü başı Abdullah Öcalan’ın Ergenekon Örgütü ile ilişkili 

olduğunu, Hizbullah ve Hizbuttahrir örgütlerinin Ergenekon tarafından kurulan naylon örgütler 

olduğunu da  iddia etmiş, ancak bu da, yargı kararı ile çökmüştür. 

 

Tanığın, Timeturk.com haber sitesi ve diğer basın organlarında yaygın olarak çıkan haberi 

aşağıdadır;  

                  
(https://www.timeturk.com/tr/2008/09/22/bulent-orakoglu-apo-ergenekon-uyesidir.html)  

 

 FETÖ  kumpas davaları ve FETÖ’nün TSK’da kadrolaşma faaliyetleri sürecinde, FETÖ üyesi 

olarak halen firarda olan kişilerle aynı söylemlerle, kamuoyunu yönlendirdiği görülmektedir.  

Hanefi Avcı’nın yazdığı F.GÜLEN tarikatını deşifre eden “HALİÇTEKİ SİMONLAR” kitabına Tanık 

Bülent Orakoğlu ve FETÖ Firarisi Önder AYTAÇ’ın  21 Ağustos 2010 tarihinde medyaya yansıyan 

tepkisi aşağıdadır. Basın organlarında sıklıkla çıkan ve  hukukinet.com haber sitesinden alıntı 

yapılan haberde;  

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/neden-hic-polis-yok-4834yy.htm
https://www.timeturk.com/tr/2008/09/22/bulent-orakoglu-apo-ergenekon-uyesidir.html
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Önder Aytaç ve Bülent Orakoğlu'ndan Hanefi Avcı'ya tepki 

Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın 'Haliç'de Yaşayan Simonlar' adlı 

kitabında dile getirdiği iddialara emniyet camiasından tepki geldi. Eski Emniyet 

İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, "Avcı'nın yazdıklarını inandırıcı ve sağlıklı 

bulmuyorum, zamanlama düşündürücü" derken, polis okullarında yıllarca ders veren 

Önder Aytaç ise "Hanefi Avcı bir idoldü, gücünü sürekli kılma arzusu ve ihtirasının 

kurbanı oldu" ifadelerini kullandı. 

Denmekte, haberin içeriğinde;  

Bülent ORAKOĞLU;  

"Emniyet'in içinde bilhassa İstihbarat Dairesi 28 Şubat sürecinden günümüze kadar 

demokrasinin gelişmesinde ve çetelerin ortaya çıkarılmasında çok büyük faydalar sağlamış bir 

teşkilattır. Uzun yıllar bu teşkilatın içinde çalışmış biri olarak bu söylediklerini inandırıcı ve sağlıklı 

bulmuyorum. Anketlere bakılırsa polisin şuan Türk milleti nezdindeki itibarı çok yüksektir. Daha 

önce Emniyet teşkilatında organize işler olduğu konusunda bir takım çevreler tarafından çeşitli 

iddialar gündeme getirildi. ARAŞTIRILDI FAKAT HERHANGİ BİR ŞEY OLMADIĞI 

ORTAYA ÇIKTI. Hiç kimse kendisini Türkiye'de hukuk devletinin üstüne koyamaz. Avcının 

çalışkanlığına kimse bir şey diyemez. Ama son dönem attığı iddialar doğru değil. Tuncay Özkan, 

Doğu Perinçek de bunları savunuyor.Bu onların tezi. Burada Emniyet üzerinde oyunlar oynanıyor. 

Demokrasiye sahip çıktığını için çalışan bir kurumu yıpratıyor. BENCE FETHULLAH GÜLEN BİR 

GÜNAH KEÇİSİ OLARAK KULLANILIYOR. Asıl hedef Emniyet İstihbaratı'dır.”  

Önder AYTAÇ;  

“Polis Akademisi'nde öğretim görevlisi olarak devam etmesinde Avcı'nın çok büyük rolü 

olduğunu belirten Aytaç, "Çeteleri, cunta ve darbe yapılanmalarını en iyi kendisinden 

öğrendiğimiz." dediği Hanefi Avcı'nın bugün kendisiyle çelişen bir noktada olmasını "Büyük bir 

hayal kırıklığı" olarak niteledi.” Şeklinde beyanlarda bulunduğu görülmektedir.    

Polis Akademisinde yıllarca öğretim görevlisi olarak ders veren Önder Aytaç, FETÖ firarisi 

olarak aranmaktadır. Bu şahıs, o dönemde, Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının 

B.Orakoğlu gibi hararetli savunucusu ve özellikle emniyetteki F.GÜLEN yapılanmasını deşifre eden 

“Haliçte Yaşayan Simonlar” kitabına da B.Orakoğlu ile birlikte en büyük tepkiyi veren ve bu gün 

bir FETÖ firaris olarak o dönem emniyetteki F.GÜLEN yapılanması inkar eden isimdir.  Önder 

AYTAÇ’ın bu tepkisinin kendi örgütünü gizleme çabası olduğunu anlamak mümkündür. Ancak, 

İstihbarat Daire Başkan Vekiliği yapmış bir kişinin bu yapılanmayı şiddetle reddetmesinin 

anlamını da mahkemenin dikkatine sunuyoruz.   

(https://www.hukukihaber.net/gundem/onder-aytac-ve-bulent-orakoglundan-hanefi-avciya-tepki-

h6073.html)  

15 Temmuz kalkışmasından sonra, firari olan Önder Aytaç hakkında çıkan sabah 

gazetesinin internet sitesinde yayımlanan haber ise aşağıdadır;  

https://www.hukukihaber.net/gundem/onder-aytac-ve-bulent-orakoglundan-hanefi-avciya-tepki-h6073.html
https://www.hukukihaber.net/gundem/onder-aytac-ve-bulent-orakoglundan-hanefi-avciya-tepki-h6073.html
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 (https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/05/17/iste-fetocu-onder-aytac-1526541905)  

Tanığın, FETÖ üyelerinin 15 Temmuz kalkışmasından önce F.GÜLEN’i aklayan basın haberleri 

ile bilinen ve itirafçı FETÖ üyelerinin 15 Temmuz kalkışması sonrasında diğer gazeteci ve yazarlara 

nazaran sıklıkla ve adeta “BEN FETÖCÜ DEĞİLİM” mesajı vermeye çalışan bilinçaltı aşırı  saldırgan 

FETÖ karşıtlığı beyanları ile benzerlik göstermektedir. Bu durumu da mahkemenin dikkatine 

sunuyoruz.  

Tanığın yukarıda açıklanan gerçek dışı ve çelişkili beyanları, diğer kumpas davalarını manipüle 

eden, FETÖ’ye zaman kazandıran ve gerçek olmadığı mahkeme kararlarıyla ortaya çıkan  diğer 

ifadeleri, basını yönlendiren ve kamuoyu yaratmaya yönelik yazıları ve haberleri, TBMM Darbeleri 

Araştırma Komisyonundaki beyanı ve aynı komisyondaki Kadir Sarmusak’ın beyanları, tanığın bu 

davada bir plan dahilinde, sistemli olarak, davayı manipüle etmek ve adil yargılamayı etkilemek 

kastıyla gerçek dışı, belgesiz ve dayanaksız iddialarda bulunduğu kanısını uyandırmaktadır.  

Tanığın ciddiye alınıp geçerli sayılabilecek tek bir tanıklığının, görgü ve bilgisinin ve beyanının 

olmadığı da görülmektedir.   

20) MÜDAFİ AV.ÜMİT KARA’NIN TANIK BEYANLARININ ÇELİŞKİSİ HAKKINDA BEYANI ;  

 

68.Celse duruşma tutanağı s.51  Sanıklar Vural Avar ve Cemal Hakan Pelit Müdafii Av. Ümit 

Kara: "Yalnızca doğrudan soru sorma değil aynı zamanda tanığın ve tanık beyanlarının 

inandırıcılığı ve doğruluğu konusunda da Mahkemeyi bilgilendirme hakkımızın olduğunu 

düşünerek Müşteki Vekilleri'nin buna müdahale ettiğini düşünüyorum. Hassasiyetiniz için 

teşekkür ediyorum. Öncelikle 27 Haziran tarihinde önce iddia makamının suç yeri, suç vasfı, 

https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/05/17/iste-fetocu-onder-aytac-1526541905
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suçun tarihi konusunda vermiş olduğu mütalaaya dikkat çekmek istiyorum. Tanık beyanları da 

o doğrultuda onu kapsaması gerekir. Aksi takdirde biz müdafiilerin suç yeri, tarihi ve suç vasfını 

aşan bütün beyanlara itiraz hakkımız doğuyor ve itirazımız da burada kayda geçiriyoruz. İkinci 

olarak Mahkeme'nin de yargı yeri ve yargı yolu tespiti konusunda mütalaayıda benimsediğini de 

ordan anlıyoruz. Şubat 28 kabul ederbilirsiniz veya 4 Şubat kabul edebilirsiniz 1997 18 Haziran 

1997 bu süreç içerisindeki tanığın tüm beyanlarıyla ilgili burada tartışma yapıp tanık beyanları 

inandırıcılığını iddia makamının ileride bu beyanlara dayanıp delil olarak dayanıp mütalaa 

vermesini ve siz değerli Mahkeme'nin de hüküm konmasına yardımcı olacaktır. Bu noktada 

sadece tanığın 3 tespiti'nin davayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Onlarla ilgili beyanda tespitte 

bulunup 3'de soru yöneltmek istiyorum. Bunlardan birincisi çok açık BÇG yasa dışı bir örgüt'tür. 

Yasa dışı bir teşkilattır. İkincisi Batı Çalışma Grubu'yla ilgili." 

 
Mahkeme Başkanı: "Tek tek sorun tek tek cevaplasın." 
 
Sanıklar Vural Avar ve Cemal Hakan Pelit Müdafii Av. Ümit Kara: "Hayır önce bir tespit 

yapacağım ondan sonra sorularımı soracağım.Bu birinci tespiti Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 

ele geçirilen 5 belge Batı Çalışma Grubu'nun darbe belgeleridir tırnak içerisinde yani Batı 

Çalışma Grubu belgesidir daha ileri gidiyorum Batı Çalışma Grubu'nun darbe belgeleridir bu ikinci 

tespitiniz. Üçüncü tespitiniz başta Emasya olmak üzere Genel Kurmay'da hazırlanan ve tırnak 

içerisinde Harekat Başkanımız tarafından sivil bürokrasiye dayatılan belgelerin kendiside bir 

darbe belgesidir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Devleti bir Hukuk Devletidir. Gizli bir belge 

gizli bir protokol olmaz bu da üçüncü tespitiniz. Bunlarla ilgili olarak mahkeme'nin yanıltıldığını 

aslında BU KONULARIN TAMAMİYLE 28 ŞUBAT 1997'DE BAŞLAYAN SÜREÇLE İLGİLİ OLDUĞUNU 

TAMAMININ DA BİR KARARGAH EVİNE DAYANDIĞINI BELİRTMEK İSTİYORUM. Bunlardan ilki 4 

Nisan tarihli bir çalışma grubunun oluşturulmasına ilişkin belgedir. İkincisi 10 Nisan tarihli adının 

Batı Çalışma Grubu olarak verildiği Çalışma Grubu'nun korulmasını öngören belgedir. Üçüncüsü 

yine rapor sistemi henüz taslak aşamasında olup olmadığı burda tartışılan bir de konseptimiz 

var. TANIĞIN SİVİL LİTERATÜRDE BURDA ANLATMAYA ÇALIŞTIĞI VE O DÖNEMDE DARBE 

YAPILIYOR YAYGARASININ KOPARILDIĞI DÖNEMDE BURDA BİLGİ KİRLİLİĞİ OLUŞTURDUĞU ÇOK 

ÖNEMLİ İKİ BELGE VAR. Az önce burada sanık olarak yargılanan Aydan Erol imzalı bir belgeyi 

işaret etti meslektaşım. Bir kere o belge Batı Çalışma Grubu belgesi değildir. Bunları niye 

anlatıyorum tanık öyle bir hava oluşturdu ki Deniz Kuvvetleri Komutanlığında bir Batı Çalışma 

Grubu teşkilatı var bunun sivil bir uzantısı var. O belgeler Batı Çalışma Grubu belgeleridir gibi bir 

hava oluşturdu. Bunu kırmak biz müdafiilerin görevidir. Şunu söylemek istiyorum: Batı Çalışma 

Grubu bunu önceki heyete anlattık size de anlatalım çünkü Özel Yetkili Mahkeme'nin 

kaldırılmasından sonra kurulan Bölge Ağır Ceza Mahkemeleri, Ergenekon Mahkemeleri yasa ile 

kaldırıldıktan sonra aynı iddianameyle yargılamaya devam edildi. Ancak heyetimiz 64'ü aşan 

duruşmalarda bizzat doğrudan doğruya o beyanlara müttali olamadı. Ancak CD'lerden veya 

belgelerden öğreniyor.Batı Çalışma Grubu bir teşkilat değildir dolayısıyla tanığın bahsettiği gibi 

Genel Kurmay'ın kuruluş kanununa dayanmasına gerek yoktur. Orada çok önemli bir görev 

verilmiştir. Asli görevi uhtesinde kalmak kaydıyla tıpkı geçmişte terör ve kardak krizinin çıktığı 

dönemde Yunan sorununda olduğu gibi güven çalışma grubunun oluşturulduğu gibi bu 

dönemde de siyasilerin askerlerle beraber Milli Güvenlik Kurulu'nda belirlediği tehtide göre 

oluşturulmuş bir çalışma grubudur. Bir teşkilat değildir. Genel Kurmay Başkanlığı'nda ikinci 

başkana bağlı karargah yöneticimi söylüyorum. Başkanlıklar, altında daireler ve şubeler bulunur. 

Ayrı bir şube yoktur. Sadece bir faaliyet bir fonksiyon kuruluşudur BÇG. İkinci olarak bir BÇG 
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belgesi de değildir. BÇG emri de değildir. Az önce bahsettiğim bilgi ihtiyaçları konulu belge bir 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emridir veya yazısıdır. Dolayısıyla bir darbe belgesi değildir. Yine 

bilgi ihtiyaçları konusu dışındaki belge dışında sayılan burda sayıldığı için söylüyorum. İrticai 

faaliyetlerle ilgili yazı o yazı da BÇG emri belgesi değildir. BÇG'de görev yapan bir Komutan aynı 

zamanda kendi uhtesinde ki görevinin de asli görevini de muhafaza ettiğinden Harekat Başkanı 

olarak yazdığı bir emirdir. BÇG belgelerine BÇG belgeleri diyebilmeniz için Örneğin; rapor sistemi 

kapsamında sıralı ast komutanlıklarından gelen bir cevabı kastedersiniz. Bir cevap istenmiştir, 

bir rapor istenmiştir ve o rapor gelmiştir. Bu bir BÇG işlemidir. Bunu da kayda geçmesi 

açısından söylüyorum. Hayır savunma yapmıyorum burada sözümü kesmeyin bakın burada 

oluşturulan algıyı kırmaya çalışıyorum. Mahkeme'nin doğru hüküm kurmasını doğru muhakeme 

etmesine yardımcı oluyorum bu benim hakkımdır. Hayır tanık şuanda bakın bunu yazılı olarak 

bakın şunu söyleyim samimi olarak söylüyorum. 56 klasör belgeyi bugün 56 klasör belgeyi sadece 

3 klasör tutan duruşma tutanaklarını okumasını mı bekliyorsunuz heyetin. Elbette sıcağı sıcağına 

tanığın oluşturduğu havayı kırmayı çalışan Müdahilleri ve bizler." 

 

Sanıklar Vural Avar ve Cemal Hakan Pelit Müdafii Av. Ümit Kara: "Lütfen bölmeyin devam 

ediyorum tamam seri şekilde devam ediyorum. İkinci konu BÇG yasadışıdır. Bunu da şundan 

anlıyoruz dedi tanık benim yargılandığım mahkemeye gelen cevapta bu çalışmaların Emasya'ya 

dayandığı yazılıdır. Hayır öyle değildir az önce belgeyi sunduk orada Mahkeme Hakimi 

özetleyerek." 

 

Sanıklar Vural Avar ve Cemal Hakan Pelit Müdafii Av. Ümit Kara: "Hayır şuanda 

sormuyorum. Şuanda sorularımı yöneltmedim Sayın Tanık ben sizi sonuna kadar dinleyeceğim 

tamam ben size sorularımı çok kısa soracağım beyanda bulunma hakkımı sadece kullandım. İkinci 

bu belgenin başlangıcı şöyledir. Hakimin okuduğu belge'nin içeriği şöyledir. Şöyle başlar: 28 Şubat 

1997 tarihinde başlayan yapılan MGK toplantısında alınan kararlar gereği bu kararların daha 

sonra iç tehdit olarak terörizm'in irtica'nın gerisine düşüp irtica'nın ön plana çıkması nedeniyle 

yapılan çalışmaların karargahtaki yansımasıdır şeklinde başlar. Onu siz hayır siz Emasya Planı 

planına dayanmaktadır şeklinde takdim ettiniz bu da doğru değil. Son tespitiniz Protokol gizlidir 

Türkiye Cumhuriyeti." 

 

Mahkeme Başkanı: "Avukat Bey lütfen hayır bu kadarda olmaz gerçekten soruyu sorun 

lütfen." 

 

Sanıklar Vural Avar ve Cemal Hakan Pelit Müdafii Av. Ümit Kara:"Peki sorularıma da 

geçeceğim sadece son tespitinizi burada değerlendirip ve algıyı kırmak istiyorum. Dediniz ki 

Protokol gizlidir. Hukuk Devletinde bir gizli belge olmaz. Sizi göreve getiren Hükümet'in faaliyet 

gösterdiği 1 Ocak 1997'de açık hale getirilen "Kriz Masası Kurulu" diye bir teşkilat var 

Başbakanlıkta. Kriz Masası Kurulu ve bu Kriz Masası Kurulu'nun sivil bürokraside yeri olduğu 

gibi karşılığı da Genel Kurmay Başkanlığı'nda var ve o gizlidir. Ne zamana kadar gizlidir 1 Ocak 

1997 tarihine kadar gizlidir. Demek ki devlet kendi bekası için sivil idare de dahi olsa kendi 

yönetme yetkisini kullanarak gizli bir takım faaliyetler için yönetmelikleri gizli tutabiliyor. 

Sorum üç adet sorum. birinci sorum size siz darbe belgeleri olarak lanse ettiğiniz belgeleri nasıl bir 

istihbarat çalışmasıyla elde ettiniz. Bu belgeleri size ulaştıran kimdi? Eğer gizlilik konusunda bir 

endişeniz yoksa bu birinci sorum." 
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68.Celse duruşma tutanağı s.61-62 ;   Bir Kısım Sanıklar Müdafii Avukat Yasin Tekakça: 

"İkinci sorum da şu Genel Kurmay Başkanlığı'nın aslında istihbarat toplama imkan kabiliyeti yok. 

Genel Kurmay Başkanlığı iç istihbaratını MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 

Komutanlığı İstihbarat birimlerinden gelen bilgilerle oluşturuyor ve açık kaynaklardan derledikleri 

bilgilerle. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğünden biz dava dosyasını sunduk. Gönderilen 

istihbarat bültenleri var ki burda Batı Çalışma Grubu'nun Batı Eylem Planı'nın falan Sayın 

Orakoğlu'nun söylediğinin çok daha ötesinde çok aşırı detaylı istihbarat bilgileri var. Bu 

bültenlerden bir tanesini içeriği gizli olduğu için sunmadık. Başlangıç ve içeriği kısmını sunduk. 

Kendisi de dedi ki ben Genel Kurmayla istihbaratla ilgili herhangi bir görüşme yapmadım dedi. 

Bu kendi görev yaptığı dönemde istihbarat bültenleri veya belgelerini Genel Kurmay 

Başkanlığı'na gönderdi mi?" 

 

Müşteki Bülent Orakoğlu: "Şimdi efendim tabi bu önemli bir konu aslında ben unutmuştum 

bunu teşekkür ediyorum Sayın Avukat'a. Çünkü ben Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı görevine 

başlarken biraz önce kaç yıl İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Müdürlüğü ve Terör Müdürlüğü 

yaptığımı bunun için söylemiştim. Deneyimli bir şekilde oraya oturdum. Çok deneyimli devlet 

içerisindeki şimdi oraya baktığımda bir takım bilgilerin söylediği gibi Genel Kurmay'a veya çeşitli 

ünitelere dağıtımı yapılır bizde alınan istihbarat. İşte İçişleri Bakanlığı'na bildirilir, Başbakanlığa 

yani önemine göre Cumhurbaşkanlığı da dair böyle bir bilgi verebilirsiniz. Burada yani ben bu tür 

bilgileri verirken bizim içimizde bir bazı görevli personeli ciddi bir şekilde yani bu darbeci 

unsurlarla faaliyet içerisinde olduğunu tespit ettim. Bir işlem yapmadım soracaklar ama onu 

görevden almıştım. Cezaevine girdiğim zaman tabi bu kamuoyunda şöyle bir psikolojik harekata 

sebebiyet verdi. Milli Güvenlik Kurulu'ndaki şeyi bile değiştirdi. Yani polis memuru olarak veya bir 

görevli olarak söylemiyor da Milli Güvenlik Kurulu'nda değiştirildiği şeklinde söylendi. Şimdi 

burada her idarecinin bakın her idarecinin bir çalışma prensibi ve yöntemleri vardır. Yani ben 

kendi dönemimle ilgili sorumluyum. Benim dönemimle ilgili hiç bir şekilde bu şeyler konusunda 

irticai faaliyetler konusunda hiçbir bölüm çalışmamıştır. Varsa koysun ortaya." 

 

U. TANIK HÜSEYİN KOCABIYIK:  

Tanığın hiçbir beyanı tutarlı ve gerçek değildir. Tanıkla ilgili sanık avukatı değerlendirmesinin 

dışında bir değerlendirme yapmaya ihtiyaç duymuyoruz.  

82.Duruşma Tutanağı s.49 : Av.Ümit Kara: “FETHULLAH GÜLEN İRTİCAİ UNSUR MUDUR 

DEĞİL MİDİR SADECE BUNUN CEVABINI ALMAK İSTEDİM.”  

Mahkeme Başkanı: “Avukat bey şimdi bunun dava konusuyla ilgisi yok. Şuanda 28 Şubat 

dönemi ile ilgili bilgisine başvuruyoruz. Yani cevap vermek istemiyor tanık ne yapalım.  

” Av.Ümit Kara: “Sayın tanık geçiyorum bunu konunu dışına çıkan çok beyanlarınız oldu 

buna cevap vermek istemediniz manidar, 29 Eylül 2010 tarihinde Yeni Asır gazetesinde bir yazı 

kaleme aldınız mı Fethullah Gülen ile ilgili?”  

Tanık Hüseyin Kocabıyık: “Evet.”  
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Av.Ümit Kara: “İzmir’i çok özledim diye başlamışsınız bu sözler Fethullah Gülen hoca 

efendiye ait onun İzmir özlemini yanına giden gazetecilerden öğreniyoruz BU TOPRAKLARIN 

YETİŞTİRDİĞİ VE BÜYÜKLÜK ÖLÇÜSÜNÜ ANCAK TARİHİN BELİRLEYECEĞİ BİR TÜRK.”  

Tanık Hüseyin Kocabıyık: “Efendim şimdi şöyle bir yanlış yapılıyor, ben burada sanık değilim 

bir şeyle de suçlanmıyorum.”  

Av.Ümit Kara: “Ben soru soracağım bununla ilgili.”  

Tanık Hüseyin Kocabıyık: “Sizin sormanıza gerek yok ben anlatayım size.”  

Av.Ümit Kara: “Çok teşekkür ediyorum.”  

Tanık Hüseyin Kocabıyık: “Ben anlatayım size hayır merak ediyorsunuz, bakın ben de 17 

Aralık’a kadar Fethullah Gülen hareketinin Türk milleti için faydalı işler yapan bir hareket 

olduğuna hep inandım bunu da yazdım. 17 Aralık’ta ve 25 Aralık’ta bunlar tıpkı 28 Şubatçılar gibi 

darbe yapmaya kalktılar orada bitmiştir olay benim için ondan sonraki yazılarımı da okur 

musunuz?”  

Av.Ümit Kara: “Ondan sonraki yazıların çelişkili onu da okuyayım.”  

Tanık Hüseyin Kocabıyık: “Buna cevap vermiş oldum teşekkür ederim. 

” Mahkeme Başkanı: “Avukat bey yani o zaman öyle diyor, tamam tamam başka evet. 

”Tanık Hüseyin Kocabıyık: “Efendim bunun benim tanıklığımla ilgisi yok yani.”  

Mahkeme Başkanı: “Avukat bey lütfen soruya geçin.”  

Av.Ümit Kara: “Sayın başkan sözümü bitireyim Fethullah Gülen…”  

Tanık Hüseyin Kocabıyık: “Bu davanın Fethullah Gülen ile ne alakası var?”  

Av.Ümit Kara: “Ben onu söyleyeyim, Fethullah Gülen örgütü bir tarikat olarak nurcu tarikatı 

olarak faaliyetlerine 79’dan beri başlamış 79’dan 2011’e kadar kendisinin DEVLET ALEYHİNE 

ÇALIŞTIĞI İRTİCAİ BİR ODAK OLDUĞU İLK KEZ BİR ASKER BÜROKRASİSİ GENELKURMAY 

BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT EDİLMİŞTİR ve bu davada rüzgar 17-25 Aralık tarihine kadar 

Fethullah Gülen ile uğraşmak irtica ile uğraşmak suç olarak adledilmiştir, şimdi basın da dahil 

rüzgar değiştiği için Fethullah Gülen bu davayı manipüle etmiştir deniliyor DAVAMIZDAKİ 

BAĞLANTISI ŞU, BATI ÇALIŞMA GRUBUNUN EN FAZLA BİLGİ PAYLAŞTIĞI KONU FETHULLAH 

GÜLEN GRUBUNUN TARİKATIDIR VE ONUN EKONOMİK YAPISIDIR TEŞEKKÜR EDİYORUM.” 

www.odatv.com Haber sitesinde 29.11.2019 tarihli haberde;  FETÖ’ün en önemli ismi Şerif 

Tekalan’ın HTS kayıtlarından görüşme yaptığı, mesaj attığı ve aldığı isimler arasında Tanık 

Hüseyin Kocabıyık’ında ismi geçmektedir. Haberden alıntı aşağıdadır;  

             

http://www.odatv.com/


                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1380 / 1709 
 

 

              

             

(https://odatv.com/fethullah-gulenin-veliahtinin-telefon-kayitlarindan-kimler-cikti-kimler-29111932. 

html) 

28. YÜKLENMEYE ÇALIŞILAN SUÇUN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ İLE SANIKLARIN BU SUÇA 

UYGUN EYLEMLERİNİN OLUP OLMADIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:  

 

A. Suçun hukuki değerlendirmesi ;  

 

Tarih boyunca iktidara yönelik olumsuz düşüncelerin dahi ağır cezalara çarptırılmış olması 

nedeniyle, aydınlanma ile birlikte hukuk düzenleri bireysel özgürlüklerle, siyasi iktidar düzenleri 

https://odatv.com/fethullah-gulenin-veliahtinin-telefon-kayitlarindan-kimler-cikti-kimler-29111932.%20html
https://odatv.com/fethullah-gulenin-veliahtinin-telefon-kayitlarindan-kimler-cikti-kimler-29111932.%20html


                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1381 / 1709 
 

 

arasında bir denge arayışı içine girmiştir. Önceleri bir eleştirinin bile ağır cezalara çarptırıldığı 

bilinen bir gerçek iken, günümüz hukukunda siyasi iktidara ve anayasal düzene yönelik 

hareketlerin, ancak cebir ve şiddet içermeleri durumunda cezalandırılmaları aydınlanmanın 

sonucudur. Bu gelişmenin somut örneği yeni ceza kanunumuzun ilgili maddesinde adeta vücut 

bulmuştur.765 ve 5237 sayılı ceza kanunlarımız bu değişikliğe paralel farklı unsurlar içermektedir. 

 

Yanlış bir adlandırma ile bu suç hem doktrinde hem günlük konuşmada DARBE SUÇU olarak 

sıfatlandırılmaktadır. CEBİR VE ŞİDDET kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan 

kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasının engellemeye teşebbüs edilmesi 

halinde yaygın kullanımla fail veya failler darbe suçu ile yargılanırlar.  

 

Maddenin bu düzenlemesi, 765 sayılı TCK’nin 147nci maddesinin aynen tekrarı olup, farklı 

olarak, eski metinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresinin yerine “hükümet” ibaresi konulmuş, 

maddenin, 2. Fıkrasında ise, bu suça özgü özel bir içtima kuralı vazedilmiştir. Teşebbüs hali de 

tamamlanmış suç sayılır. 

 

B. Suçun unsurları ;  

 

...Suçun maddi unsuru cebir ve şiddetle, hükümeti ortadan kaldırmaya veya vazifesini 

yapmasını engellemeye teşebbüs etmektir. 765 sayılı kanunda suçun tamamlanmış haline temel 

ceza öngörülüp teşebbüs esnasında kalması halinde cezada indirim yapılabileceğine 

hükmedilmişken, yeni metinde bu fiillere teşebbüs etmek temel cezayla müeyyidelendirilmiştir. 

Maddede geçen hükümetten kasıt Bakanlar Kuruludur. Hükümet Anayasa hükümlerine göre 

kurulmuş olmalıdır. Suçun maddi unsurlarını teşkil eden fiillerin, meşru olmayan, anayasaya, 

hukuk dışı maddi cebir/şiddet içeren fiiller olmalıdır. 

  

Suçun manevi unsuru ise kasıttır. Saik önemsizdir. 6   

 

Bu suçta yaygın kullanım alanı ile darbe maksadı ile ancak hükümeti devirmeye yetecek 

nitelikteki eylemlerle hükümetin görevlerini yapmasının engellenmesi de cezalandırılmaktadır.  

Ancak hükümetlerin görevlerinin zaman, yer ve uygulamalar dikkate alındığında genişliği dikkate 

alındığında, geniş anlamı ile hükümetin görevi olan tüm uygulamaların bu suç kapsamında 

hükümetin görevi olduğunun kabul edilmesi söz konusu değildir. Örneğin eğitim ve öğretimin 

ülke çapında yürütülmesi hükümetin görevidir ve Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile 

yürütülmektedir. Bu bağlamda bir okulda öğrencilerin derse girmesinin engellenmesi TCK 

kapsamında eğitim ve öğrenim özgürlüğünün engellemesi suçunu oluşturacak, hükümetin 

görevinin yapmasının engellenmesi olarak nitelenemeyecektir.  

 

Bakanlar kurulunun görevi ise Anayasamızın 112’nci maddesinde düzenlenmiş olup 

“Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar  ve 

hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin 

yürütülmesinden birlikte sorumludur. Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi 

yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. Başbakan, 

                                                             
6Dr. Çetin ARSLAN, Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Ankara, 2204, sh 1251 
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bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve 

düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.” Şeklinde sınırlandırılmıştır.  

 

Kanun başlığında hükümete karşı suç ibaresi olmakla birlikte, kanun metninde açıkça suçun 

konusu “hükümet”olarak sınırlandığından, bu suçta hükümet dışındaki idari birimlere veya 

kişilere karşı işlenen suçlar madde kapsamı dışındadır.  

 

C. Cebir-şiddet unsuru ile mahkemenin kabul ettiği, cebir-şiddet olarak nitelenen 

eylemlerin şiddet olarak nitelenip nitelenmeyeceği ; 

  

Kanun koyucu çok açık bir düzenleme ile her iki ceza kanunumuzda hükümetin devrilmesi ve 

çalışmasının engellenmesini bir netice olarak göstermiş ve bu neticelere eski kanunumuzda cebir, 

yeni kanunumuzda cebir ve şiddet kullanılarak ulaşılmasını suç saymıştır. Cebir ve şiddet 

unsurları gerçekleşmediği halde suçun oluştuğunu söylemek iddianamede teşebbüs, gerekçeli 

kararda da, başkaca suçlardan cezalandırılacaklarına dair özel içtima hükümlerinden dem 

vurup lehe kanun değerlendirmesi yapmak, Ceza Kanunundaki suç tanımı ve teşebbüse ait 

hükümlerin ihlali ile hukuk akıl ve mantığının yok sayılması anlamındadır. 

  

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 312nci maddesinde düzenlenen suçun gerçekleşmiş 

sayılabilmesi için cebir ve şiddetin “olmazsa olmaz” bir unsur olarak düşünüldüğü, Türk Ceza 

Kanununun gerekçesinden de net bir biçimde anlaşılmaktadır. 312nci maddenin gerekçesi, icra 

hareketlerinin tanımı bakımından 309ncu maddede düzenlenmiş bulunan “Anayasayı İhlal” 

suçuna göndermede bulunmaktadır. İlgili madde gerekçesine göre ise: “(…) teşebbüsün ancak 

cebir veya tehdit kullanılarak, yani bireylerin iradeleri zorlanmak suretiyle ifsat edilerek 

gerçekleştirilmesi gerekir…” denilmektedir. 

 

5237 sayılı Kanunun hazırlık aşamalarında, tasarıda “cebir veya tehdit” bu suçun unsurları 

olarak yer alırken ve aralarında “VEYA” bağlacı varken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki 

görüşmelerde unsurlar “cebir ve şiddet” şeklinde değiştirilmiş, bu unsurların aralarına “VE” 

bağlacı getirilmiştir. Bu nedenle, gerekçede yer alan “cebir veya tehdit” ibaresinin “cebir ve 

şiddet” olarak anlaşılması ve bu iki unsurun bir arada aranması gerektiği net bir şekilde ortaya 

çıkmıştır. 

 

Kanun gerekçesinden çıkartılabilecek sonuç şudur; 309 ve 312nci maddede düzenlenmiş 

bulunan suçların cezalandırılabilmesi için “cebir ve şiddet” unsurlarının bir arada gerçekleşmiş 

olması gerekmektedir. Bu unsurların bulunmaması halinde, cezalandırılamayan bir hareket söz 

konusu olacaktır. 

 

Mahkeme TCK 312nci maddesinde düzenlenen bu suçla ilgili hukuki değerlendirme yaparken, 

bizce talihsiz şekilde bu suçu bir “soyut tehlike suçu” olarak nitelendirilmiştir. Hukuki 

nitelemelerde bu denli hata yapılması, bir Ağır Ceza Mahkemesinde karşılaşılması pek de 

istenilmeyen bir durum olmanın dışında 765 ve 5237 sayılı kanunlar açısından bu nitelemenin 

sonuca etkisi olmadığı değerlendirilmiştir (yani eski kanunumuz bu suçu soyut tehlike suçu olarak 

nitelemez iken yeni kanunumuzun soyut tehlike suçu olarak kabul etmesi söz konusu değildir). 

Soyut tehlike suçları, suçunda failin hareketinin belirli bir suçun konusunu tehlikeye sokmuş 
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olması gerekmez. Ancak suçun bir tehlike suçu olduğu da unutulmamalıdır; yani tehlikenin 

potansiyel olarak varlığı başka bir ifadeyle tehlikeye neden olmaya elverişli olması yeterlidir. 

Tehlikenin ortaya çıkmış olması aranmaz. Mahkeme, soyut tehlike suçları ile teşebbüsün de 

tamamlanmış suç gibi cezalandırıldığı suçları birbiriyle karıştırmaktadır.  

 

Soyut tehlike suçlarında tehlikeli sonucun ortaya çıkması gerekmez, maddi olaya konu suçta 

ise, teşebbüs aşamasında kalınsa dahi tehlike meydana gelmektedir. Yani yüklenmeye çalışılan 

suç, mahkeme kararında yazdığının aksine SOYUT TEHLİKE DEĞİL, SOMUT TEHLİKE SUÇUDUR.  

 

Aksinin kabulü halinde, hükümetin şiddet ile devrilmesi araçlarını elinde bulunduran kişilerin 

peşinen cezalandırılması dahi söz konusu olabilecektir.  

 

İddianamede tarihe geçecek hukuku eğip bükmesini yapan FETÖ mensubu, “Maddi cebir 

yani şiddet, bir engeli ortadan kaldırmak için fiziki güç ya da enerji kullanılmasını, manevi cebir 

ya da tehdit ise gerçekleşmesi failin iradesine bağlı olan gelecekteki kötülüğün 

gerçekleşecekmiş gibi gösterilmesidir7” diyerek cebir ve şiddetin aynı şey olduğunu söyleyerek, 

Türk Dil Kurumu sözlüğü ve Türkçe kuralarına aykırı şekilde “cebir” ve “şiddet” kelimelerini 

birleştirmiştir.  

 

Mahkeme de tarihi (ancak hukuka aykırı) hukuki eğip bükmesini gerekçeli kararın 3497nci 

sayfasında yapmıştır.“Bu suçun hareket unsurunu, cebir ve şiddet kullanılması teşkil etmektedir. 

Bu nedenle bağlı hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. Cebir, maddi ve manevi zor 

kullanılması anlamına gelmektedir. Tehdit, baskı, şantaj gibi manevi yönden kişilerin iradesini 

zorlanmak suretiyle ifsat edici fiiller veya şiddet kullanımı cebir kavramı içerisinde mütalaa 

edilmelidir.” Demek suretiyle cebir ve şiddetin aynı olduğunu söylemektedir.  

 

CEBİR ve ŞİDDET ayrı kelimelerdir ve anlamları da farklıdır. Madem bu ikisi aynıdır neden 

kanun koyucu cebir ile dememişte cebir ve şiddetle demiştir? 

 

CEBİR NEDİR? Cebir, zor, zorlayış, bir işi yaptırmak için zora başvurmaktır. Zor ise sıkıntı, 

güçlük rahatsızlık, baskı anlamındadır (TDK Türkçe sözlük). Hukukumuzda bilindiği üzere manevi 

olan cebir ise “tehdit” suçunu oluşturmaktadır. Dolayısı ile cebir sözü maddi ve manevi cebri 

kapsamaktadır. 

ŞİDDET NEDİR? Karşıt görüşte olanlara, inandırma yerine kaba kuvvet kullanma (TDK Türkçe 

sözlük). 

KABA KUVVET NEDİR? Bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan 

yoldur. 

CEBİR VE ŞİDDET NEDİR? Mağdurun şahsını fizik bakımdan etkileyen her türlü maddi tazyik 

hareketleri. Mağduru, iradesini kullanmaktan alıkoyan bütün fizik araçlardır8 (hukuk sözlüğü). 

Tehdit ise, cebir ve şiddet hali olmayıp, cebir ve-veya şiddete başvuracağından bahisle kişileri 

korkutmak, sindirmek ve iç huzurlarını bozmaktır. 

 

                                                             
7 İddianame bölüm 6.3.2 Sh. 1222 
8 Hüseyin Özcan, Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, seçkin Kitabevi, Ankara 1985, Sh. 119 
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 “VE” NE DEMEKTİR? Ve bilindiği üzere bir bağlaçtır. Öncesinde ve sonrasındaki sözcüklerle 

birliktelik, dahi, de, hem, ile anlamındadır.  Dolayısı ile yeni ceza kanunumuza göre yüklenen 

suçun oluşabilmesi için cebir ve şiddet unsurlarının birlikte bulunması gerekmektedir. Yani bu 

suçun oluşması için cebir ve şiddet unsurlarının birlikte bulunması olmazsa olmaz şarttır.  

 

765 sayılı TCK 147nci maddesinde yer alan, ıskat veya vazife görmekten men; Bakanlar 

Kurulunu düşürmek veya görevini yapmasını engellemek anlamına gelir. Suçun oluşabilmesi için 

bu neticelere her türlü hareket ile ulaşılması yeterli değildir9. Kanun koyucu, maddede gösterilen 

neticelere cebren yani “cebir” kullanarak ulaşılmasını suç olarak tanımlamıştır10.  

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 312nci maddesinde, “hükümete karşı suçun” “cebir ve 

şiddet kullanılarak” gerçekleştirilmesi gerektiği açık bir biçimde öngörülmüştür. Bu iki hususun 

somut olayda ayrı ayrı değil, bir arada bulunmaları zorunludur11. 

 

Sanıklar yönünden eğer eylemlerine bir suç yüklenecek ise, 5237 sayılı yeni ceza 

kanunumuzun teşebbüs hükümleri uygulanmaması, dolayısıyla daha fazla ceza öngörse dahi, 

cebir ve şiddet unsurlarını bir arada bulundurduğundan ve maddi olayda bu unsurlar 

olmadığından lehedir. 

 

28 Şubat sürecini başka bir açıdan değerlendirip şikâyetçilerin beyanları, iddianame, 

gerekçeli karar da belirtilen bir takım fiiller manevi cebir olarak nitelendirilse dahi, şiddet olarak 

nitelendirilebilecek bir eylem var mıdır? Kaba kuvvetle ne yapılmıştır?  

 

Bu süreçte geniş veya bölgesel olarak halk kitleleri sokağa mı döküldüler, sokağa çıkma 

yasağı mı ilan edildi, sıkıyönetim mi ilan edildi, sokağa dökülen insanların üzerine ateş mi açıldı, 

Meclis mi bombalandı, tutuklanan politikacılar mı oldu, bir rejimin değiştirilmesi adına yargı 

görevlileri veya kamu görevlileri hakkında, sahte ve sonradan üretilmiş CD ve Hard Disklerle 

düzmece davalar mı açılıp, kaba kuvvetle özgürlüklerinden yoksun mu bırakıldı, dövülen, 

görevinden alınan milletvekili mi oldu, meclis mi işgal edildi veya çalışması engellendi?  Bunları 

hiçbirisi olmadı. Peki, bunlar yok da şiddet nerede? 

 

Bilindiği üzere 28 Şubat sürecine kamuoyu tarafından postmodern darbe de denilmektedir. 

Postmodern darbe kavramı uluslararası hukukta başka anlamla kullanılmakla birlikte, bu terim, 

ülkemizde ordunun, siyasi hükümete yapılacakları ve yapılmayacaklarını dikte ettirdiği, yani 

demokratik olmayan bir kurumun demokrasinin işleyişine müdahalesini anlatmak için 

kullanılmaktadır12. "Postmodern darbe" kavramını klasik anlamda darbeden ayıran temel ölçüt, 

postmodern darbenin cebir ve şiddet seviyesine ulaşan eylemlerle değil, tehdit içeren manevi 

baskı niteliğindeki eylemlerle gerçekleştirilmesidir. 

 

Yeni Türk Ceza Kanununda düzenlenen ve yukarıda madde hükümlerine yer verdiğimiz darbe 

suçlarının unsurları arasında, postmodern darbe için varlığı aranan "tehdit" unsuruna yer 

                                                             
9 Erem, TCK Şerhi, Sh. 1078 
10 Erem, TCK Şerhi, Sh. 1078; Özgenç, Suç Örgütleri, Sh. 180 
11 Ersan ŞEN, Yorumluyorum 2, 2.B. Sh. 35 
12 http://tr.wikipedia.org/wiki/Postmodern_darbe ( 13.08.2013) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/TSK
http://tr.wikipedia.org/wiki/Postmodern_darbe
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verilmediği görülmektedir. Bu suçların ortak maddi unsuru, suç oluşturan eylemlerin elverişl i 

vasıtalarla cebir ve şiddet kullanılmak suretiyle icra edilmesidir. 

 

Kanun koyucu, "tehdit" fiilini bu suçların maddi unsuru olarak görmek istememiş veya 

cezaları itibariyle ciddi ağırlığa sahip bu suçların tehditle işlenemeyeceğini düşünmüş olabilir. 

Madde metinlerinde, "tehdit" fiiline bir unsur olarak yer verilmediği tartışmasızdır. 

 

Tehditle, yani korkutucu güç veya baskıya dayalı olarak, cebir ve şiddet kullanılmaksızın, 

sistemin meşru güçlerine karşı Türk Ceza Kanununda "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin 

İşleyişine Karşı Suçlar" başlığı altında yer alan Anayasayı ihlal, Meclise karşı suç ve Hükümete 

karşı suç olarak tanımlanan suçların işlenemeyeceği kabul edilmelidir. Bu suçların işlenmesinde 

"cebir ve şiddet" unsuru, suçun maddi unsuru olarak kabul edilmiştir.  

 

Cebir ve şiddet kullanılmaksızın, sadece baskı gücü kullanılarak veya tehditle Anayasa ile 

kurulu düzene müdahale amacıyla gerçekleştirilecek eylemler, siyasi ve sosyal anlamda 

"darbe" olarak adlandırılabilir, fakat "tehdit" kavramına bir unsur olarak TCK m.309, 311 ve 

312'de yer verilmemesi nedeniyle darbe suçu sayılamaz. Bunun sebebi, kişi hak ve 

hürriyetlerinin koruyucusu olan, önceden suç sayılmayan, suç sayıldığı birey ve toplum tarafından 

bilinmeyen fiillerden dolayı kimsenin keyfi olarak cezalandırılamayacağını öngören "suçta ve 

cezada kanunilik" adlı evrensel Ceza Hukuku prensibidir13.  

 

Konuyla ilgili yargı kararları da görüşlerimizi doğrulamaktadır. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Sanık 

Muhammet Metin Kaplan ile ilgili verdiği kararında “... Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

öngördüğü düzeni ortadan kaldırmak veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmek amacıyla 

silahlı örgüt kurulması yeterli olmayıp, kurulan örgütün amaç suçun işlenmesi doğrultusunda ülke 

genelinde bu amacı gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek nitelikte cebir ve şiddet içeren ve ağır 

suç teşkil eden icra hareketlerine girişmiş olması da gerekir. Somut olayda sanığın, Anayasal 

düzeni yıkıp yerine teokratik esaslara dayalı bir devlet kurmak amacıyla oluşturup yönettiği 

örgütün silahlanması ve amaca yönelik vahim eylemler planlaması suça hazırlık hareketi 

niteliğinde olup icra hareketine dönüşmediği bu aşamada eylemin Anayasayı ihlal suçunu 

oluşturmayacağı” sonucuna varmıştır14.  

 

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 05.03.2008 gün ve 6083-1328 sayılı kararını onaylayan Yargıtay 

Ceza Genel Kurulunun 24.06.2008 tarih ve E:2008/9-82 K:2008/181 sayılı, Fethullah Gülen ile 

ilgili kararında da benzer durum vurgulanmış ve bu suçlarda eyleme dönüşen cebir ve şiddet 

unsurlarının bulunması gerekliliği vurgulanmıştır.  

 

Yüklenmeye çalışılan suçun kanuni unsurları olan cebir ve şiddet olmadan, tehdit, savcılık ve 

müşteki beyanlarına göre BASKI, mahkeme gerekçesine göre ŞANTAJ ile de bu suçun 

işlenebileceğini söylerseniz temel hukuk prensiplerinden tipiklik ilkesini ihlal ederek tipikliğe 

uygun olmayan bir eylemle kişileri cezalandırabilir hale gelirsiniz. Bu durumda sadece eylemin 

sonucuna yani sadece hükümetin ortadan kaldırılıp kaldırılmadığına bakarsanız; yüklenen suçun 

cebirle ve şiddetle değil, ikna ile de işlenebileceğini söyleyebilirsiniz. Daha açık bir örnekle, 

                                                             
13 http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/973053-postmodern-darbe-suc-mudur  (13.08.2013)   
14 Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 25.01.2010 tarih, 2009/11024 E., 2010/855 K. Sayılı kararı 
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Bakanlar Kurulu üyelerinden bir bölümüne rüşvet vererek de hükümetler düşürülemez mi? Gene 

başbakanın veya bir yakının ağır bir zarara uğratılacağı söylenerek istifası istenerek hükümetler 

düşürülemez mi? Tabii olduğu şekilde mümkün olabilir, bu durumda yüklenen suç işlenmiş 

sayılabilir mi? Hayır, belirttiğimiz şekilde tipikliğe aykırı yorumlar hukuken kabul edilemezdir. 

Ancak bu davada tipikliğe aykırı eylemler suç sayılmıştır. 

 

D. YARGITAY 16.CEZA DAİRESİNİN 2019/1950 E. 2019/2164 K. SAYILI İLAMININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ (FİZİKİ/MADDİ CEBİR ŞARTI);  

 

Tüm bunların dışında yukarıda verilen Yargıtay kararları dışında, ülkemizde gerçekleşen 

15.07.2016 hain FETÖ kalkışması ile ilgili kararlar da savunmalarımızı doğrular niteliktedir.  

 

Sanıklara yüklenen suç “hükümete karşı suç”, aşağıda alıntı yapılan kararda irdelenen suç ise 

“anayasal düzene karşı suç” olmakla birlikte, bu iki suçun unsurları birebir benzerdir. Bu 

benzerlik kanun gerekçesinde yapılan atıfla sabittir.  Bahsi geçen hain kalkışmada bilindiği üzere 

fiziki cebir kullanıldığı konusu her türlü açıklamanın dışındadır.  

 

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2019/1950 E 2019/2164 K sayılı ilamında bu suçun unsurları 

irdelenmiş ve fiziki cebir ile bu suçun işlenebileceği,  “…Görüldüğü üzere, cebir ve şiddet bu suçun 

unsurunu oluşturmaktadır. Bu nedenle Anayasal düzenin değiştirilmesine yönelik teşebbüsün 

ancak cebir ve şiddet kullanılarak, yani bireylerin iradeleri zorlanmak suretiyle ifsat edilerek 

gerçekleştirilmesi gerekir. KANUNUN ARADIĞI CEBRİLİKTEN MAKSADIN FİZİKİ/MADDİ CEBİR 

OLDUĞU AÇIKTIR. 

 

Tipik eylem, cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni 

ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen 

uygulanmasını önlemeye elverişli vasıtalarla teşebbüs etmektir” içtihat edilmiştir. 

 

Savunmanın birçok yerinde açıkladığımız gibi mahkeme bu ve benzer içtihatları görmezden 

gelmektedir. Yargıtayın bu içtihadi da SUÇUN MADDİ UNSURUNUN OLMADIĞINI AÇIK BİR 

ŞEKİLDE GÖSTERMEKTEDİR.  

 

15 Temmuz kalkışmasına iştirak ettiğinden bahisle yargılananlara suçun bu unsuru uygulanır 

ve aranırken, bu dava sanıklarının yargılandığı bu davada suçun unsurlarının bir takım zorlayıcı ve 

hukuk dışı mülahazalarla var olduğunu söylemek artık hukuki bir değerlendirme olmaktan çıkmış, 

siyasi bir intikam amacıyla bu gerekçenin yazıldığının göstergesi de olmuştur. 

 

29. CEBİR VE ŞİDDETİN DELİLİ OLARAK İDDİA EDİLENLERİN HUKUKİ  DEĞERLENDİRİLMESİ: 

 

MAHKEMENİN GEREKÇESİNE GÖRE MADDİ OLAYDA ŞİDDET DENİLEBİLEN EYLEMLER VE 

ŞİDDETİN OLDUĞUNU GÖSTEREN TANIK BEYANLARI İLE BAZI HABER-KİTAP ALINTILARI 

SIRALANMIŞTIR. BUNLAR;  

 

A. 3.C.1. başlığında 4 ŞUBAT 1997 tarihinde tankların Sincan'da Yürütülmesi (sayfa  3490),  



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1387 / 1709 
 

 

B. 3.C.2. başlığında 28 ŞUBAT 1997 tarihinde yapılan MGK toplantısı sonrası yapılan basın 

bildirisi (sayfa 3491),  

C. 3.C.3. başlığında 23-24 OCAK 1997 tarihinde Gölcük'te yapılan seminer ile ilgili tanık 

Salim DERVİŞOĞLU ve sanık Erol Özkasnak'ın beyanları (sayfa 3491),  

D. 3.C.4. başlığında 10-11 HAZİRAN 1997 tarihlerinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında 

yapılan brifingler (G.K.s.3492), 

E. 3.C.5. başlığında 54.Cumhuriyet Hükümeti olan Refahyol Hükümetinde İçişleri Bakanı 

olan Meral Akşener ile ilgili olarak Batı Çalışma Grubu belgelerini açıklaması sebebiyle İçişleri 

Müsteşarı Teoman Ünüsan’a Genelkurmay İstihbarat Başkanı Çetin Saner’in beyanları (sayfa 

3492),  

F. 3.C.6. başlığında 54. Cumhuriyet hükümetinin İçişleri Bakanı Meral Akşener’in mahkeme 

beyanları (sayfa 3492), 

G. 3.C.7. başlığında 10 Ağustos 2010 tarihinde TRT Haberde yayınlanan Kozmik oda 

programında Rıdvan Memi'nin konuğu olan ve 23 Şubat-1 Mart 2009 tarihli Aksiyon Dergisinin 

742. sayısında yer alan Tansu Çiller'in eski danışmanı Şükrü Karaca'nın beyanları (sayfa 3493),  

H. 3.C.8. başlığında 54. Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanı Prof.Dr.Necmettin Erbakan'ın 

özel danışmanı tanık İlnur Çevik mahkememizde 22.02.2017 tarihindeki  beyanı (sayfa 3493),  

İ. 3.C.9. başlığında Mehmet Ali Birand'ın hazırlamış olduğu "SON DARBE 28 ŞUBAT" adlı 

2012 tarihinde yayınlanan belgesel ve kitap ile Darbeleri Araştırma Komisyonundaki beyanı (sayfa 

3493), 

J. 3.C.10. başlığında 54. Türkiye Cumhuriyet hükümeti ortağı ve dönemin DYP milletvekili 

Hasan Ekinci'nin mahkememizde; darbe paranoyası vardı ve eğer bu hükümet İstifa etmemiş 

olsaydı biz daha önceki darbelere benzer bir darbenin olabileceğini düşündüğümüzden dolayı bu 

hükümetin istifa etmesi gerektiğini düşündük şeklinde beyanı (sayfa 3494), 

K. 3.C.11 başlığında Emin Çölaşan’ın “Sakıncalı Gazeteci” isimli kitabında yazanlar (sayfa 

3494), 

L. 3.C.12. başlığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 

yemeğine katılan Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Koksal, irticai faaliyetlerden yakınarak 

"DYP'nin RP'den farkı olmadığı" görüşünü dile getirir. (Arcayürek’ten aktaran Yüksel, s.50) 

şeklinde tespit yapılması (sayfa 3494) 

M. 3.C.13. başlığında Asker Huzursuz, Bu defa işi silahsız kuvvetler halletsin beyanı (sayfa 

3494) 

N. 3.C.14. başlığında Postmodern Darbe beyanları (sayfa 3495)     

O. 3.C.15. başlığında Demokrasiye Balans Ayarı sözleri (sayfa 3495)     

P. 3.C.16. başlığında Osman Özbek 17 Nisan 1997 tarihindeki sözleri, bu sözlerle ilgili Kara 

Kuvvetleri Komutanı Hikmet Koksal'in beyanı ve verilen takipsizlik kararı (sayfa 3495) 

Q. 3.C.17. başlığında 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adalet Bakanı mağdur Şevket 

Kazan'ın 03.10.2012 tarihli beyanında 1996 Yılı Aralık ayı sonunda Milli Güvenlik Kurulu 

toplantısında TSK yetkililerinin birinci tehdit irtica olsun diye baskı yaptıkları yönündeki beyanları 

(sayfa 3495)  

R. 3.C.18. başlığında 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adalet Bakanı mağdur Şevket 

Kazan'ın 03.10.2012 tarihli beyanı sırasında ibraz ettiği TÜRK-İŞ, TESK, DİSK, TOBB ve TİSK ortak 

basın açıklaması Ankara 21 Mayıs 1997 (sayfa 3495)     

S. 3.C.19. başlığında Katılan Tansu Çiller 18.07.2017 tarihli beyanında; Şunu bilin ki bir 

tankın üstünde toplarla geçmesi cebir değilse hiçbir şey değildir. Eğer bir Cumhurbaşkanının 
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Başbakanı çağırarak darbe geliyor bak asker ayakta demesi Bir şiddet ve cebir değilse başka siyasi  

bir cebir zaten yoktur sözleri (sayfa 3495)  

T. 3.C.20. başlığında 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin başbakan yardımcısı ve dışişleri 

Bakanı katılan Prof.Dr.Tansu Çiller 18.07.2017 tarihli beyanı (sayfa 3495)    

U. 3.C.21. başlığında 16.10.1996 tarihinde Sabah Gazetesindeki internet çıktısındaki 

haberde Mesut Yılmaz'ın açıklamaları    

V. Başlık olmadan; 16.10.1999 tarihli Hürriyet gazetesi internet çıktısındaki haberde 

Anavatan Partisi Milletvekili Yaşar Topçu'nun açıklamaları (sayfa 3495)  

 

Gerekçeli kararda, 22 başlık altında suçun unsuru somutlaştırılmış, cebir ve şiddet olarak 

gösterilmiştir. Bu başlıklar aşağıda ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Gerekçeli kararda yanlı ve tek 

taraflı olarak olayların  değerlendirildiği bu başlıklar, mahkemenin bu kararı zorlama, taraflı ve 

siyaseten verdiğinin açık göstergelerinden birisidir.  

 

A. (3.C.1). 4 ŞUBAT 1997 TANKLARIN SİNCAN’DA YÜRÜTÜLMESİ : 

Bu konu dilekçemizin “Tankların Sincan’da Tatbikat Alanına İntikali” başlığı altındaki “17.B.” 

maddesinde kapsamlı olarak açıklanmıştır. Bu kısımda, detaylara girilmeden, hukuki yönüne 

cevap verilmiştir.  

 

 Sincan semtinde tankların yürütülmesine bir anlam yükleyenler, bu taktik yürüyüşün tarihine 

bakmalıdır. Bilindiği üzere bu taktik yürüyüş 4 Şubat 1997 tarihinde 28 Şubat 1997 tarihli MGK 

kararları çok öncesinde gerçekleştirilmiştir. Bu tarihte ne Batı Çalışma Grubu kurulmuş, ne de 

MGK kararları alınmıştır.   

 

Silahlı Kuvvetler uygulamalarında yılda yüzlerce kez yapılan bir motorlu taktik yürüyüşte 

cebir veya şiddet, yani kaba kuvvet vardır demek en basit tanımıyla mantık kurallarını 

zorlamaktır. Milli bayramlarda Ankara hipodromda tankların ve birçok zırhlı aracın yürütüldüğü 

cevap olarak gösterilebilecektir. Bu taktik yürüyüşe en güzel cevabı dönemin Cumhurbaşkanı 

Sayın Demirel vermiştir. Sayın Demirel tankların yürümesiyle ilgili olarak “Doğrusu asker 

müdahalesi olabileceğini düşünmedim. Asker müdahalesi olacak olsa tanklar Sincan’da değil 

başka yerde yürür”15 demiştir. 

 

Başbakan Erbakan ise; vefat ettiği tarihe kadar yaptığı hiçbir konuşmada, tankların 

yürümesinin şiddet veya cebir olduğuna dair bir beyanda bulunmamıştır. Başbakan Erbakan da o 

dönemde ;  “Kırk tane tank yürümüşte ne olmuş, Cumhuriyet Bayramında 240 tank geçiyor”  

demiştir.  N.Erbakan’ın 5 Şubat 1997 taihinde (ertesi gün) medyaya yansıyan bu beyanı ile, 

tankların Sincan’dan intikalini şahsına ve Hükümetine yönelik bir tehdit ya da tehlike olarak 

nitelememiştir.  

 

Şiddet, kaba kuvvet kullanmaktır. Askeri bir taktik intikalde cebir veya şiddet yoktur. 

Tanklar intikalden başka, şiddet anlamında bir eylem de yapmamıştır. İlçe merkezinde çeşitli 

yerleri, kamu binalarını tahrip etmemişler, namlularını bu yerlere çevirmemişlerdir.  

                                                             
15 http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=11167430&p=2 (20.08.2013), SEZAİ BAYAR, 
sezai@acikgazete.com 12-03-2009, Perşembe http://www.acikgazete.com/yazarlar/sezai-
bayar/2009/03/12/demirel-ve-28-subat.htm?aid=3491 (20.08.2013) 

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=11167430&p=2
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Bunun dışında Sincan halkı bu yürüyüşü izlemişler, kesinlikle korkmamış,  kaçmamışlardır. O 

halde tankların yürümesinde şiddet nerededir? Bu devasa kitlelerin yürürken çıkardığı sesler ve 

heybetleri birilerini korkutmuş olabilir ancak bu korku hukukumuzda şiddet olarak değil, belki 

tehdit olarak tarifini bulmaktadır. 

 

Dönemin konuyla ilgili üst düzey açıklamalarına bakılacak olursak,  tankların yürüyüşü 

hükümete karşı bir eylem niteliğinde değildir. Bu davanın sanıkları veya başkaca bir silahlı 

kuvvetleri mensubundan, mahkemenin açıklamalarını geçerli kılacak şekilde “ayağınızı denk alın”, 

“bu son uyarı”, “gerekirse meclise de yürürüz” tarzında bir beyan duyulmamıştır.  

 

O dönemde dava sanıklarının iddiaya göre amacı neydi ? Hükümet istifaya zorlamak. 

Sanıklara yönelik, o dönemde bir ceza tehdidi olmadığına göre, tankları bu maksatla yürütenler 

neden eğitim amaçlı yürütüldüğü söyleyip etkisini azaltmaya çalışsınlar? Mahkemenin iddiasına 

göre baskı yaratmak amacıyla bu yürüyüş yapıldı ise, neden bu yönde bir açıklama yok. Tam 

tersine eğitim amaçlı bir yürüyüş olduğuna yönelik açıklamalar ısrarla yapılmıştır.  

 

Peki mahkeme neden bu yöndeki (eğitim amaçlı olduğuna dair açıklamaları, bu yürüyüşün 

baskı amaçlı olmadığına dair) CB S.Demirel ve Başbakan N.Erbakan’ın ve diğerlerinin 

açıklamalarını gerekçesine almamış ve incelememiştir? Bu sorunun tek cevabı vardır. Bu durum,  

mahkemenin yanlı davrandığı, 28 Şubat sürecine bir suç yükleme amacında olanların siyasi 

hedeflerine hizmet etmekte olduğudur.  

 

28 Şubat sürecinde manevi cebir yani tehdit vardır diyenlerin düşünceleri, zorlayıcı bir 

yorumla da olsa tartışılabilir. Ama şiddet vardır diyenler bilinçli bir şekilde yalan söylemektedir. 

Çünkü bilimle, dilbilgisi kurallarıyla, genel kurallarla, mantık ve toplumsal anlayışla tamamen 

terstir. Dolayısı ile bu fikri ileri sürenler sadece 28 Şubat sürecinden, siyasi bir amaçla suç yaratma 

çabasıyla hareket edenlerdir. 

 

Mahkeme iddia makamından farklı şekilde sürece suç yüklemeye çalışmaktadır. İddia 

makamı, sessiz kalarak hukukumuzda olmayan ve yeni bir kavramı hukuk literatürümüze katmış 

ve BASKI olduğunu iddianamesinde söylemiştir. Baskının şiddet, cebir veya tehditten hangisi 

olduğunu ısrarla söylememiştir.  

 

Mahkeme ise bir takım söylem ve eylemleri sıralamış, mahkemenin kendi fikrini söylememiş, 

bazı kişi ve kişilerin hukuki olmayan nitelemelerini alt alta yazmış, sonra kendince şiddet ve cebri 

birleştirmiş ve suç oluşmuştur demiştir. Aynı ERGENEKON, BALYOZ, CASUSLUK ve türevleri 

davalarda olduğu gibi yapmıştır. Bu uslüp açık bir şekilde bu tür kumpas yargılamalarının 

kararlarında da görülmekteydi.  Hiçbir somutlaştırma yapılmadan, sanıklarla ilişki kurulmadan, bir 

takım eylemler sıralanır, bunları kimlerin gerçekleştirdiğine bakılmadan “bakın suç vardır” 

denilirdi. Bu davada da aynısı geçekleşmiştir.  

  

Veya 28 Şubat benzeri eylemlere (e-muhtıra gibi), yüzlerce talep varken soruşturma 

başlatılmamasının sebebi de şiddet unsuru barındırmamasıdır. Mahkeme hukuk tarihinde az 
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yaşanır ve bir leke olarak kalacak şekilde, unsurları bulunmayan bir suç sebebiyle kişileri siyasi bir 

kararla mahkûm etmiş bulunmaktadır.  

 

Eylemlerde cebir ve şiddet unsuru olmadığının göstergelerinden birisi de, bu süreç 

sonrasında ve sanıkların eylemleri sebebiyle istifa ettiği iddia edilen Başbakan Necmettin 

Erbakan’ın 19 Haziran 1997 tarihli resmi gazetede yayımlanan istifası ve bu istifa sonrasında 

yapılan canlı yayınlanan basın toplantısıdır.  

 

Yukarıda bahsedilen canlı yayın ile ilgili mahkemede beyanda bulunan ve huzurda bu canlı 

yayının izlenilmesini talep eden sanıklardan Çetin Doğan’ın taleplerini aleniyet ilkesini ihlal 

niteliğinde olarak, duruşma dışında izleneceğinden bahisle reddetmiştir. Bu konu ayrı bir başlık 

altında (mahkemenin hukuk dışı yaklaşımları eşitlik ilkesine aykırı gerekçe ve kabulleri başlığı) 

ayrıca incelenmiş olmakla birlikte, istifaya yönelik bu basın açıklamasını hukuki incelemeden ve 

aleniyetten uzaklaştırma çabasından başka bir amaçla da yapılmamıştır. 

 

Bu istifa metni içerisinde, 21 Haziran 1997 tarihinde TBMM basın bürosunda 54. Hükümetin 

istifasından sonra Necmettin Erbakan,ın Tansu Çiller ve Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte yaptıkları 

ortak basın toplantısında konuşulanlarda şiddet, cebir veya manevi cebri çağrıştıran bir bölüm 

yoktur. İstifa metni ve yapılan basın toplantısı ile ilgili kapsamlı açıklamalar dilekçemizin “36.D.” 

maddesinde ayrıca incelenmiştir.  

 

Mahkeme Başbakan Erbakan’ın bu süreçte ve vefat ettiği 27 Şubat 2011 tarihine kadar 

kendisiyle yapılan sohbet veya demeçlerinde cebir-şiddet-tehdide uğradığına dair herhangi bir 

söylem ve hatta iması olmamasına rağmen,  bundan hiç bahsetmemekte, bir takım söylenti  veya 

duyumları gerekçe olarak kullanmaktadır. Bu sürecin içinde ve TCK hükümlerine göre katılan 

olma sıfatına sahip ancak katılma talebinde bulunmayanlardan,  

 

 Askerler teyakkuz halinde idi, bunu yatıştırmak için istifa ettim, 

 Demokrasinin bir darbe ile yara almaması için istifa etmek zorunda kaldım, 

 Ülkenin bir 12 Eylül daha yaşamaması için istifa etmek zorunda kaldım, 

 Askerler/Cumhurbaşkanı benimle konuştu, ülke geleceği için istifa etmek zorunda kaldım, 

 

şeklinde veya benzer bir açıklama yoktur. 

 

28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısında konuşulanlar ve bunlara dair tutanakların incelendiği 

ve duruşmada okunan naip hâkim tutanağında da Babakan Erbakan’ın veya diğerlerinin cebre, 

tehdide veya şiddete maruz kaldığına dair bir bölüm bulunmamaktadır. 

 

B. (3.C.2.) 28 ŞUBAT 1997 TARİHİNDE YAPILAN MGK TOPLANTISI SONRASI YAPILAN BASIN 

BİLDİRİSİ (G.K.S. 3491): 

 

Bu basın bildirisi dava dosyasına Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dolap No:91703, Fihrist No:22357-

295,296 dan alınarak konulmuştur. MGK tarihinde birçok kez yapıldığı üzere toplantı sonrasında 

kamuoyunu bilgilendirme amacı ile basın kuruluşlarına gönderilen ve MGK tarafından  dikkatlice 

hazırlanarak kararlaştırılan bir bildiridir. Ceza hukukunun ilkelerini aykırı olarak niyet okuma 
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alışkanlığında olan mahkeme,  aşağıdaki garip tespitinde de niyet okuyarak, olduğunu sandığı 

şeyler hakkında, üstelik  cebir ve şiddetin (!) varlığına delil göstermiştir.   

 

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi naip hakimleri tarafından hazırlanan" Milli Güvenlik 

Kurulu’nun 28/02/1997 tarihli toplantı tutanağı CMK'nın 125. Maddesi gereğince yapılan 

21.09.2013 tarihli davayı ilgilendiren özetini içeren gerekçeli karar sayfa 2881-2882 de yer alan 

inceleme tutanağı’n dan HİÇ BİR ASKER ÜYENİN BASIN BİLDİRİSİ İLE İLGİLİ SÖZ ALMADIĞI, 

HERHANGİ BİR CÜMLE YA DA METİN DAYATMADIĞI BU KONUDA HİÇ BİR ÖNERİ VE 

KONUŞMALARININ OLMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR. Belgesiz karar verme alışkanlığında olan 

mahkeme, hiçbir konuşması bulunmayan MGK’nın asker üyelerine dayanaksız suç isnat ederek, 

bunu da genişletip BÇG ye bağlayarak icat ettiği suçu dava sanıklarına yüklemeye kalkışmıştır. 

Mahkemenin bu eylemi, hukuk ve adaletle ilişkisi olamayan siyasi bir kararıdır.   

  
Bu basın bildirisi cebir ve şiddet unsuru olarak gerekçeli karar sayfa 2876 da aşağıdaki 

şekilde yer almıştır;  
 

 

“..28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantı sonucunda ortaya çıkan ve MGK Genel Sekreterliği 

tarafından basın kuruluşlarına fakslanan Basın Bildirisinde; "Açıklanan bu esaslar aksine 

davranışların, toplumumuzda huzur ve güveni bozarak yeni gerginliklere ve yaptırımlara neden 

olacağı değerlendirilmiştir" denildiği, 

 

“ Basın bildirisinde yer alan bu yaptırımın ne manaya geldiği ve ne olacağı 

açıkça belirtilmemiş ise de, tavsiye niteliğinde bulunan ve uygulaması tamamen meşru ve 

milli iradesinin temsilcisi ve sembolü yüce meclisten güvenoyu almış hükümetin takdirinde ve 

uhdesinde bulunan kararların uygulanmaması basın-yayın organlarında REFAH-YOL hükümetine 

yönelik bir tehdit olarak değerlendirildiği, Eski Genelkurmay Başkanı ve 54. Hükümetin ortağı 

Doğruyol partisi milletvekili olan Doğan Güreş'in belirttiği gibi daha önceki MGK toplantılarından 

sonra rutin olarak yapılan basın bildirilerinin hiçbirinde yer almayan yaptırım sözcüğü ile 

hükümetin kendi kendine yaptırım uygulamayacağı ve kimseye de bu yönde talimat 

vermeyeceği gerçeği karşısında tavsiye niteliğinde olan kararların "bu esaslar aksine davranışlar" 

olarak ifade edilen hükümet tarafından uygulanmaması durumunda "toplumumuzda huzur ve 

güveni bozarak yeni gerginliklere ve yaptırımlara neden olacağı" şeklinde ifade edilerek meşru 

hükümete baskı ve tehdit içerdiği kabul edilmiştir.” Demektedir. 

 

 

Mahkemenin iddiasının aksine, basın bildirinde yer alan  “YAPTIRIM”ın ne anlama geldiğini  

dönemin MGK üyesi Tansu Çiller 8 Mart 1997 tarihinde Kadir Çelik’in SHOW TV de yayınlanan 

OBJEKTİF programında aşağıdaki şekilde  açıklamıştır;   
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MGK üyesi Tansu Çiller’in “Yaptırım” kelimesinin “Tedbir “anlamında kullanıldığına yönelik 

bu açıklaması karşısında, mahkemenin akıl yürüterek (!) niyet okuyarak yaptığı  bu zorlama siyasi  

değerlendirmesinin ne hukuk ne de gerçeklikle hiçbir ilişkisi yoktur;  

 

 Ayrıca: 2954 sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanununun  10.maddesi gereğince, MGK 

kararları yine Milli Güvenlik Kurulunun vereceği karara göre açıklanır veya yayınlanabilir.  28 

ŞUBAT 1997 TARİHLİ MGK TOPLANTISI SONRASI YAPILAN BASIN BİLDİRİSİ DE BİR MGK 

KARARIDIR. MGK TARAFINDAN AÇIKLANMASINA KARAR VERİLMİŞ HUSUSLARDIR.  KURULDAN 

BAĞIMSIZ OLARAK MGK GENEL SEKRETERLİĞİNİN İNİSİYATİFİYLE KALEME ALINMIŞ VE 

YAPILMIŞ BİR BASIN AÇIKLAMASI DEĞİLDİR. Yapılan basın açıklaması, Cumhurbaşkanı dahil  

MGK  üyelerince kabul edilerek,  10.madde uyarınca MGK Genel Seketerliğince yayınlanmasına 

karar verilmiş ve kabul görmüştür. Bu güne kadar da, başta Başbakan olmak üzere dönemin MGK 

üyeleri tarafından basın bildirisine yönelik hiçbir itiraz ve tenkit yapılmamıştır.  

 

Bahsi geçen “yaptırım” sözü, şeriat yanlısı eylemlerin yaptırımla karşılanacağı anlamına 

gelmekte, daha açık bir ifade ile bu yaptırımı uygulama gücü olan hükümet tarafından 28 Şubat 

kararları hilafına hareket eden kesimlere yönelik (siyasi islam-irticai kesimler) bir uygulama 

yapılabileceğinin ihtarıdır. 

 

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi naip hakimleri tarafından hazırlanan" Milli Güvenlik 

Kurulu’nun 28/02/1997 tarihli toplantı tutanağı CMK'nın 125. Maddesi gereğince yapılan 

21.09.2013 tarihli davayı ilgilendiren özetini içeren ve  BASIN BİLDİRİSİ İLE İLGİLİ HİÇ BİR ASKER 

ÜYENİN SÖZ ALMADIĞI, HERHANGİ BİR CÜMLE YA DA METİN DAYATMADIĞI,  BU KONUDA HİÇ 

BİR ÖNERİ VE KONUŞMALARININ OLMADIĞI  gerekçeli karar sayfa 2881-2882 de yer  alan 

inceleme tutanağı’ndan anlaşılmaktadır;          
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 10-Toplantıda Başbakan’ın: “…. Dışarıda buradan çıkacak kararları bekleyen basın 

mensupları var. Bunlar bu konuyu iyice abarttılar. Bunun için basına verilecek bildiriyi 

dikkatle hazırlayalım. Millette Avrupa’da, dışarıda endişe uyandıracak bir hava vermeyelim.”  

 

14- 3.kez söz alan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı “Şeriat deyince Anadoluda din 

anlaşılıyor. Onun için bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Bizim uygulamamız Medeni 

kanun, Çağdaş hukuk” demiştir.  

 

15- Bu konuşmadan sonra sayın Cumhurbaşkanının “Burada tartışılan konu siyasi değil, 

güvenlik siyasetidir, güvenliğe ilişkin tehditlerdir. Siyasi yer Bakanlar Kuruludur. Şimdi bu konu 

yeterlice tartışılmıştır. Önce basın bildirisini mi kararlaştıralım yoksa kararı mı?” diyerek 

sorduğu; 

Başbakanın basın bildirisini önce okuyalım kararlaştıralım dediği, sonra basın 

bildirisinin okunduğu, herhangi bir itiraz olmaması üzerine taslak olarak hazırlanan kurul 

kararının da okunduğu, 

 

  

İfade edilmektedir.  Tutanaktan;  Mahkemenin atıla suça ilişkin cebir şiddet unsuru olarak 

görülen söz konusu basın bildirisi MAHKEMENİN İDDİASININ AKSİNE,  Başbakan’ın önerisi ile 

DİKKATLİCE HAZIRLANMIŞ, OKUNUP KARARLAŞTIRILMIŞ VE METNE BİR İTİRAZ DA 

YAPILMAMIŞTIR.   

 

CUMHURBAŞKANI S.DEMİREL, BAŞBAKAN N.ERBAKAN, BAŞBAKAN YARDIMCISI T.ÇİLLER VE 

BAKANLARINDA İTİRAZI OLMADIĞI ANLAŞILAN BASIN BİLDİRİSİNE MAHKEMENİN İTİRAZI 

ANLAMLI VE SİYASİDİR. Mahkeme heyetinin, yargılamanın yanısıra, siyaseti şekillendirme 

gayretinde olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Mahkemenin gerekçesinde; "Açıklanan bu esaslar aksine davranışların, toplumumuzda 

huzur ve güveni bozarak yeni gerginliklere ve yaptırımlara neden olacağı değerlendirilmiştir" sözü 

suçun delili olarak kullanılmıştır.  

 

Gerekçede ayrıca; Kanal 6  “Ceviz Kabuğu” programını konuğu olan DYP milletvekili ve Eski 

Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş “ilk defa gördüm ben böyle bir ‘yaptırım’ sözcüğü” yönünde 

beyanda bulunduğu yazılıdır. Eski milletvekili Doğan Güreş’in bu ifadesi, kendi şahsi 

değerlendirmesidir. Mahkemeyi ve sanıkları bağlamaz.  

  

Mahkeme tarafından basın bildirisinde yer alan bu yaptırımların ne manaya geldiğini ve ne 

olacağını açıkça belirtilmemiş ise de, “tavsiye niteliğinde bulunan ve uygulaması tamamen 

hükümetin takdirinde ve uhdesinde bulunan kararların uygulanmaması basın-yayın organlarında 

REFAH-YOL hükümetine yönelik bir tehdit ve yaptırım olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır” (G.K.s. 

3491) denilerek, basın bildirisinin tamamı da irdelenmeden ve yaptırımın ülke güvenliğini 

tehlikeye sokan faaliyetlere uygulanacağı net bir şekilde ortada iken, yanlı ve mantık 

kurallarına aykırı şekilde, hükümetin kastedildiğini söylenmesi kabul edilemez görülmüştür.    

Basın bildirisini dikkatlice hazırlayan ve onaylayanlardan biri olan Başbakan’ın,  bildirinin 
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içeriğindeki maksadı siyaseten en iyi bilecek kişi olduğu açık olmakla birlikte, mahkeme heyetinin 

garip değerlendirmesi gibi düşünmediği açıktır.  Milli Güvenlik Siyasetinin uygulanmasına 

yönelik siyasi işlemler konusunda hükümet üyelerinin tavrını ve düşüncelerini değerlendirme, 

anlam çıkarma mahkemelerin görevi değildir. BİR BAŞBAKANIN KENDİ HAZIRLADIĞI BİR 

BİLDİRİNİN, BAŞKANI OLDUĞU HÜKÜMETE TEHDİT OLUŞTURDUĞUNU DÜŞÜNMEK,  

MAHKEMENİN YARGILAMA MAKSADINI AŞAN, TAMAMEN SİYASİ BİR DEĞERLENDİRMEDİR. 

KABUL EDİLEMEZ.  

 

Bu bildirinin sonrasında Başbakan, Başbakan Yardımcı, diğer MGK üyesi bakanlar veya 

hükümet üyesi tarafından reddedilmemiş olması da tehdit ve yaptırım olarak 

değerlendirilmediğini göstermektedir.  

 

Mahkeme, 28 Şubat sürecindeki bir faaliyet veya sözün tekzip edilmemesini, aksine beyanda 

bulunulmamış olmasını suçun delili saymaktadır. Bu MGK bildirisine karşı  bu güne kadar 

hükümetin  veya MGK’nın hiç bir üyesi tarafından itiraz, yalanlama veya kabul edilemez 

olduğuna dair açıklama gelmediğinden, bildirinin kabul edildiği,  bildiride “yaptırım” 

ifadesinden  hükümetin kast edilmediği açıkça anlaşılmaktadır.   

 

Basın bildirisi, yukarıda açıklandığı gibi,  Eski MGK Genel Sekreteri sanık İlhan Kılıç yada MGK 

nın asker üyeleri tarafından hazırlanmış değildir. BİLDİRİNİN BU ŞEKİLDE HAZIRLANDIĞINA 

İLİŞKİN  AKSİNE SOMUT BİR DELİL DOSYADA YOKTUR.  İDDİANAMEDE VE GEREKÇELİ KARARDA 

ZİKREDİLMEMİŞTİR. MGK üyesi Tansu Çillerin TV açıklaması ve mevzuat konuya yeterince açıklık 

getirmektedir. MGK toplantısına katılanların ortak iradeleri ve esasen 2945 S.K. gereğince 

dikkatlice hazırlanarak kararlaştırılmış ve  MGK üyelerince hiçbir itiraz  olmaksızın  onaylanarak 

basına verilmiş bir bildiridir.  Atılı suça kanıt olamayacağı gibi, cebir ve şiddetin bir delili asla 

olamaz.  

 

C. (3.C.3.) 23-24 OCAK 1997 TARİHİNDE GÖLCÜK'TE YAPILAN SEMİNER İLE İLGİLİ TANIK 

SALİM DERVİŞOĞLU VE SANIK EROL ÖZKASNAK'IN BEYANLARI (G.K.s. 3491); 

Cebir Şiddet unsuru olarak yer alan ve  tanık Salim Dervişoğlu’nun kabul etmediği beyanları 

ile sürekli yan yana kullanılarak algı yaratılmaya çalışılan bu konu başlığı gerçek dışıdır ve 

saptırmadır. SANIK EROL ÖZKASNAK GÖLCÜKTE YAPILAN DONANMA KOMUTANLIĞI 

SEMİNERİNE KATILMAMIŞTIR. TV PROĞRAMINDA YA DA HER HANGİ BİR YERDE GÖLCÜK 

SEMİNERİ İLE  İLGİLİ HİÇ BİR BEYANI YA DA KONUŞMASI YOKTUR. Dava dosyasında da 

mahkemenin ileri sürebildiği tek bir belge bulunmamaktadır.  

 

Mahkemenin gerekçeli kararında üzerinde en çok saptırma yaptığı konulardan birisi Gölcük 

Donanma Komutanlığında yapılan seminerdir.  Mahkeme, “Gölcük Donanma K.lığında yapılan 

seminer” başlığı altındaki bölümde,  Salim Dervişoğlu’nun 2001 yılında katıldığı Cevizkabuğu TV 

proğramında Gölcük Semineri ile ilgili konuşmalarının yanı sıra, Hulki Cevizoğlu’nun 2001 yılında 

çıkardığı bir kitaptan  alıntılarla, Gölcük Donanma seminerine katılmayan sanık Erol Özkasnak’ın 

TV proğramına telefonla katılarak yaptığı, Gölcük Donanma K.lığı semineri ile ilgisi olmayan,  

genel  ve kişisel  değerlendirmelerini, sanki  seminerle ilgisi varmış  gibi  monte ederek  

değerlendirmiş,   gerekçeli kararının bir çok yerinde de, Salim Dervişoğlu’nun yanına sanık Erol 
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Özkasnak  ismini de  monte ederek, Salim Dervişoğlu’nun Gölcük semineri ile ilgili ifadelerinin 

Sanık Erol Özkasnak tarafından da aynen ifade edildiği algısı yaratmaya çalışmıştır.   

 

Gerekçeli karar sayfa 2860 ve 3502 de mahkeme ;  

 

“….28 Şubat kararlarının merkezinin Gölcük’te yapılan seminer ve toplantı olduğu, 28 

Şubat’ın bir reaksiyon olduğu, bu reaksiyonun da muhatabının hükümet olduğu yönündeki 

sanık Erol ÖZKASNAK ve Gölcük Donanma komutanı tanık Salim Dervişoğlu'nun beyanları ile bu 

toplantının hazırlık hareketi olup…” şeklinde manipüle ederek ifade edilmiş ve bu gerçek dışı 

tespite dayanarak bu sözde eylemin hazırlık hareketi olduığunu ifade etmiştir. Bu 

değerlendirme tamamen gerçek dışıdır.  

 

     Bu konu dilekçemizin “Post Modern Darbe” İfadesinin Kullanıldığı İddiası” başlıklı “17.E” 

maddesinde, “24 Ocak 1997 Tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığında Yapılan Seminer” başlıklı 

“20.C.” maddesinde,  Post-modern darbe beyanlar” başlıklı “29.N.” maddesinde açıklanmıştır. 

 

Ancak, bazı önemli hususları kısaca tekrarlamakta yarar görmekteyiz;  

 

Mahkeme gerekçeli karar 3491 de;  “Ceviz Kabuğu yayınlarından çıkan Hulki Cevizoğlu’nun 

“GENERALİNDEN 28 ŞUBAT İTİRAFI POSTMODERN DARBE” isimli 352 sahifelik kitabında; 23-24 

Ocak 1997 tarihlerinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan seminerin ev sahipliğini yapan o 

tarihte Gölcük Donanma Komutanı SALİM DERVİŞOĞLU 13 Ocak 2001 günü Kanal 6 

televizyonunda Hulki Cevizoğlu’nun “Ceviz Kabuğu” adlı TV programına katılarak özetle;" 

Katılanların hepsinin aynı teşhis üzerinde birleştiklerini, hemfikir olduklarını, 28 Şubat 

kararlarının merkezinin Gölcük’te yapılan seminer ve toplantı olduğunu, 28 Şubat’ın bir 

reaksiyon olduğunu, Bu reaksiyonun da muhatabının hükümet olduğu" yönünde beyanda 

bulunduğu anlaşılmıştır. Sanık EROL ÖZKASNAK ise 28 Şubat Sürecini herkesin bildiği gibi, 

Genelkurmay Karargahında yapılan faaliyetler açısından, Genelkurmay Başkanı’nın Başkanlığında 

Kuvvet komutanlarının da katılımıyla bir Silahlı kuvvetler faaliyeti olarak nitelendirebiliriz. Ben de, 

bu faaliyetler içerisinde üzerime düşen rolü oynayan veya rol verilen bir kişiyim. Bu sürece de çok 

güzel bir isim takmışlar; “post-modern darbe” demişler. Aslında ”post-modern darbe” bence 

buna yakıştırılan en iyi isim. Bu post-modern darbe, tereyağından kıl çeker gibi, eski darbelere 

benzemeyen, bir şekilde hiç kan akıtmadan, hiç kimseyi üzmeden, gayet usülüne uygun bir 

şekilde demokratik uygulamalarla, Milli Güvenlik Kurulu tarafından da benimsenerek, devletin 

başındaki en büyük insandan ilgili bakanlara kadar hepsi de dahil edilerek, hatta halkımızın 

ortak edilerek sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla, çok başarılı bir şekilde yürütülen bir süreçtir. 

Başta Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay İkinci Başkanı olmak üzere, o zamanın kuvvet 

komutanlarıydı; bunlar aktif olarak bu rolün ve görevin içerisinde olmuşlardır.28 Şubat 

Süreci’ndeki “post-modern darbe” olarak adlandırılan, isim verilen bu olayı konuşacak olursak; 

burada yasaya ve kanunlara aykırı hiçbir şey yapılmamıştır; Asıl yasaya ve kanunlara aykırı 

işlemler, o zamanın meşru Hükümeti tarafından yapılmıştır. Zaten 30 Ağustos 1997’den sonra 

“28 Şubat Süreci”nin o en hareketli günleri sona ermiş, bir parça durulma olmuş idi. Zaten mevcut 

Hükümet de değişmiş, yerine başka bir Hükümet kurulmuştur yönünde beyanda bulundukları 

anlaşılmıştır. Bu hususta deliller kısmında ayrıntılı olarak hukuki değerlendirme yapılmıştır.”  

Denmektedir.  
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Mahkemenin deliller kısmında  hukuki değerlendirmesini yaptığı bu siyasi tespitine ilişkin 

cevaplar dilekçemizin sayılan başlıklarında fazlası ile verilmiş olmakla birlikte, bu maksatlı 

çarpık tespitle ilgili temel hususlar aşağıdadır;  

 

 Salim Dervişoğlu 18.07.2016 tarihinde yeminli tanık olarak mahkemede verdiği hukuken 

geçerli ifadesinde, yukarıda yer alan tüm iddiaları, söylediği iddia edilen bayanlarını açık 

biçimde yalanlamıştır. 

 

  “MUHATAP” sözcüğünün; “TEDBİR ALACAK”, “ÇÖZÜM ÜRETECEK”, “YETKİLİ MAKAM” 

“anlamında genel olarak kullanıldığı,  tedbir alacak makamın hükümet olduğuna işaret eden  

maksat  çarpıtılmıştır. 

 

 Sanık Erol Özkasnak Gölcükte yapılan Donanma Komutanlığı seminerine katılmamıştır. 

Tv proğramında seminerle ilgili hiç bir konuşması yoktur. 

 

 Sanık Erol Özkasnak’ın TV programına emekli sivil bir kişi olarak katıldığı 13.01.2001 tarihi 

itibariyle; Refah Partisi hükümet ettiği döneme ve öncesine ilişkin "Anayasanın laiklik ilkesine 

aykırı eylemlerin odağı haline geldiğinin anlaşıldığı" iddiasıyla açılan davada Anayasa Mahkemesi 

tarafından “Laik Cumhuriyet İlkesine Aykırı Eylemleri” nedeniyle 16 Ocak 1998 tarihli kararı ile 

kapatılmıştır. 

 

 Sanık Erol Özkasnak’ın 2001 yılında telefonla katıldığı TV programındaki ifadeler; 

Türkiye’nin 2001 yılı itibariyle içinde bulunduğu siyasal, sosyal gelişmeler, hukuki durum ve 

mevcut hükümetin tüm devlet kurumlarıyla birlikte müştereken icra ettiği irtica ile mücadele 

gerçeği çerçevesinde yapmış olduğu ve 28 Şubat sürecinin hiçbir şekilde askeri bir darbe 

olduğunu ifade ve ikrar ettiği anlamı çıkarılması mümkün olmayan, Gölcük Donanma K.lığı 

seminer toplantısı ile de hiçbir ilişkisi de bulunmayan kişisel değerlendirmeleridir. 

 

 Sanık Erol Özkasnak’ın, TV programındaki konuşması ile ilgili; ne savcılık soruşturmasında, 

ne de mahkeme heyetlerince kendisine her hangi bir suçlama ya da soru yöneltilmemiş, bu 

konuda savunması istenmemiş, gerekçeli kararda sanık hakkında verilen hüküm kısmında da 

zikredilmemiştir. 

 

 Sanık Erol Özkasnak ve Salim Dervişoğlu’nun mahkemenin iddia ettiği şekilde bir irade 

beyanı yoktur. Ancak, medeni hukuk kavramı olan irade beyanının ceza hukukunda bir karşılığı 

da yoktur. 

 

 Sanık Erol Özkasnak;  iddianın aksine,  gazeteci İsmet Berkan 1 Mart 1997 tarihinde Erol 

Özkasnak’ı arayarak “MGK kararlarını bir darbe ya da muhtıra olarak yorumlayıp 

yorumlayamayacağı” sorusuna Erol Özkasnak  28 Şubatın DARBE OLMADIĞINI, DARBELERİN 

GERİDE KALDIĞINI ifade etmiş, bu beyanı İsmet Berkan’ın 26 Nisan 2003 tarihli Radikal 

Gazetesindeki köşe yazısında yer almıştır. Ancak mahkeme bu beyanı görmek istememiştir  

(Dilekçemizin  “38.D. 4).”maddesi). 
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Mahkeme “28 Şubat’ın bir reaksiyon olduğu…..” ifadesini G.K s.2860 da sadece Salim 

Dervişoğlu’nun söylediğini belirtirken, G.K.s.3502’de sanık Erol ÖZKASNAK’ ı da ilave ederek,  

tanık Salim Dervişoğlu ile birlikte söylemişler gibi manipüle etmiştir.  Programdaki konuşma 

dökümü dosyada bulunmaktadır (G.K.s.2860-2865). Bu konu, sanık Erol Özkasnak’ın istinaf 

dilekçesinde ayrıntısı ile açıklanmıştır.  

 

 Sanık Erol Özkasnak’ın  telefonla katıldığı TV programında, “GÖLCÜK”, ”SEMİNER”, 

”TOPLANTI” “28 ŞUBAT’IN REAKSİYON OLDUĞU”, “MUHATABININ HÜKÜMET OLDUĞU”  

şeklinde tek bir beyanı  yoktur.  Sanık Erol Özkasnak Gölcük’te yapılan harp oyunu semineri 

toplantısına katılmamıştır. Katılmadığı bir toplantıda konuşulanlar hakkında fikir ve bilgi sahibi 

olması, beyanda bulunması mümkün değildir.  Bu ifade 13 Ocak 2001 tarihinde katıldığı Ceviz 

Kabuğu programında, dönemin Donanma Komutanı Salim Dervişoğlu tarafından söylendiği 

iddia edilen ifadedir. Kaldı ki Salim Dervişoğlu tarafından, bu ifade ve 28 Şubatla ilgili diğer 

ifadeleri de “onlar tamamen yazarın yapmış olduğumuz söyleşideki kendi algılamaları, kendi 

analizleri, kendi çıkardığı hükümlerdir, doğru değildir. O kendi düşüncesidir” şeklinde ve diğer 

beyanları ile kesin olarak yalanlamıştır.  Kaldı ki,  sanık ve tanığın mahkemenin iddia ettiği 

şekilde bir irade beyanı olduğu yönündeki kabul de hukuk dışıdır. Medeni hukuk kavramı olan 

irade beyanının ceza hukukunda bir karşılığı da yoktur. 

 

Mahkeme, yeminli tanığın mahkemedeki hukuken geçerli ifadesini dikkate almadığı gibi, 

dosyada bulunan ve atıf yaptığı kitapta yer alan konuşmaları çarpıtıp, yazarın yorumlarını Salim 

Dervişoğlu’nun beyanlarıymış gibi sunarak, subjektif değerlendirmesi ile hükme esas almıştır.  

Kaldı ki, madem Donanma Komutanı Salim Dervişoğlu Gölcük toplantısına katılmış, iddia edilen 

ifadeleri kullanmış ve iddia edilen kararlara katılmıştır. O halde hangi gerekçeyle bu dava da 

sanık olarak yargılanmamıştır?  Mahkemenin bu soruyu da cevaplaması gereklidir. Mahkeme 

sanığı atılı suç ile ilişkili bulmuş ise suç duyurusunda bulunması gerekirdi.  

 

23-24 Ocak 1997 tarihlerinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan seminerle ilgili o 

tarihte Gölcük Donanma Komutanı SALİM DERVİŞOĞLU’nun 13 Ocak 2001 günü bir televizyon 

kanalındaki değerlendirmelerine gerekçeli kararda yer verilmiştir (G.K.s.3491). Bu programda 

özetle;" Katılanların hepsinin aynı teşhis üzerinde birleştiklerini, hemfikir olduklarını, 28 Şubat 

kararlarının merkezinin Gölcük’te yapılan seminer ve toplantı olduğunu, 28 Şubat’ın bir reaksiyon 

olduğunu, Bu reaksiyonun da muhatabının hükümet olduğu" şeklindeki beyanlarının suç için 

anlaşma gibi gösterilmesi suç yüklemeye yönelik siyasi görüşün eseridir.  

 

Yapılan toplantıdakilerin aynı görüşte olmaları, ülkede irticai tehlikenin artık ciddi 

boyutlara geldiği noktasındadır. 28 Şubat kararlarının merkezinin bu toplantı olduğu da sadece 

bir görüştür. 

  

28 Şubat MGK toplantısında asker cenahın bir takım görüşlerinin olması ve bu görüşlerini ileri 

sürmeleri kadar tabii bir durum bulunmamaktadır. O toplantıda  MİT tarafından da irticai tehdit 

ortaya konulmuş, Cumhurbaşkanın da görüşleri aynı yöndedir. Kaldı ki Milli Güvenlik Siyaset 

Belgesinde 1972 yılından itibaren “iRTİCA” BİR İÇ TEHDİT OLARAK ZATEN TANIMLIDIR.  
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Ortak bir karar ile katılanların tamamının reddetmediği ve onayladığı karar haline gelmesi 

tüm katılanların aynı fikirde birleştikleri anlamına da gelmektedir.  

 

28 Şubatın bir reaksiyon ve muhatabının (çözüm üretecek makamın) hükümet olduğu fikri 

de sadece bu beyanda bulunanı bağlamanın dışında, doğrudur da. 28 Şubat sadece bu dava ve 

sanıkların eylemlerine indirgenecek bir süreç olmadığı açıktır.  

 

Sanıklardan Erol Özkasnak Gölcük Donanma Komutanlığı seminer ve toplantısına 

katılmamıştır. Yukarıda ifade edilen beyan, sanıklardan Salim Dervişoğlu tarafından yapılmış 

olup, ayrıntılı açıklama dilekçemizin “20.C.” maddesinde ve ilgili diğer maddelerinde 

bulunmaktadır.  

 

O dönem toplumun neredeyse tamamının reddettiği, laikliğin ve dolayısı ile anayasal ilkelerin 

tehlike altında olduğu, irticai tehdidin artık toplum yaşamını tehlikeye soktuğu için tedbir 

alınmasını istediği bir süreçtir. Bu tehlikeye karşı tedbir alacak kurumun hükümet olduğu 

konusunda bir tereddüt olmadığından muhatabının da hükümet olduğu fikri doğrudur.  Yanlış 

olan, gerekçeli kararda söylendiği üzere, 28 Şubatın muhatabının hükümet olduğunu söylemenin 

suç olduğundadır. 

 

“Post-modern darbe” sözü ile ilgili olarak, sanık Tümg. Erol Özkasnak’ın bu sözleri 

kullanmadığı ile ilgili açıklamalar dilekçemizin “17.E.” ve “20.C.” maddelerinde ve ilgili diğer 

maddelerinde bulunmaktadır.   

 

Gölcük toplantısını 28 Şubat kararlarının merkezi veya Batı Çalışma Grubunun oluşturulduğu 

yer veya BÇG’nin daha önce var olduğunun göstergesi gibi gösterme çabalarının ortak bir amacı 

vardır. Bu da, başkaca başlıklar altında irdelendiği gibi, tankların taktik intikalle (basarak) Sincan 

ilçesinden geçmesi ile ilişkilendirerek, bu taktik intikali BÇG ile bağlama çabasıdır. Çünkü 

mahkemenin ve iddia makamının şiddet olarak nitelendirmeye en yakın, eylem olarak elinde,  

çarpıtarak  değerlendirdiği bu eğitim intikali vardır. 

 
Batı Çalışma Grubunun kurulduğu tarih belli olduğuna ve bu taktik intikal daha önce 

yapıldığına göre, ilişkilendirmenin yolu, daha önceki bir takım yasal faaliyetlerle zorlayıcı bağlar 
kurmaktan geçmektedir.  

 
Batı Çalışma Grubu ile ilgili  gerçek hiçbir belgede de, Gölcük toplantısına atıfla, bir takım 

faaliyetlerin yapıldığı veya yapılmasının emredildiği söz konusu değildir. 

 

D. (3.C.4.) 10-11 HAZİRAN 1997 TARİHLERİNDE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 

KARARGÂHINDA YAPILAN BRİFİNGLER (G.K.s.3492 ): 

 

Öncelikle konuyu açıklamadan evvel mahkemenin iddiasını açıkça çürüten şu hususun 

açıklamak gereklidir;  Cebir ve Şiddetin unsuru olarak gösterilen ve Erbakan’ın istifasına sebep 

olduğu ileri sürülen Gnkur Başkanlığında yapılan 10-11 Haziran 1997 tarihli brifinglerin, 

başbakanlığın devri ve erken seçim kararı ile hiçbir şekilde ilişkili olmadığı, henüz brifingler 

gerçekleşmeden çok önce, 31 Mayıs 1997 tarihinde yeni koalisyon protokolünün hazırlandığı,    

1 Haziran 1997 tarihinde Başbakan Erbakan ve T.Çiller ortak basın açıklaması ile Başbakanlığın 
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devri ve erken seçim kararının alındığının ilan edildiği siyasi ve tarihi bir gerçektir.  Bu husus 

dilekçemizin “Mahkemenin Gizlediği, Refah-Yol Hükümetinin İstifa Gerekçesini Oluşturan 18 

Haziran 1997 Öncesi Siyasi Olaylar ve Gerçekler” başlığı altında 36.B. maddesinde belgesi ve 

detaylarıyla açıklanmıştır. İddia bu yönüyle de kronojik olay akışına aykırı,  tutarsız ve gerçek 

dışıdır.   

 

Bu brifingleri veren sanıkların savunmalarında ayrıntıları bulunmakla birlikte, sunacak 

kişilerin Genelkurmay Başkanı tarafından bizzat seçildiği ve emredildiği ve 

Gnkur.Bşk.İ.H.KARADAYI’nın onayından geçtiği takdim metinleridir. Bu brifing Gnkur.Bşk.nın emri 

ile devletin istihbarat kurumları ve kuruluşları tarafından elde edilen ve değerlendirilen bilgiler 

esas alınarak bir karargah çalışması sonucu Gnkur.Bşk.lığının kurumsal görüşü olarak 

hazırlanmış ve Gnkur.Bşk. İ.H.KARADAYI’nın onayından geçmiştir. 

 

Bu brifinglerde özellikle başta F. GÜLEN cemaati olmak üzere diğer irticai odakların Diyanet 

İşleri Başkanlığının bilgisi dışında açtıkları kaçak kuran kursları, yurtları, okulları, hastaneleri ve 

para kaynakları hakkında bilgiler verilmiş ve ülkemizi bugün büyük sıkıntıya sokan gelişmeler 

adeta resmedilmiştir. Dolayısıyla, 28 Şubat 1997 tarihinde MGK’da alınan kararların ve bu 

kararlarla ilgili uygulamaların ne kadar doğru ve isabetli olduğu bugün ortaya çıkmıştır.  Esasen 

F.GÜLEN cemaatini (FETÖ) oldukça rahatsız eden ve siyasi hedefini sekteye uğratacak bu 

gelişmedir.  Bu dönemden itibaren de başta F.Gülen cemati olmak üzere işbirlikçileri tarafından 

TSK ya karşı yoğun propaganda ve kumpas faaliyetleri başlatılmıştır.  

 

Yargı mensuplarına verilen brifinge TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporunun 1059 

uncu sayfasında belirtildiği gibi; 400’e yakın yüksek yargı mensubu katılmıştır. Basın 

mensuplarının da bulunduğu brifinglerde iddia edildiği gibi  “gerektiğinde silah kullanırız” 

cümlesi de kesinlikle geçmemiştir.  

 

Yargı mensuplarına verilen brifingle ilgili önemli bir konuyu da hatırlatmakta yarar görüyoruz. 

Mahkeme, gerekçeli kararın bazı yerlerinde, olmayan irtica tehdidinin anlatıldığı ve  bu brifingle  

yargı mensuplarına baskı yapıldığını ileri sürmüştür.  Ancak,  brifinglerden 10 ay evvel 1996-97 

Adlî Yılının açılışında  konuşma yapan Yargıtay Bşk. Müfit UTKU  "Türkiye'ye şeriat getirmeye 

kimsenin gücünün yetmeyeceğini" söylemiş ve açılış Erbakan'a tepkinin sergilendiği bir ortama 

dönüşmüştür.  Yani, Türk yargısı irtica tehdidinin farkındadır ve  brifingler ile baskı kurulması  

ya da olmayan irticanın anlatılması söz konusu değildir.  

 

Ayrıca;  Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım 1996'da,  başta ADD, DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, 

TESK olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu 50 bin kişi ile Anıtkabir'e yürüyerek Hükûmetin 

söylem ve uygulamalarını protesto etmişlerdir. Yani,  brifinglerden 8 ay önce Sivil Toplum 

örgütleri ve basın, irtica tehdidini ve irticai faaliyetlerin neler olduğunun farkındadır.   

 

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporunun 1073 üncü sayfasında da belirtildiği gibi, 

brifingde; “211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35 inci maddesi ile TSK İç 

Hizmet Yönetmeliğinin 85/1 maddesinde TSK ne verilen görevler ifade edilmiş, herhangi bir 

yorum da yapılmamıştır.” 
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Nitekim, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporunun 1017 nci sayfasında da 

belirtildiği gibi Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL’e sunulan, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri 

Kanunlar ve Kararlar Başkanı Kemalettin Ali  KAŞİFOĞLU imzalı brifingle ilgili üç maddelik belgede 

de bu husus aynen teyit edilmiştir. 

 

Bu nedenle, brifingden sonra gazetelerde çıkan ve savcılık tarafından iddianameye de 

konulan haberler yorumdan ibarettir ve gerçeği de yansıtmamaktadır. Bazı gazetelerde ise 

yazarlar tarafından brifingin çok faydalı olduğu konusunda makaleler yayınlanmıştır. 

 

Gnkur Karagahında 10-11 Haziran 1997 tarihlerinde verilen kamuoyu bilgilendirme 

brifinglerin ERBAKAN Hükümetinin istifasına etkisi olduğu iddiası da doğru değildir. Dönemin 

Adalet Bakanı Şevket KAZAN’ın Refah Gerçeği kitabının 495nci sayfasında açıkça belirtildiği gibi 

bu iddianın hiçbir dayanağı yoktur. Refah-Yol Hükümeti 31 Mayıs 1997 tarihli kararını ilan ettiği 

1 Haziran 1997 tarihli basın açıklaması ile, Başbakanlığın T.Çiller’e devri konusunda 

anlaştıklarını ve erken seçim kararı aldıklarını zaten açıklamıştır. Konu ile ilgili kapsamlı 

açıklama dilekçemizin “36.B.”maddesinde ve ilgili diğer maddelerde bulunmaktadır.   

 

Refah-Yol Hükümeti döneminde adalet bakanı olan Şevket KAZAN kitabının 495nci 

sayfasında; “ERBAKAN Hoca 23 Mayıs 1997 tarihinde yaptığımız RP Başkanlık Divan 

toplantısından sonra erken seçime gitmek şartıyla, Başbakanlığın Tansu ÇİLLER’e devredileceğini 

hatırlamış, 30 Mayıs 1997 günü ise ERBAKAN ve ÇİLLER başkanlığında bir araya gelen RP ve 

DYP yetkilileri görev değişikliğinin bir protokole bağlanmasında karar kılmışlardı. Bir gün sonra 

her iki partinin yetkilileri bir araya gelerek yeni bir oluşum için bir protokol imzaladılar. Protokole 

göre Başbakanlık görevi 18 Haziranda DYP’ye devredilecekti.” (ERBAKAN Hükümetinin istifa 

tarihi 18 Haziran 1997’dir.)  

 

• “28 Şubat bir askeri darbe de değildir. Zira bu harekâtta askerler perde arkasındaydılar.  

• 28 Şubat bir muhtıra olarak da kabul edilemez. Zira MGK kararları asker ve sivillerden 

oluşan karma bir kurulun kararlarıdır. 

• Erbakan’ın istifası baskı ve dayatma sonucu değil iki parti arasındaki protokol gereğiydi. 

• Bu istifa DYP’deki çözülmeyi önlemek amacına da dayanıyordu.” 

 

Bunlar dönemin Adalet Bakanı Sn. Şevket Kazan’ın Refah Gerçeği isimli kitabından 

alıntılardır.16  

 

Görüldüğü gibi Hükümetin istifası ile brifinglerin hiçbir ilgisi yoktur. MAHKEME, LEHE 

OLAN, BU BRİFİNGİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ AÇIKLAYAN BU DELİLİ GÖRMEZDEN GELMİŞTİR. 

KİTABIN BU BÖLÜMLERİNİ YOK SAYMIŞTIR. 

 

Bu tarihlerde Genelkurmay Başkanlığında basın ve yargı mensuplarına verilen brifinglerin 

dışında (gerekçeli kararın içeriğinde de bulunmaktadır), 17 Ocak 1997 tarihinde Genelkurmay 

Başkanlığında Cumhurbaşkanı merhum Süleyman DEMİREL’e sunulan İRTİCAİ FAALİYETLER 

konulu özel takdim, 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısında MİT brifingi sonrasında sunulan 

                                                             
16   Kazan Şevket, Refah Gerçeği, Keşif Yayınları, Ankara, III Bölüm, Sh. 458, 460,502 
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Genelkurmay Başkanlığı brifingi, davanın başkaca sanıkları tarafından da çeşitli kuruluş ve askeri 

birimlerde sunulan brifingler, bilgilendirme toplantıları bulunmaktadır. 

  

Bu takdim metninin içeriğinde ülkede meydana gelen İRTİCAİ faaliyetlerin ulaştığı boyutlar 

ortaya konulmuş, bu arada TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporunun 989-993 üncü 

sayfalarında da belirtildiği gibi F. GÜLEN cemaatinin yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri ile TSK ne sızma 

girişimlerine de dikkat çekilmiştir. 

 

Takdim metinleri; MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kuvvet Komutanlıkları ve 

Jandarma Genel Komutanlığından gelen raporlar esas alınarak bir karargâh çalışması sonucu 

hazırlanmıştır. Bu takdim metinlerinin hazırlanmasının BÇG ile kesinlikle bir ilgisi yoktur.  

 

Gerekçeli kararda (s.3492) brifinglerin sunulmasından sonra çeşitli gazete manşetleri 

sıralanmış ve 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa etmemesi halinde fiili bir müdahale olacağı 

hususunun gazeteler aracılığı ile hükümete ve millete deklare edildiği anlaşılmıştır denilmiştir.  

 

Doğruyol Partisi milletvekili ve dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener 12 Haziran 1997 gecesi 

adeta bizi ne zaman alacaklar ne zaman darbe olacak diye bekledik şeklinde beyanda bulunduğu 

da gerekçeli kararda (s.3493) yer almıştır.  

 

Öncelikli olarak gazetelerin yazdıkları onların politik veya habercilik anlayışlarının bir 

sonucudur. Bu manşetlerin sorumluluğunu da onlar yüklenmek zorundadır. Bu gazete ve 

çalışanlarından hiç kimse bu yönde bir talimat olduğundan da bahsetmemiştir. 

 

Tanıklardan İlnur Çevik, gazetelere atılacak manşetler faks ile gönderiliyordu şeklindeki 

YALAN BEYANI, hiçbir maddi delille dayanmamaktadır. Aksine böyle bir faks metni gerçekten 

gönderilmiş olsa idi; FETÖ mensubu savcı ve katılanlar tarafından bir bayrak gibi sallanarak 

deliller arasında çoktan konulmuştu. 

 

Brifingler konusunda dönemin İç İşleri Bakanı Meral Akşener’in beyanları da kendi kişisel 

görüşleridir.  

 

Gerekçeli kararda brifingler konusunda yazılanlar sonuç olarak, M.Akşener dahil olmak üzere 

bazı kişilerin korktuğu veya tedirgin olduğunu, darbe yapılabileceğinden çekindikleri veya 

bekledikleri sonucunu çıkarmaktadır. Daha önce defalarca belirtildiği, bu toplu savunmada 

suçun unsurlarının açıklandığı bölümde de anlatıldığı üzere yüklenmeye çalışılan suç tehdit fiili 

ile İŞLENEMEZ. BU SUÇ SADECE ŞİDDET VARSA İŞLENEBİLİR.  

 

Yakın tarihimizden örnek vermek gerekir ise; siyasi tarihimize E-muhtıra olarak geçen olayda, 

Genelkurmay basın bildirisinin yayınlandığı gece, başbakanlıkta ilgililerin darbe yapılacağını 

umdukları ve bekledikleri de tüm kamuoyunun bilgisindedir. Korkmak bir darbe yapılacağının 

sadece göstergesi olabilir ancak suçun unsurları arasında korkutma (hukuki anlamda 

tehdit/manevi cebir) yoktur.   
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Brifinglerin bir şiddet unsuru (nasıl oluyor ise) olmadığının göstergelerinden diğeri de BÇG 

kurulduğu veya çalıştığı dönemde Genelkurmay Başkanlığında birçok çalışma grubu kurulmuş 

olduğudur. Bunlardan bir tanesi de özellikle PKK ve bölücü terör konusunda faaliyette bulunan 

GÜVEN ÇALIŞMA GRUBUDUR.  

 

Bu çalışma grubu da PKK ve bölücü terörle mücadele adına TSK, MİT ve EGM tarafından 

gönderilen istihbarat bilgilerini derliyor, basın mensuplarına açıklama yapıyor, onları bu 

mücadeleye destek vermesi için doğu ve güneydoğuda askeri hava araçlarını dahi kullanarak 

gezilere götürüyordu.  Bu tür faaliyetler halen de yapılmaktadır.  

 

Hatta bu faaliyetler kapsamında verilen brifinglerde de gerekirse ve her zaman tehdide karşı 

silah kullanılacağından bahsediliyor. Bunun anlamı, Türk vatanını gerektiğinde her türlü eylemli 

kalkışmaya karşı silahla da olsa korunacağıdır. 

 

MAHKEMENİN, 10-11 HAZİRAN 1997 TARİHLİ GNKUR BAŞKANLIĞINDA YAPILAN KAMUOYU 

BİLGİLENDİRME BİRİFİNGLERİNİ, ARAŞTIRMA TUTANAĞINA YERLEŞTİRİLMİŞ SUBJEKTİF GAZETE 

MANŞETLERİNİ DAYANAK ALARAK, ATILI SUÇLA İLİŞKİLENDİRMESİ MADDİ GERÇEĞE  AYKIRIDIR;  

 

Bu brifingler Genelkurmay Başkanının emriyle hazırlanmış ve sunulmuştur. 10 Haziran 1997 

tarihli brifinge YARGI MENSUPLARI, 11 Haziran 1997 tarihli brifinge BASIN MENSUPLARI 

katılmıştır. Brifinglere Yargı ve basın mensuplarının dışında Gnkur. Karargâhında görevli 

General/Amiral ve Subayların katılımı Gnkur Başkanı tarafından emredilmiştir. Brifingler Anayasa, 

İç Hizmet Kanunu, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, Türkiye’nin Milli Askeri Strateji Konsepti ve diğer 

mevzuat ile TSK ya açık görev olarak verilmiş olan ve mahkemenin gerekçeli kararı syf. 3486 da 

atıf yaparak kabul ettiği Yargıtay 6.Da. Kararında da teyit edilen 406 sayılı MGK kararı ile tüm 

devlet organlarının top yekûn mücadele başlattığı İç Tehdit ve ilişkili Dış tehditler kapsamında 

kamuoyunu bilgilendirme brifingleridir.   

 
Brifing metni içinde atılı suçla ilişkili hiçbir ifade bulunmadığı gibi mahkeme brifing 

metnine atıf yaparak bir değerlendirmede de bulunamamıştır. Mahkemenin dayanak aldığı, 

subjektif ve TSK dışında gelişen basın manşetleridir.  

 

Brifinglerin içeriğinde bulunmayan, ifade edilmeyen ve Gnkur. Başkanlığının kurumsal 

amacını yansıtmayan, sanıklar tarafından teyit edilmeyen basın manşetleri, mahkeme tarafından 

delil olarak gösterilmiş ancak basında yer alan haberlere ilişkin brifing metnindeki karşılığı, 

brifing metnine atıf yapılarak delil olarak sunulamamıştır. Basında çıkan haberler, basın 

özgürlüğü kapsamında basın mensuplarının kendi değerlendirmesi, algısı ve yorumu ile ilişkili 

olup, bu haberlerin mutlak gerçekliği yansıttığı kesin olarak söylenemez. Basın haberleri, sonuç 

itibariyle bir değerlendirmeden ibarettir. 

 
       Değerlendirmeler kişisel ve soyut özellik taşıdığından, gerçeğin aynen aktarımı olduğu 

hükmüne varılamaz. Gerekçeli kararda ve aşağıda yer alan basın haberlerinin, brifing metninde 

karşılığı olmadığı görülmektedir.  
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Gerekçeli karar syf. 3706;  10-11 Haziran 1997 Tarihli Brifingler ve 06.12.2012 Tarihli 

Araştırma Tutanağı nda (28 Kls S:193-243); 

 

 
11 Haziran 1997 tarihli brifingler sonrası 12 haziran gazete manşetleri;  

 

ASKERDEN RP NE ŞOK SUÇLAMALAR, GEREKİRSE SİLAH BİLE KULLANIRIZ, TÜRKİYE SİZİNLE 

GURUR DUYUYOR, MUHTIRA GİBİ BRİFİNG, DYP DE ÇEKİLELİM SESLERİ, TEHLİKE BÜYÜK, SİLAHLA 

KORUMA, HÜKÜMETE GÖNDERMELER, İRTİCAYA KARŞI ÖZEL TEŞKİLAT (BATI ÇALIŞMA GRUBU-

BÇG), ORDUDAN SON UYARI, GENELKURMAY REJİMİ SİLAHLA KORUMAKTAN SÖZ ETTİ, 

GEREKİRSE SİLAHLA KORURUZ, ORDUDAN SON İHTAR, GEREKİRSE SİLAHLA, ASKERİ MÜDAHALE 

HAVASI, MECLİSİ DARBE KORKUSU SARDI, KORUYACAĞIZ, GEREKİRSE SİLAHLA KORUYACAĞIZ VE 

KOLLAYACAĞIZ, DURUMDAN VAZİFE ÇIKARMAK, İRTİCA VE HÜKÜMETİN SONU"  

 
Şeklindeki gazete manşetlerine taşındığı ve 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa etmemesi halinde 

fiili bir müdahale olacağı hususunun gazeteler aracılığı ile hükümete ve millete deklare edildiği,    

 
İfade edilerek mahkemece gerçeğe aykırı şekilde değerlendirilmiştir. Ancak bu deklare işleminin, 

birifing metninde ne şekilde yer aldığını, bu basın manşetlerini açıkça yazdığı gibi, brifing 

metninden alıntı yaparak gerekçeli kararına büyük harflerle altını çizerek yazamamıştır. 

Mahkeme, basın manşetlerini delil göstermek yerine,  haberlerin kaynağı ve delili olan dosyada 

bulunan brifing metni içeriğindeki somut suç delillerini hukuki gerekçesiyle birlikte açıklamakla 

yükümlü olmasına rağmen aynen gazete manşetlerinde olduğu gibi dayanaksız yorum 

yapmıştır.  

 

Bu yaklaşımın kabul edilmesi halinde, herkes ve her kurum için çıkan basın haberlerinin 

somut suç delili kabul edilmesi gerekir ki, bu ceza yargısı için kabul edilemezdir.  

 

Mahkemenin, bağımsızlığını ve tarafsızlığı kaybettiğini gösteren, hukuka, kanuna ve 

anayasaya aykırı en vahim değerlendirmesi ise;   henüz, kovuşturma aşamasına dahi geçilmemiş,  

savcılık soruşturması aşamasında bulunan, yargının iddiayı kabul edip kovuşturma aşamasına 

geçip geçmeyeceği dahi belli olamayan, iddianamesi hazırlanmamış bir soruşturmadan söz 

ederek, hatta yargı makamı olarak bir başka yargı makamını etkisi altında bırakarak, henüz bizim 

de bilmediğimiz, ama CMK ya göre gizli olması gereken soruşturma aşamasından ve içeriğinden 

haberi olduğu anlaşılan mahkemenin,  bir kısım basın mensubunu atılı suçun şerikleri olarak ilan 

etmesi kabul edilemez. 

 

 Bu durum, bu davanın ne denli siyasi olduğunu, yargı usülleri ve hukuk devleti ilkesinin bir 

yana bırakılarak, yargısız infaz mekanizmasının, üstelik mahkeme yoluyla gerçekleştiğinin en 

açık, en somut, en hukuksuz ve en siyasi göstergesidir. Bu durum anayasanın, hukuk devleti 

ilkesini ihlal eden, ibret vakası olarak hukuk tarihine geçecektir. Mahkeme, hakkında mahkûmiyet 

verilen her sanığı,  bir kısım basın mensubunu, savcı-yargıç hukuk dışı işbirliğinin sözde ifadesi 

olarak, gerekçeli kararında aşağıdaki şekilde açıklamıştır;  
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“Haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklar ve haklarında soruşturma devam 

eden failler ile birlikte Batı Çalışma Grubunun ve faaliyetlerinin ana amacının meşru 54. Türkiye 

Cumhuriyeti hükümetini irticaya destek verdiği, irticayı desteklediği, kendisinin bizzat irtica olarak 

tanımlandığı, bu amaçla kadrolaştığı ve siyasal islamı gerçekleştirmek istedi (….)  bu nedenlerle 

somut deliller olmadığı ve hükümet protokolü olduğu halde tehdit oluşturduğu kabulü ile istifa 

ettirilmesini sağladığı anlaşılmıştır.”(G.K.s.3612) 

 

 

Demokrasilerde ve Anayasamızda yer aldığı gibi basın sansür edilemez. Haber verme ve 

haber alma hakkı anayasal güvence altındadır. Basın özgürlüğü evrensel hukukun da en temel 

ilkesidir. Bu özgürlük sadece basın kuruluşları açısından değil, esasen vatandaşların haber alma 

özgürlüğü açısından da korunması mutlak zorunlu olan en temel anayasal ve evrensel ilkedir. 

Basın bu özgürlüğünü kullanırken, basın ilkeleri ve temel haklar ölçüsünde özgürdür. 

Demokrasilerde basının mevcut hükümeti eleştirmesi, şok edici tenkitlerde bulunması,  hatta 

istifaya dahi davet etmesi en doğal haktır. Bu hakkı yargı yoluyla engellemeye çalışmak, henüz 

kovuşturma aşamasına dahi geçmemiş bir takım soruşturmaları konu ederek basına göz dağı 

vermek anayasal hukuk düzeni açısından mümkün ve kabul edilir değildir 

 

Kaldı ki, basının, olayın mutlak doğruluğu üzerine haber yapması zorunlu tutulamaz, basının 

olayı kendi bakış açısı ve yorumuyla aktarması basın özgürlüğünün en doğal sonucudur.   

İddianamede ve gerekçeli kararda atıf yapılan basın haberlerinin, Genelkurmay Başkanlığının 

görev ve faaliyetlerini aynen ve mutlak doğrulukla ilettiği anlamını taşımadığı gibi, haber yapan, 

davanın sanıkları olmayan ve haklarında bir mahkûmiyet kararı da bulunmayan  basın mensupları 

bu nedenle suçlanamaz, şu an görev yapan basın mensupları da bu yolla tehdit edilemez.   

 

Aynı zamanda, atılı suça konu brifing metni ortada iken, haberin kaynağı kurum basın 

haberlerine bakılarak suçlanamaz.  Kaldı ki, o dönemde bu haberleri en detaylı biçimde aktaran 

ve esas haber kaynağı  hükümete yakınlığı ile bilinen  İHLAS HABER AJANSIDIR. Bu husus  

siyasilerin ve özellikle Başbakan yardımcısı Tansu Çiller’in  o dönemde basını ve mensuplarını 

yönlendirdiği  Tansu Çillerin Basın Danışmanı Mehmet Bican’ın “28 Şubatta Devrilmek” isimli 

kitabında olay ve isim zikredilerek detaylarıyla açıklanmaktadır. Tanık Mehmet Bican’ın söz 

konusu kitabı, mahkemeye delil olarak sunulmasına rağmen hiçbir şekilde dikkate 

alınmamıştır. Söz konusu kitap delil olarak mahkemenize sunulmuş olup dosyada mevcuttur.  

Gerekçeli kararda, sözde olmayan irtica tehdidini haber yapması nedeniyle basın kuruluşlarının 

suçlandığı görülmekte olup, esasen bu suçlama anayasal düzene ve basın özgürlüğüne karşı 

yapılmış ve yargı yoluyla işlenmiş açık bir hukuk ihlalidir.  

  

Mahkeme G.K.s. 3342;  “… Şeklindeki gazete manşetleri, batı üst kurulu çalışmaları, 

fişlemeler, ihraçlar, istihbarat faaliyetler gibi maddi cebir olarak ortaya çıkacak hareketlerin 

kolaylaşması, aksamadan yürütülmesi ve amaç suç bakımından öngörülen neticeye ulaşmasını 

sağlayacak çalışmaların tamamlandığı, geriye sadece fiziki kuvvet kullanmaya bağlı maddi cebri 

içeren hareketlerin kaldığı anlaşılmaktadır.”  Demektedir.   

 

Bu ifadede ; “gazete manşetleri, batı üst kurulu çalışmaları, fişlemeler, ihraçlar, istihbarat 

faaliyetler gibi”  unsurların  FİZİKİ KUVVET KULLANMAYA BAĞLI “MADDİ CEBİR” olarak ortaya 
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çıkacak hareketlerin kolaylaşması için yapıldığı ifade edilmekte, ancak bu faaliyetlerin bu işi nasıl 

kolaylaştırdığı, “FİZİKİ CEBİRİN NE ZAMAN HANGİ VASITA İLE KİME KARŞI YAPILDIĞI, NASIL 

GERÇEKLEŞTİĞİ GEÇİŞTİRİLMİŞTİR.   Bu değerlendirmesine  “MADDİ CEBİR” i monte eden yazan 

mahkeme bu eylemi somut olarak açıklamak zorundadır.  Bu eylem “Tankların Sincan’da 

yürümesi” ile açıklanamaz. Zira Fiziki ya da MADDİ CEBİR bir harekatın nihai aşamasıdır. Bu 

aşamada artık Hükümet diye bir şeyin kalmaması gerekir.  Bununla beraber değerlendirmesinde “ 

CEBİR-ŞİDDET” kılıfı altında saydığı sözde belgeler, mahkemenin zikrettiği “FİZİKİ CEBİR” 

unsurunu da karşılayamaz.  

 

Ancak mahkeme, gerekçeli kararda “FİZİKİ CEBİR”i somut olarak ortaya koyamadığından,  

uzunca ama hukuken anlamsız olan, TCK nın ilgili maddesindeki “CEBİR-ŞİDDET” in esasen 

“MANEVİ CEBİR”i de kapsadığını anlatmaya çalışmış, bu konuda dayanaksız açıklamalarda 

bulunmuştur.  

 

O halde, madem “FİZİKİ CEBİR” somut olarak ortadadır, o halde üç bin küsur sayfalık 

gerekçeli kararında neden  “CEBİR-ŞİDDETİN” manevisini açıklamaya çalışmıştır.  Madem “FİZİKİ 

CEBİR” bu kadar somut ortaya konmuştur,  doğrudan bu “FİZİKİ CEBİR”in ne olduğunu ve nasıl 

gerçekleştiğini ve bu FİZİKİ CEBİR sonrası hükümet üyelerinin akibetini ve yeni kurulan sözde 

düzenin ne olduğunu açıklaması gerekirdi. 

 

Ayrıca mahkemenin zikrettiği toplam sayısı 753 olan “İHRAÇLAR”ın bu FİZİKİ CEBİR i 

kolaylaştırmak için yapıldığını ileri sürmüştür. O halde, dilekçemizin diğer başlıklarında 

açıkladığımız gibi 18 Haziran 1997 tarihinde henüz TSK da görev yapmaya devam eden  ve ihraç 

edilmemiş olan  493 kişinin, bu sözde FİZİKİ CEBİR e neden karşı koymadıklarını da açıklamalıdır.   

Kaldı ki, gerekçeli kararın tamamında “MANEVİ CEBİR”den söz eden mahkeme bu 493 kişinin ve 

o tarihte ihraç edilmiş olan 260 kişi ile birlikte  hükümete yönelen bu sözde MANEVi CEBİR e nasıl 

karşı koymaları gerektiğini,  hükümetin istifasını nasıl engelleyebileceğini, bunun için hangi somut 

işlem ve eylemlerde bulunması gerektiğini, yani  ne yapmak isteyip de yapamadıklarını da 

açıklamalıdır. İşte mahkemenin lafı yuvarlayarak geçiştirdiği ve sürekli yanından geçtiği bir türlü 

ifade edemediği zor soru da budur.   

 

Mahkemenin bu anlamsız değerlendirmesinin en önemli özelliğinin gerekçeli kararında 

sürekli varlığını ispata uğraştığı “MANEVİ CEBİR”in birdenbire evrilerek “FİZİKİ CEBİR” olarak 

karşımıza çıkmasıdır. Mahkeme köşede kalmış değerlendirmesinin arasına bu ifadeyi sessizce 

monte edip kanıksatarak, gerekçesine dayanak oluşturamaz.  

 

Mahkemenin anlamsız ve dayanaksız cümleleri ardı ardına sıralayarak oluşturduğu 

değerlendirme, somut olarak ortaya koyamadığı “MADDİ CEBİR”i açıklayamaz. Bu hususa 

dilekçemizde detayları ile yer verildiğinden, sadece hatırlatma için kısaca izah edilmiştir.   

  

Bu nedenlerle, Gnkur Başkanlığında verilen iç tehdit olan irticai faaliyetlerin anlatıldığı 

brifinglerin, temyiz dilekçemizde açıkladığımız yüzlerce hukuki nedenle yasal olmadığı iddia 

edilemeyeceği gibi, basının kendince yorumlayıp aksettirdiği haberin de mutlak gerçeği 

yansıttığı ve bu yansıtmadan yola çıkarak, TSK nın hükümete karşı eylem içinde olduğu 
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söylenemez. Mahkemenin brifingler ve ilişkili medya haberleriyle ilgili değerlendirmesi maddi 

gerçeğe aykırı ve soyuttur.   

 

E. (3.C.5.) 54.CUMHURİYET HÜKÜMETİ OLAN REFAHYOL HÜKÜMETİNDE İÇİŞLERİ BAKANI 

OLAN MERAL AKŞENER İLE İLGİLİ OLARAK BATI ÇALIŞMA GRUBU BELGELERİNİ AÇIKLAMASI 

SEBEBİYLE GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANI ÇETİN SANER’İN BEYANLARI (G.K.s. 3492) : 

Kayıtlara geçen bu sözler, mevcut hükümeti değil, o dönemde bir takım emniyet 

görevlilerinin neden olduğu, askeri birliğe girme çabaları sonrasında oluşan gerginlik sonucunda 

söylenmiş, hükümeti hedef almayan sözlerdir. Sanık Çetin Saner ve avukatı tarafından 

duruşmalarda ve başkaca ortamlarda defalarca dava açılmadan önce ve sonra özür de 

dilenmiştir. Ayrıntıları ve nedenleri ilgili kişinin savunmalarında bulunmaktadır. 54. Cumhuriyet 

hükümetinin İçişleri Bakanı Meral Akşener mahkeme huzurunda beyanları GEREKÇELİ KARARDA 

DİKKATE ALINMAMIŞTIR.   

 

Tanık Akşener konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda (mahkeme huzurunda) bu sözlerin 

şahsına  yönelik olmadığını, bakan olması sıfatıyla söylendiğini belirtmiştir. Ancak bunun irticai 

faaliyetler veya hükümetin düşürülmesi ile ilgili olduğundan da bahsetmemiştir. 

  

Mahkeme bu konuda niyet okuyuculuğu yaparak, bu sözlerin hükümeti düşürme amacıyla 

söylendiğini, meşru ve seçilmiş hükümete yönelik cebir ve şiddet kullanma iradesini de içeren 

tehdit olarak anlaşıldığını belirtmiştir.  

 

TSK’yı doğrudan ilgilendirmeyen bu ifadelerin ne olduğu, dönemin DYP Genel Başkan 

Yardımcısı Tanık Hasan Ekinci’ye de mahkemedeki ifadesi sırasında sorulmuştur.  28.10.2014 

tarihinde mahkemede verdiği beyanı aşağıdadır;   

 

G.K.s. 2290 : "Meral Akşener’e 28 Şubatta aktif rol alan bir generalin yağlı kazığa oturturuz 

demesi bu kadar politik tecrübesi olan bir kişi olarak bu bir tehdit midir? " şeklindeki soru üzerine; 

elbette ki çok yakışıksız, çok kötü bir söz. Yani belki de hiç söylenmemiş Cumhuriyet tarihinde bir 

söz. Bunu kabul etmek mümkün değil, Tehdit midir değil midir? Bir defa her şeyden önce 

yakışıksızdır, böyle bir şey denmişse. Yani tehdit değil hakaret.” 
 

Bir an için bu sözlerin hükümete karşı söylendiğini ve şiddet kullanma iradesini içerdiği 

söylense bile, yukarıda ayrıntısı ile açıklandığı şekilde yüklenmeye çalışılan suç şiddet ile 

işlenebilir. Şiddet içeren sözlerin korkutucu özellikleri dikkate alındığında, tehdit suçunu 

oluşturduğu kabul edilebilir. Ki mahkeme de bu sözlerin tehdit olduğunu kabul etmektedir. Ancak 

yüklenen suç sadece ve sadece fiili şiddet kullanılarak işlenebilir. Kanun “cebir ve şiddet ile” 

demek suretiyle suçun unsurlarını belirlemiştir. Tehdit ile bu suçun işlenebileceğini söylemek 

isteyen kanun koyucu kanuna “veya tehdit ile” sözlerini koyardı. 

  

F. (3.C.6.) 54.CUMHURİYET HÜKÜMETİNİN İÇİŞLERİ BAKANI MERAL AKŞENER’İN 

MAHKEMEDEKİ BEYANLARI (G.K.s. 3493): 

M.Akşener’in “dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan Samsun’da olduğu bir günde ben 

kendisini aradım dedim ki bu akşam darbe olacağı noktasında çok güçlü bir ihtimal var 
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dolayısıyla bu noktada hazırlıklı olun” şeklindeki beyanı da cebir ve şiddetin varlığının göstergesi 

olarak kabul edilmiştir.  

 

3.C.4. başlığı altında açıklandığı şekilde bu görüş, yani o gün darbe olacağı beklentisinin 

Adalet Bakanına bildirilmesi görüşü onun kişisel düşünceleridir. Gerçek de çıkmamış, yanlış bir 

algıdan ibarettir. Onun kişisel dünyasında oluşan korku veya tedirginliğin (!) darbe suçunun 

unsuru olarak kabul edilmesi hukuken kabul edilemezdir.  

 

Bu ifadelerin, sanıklar açısından hukuki bir anlamı olmasa da, o dönemin siyasi manevraları 

açısından bir başka anlamı vardır;  

 

Kendi ikbal ve hırsı için, bir an önce Başbakanlığın devrini isteyen Tansu Çiller açısından, bu 

siyasi manevraların dikkat çeken konularından birisi, dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan’a 

sürekli ve her fırsatta sözde darbe olacağı mesajının verilmeye çalışılmasıdır.   

 

Ergenekon kumpası ile beyanlarının gerçek olmadığı ortaya çıkan Tansu Çiller'in eski 

danışmanı Şükrü Karaca'nın, Adalet bakanı Şevket Kazan’a giderek “"İstifa etmediği takdirde 

Erbakan'ı genç bir teğmene tokatlatacaklardı” şeklinde uydurma mesajlar vermesi, 

 

Meral Akşener’in, Samsun’da bulunan Şevket Kazan’ı arayarak, yukarıda açıklanan “akşam 

darbe olacağı noktasında çok güçlü bir ihtimal var” şeklinde gerçek çıkmayan ve kaynağı  belli 

olmayan  mesajı iletmesi,  

 

Emniyet Genel Müdürü Alaattin Yüksel’in bir anda görevden alınması ve istihbarat 

konusunda liyakatı bulunmayan ve K.Sarmusak’ın TBMM deki beyanına göre, kendi şahsi işleri 

için, Niğde ‘de özel telefon dinlemeleri yapan, Bülent Orakoğlu’nun EGM İstihbarat Daire Başkan 

Vekilliğine getirilmesi,  

 

Meral Akşener’in,  Bülent Orakoğlu’nun getirdiği sözde darbe dosyası ile yine Şevket Kazan’a 

giderek, sözde darbe belgelerini göstermesi (ki bu belgeler  ve B.Orakoğlu ile ilgili çelişkiler ile 

ortaya çıkan gerçekler dilekçemizde açıklanmıştır), 

 

Çiller’in, Başbakanlığı Erbakan’dan koşulsuz almak ve Refah Partisini sandıkta ezmek, erken 

seçimde tek başına ya da büyük ortak olarak koalisyonda Başbakanlığını garantilemek üzere MGK 

kararlarına tam destek verdiğini de açıklaması  (12 Haziran 1997 Hürriyet),  

 

DYP Genel Başkan Vekili Hasan Ekinci, Tansu Çiller ve  Şevket Kazan’ın 13 Haziranda (1997) 

buluşup, N. Erbakan Başbakanlıktan çekilmez ise 15 Haziranda grupta koalisyondan çekilme kararı 

alacaklarını söylemeleri, 

 

Hasan Celal Güzel’in sözde BÇG belgeleri ile (Orakoğlu’ndan elde ettiği) sürekli basında ve 

kulislerde darbe çığırtkanlığı yapması ve dilekçemizde açıklanan daha bir çok delil,  

 

SİYASİ MANEVRALARIN MAKSADININ VE KAYNAĞININ NE OLDUĞU KONUSUNDA BİR FİKİR 

VERMEKTEDİR.  Mahkemede ifade veren müşteki Hasan Ekinci’nin  “Benim kanaatim 28 Şubat 
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bir darbe değildir, darbe paranoyası yaratılmıştır. Herkes yaptı, herkes içinde” beyanı, zımni bir 

ikrardır. Bu günde, bu dava üzerinden, FETÖ kurgusu ile oluşturulmuş yine aynı manevralar 

tezgahlanmakta ve TSK ya yamanmış sözde iddialarla darbe paranoyası üzerinden, farklı amaçlara 

hizmet edilmektedir.   

. 

Özetle ve ana hatları ile kısaca söz ettiğimiz bu konu, dilekçemizin “40.” Maddesindeki 

“B.Orakoğlu’nun belgeleri ile ilgili çelişkiler ve darbe algısı oluşturma faaliyetlerİ” başlığı altında 

açıklanmıştır.  

 

G. (3.C.7.) 10 Ağustos 2010 tarihinde TRT Haberde yayınlanan Kozmik oda programında 

Rıdvan Memi'nin konuğu olan ve 23 Şubat-1 Mart 2009 tarihli Aksiyon Dergisinin 742. sayısında 

yer alan Tansu Çiller'in eski danışmanı Şükrü Karaca'nın beyanları (G.K.s. 3493) : 

Şükrü Karaca "İstifa etmediği takdirde Erbakan'ı genç bir teğmene tokatlatacaklardı. Bunu 

kameraların karşısında herkesin gözü önünde yaptıracaklardı. Bunu bu açıklıkta söylemedim 

Erbakan'a. Ama anladı ve bu noktadan sonra istifa etti"  şeklindeki sözleri kendisinindir. Hiçbir 

tanık beyanı ile desteklenmediği gibi, Erbakan dahil  birçok yakını (başta Adalet Bakanı Şevket 

Kazan) tarafından hiçbir şekilde hiçbir yerde ifade edilmemiştir. Kamuoyunun 2010 yılına kadar 

hiçbir yerde duymadığı, bu sözleri kimden ne zaman ve nerede duyduğunu, yanında kim 

olduğunu, Erbakan’a ne zaman ve kimin direktifi ile aktardığını dahi belirtmeyen bu kişinin 

uydurma beyanlarının HİÇBİR ASKER KİŞİ YA DA BÇG İLE HİÇBİR İLİŞKİSİ YOKTUR.  

 

Mahkemenin, bir kısım cümlelerine atıf yaparak delil saydığı “Refah Gerçeği-3” kitabı ile bu 

kitabın diğer ciltlerinde de böyle bir ifadenin duyulduğuna dair bir beyan  geçmemektedir. 

Ayrıca, Tansu Çillerin “kara kutusu” olarak bilinen ve danışmanı olan bu şahsın böyle bir ifadesini 

öncelikle Tansu Çiller’in duyması ve 89.celsede SEGBİS le verdiği beyanında ve yazılı dilekçesinde 

de safahatı ile açıklaması gerekirdi. Kaldı ki; Bu şahıs bu sözleri Başbakan Erbakan’a söylediğini 

belirtmiştir. Danışman olan bu şahsın, Tansu Çiller’in bilgisi ve onayı olmadan gidip Başbakan 

Erbakan’a aktarması ve bu ifadelerin diğer hükümet üyelerince de bilinmemesi siyaseten de 

mümkün olamayacağına göre, bu ifadenin KENDİ SİYASİ PLANLARINA HİZMET VE ERBAKAN’I 

İSTİFAYA İKNA İÇİN siyasi maksatla uydurulmuş bir beyan olduğu açıktır. 

 
 Bilgileri kendinden menkul Şükrü Karaca’nın, 2009 yılında yine Aksiyon dergisinde, 

Ergenekon kumpası bütün hızıyla sürerken, M.Gündüz-F.Şahin olayının JİTEM  tarafından 

kurgulandığına dair açıklaması da bulunmaktadır. Şükrü Karaca’nın konjüktüre göre uydurduğu 

yalanının, Ergenekon davasının FETÖ kumpası olduğunun anlaşılması ve Veli Küçük’ ten çıkan, 

içinde Aczimendi olayının TSK tarafından Harbiye Ordu Evinde planlandığını gösteren sözde 

belgelerin (Flaş disk) FETÖ tarafından Ergenekon Davasına monte edilmek üzere kumpasla 

üretildiğinin, Ergenekon davası gerekçeli (beraat) kararında yer bulması ile çökmüştür. 

 

Esasen, T.Çiller ve Meral Akşener’in mahkemedeki beyanlarında hiçbir biçimde ifade 

etmediği, KİM, NEREDE NE ZAMAN SÖYLEMİŞ (HANGİ SANIK) sorularını cevaplamayan bu 

uydurma beyan; o dönemde, Hükümet ortağı olan bir partinin, hükümetin el değiştirmesi için 

tezgahlanan siyasi manevralarının neler olduğu yönünde önemli ip uçları da vermektedir. 

MAHKEME, UYDURMA SÖZLERİ TSK YA YAMAMAK YERİNE, SÖZDE DARBEYİ, HIRS VE İKBALLE 

DÖŞENMİŞ SİYASİ MANEVRALARDA ARAMALIDIR.  
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Bu konu dilekçemizin; “20.KKK.”maddesindeki “Şükrü Karaca'nın Erbakan'ı istiskal edecekleri 

yönündeki beyanına dair 01.08.2012 tarihli araştırma tutanağı” başlığı,  “17.F” maddesindeki  

“Aczmendi olayı” ve  “28 Şubat davası stratejik bir plan doğrultusunda kurgulanmış yargı 

kararlarıyla kanıtlanmış bir fetö kumpasıdır” başlığı altında açıklanmıştır. 

 

Kaldı ki; gerçek olduğu kabul edilse dahi, teknik olarak ancak tehdit suçuna vücut 

verebilecektir. Suçun unsurlarının işlendiği başlık altında belirtildiği şekilde, bu suçun tehdit ile ve 

şiddet olmadan işlenebilmesi olanağı kanunen bulunmamaktadır. 

 

   BU UYDURMA BEYANLARI TSK YA YAMAYARAK, BÇG YE MAL EDEN, BUNUNLA DA 

KALMAYIP, BU UYDURMA İFADELERDEN CEBİR-ŞİDDET UNSURU ÜRETMEYE ÇALIŞAN 

MAHKEMENİN, KARARININ DAYANAKLARININ NE DENLİ ÇÜRÜK OLDUĞUNU AÇIKLAYAN ÖNEMLİ 

BİR GÖSTERGEDİR.  

 

H. (3.C.8.) 54.Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanı Prof.Dr.Necmettin Erbakan'ın özel 

danışmanı tanık İlnur Çevik mahkemede verdiği 22.02.2017 tarihindeki  beyanı (G.K.s. 3493) : 

Bu şahsın mahkemedeki ifadesinin, tamamen gerçek dışı, manipülasyon ve yalan olduğu 

dilekçemizin ilgili pek çok kısmında ve “27.S.” maddesinde  belgesi ve detayları ile açıklanmıştır. 

Bu kısımda sadece önemli kısa hatırlatmalar yapılmıştır.  

 

Tanık İlnur Çevik’in 22.02.2017 tarihindeki beyanında; “Yalnız Erbakan'ın istifasından 

yaklaşık 4-5 gün önce sanık Erol Özkasnak yanında toplantıda sanık Fevzi Türkeri de olduğu 

halde Genelkurmay'da "dediler ki bana Erbakan hocaya git istifa etmesini söyle",  

 

“28 Şubat MGK toplantısından önce sayın Demirel beni çağırdı ve dedi ki askerler bir hazırlık 

içinde Erbakan hocanı uyar bak aklını başına toplasın ayağını denk alsın dedi ve ben bunu darbe 

yapılacak şeklinde algıladım ben de Erbakan'a bunu ilettim hocam da o zaman sen dedi kendi 

kulağınla mı duydun hayır dedim askerlerden duymadım ben bunu, onun üstüne Süleyman bey de 

dedi ki kendi kulağınla duymadıysan Süleyman bey bizi korkutuyor olabilir dedi böyle bir konuşma 

geçti aramızda” şeklindeki sözlerinin cebir ve şiddet kullanıldığına dair deliller arasında 

gösterilmiştir. 

 

Tanığın  en önemli beyanı, mahkeme başkanı Mustafa Yiğitsoy’un tanığa sorduğu ilk 

soruya verdiği cevaptır. ( G.K.s. 2782 (87. celse çözüm tutanağı syf. 2); 

 

“Mahkeme Başkanı; “Sanıklardan veya silahlı kuvvetlerin içerisinden bu bir postmodern 

darbedir diye bir açıklama duydunuz mu? (…) hükümeti yönetenler başta Başbakan olmak üzere 

size paylaştığı işte silahlı kuvvetlerin hükümeti devirmeye yönelik veya cebir şiddet tehditle 

gitmelerine yönelik bir açıklamaları oldu mu duyumunuz oldu mu onu özellikle sormak 

istiyorum. "  

 

Tanık İlnur Çevik; “BÖYLE BİR DUYUMUMUZ OLMADI EFENDİM. KESİNKEZ BÖYLE BİR 

DUYUMUMUZ OLMADI.” 
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Tanık, ifadesinin en başında, hükümeti yönetenler ve başta Başbakan olmak üzere silahlı 

kuvvetlerin hükümeti CEBİR, ŞİDDET, TEHDİTLE DEVİRMEYE YÖNELİK TANIKLA PAYLAŞTIKLARI BİR 

AÇIKLAMALARININ OLMADIĞINI KESİNKES BEYAN ETMİŞTİR. Mahkeme başkanının doğrudan 

sorusuna ilişkin tanığın bu beyanına rağmen, atılı suça ilişkin yönlendirmesi ile alınan tanığın 

yönlendirilmiş çelişkili ve yalan beyanlarını dayanak alması hukuk dışıdır.  

 

Tanıkla ilgili diğer önemli husus ise, mahkeme başakanı Mustafa Yiğitsoy’un, tanığın  

yukarıdaki “KESİNKEZ BÖYLE BİR DUYUMUM OLMADI” ifadesinden sonra  tanığı yönlendirmesi 

ve tanık ifadesinde bulunmayan kısımları kendisinin isim vererek tamamlayıp, açıklamakla  

“SÖYLEDİN DEĞİL Mİ” şeklinde teyit etirme çabasıdır;  

 

Tanık mahkemedeki ifadesini tamamlayıp, soru cevap kısmına geçilinceye kadar, anlattığı 

hikayelerde hiçbir isim belirtmemiş,Genelkurmay Başkanlığında kendisine söylendiğini iddia ettiği 

ifadelerin kim tarafından söylendiğini açıkça beyan etmemiştir. Tanığın mahkemedeki beyanı, 

“dediler “ “dediler ki” şeklinde genel soyut ifadelerle devam etmiştir.  

 

Ancak, tanık yukarıda belirtilen ifadeleri, Erol Özkasnak’tan duyduğunu beyan etmediği ve 

“dediler” dediler ki” şeklinde anlatımı olduğu halde, mahkeme başkanı Mustafa Yiğitsoy oldukça 

endişeli bir tavırla, bir anda tanığa, “Erol Özkasnak biz darbe yapacaktık ancak Amerikalılar 

engel oldu, söylediğiniz değil mi” şeklinde yönlendiren, ne söylemesi gerektiği konusunda açık 

işaret veren, sanki tanığın ifade ettiği bir şeyi teyit ettirir gibi sanık ismi vererek  sorusunu 

maksatlı olarak tanığa sormuştur. Yukarıdaki ifade tanığın değil, Mustafa Yiğitsoy’un tanığa 

“unuttun hadi bunu da söyle” der gibi söylettiği, kendi ifadesidir.  

 

Oysa ki, tanık bu ifadeleri Erol Özkasnak’tan duyduğunu kesinlikle beyan etmemiştir. 

Tanığın, yazı, röportaj ya da haberlerinde,  bu ifadeyi Erol Özkasnak’ın kendisine söylediğine dair 

bu güne kadar hiçbir beyanı yoktur. Mahkeme başkanı Mustafa Yiğitsoy’un tanığa yönelttiği bu 

soru,  87. celse tutanağında bulunmasına rağmen, gerekçeli kararda gizlenmiştir.  

 

Tanık beyanında E.Özkasnak ismini telaffuz etmediği halde mahkeme başkanının “Erol 

Özkasnak….söylediniz değil mi” şeklindeki tanığı yönlendiren bu sorusu, davanın önceden 

kurgulandığını,  yalancı tanıklar ve sahte belgelerle sadece  gerekçeler yaratılmaya çalışıldığını 

açıklamaktadır.  

 

Tanık, bizzat kendi beyanlarına göre; 28 Şubat sürecine muhalif,  siyaseten karşı ve çalıştığı 

gazetede bu yönde yazı kaleme alan bir kişidir. Ancak, yine o dönemde, kendi ifadesine göre, 

sürekli Genelkurmay Başkanlığına girip, kimin ne dediğini bildiğini, üst düzey özel görüşmeler 

yaptığını da iddia etmektedir. Tanık zaman zaman, her ne kadar farklı şeyler söylese de, 

akreditasyon verilen bir kişidir. Tanık, o dönemde “Genelkurmaydan gazetelere manşetler ve 

yazılacak haberler faks ile gönderiliyordu” diyecek kadar beyanlarını iftiraya vardırmış,  ancak 

somut sorular karşısında tek bir manşet ya da haberi açıklayamamış, hatta çelişkisi ortaya 

dökülünce, bu faksları  bilmediğini ve kendisinin bizzat görmediğini (öyle tahmin ettiğini) de 

beyan etmiştir. Bu tanık, hem o dönemin, hem de bu dönemin, gazeteci görüntüsündeki 

manipülatör siyasi bir aktörüdür.  Çelişkileri ile neye tanık olduğu anlaşılamayan tanığın, diğer 

beyanlarında olduğu gibi, bu beyanındaki  çelişkileri ve bariz yalanı da somut biçimde  ortaya 
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çıkmıştır. Tanığın, mahkemedeki her bir ifadesi, dilekçemizde kapsamlı olarak incelenmiş, 

çelişkileri ve yalanları somut ve açık biçimde ortaya konulmuştur.  Bu tanığın anlattığı hiçbir 

hikayeden, cebir-şiddet unsuru çıkamayacağı gibi, gerçek tek bir hikayenin dahi çıkması mümkün 

değildir.  

 

Kaldı ki; bu şahsın anormal ifadelerinin bir an gerçek olduğu kabul edilse dahi, ancak tehdit 

suçuna vücut verebilecektir. Suçun unsurlarının işlendiği başlık altında belirtildiği şekilde, bu 

suçun tehdit ile ve şiddet olmadan işlenebilmesi olanağı kanunen bulunmamaktadır. 

 

Tanık İlnur Çevik’in Postmodern darbe sözünü ilk defa kimden duyduğu ile ilgili açıklamalar 

dilekçemizin “27.S.” maddesinde bulunduğundan,  bu başlık altında irdelenmemiştir.  

 

İ. (3.C.9.) Mehmet Ali Birand'ın hazırlamış olduğu "SON DARBE 28 ŞUBAT" adlı 2012 

tarihinde yayınlanan belgesel ve kitap ile Darbeleri Araştırma Komisyonundaki beyanı (G.K.s. 

3493) : 

Mahkeme gerekçesinde “28 Şubat post-modern bir darbedir. Askerin o güne kadarki tüm 

birikimiyle çok zekice, zaten kullanılmaya hazır bütün mekanizmaları kullanmasıdır. Yani yargısı, 

üniversitesi, medyası, iş adamı, hepsinin çok iyi kullanıldığı bir süreçtir. 

 

Mehmet Ali Birand kitabında rahmetli Erbakan ile yapmış olduğu bir görüşmesinde diyor ki 

sayın Çiller bana geldi dedi ki benim partimden 50 tane milletvekili tehdit ediliyor, diyorlar ki o 

milletvekillerime siz kendinize Yassıada’da bir oda hazırlayın buradaki odalarınız sizin 

Yassıada’nızdaki odalarınız olacak şeklindeki Tansu Çiller’in rahmetli Erbakan’a söylemiş 

olduğu bir beyan" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır. 

  

Hüsamettin Cindoruk Mehmet Ali Birand’a vermiş olduğu bir beyanda Genelkurmay 

başkanının ağzından bu cümleyi aktarıyor "BİZ NİZAMİYEDEN GERİ DÖNDÜK" şeklinde beyanda 

bulunduğu anlaşılmıştır.” Demektedir.    

 

Mahkeme Mehmet Ali Birand isimli gazeteciden alıntılar yaparak o dönemde askerin tehlike 

oluşturduğunu, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonunun Raporundan alıntılarla açıklamaya 

çalışmaktadır.   

 

Mahkemelerin olmazsa olmaz niteliklerinin başında tarafsızlıkları gelir. Ancak mahkeme bu 

konuda da tarafsızlığını yitirmiş görülmektedir. Gazeteci Birand ile ilgili olarak aynı raporda, 

gazeteci Rıdvan Akar, Birand’ın basın brifingi sonrasında “Yahu, inanmayacaksınız ama 

gösterilen bütün filmler 32.Gün’de yayınlanan dosyalarda hatta hepimizin “Voice-Over”ını 

orada dinledim, üstelik sesi bile değiştirmemişler” dediğini gizlemiş ve gerekçesine yazmamıştır.   

 

Gazeteci Birand, bu basın brifinginin derleme olduğunu, bilinenlerin ifşası olduğunu beyan 

etmesine rağmen mahkemece değerlendirilmemiştir.  

 

Gazeteci Birand’dan alıntı olarak 28 Şubatın postmodern bir darbe ve zekice tüm 

mekanizmaları, yargı, medya, iş adamı, hepsinin kullanıldığı süreç olduğuna dair beyanlar, 28 
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Şubat sürecinin bir suç değil, toplumun tüm kesimlerinin istediği, politikanın içinde olan ve olması 

gereken süreçler olarak görülmektedir.  

 

Siyasi görüşlerin tamamında, milletvekillerini etkileyerek partilerinden uzaklaştırmak, basını 

kullanarak siyasi görüş oluşturmak, sivil toplum örgütlerini ve meslek kuruluşlarını kullanmak her 

zaman siyasi tarihte sıkça ratlanan bir durumdur. Bu tür siyasi manevraların ise TSK ile bir ilgisi ve 

ilişkisi de yoktur.  

 

Alıntı olarak Çiller’in Erbakan’a söylediği iddia edilen, 50 milletvekilinin tehdit edildiği ve 

Yassıadaya gönderileceklerinden korktuklarına dair beyan ise, duruşmada dinlenilen T.Çiller 

tarafından doğrulanmamıştır. “Kim tehdit edildi” sorusuna verdiği cevapta 2 milletvekilinin 

ismini verebilmiş bunlar da bir an evvel mahkumiyet kararı vermeye odaklanan mahkeme 

tarafından dinlenilmemiştir. 

 

Sayın Cindoruk tarafından söylendiği iddia edilen sözler de ilgilisi tarafından 

doğrulanmamıştır. Bu kişinin kim olduğu, böyle bir söz söyleyip söylemediği belli değildir.  

Mahkeme tarafından da doğrulanmamıştır.  

 

Mehmet Ali Birand’ın bahse konu kitabı; doğruluğu teyit edilmemiş, aksine yeri geldikçe 

gerçekliği reddedilmiş olan, yazarın tamamen kendi algılaması ve yorumlarından, hatta yetersiz 

bilgi ile zanettiklerinden ibaret ve farklı algılamalara açık kendi dünya görüşünü “dedi ki, demiş 

ki” ile tamamlayan, sanıklarla ilgili hiçbir somut belgeye atıf yapılmamış, dedikoduları konu alan, 

gerçekliği belirsiz yazar yorum ve görüşünden ibarettir. Ayrıca, incelemede, kitabın özetlenen 

kısımlarında adı geçen; Sağlık sorunları olan G.E, gazeteci C.A, RP Milletvekili M.K,, Yeni yüzyıl 

gazetesi yazarı A.B., Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni E.Ö, Milliyet Gazetesi Genel Yayın 

Yönetmesi D.S mahkemede tanık olarak dinlenmemiş ve bu kişilere ilişkin “dedi ki”, “demiş ki” 

ler kendilerine sorularak teyit edilmemiştir. 
 

Ayrıca; Mahkemenin sözde cebir-şiddet unsuruna dayanak aldığı Gazeteci M.Ali Birand’ın 

"SON DARBE 28 ŞUBAT" isimli kitabı ile ilgili M.Akşener, T.Çiller ve Mesut Yılmaz’ın  

mahkemedeki beyanlarının da hatırlanmasında yarar vardır;  

 

M.Akşener, T.Çiller ve Mesut Yılmaz’a  kitapta kendilerine ait olduğu belirtilen ifadeler 

okunarak, bu ifadelerin kendilerince söylenip söylenmediği yönündeki sorulara;  

 
Mağdur Meral AKŞENER:  “BUNU YAZAN DA MÜFTERİDİR, ALÇAKTIR, ŞEREFSİZDİR. “Asla ve 

kimse yazmışsa asla böyle bir beyanım yok “ cevabını vermiş,  

 

Katılan Tansu Çiller de:  "HAYIR NE KARADAYI NE DE SAYIN KALEMLİ BENİ ZİYARET ETMEDİ. 

Zaten böyle bir şey mümkün değil çünkü ben Kalemli'yi yakından tanımam. Böyle bir şeyin 

olması için daha yakın bir arkadaşın temas içinde olması gerekir, olmadı yani " demiştir, 

 

Tanık Mesut Yılmaz ise: “Siyasetçilerin bu mesajlar konusunda çok dikkatli olmaları gerekir 

çünkü getiren kişi genellikle mutlaka kendinden bir şeyler katar ona bazen de sizi yanlış 
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yönlendirmek için getirirler onun için onların benim için hiçbir değeri yoktur.” şeklinde kitapta 

yer alan kendilerine atfen söylendiği iddia edilen ifadeleri açık ve sert biçimde yalanlamışlardır 

 

Bir çok söylenti, dedikodu ve çarpıtılmış sözde kaynaklardan alıntılarla oluşturulmuş, kes-

yapıştırmalarla  ve  kitabın satışını artıracak spot cümlelerle hazırlandığı anlaşılan, yazarın kendi 

kişisel beklenti ve menfaatine hizmet eden, belgesel nitelik taşımayan bu kitabının, ciddiye 

alınacak bir gerçekliği yoktur. Yazar yaşamış olsaydı, son darbenin (girişimin) nasıl kurgulandığını 

ve nasıl bir şey olduğunu 15 temmuzda anlama fırsatı da olurdu.  

 

Bu konu dilekçemizin “20.UUU.” maddesinde “Gazeteci yazar Mehmet Ali Birand 'In yazmış 

olduğu ve belgeselini de yaptığı "Son Darbe 28 Şubat" isimli Doğan Yayıncılık tarafından basılan 

kitabın incelenmesi” başlığında açıklanmıştır.  

  

Kaldı ki; kitaptaki alıntıların bir an gerçek olduğu kabul edilse dahi, ancak tehdit suçuna vücut 

verebilecektir. Suçun unsurlarının işlendiği başlık altında belirtildiği şekilde, bu suçun tehdit ile ve 

şiddet olmadan işlenebilmesi olanağı kanunen bulunmamaktadır. 

 

Ayrıca Bakanlar Kurulu üyeleri dışında, hükümet üyesi olmayan kişilerin (milletvekili) 

tehdidi ile bu suçun işlenmesi olanağı da yoktur. 

 

J. (3.C.10.) 54. Türkiye Cumhuriyet hükümeti ortağı ve dönemin DYP milletvekili Hasan 

Ekinci'nin mahkememizde; darbe paranoyası vardı ve eğer bu hükümet İstifa etmemiş olsaydı 

biz daha önceki darbelere benzer bir darbenin olabileceğini düşündüğümüzden dolayı bu 

hükümetin istifa etmesi gerektiğini düşündük şeklinde beyanı (G.K.s. 3494) : 

Mahkemenin manipülatif cümlesi aynen doğru kabul edilde bile, tanığın kişisel görüşlerini 

yansıtan anlamı değiştirilmiş bu ifade, olsa olsa tehdit suçunu oluşturabilecek bir eylem olarak 

iddia edilmiştir.  

 

Ancak, mahkemenin bu ve başkaca birçok tanık ve müştekide yaptığı gibi, sadece 

mahkûmiyette kullanılabilecek bölümleri bağlamından kopartarak, sebep sonuç ilişkisini bozmak 

süretiyle ifadeden çekip alarak gerekçesinde işlediği, sanıklar lehine ve suçun oluşmadığına 

yönelik beyanları hiç irdelemediği görülmektedir. Tanık Hasan Ekinci beyanlarında; o süreçte 

politikanın belirsizlikleri ve politikada neredeyse her zaman geçerli olan karalamaların (bu gün 

dahi) o dönemde de gerçekleştiğini, milletvekili pazarlıklarının ve partiler arasında geçişleri 

anlatmış. Mahkeme ise gerekçesine yazmamıştır. Bu gün bile olabilen, milletvekillerinin partiler 

arasında geçiş yapması, bazı parti veya milletvekilleri hakkında tehdit, hakaret ve uydurma veya 

gerçek haberlerle yıpratmalara siyasette  sıklıkla karşılaşılabilmektedir.  

 

Tanığın söylediklerinin, 28 Şubat sürecinde şiddet unsurunun varlığına işaret etmediği açıktır.   

 
Tanık Hasan Ekinci’nin 28.10.2014 tarihinde mahkemede verdiği beyanları  dilekçemizin 

“27.E.” maddesinde açıklanmıştır. Tanığın, mahkemedeki beyanlarından, iddiayı ıskat eden ilgili 

kısımlarından alıntı aşağıdadır;  
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G.K.s.2288: "İfadenizde şöyle bir beyanda bulundunuz, dediniz ki sayın Erbakan'la anlaştık ya 

siz çekilin ya da siz çekilmezseniz biz 15 Haziran tarihli Meclis Gurup Toplantısında istifamızı 

açıklayacağız. Sizi ve sayın genel başkanınız Tansu Çiller hanımefendiyi böyle bir karar almak 

için asker kanadından bir baskı bir yönlendirme, bu kararı almaya zorlama şeklinde bir 

davranış oldu mu?" şeklindeki soru üzerine;  

 

Tank Hasan Ekinci;  “KESİNLİKLE NE BANA NE DE TANSU ÇİLLER'E BU YAPILMIŞTIR. Hatta 

sayın Erbakan'a 15'inde biz çekileceğiz dediğim şeyi sayın Çiller bile ya çok ileri gittin yani fazla 

şey yaptın, keşke bunu demeseydin yani üzüldü ama ben tecrübemle görüyorum ki toplum gergin 

bunu aşağı çekme görevi ifade ettiğim gibi hükümetindir.” 
 

G.K.s.2285; “ŞİMDİ DARBE MARBE DİYORLAR, DARBEYİ YAŞAYAN BİLİR. Darbenin ne 

olduğunu ben bilirim, 7 yıl yasaklı olduk ve genç bir bakan olarak saat 10’A KADAR BAKANDIK 

SAAT 11’DE DARBE OLDU ONDAN SONRA VATANDAŞ OLDUK DARBE BU. Hükümet düştü şimdi 

bu olayda hükümet yerinde Başbakan yerinde ama olaylar hat safhada burada yaptığımız iş şu 

oldu ben sayın Çiller’e dedim ki; sayın Çiller bu iyiye gitmiyor. Yani çözüm yeri hükümettir, biz 

ya bu işi bir şeye bağlayalım ya seçime gidelim ki seçime gidilemez, niye?Bir koalisyon çıkmış, 

yeni seçimden çıkılmış o parlementodan seçim çıkmaz. Peki hükümet kurulmaya çalıştı, en son 

kurulan hükümet bu.”  

 

G.K.s.2286; “BİR DARBE PARANOYASI YARATILDI. DARBE YOK, DARBE PARANOYASI 

YARATILDI. Toplumda yaratıldı, kurumlarda yaratıldı, heryerde yaratıldı. Ve dolayısıyla böyle 

sıkıntılı bir döneme girdik.” 
 

Mahkemece, cebir-şiddet unsuruna delil gösterilen tanığın ifadesi, tanığın bir kısım 

beyanlarından, çekip alınarak arka arkaya sıralanmış, aradan ifade silinmiş ve farklı bir algı 

yaratacak şekilde kurgulanmıştır. Tanık mahkemedeki beyanında açıkça;  “DARBE YOK” demekte 

ve toplumun her kesiminde yaratılan bir darbe paranoyasından söz etmektedir. BU CÜMLE 

GEREKÇELİ KARARDA YOK EDİLMİŞ, ARKASINA BAŞKA BİR İFADE MONTE EDİLMİŞTİR.  Tanık, 

toplumun her kesiminde oluşturulduğunu düşündüğü bu darbe paranoyasının sorumlusunu da 

TSK OLARAK İŞARET ETMEMEKTEDİR. Aksine,“ŞİMDİ DARBE MARBE DİYORLAR, DARBEYİ 

YAŞAYAN BİLİR. Darbenin ne olduğunu ben bilirim,  10’A KADAR BAKANDIK SAAT 11’DE DARBE 

OLDU ONDAN SONRA VATANDAŞ OLDUK DARBE BU. HÜKÜMET YERİNDE BAŞBAKAN YERİNDE” 

ifadesi ile de, bu yaşananların BİR DARBE OLMADIĞINI ÇOK AÇIK ŞEKİLDE TEYİT ETMEKTEDİR. 

15 Haziranda hükümetten çekilmeyle ilgili grup kararı alınması konusunda, asker kanadından 

“bir baskı bir yönlendirme, bu kararı almaya zorlama şeklinde bir davranış oldu mu?" şeklindeki 

soruya ise; “KESİNLİKLE NE BANA NE DE TANSU ÇİLLER'E BU YAPILMIŞTIR.” cevabı ile bütün 

bunların TSK ile bir ilişkisi olmadığını da ortaya koymuştur. 

 

Tanık Hasan Ekinci’nin mahkemenin iddiasının aksine, atılı suçu ıskat eden diğer 

ifadelerinden alıntı da aşağıdadır;  

 
G.K.s. 2285; “Halbuki irticayla mücadele kararları Milli Güvenlik Kurulunda ilk defa 

alınmıyor. Her Güvenlik Kurulunda mutlaka ya ikinci sırada idi ya üçüncü sırada veya birinci 

sırada. Geçmişte de olmuştur bunlar hep. Her bakanlar kuruluna da tavsiye edilmiştir 
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G.K.s. 2289-90 : “ Erbakan 28 Şubat kararlarını imzalamıştır. İmzaladıktan sonra da Tansu 

hanımla konuşarak yasayla olanları yasa çıkartalım, yönetmeliklerle olacakları da talimat verelim 

denmiştir. Yani bu konuda da mutabakat var. Hayır hiç kimsenin baskısı yok. 
 

G.K.s. 2288; "Asker kanadından, ya da toplumun bir başka kesiminden sayın Çiller'e 

verilmemesi hükümeti kurma görevinin Mesut Yılmaz'a verilmesi konusunda Cumhurbaşkanına 

bir baskı, bir zorlama, bir cebir hissi manevi cebir de olsa böyle bir his siz hissettiniz mi böyle bir 

şey duydunuz mu?"şeklindeki soru üzerine;  

 

HAYIR KESİN Sayın Çiller'in askerlerle o terör mücadelesinden dolayı ilişkileri iyiydi. Onlar da 

seviyordu yani hiç katiyen. Tansu Çiller'e ne söylense bana söyler medyaya verilecekse ne 

yapılacaksa ben yaparım. KESİNLİKLE YOK.” 

 

Mahkemenin, tanık ifadesine istediği sonucu ve anlamı kazandırmak üzere, manipülatif 

ekleme çıkarmalar yaparak, farklı anlamlara yöneltmesi, üstelik anlam ilişkisini bozduğu tanık 

ifadesinden bir de cebir-şiddet unsuru yaratması, mahkemenin kastı ile birlikte, en hafifi ile hukuk 

dışıdır.   

 

K. (3.C.11) Emin Çölaşan’ın “Sakıncalı Gazeteci” isimli kitabında yazanlar (G.K.s. 3494) : 

Bu kitapta yazanlar çeşitli defalar dile getirildiği gibi, TSK’yı hiçbir biçimde ilgilendirmeyen, bir 

takım kirli siyaset oyunlarının o dönemde varlığına işaret etmektedir. Milletvekillerinin parasal 

pazarlıklarla başkaca partiye geçmeleri, bir ihtimalle rüşvet almak ve vermek suçunu oluşturabilir. 

O milletvekillerinin (TSK ile bir ilişkisi bulunmayan) hükümeti düşürme amacıyla da olsa başka 

partiye geçmelerinde yüklenmeye çalışılan suçun unsurları da yoktur. Çünkü yüklenmeye çalışılan 

suç sadece cebir ve şiddet ile işlenebilir. İkna veya rüşvetle işlenmesi söz konusu olamaz. Böyle 

bir amacı kanun koyucu öngörmemiştir.Kanun koyucuya hata izafe edilemeyeceğinden hareketle, 

eğer böyle bir unsur yüklenmeye çalışılan suçta vaz edilmek istenilse idi, “cebir, şiddet ve her 

türlü telkin ile” denilirdi. Bu iddianın içeriğine geçmeden önce, hukuki boyutunu hatırlatmak 

istedik.  

 

Mahkeme,  cebir-şiddet unsuru olarak ileri sürdüğü, kitapta yazanlarla ilgili olarak  gerekçeli 

kararda (s.3494);   

 

“Tansu Çiller'in CIA ajanı olduğu iddası ortaya atılmış, hakkında Genelkurmay Askeri 

Savcılığınca Tansu Çiller’in vatana ihanet suçundan hakkında soruşturma yapılacağına ilişkin 

basın yayın organlarında günlerce yayınlar yapılmıştır. Bununla ilgili olarak gazeteci Emin 

Çölaşan’ın “Sakıncalı Gazeteci” adlı kitabının 7. baskısında;  

 
DYP'den çok üst düzey ancak Tansu Çiller'e karşı olan birinin Tansu Çiller ile ilgili "bu kadın 

CIA ajanı çıktı, bununla ilgili birilerine 400.000 Dolar para verdik, yakında gelecek ve belgeyi 

yayımlamanız için size vereceğiz" dediğini, belgeyi beklediklerini ancak belgenin bir türlü 

gelmediğini, haftalar sonra bir belgenin geldiğini, belgede Çiller'in kod adı olarak "Rose Of 

İstanbul" diye geçtiğini, belgenin düzmece olduğunun ilk bakışta anlaşıldığını, "bu yayınlanmaz, 

başımıza bela alırız" dediğini, sonra bir dergiye verdiklerini, yayımlandığını ancak hiçbir yankı 

bulmadığını, bazı uyanıkların Tansu Çiller'e karşı Demirel de dahil olmak üzere DYP’de bir 
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kesimi güzelce dolandırdıklarını belirtmiştir. Konu ile ilgili olarak 17 Temmuz 1997 tarihli 

Milliyet Gazetesinde, Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın onayı ile askeri savcılığın Tansu Çiller 

hakkında casusluk suçlaması ile soruşturma başlattığı haberine yer verildiği, Tansu Çiller'in 

hükümetten ayrılması için değişik şekillerde tehdit edildiğine ilişkin beyan ve tespitler olduğu 

anlaşılmıştır.”    Demektedir.  

 

Bu ifadeler ve bu ifadelerin geçtiği belirtilen gazeteci Emin Çölaşan’ın “sakıncalı Gazeteci” 

isimli kitabı gerekçeli kararda (s.2729)  “DELİLLER” başlığı altında sayılmamış, yine gerekçeli 

kararda “yazılı ve diğer delillerin değerlendirilmesi” başlığı altında değerlendirmesi yapılmamış,  

BİR ANDA GEREKÇELİ KARARDA CEBİR-ŞİDDET UNSURUNA ENJEKTE EDİLMİŞTİR. TSK, BÇG VE 

SANIKLARLA İLİŞKİSİ SOMUT OLARAK  KURULAMAMIŞ BU SÖZDE DELİLİN  HUKUKİ HİÇ BİR 

ANLAMI YOKTUR 

Ancak anlamlı olan önemli bir ayrıntı vardır; mahkemenin cebir-şiddet unsuru olarak 

gerekçeli karara yazdığı (s.3494) yukarıda yer alan tırnak içindeki ifade,  Müşteki NEVZAT KAŞİF 

TARHAN vekili Av.Namık Kemal Urhan’ın şikayet ve beyanında yer alan ifadenin (G.K.s.2336)  

BİREBİR AYNISIDIR. Mahkeme, avukatın beyanındaki bu ifadeyi / paragrafı aynen kopyalayıp,  

“ANLAŞILMAKTADIR”. “ile biten sonuç cümlesini “ANLAŞILMIŞTIR” şeklinde yazarak bitirmiş, 

ancak bütün bunları nasıl anladığını belirtmeden, TSK VE BÇG YE YAMAYARAK  CEBİR-ŞİDDET 

UNSURU OLARAK SAYMIŞTIR.  

 

Mahkemenin birebir kopyalayarak kullandığı bu ifadeden yola çıkarak önemli bir kanaate 

varmakta mümkündür.  

 

Müşteki avukatı Cüneyt Toraman’ın, mahkemenin karar verdiği gün olan 13 Nisan 2018 saat 

18.26 da NTV Televizyonu canlı yayında; 2009 yılında “28 ŞUBAT DAVASININ, DARBESİNİN 

İDDİANAMESİNİ BEN HAZIRLADIM, TAKSİMDE OTELDE OKUDUK”  itirafı ile iddianamenin FETÖ 

üyesi savcıya hazır olarak verildiği anlaşılmış,  gerekçeli kararda yer alan bu ifadenin birebir 

aynı olmasından, kararda müşteki avukatlarının anlamlı etkisinin olduğu kanaati de 

oluşmuştur. BİR BAŞKA BAŞLIK ALTINDA DA BELİRTTİĞİMİZ GİBİ (Md.36), MAHKEMENİN ADİL 

BİR YARGILAMA YAPTIĞINA İLİŞKİN HİÇ BİR GÜVENİMİZ YOKTUR.  
 

Cebir-şiddet unsuru olarak bu kısımda yer alan anlamsız ifadede; TSK ve BÇG ile ilişkisini 

ortaya koyacak hiçbir unsur yoktur. Ancak, bu ifadelerin doğru olduğunu varsaydığımızda, 

gerekçeli kararda deliller kısmında sayılmamış ve mahkemece incelemesi yapılmamış bu 

anlamsız değerlendirmeden çıkan başka sonuçlar vardır;  

 

T.Çiller’in bir kısım DYP yöneticilerince (kim olduğu belli değil) bir takım iddialar ileri 

sürülerek, basın yolu ile korkutulduğu, sonucunda dolandırıldığı anlaşılmaktadır. O dönemde, 

Selçık Parsadan isimli bir kişinin, 2 Kasım 1995 günü, emekli Orgeneral Necdet Öztorun'un sesini 

taklit ederek, dönemin başbakanı Tansu Çiller'i telefonla arayıp "İstanbul'da emekli subayların 

DYP lehine çalışarak binlerce oy toplayacağı" vaadiyle 'Kemalistler Derneği' için 5.5 milyar lira 

istediği, T.Çiller tarafından hemen ertesi  günü,  Başbakanlık Örtülü Ödeneği'nden kişinin 

hesabına yatırıldığı medyaya yansımıştır. T.Çiller’in ise bu olayla ilgili olarak Yüce Divan'dan 

döndüğü de bilinmektedir. Bu basit dolandırma vakası ortaya çıkmamış olsa idi, T.Çiller 

muhtemelen, asker kişiler üzerinden kurgulanarak dolandırıldığı bu olayı da TSK ya yamayarak, , 

https://www.cnnturk.com/haberleri/istanbul
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kurgu gücünün ulaşabileceği noktalara kadar taşıyıp, muhtemelen gizemli yeni iddialar 

yaratacaktı. M.Ali Birand’da, bilinen son dolandırılma vakasını, son darbe kitabına monte edip 

yeni hikayelerle geliştirme fırsatını yakalamış olacaktı.  

 

Gerekçeli kararda yazılan konuda ise, yine Gnkur Askeri Savcılığınca T.Çiller’hakkında CIA 

casusu olduğu gerekçesi ile soruşturma başlatılacağı haberlerinin yayıldığı, hatta  Gnkur Başkanı 

İ.H.Karadayı’nın bu konuda soruşturma emri verdiği ifade edilmektedir. Bu hikayenin, TSK ile bir 

ilişkisi olmadığı, Parsadan hikayesi ile benzerlik taşıdığı,  bir başka olasılıkla siyasi manevra olduğu 

son derece açıktır.  

 

Öncelikle, yazıda yer aldığı gibi Gnkur Başkanı İ.H.Karadayı tarafından herhangi bir 

soruşturma emri verilmediği, Gnkur Askeri savcılığının bu konuda hiçbir işleminin ve ilgisinin 

bulunmadığı bilinmektedir. Bu konuda mahkemenin bir belgesi de yoktur. Ancak, bu saçma 

hikayenin bir başka saçmalığı daha vardır;  Sivil kişilerin, üstelik bir milletvekilinin, sivil casusluk 

suçlarına bakan yargı makamları, ASKERİ SAVCILIK VE ASKERİ MAHKEMELER DEĞİLDİR.  O 

dönemde de değildi, bu gün de değildir. Bu saçma haberlerin kaynağının TSK olması bu nedenle 

dahi mümkün değildir. Bu anlamsız haberlerin mahrecinin, siyasette aranması gerekir.  Bu tür 

manipülatif haberlerin TSK ve asker şahıslar üzerinden siyasi ve maddi menfaatler elde etmek 

üzere kurgulandığı, yaşanan olaylarla bilinmektedir. Ayrıca, oy devşirmek için, milletin 

vergilerinden tahsis edilen devletin örtülü ödeneğinden para veren bir siyasetçinin, ya da 

rakiplerinin Refah-Yol döneminde, iddia edilen milletvekili pazarlıklarına daha yakın ve yatkın 

olduğu da yaşanarak görülmüştür.    

 

Mahkeme, T.Çiller’in hükümetten ayrılması için bir takım yalan haberlerle üretilmiş 

tehditlerin olduğunu anladığını yazmış, ancak bu tehditlerin TSK ile ilişkisini somut belgesi ile 

ortaya koyamamış ve sanıklarla ilişkilendirememiştir. Kaldı ki, sanıkları ilgilendirmeyen ve 

ilişkilendirilemeyen bu tehditlerin, T.Çiller açısından HİÇ BİR ETKİSİNİN OLMADIĞI, AKSİNE, 

BAŞBAKAN N.ERBAKAN VE T.ÇİLLER  1 HAZİRAN 1997 TARİHİNDE YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI İLE 

BAŞBAKANLIĞIN T.ÇİLLER’E DEVREDİLECEĞİ AÇIKLANMIŞ, 18 HAZİRAN 1997 TARİHLİ İSTİFA 

MEKTUBUNDA DA BAŞBAKANLIĞI T.ÇİLLER’E DEVRETMEK  ÜZERE ANLAŞTIKLARI GEREKÇESİ İLE 

HÜKÜMET İSTİFA ETMİŞ, İSTİFADAN SONRA 21 HAZİRAN 1997 TARİHİNDE YAPTIKLARI BASIN 

AÇIKLAMASINDA DA BAŞBAKANLIĞIN T.ÇİLLER’E DEVRETMEK İSTENDİĞİ AÇIKLANMIŞTIR.   

 

Sonuç olarak,TSK’yı ilgilendirmeyen bu sözde tehditlerin, siyasi ve hukuki bir karşılığı 

olmamış, T.Çiller’in hükümetten ayrılma gibi bir tercih kullanmasına yol açmamış, hatta ısrarla 

başbakanlığın kendisine verilmesi için, dilekçemizde açıkladığımız her türlü siyasi manevrayı da 

yapmıştır. Müşteki avukatlarına, mahkeme heyetine birebir kaynaklık eden bu hikayeleri 

kurgularken, daha akılcı, mantık süzgecinden geçmiş, sebep sonuç ilişkisi bulunan, belge ile ispat 

edilebilir somut hikayeler yazmalarını tavsiye ederiz.   

  

Kaldı ki, zikredilen tehditlerin, o dönem milletvekillerinin siyasi tercihlerinin ve iddia edilen 

pazarlıkların TSK ve BÇG ile bir ilişkisi  de yoktur. Böyle bir  SÖZDE  İLİŞKİ  HİÇ BİR TANIK, SANIK 

İFADESİ YA DA BELGE İLE ORTAYA KONULAMAMIŞTIR.   

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1418 / 1709 
 

 

L. (3.C.12.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın yemeğine 

katılan Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Koksal, irticai faaliyetlerden yakınarak "DYP'nin 

RP'den farkı olmadığı" görüşünü dile getirir. (Arcayürek’ten aktaran Yüksel, s.50) şeklinde 

tespit yapılması (G.K.s. 3494) :  

 

     Öncelikle, mahkemenin “ARCAYÜREKTEN AKTARAN YÜKSEL, 50”  şeklinde atıf yaparak, 

“cebir-şiddet”e sözde delil gösterdiği, sanık Hikmet Köksal’a ait olduğu iddia edilen sözlerin 

geçtiği şey!;  gerekçeli kararda (s.2729) “DELİLLER” başlığı altında sayılmamış, yine gerekçeli 

kararda “yazılı ve diğer delillerin değerlendirilmesi” başlığı altında değerlendirmesi yapılmamış,  

kitap, makale, gazete haberi, biyografi, dedikodu, tez, ihbar, e-posta,  vs. nasıl bir şey olduğu belli 

olmayan, dava klasörlerinde bulunmayan BİR ŞEYDİR. BİR ANDA DEĞİŞİME UĞRATILARAK 

GEREKÇELİ KARARDA CEBİR-ŞİDDET UNSURUNA ENJEKTE EDİLEN BU SÖZDE DELİLİN  HUKUKİ 

HİÇ BİR ANLAMI YOKTUR 

 

Ancak fiilen dosyada bulunmayan, anlamsız bir atıfla tanımlanan, bu sözde delilin tek bir 

anlamı vardır; o da, bu kumpas davasının siyaseten nasıl kotarıldığının, fütursuzca ve hukuk dışı 

bir cesaretle, yargının bir silah gibi kullanılarak hiçbir hukuk usülüne dahi uymaksızın,  akla geldiği 

gibi suç ve delil uydurulduğunun çok açık bir delili olmasıdır.  FÜTURSUZCA DELİL ŞIRINGA EDEN 

BİR MAHKEMEYE GÜVEN DUYMAMIZIN MÜMKÜN OLMADIĞINI BİR KEZ DAHA İFADE ETMEKTE 

YARAR GÖRÜYORUZ.   

 

Cümlede yer alan “Yüksel” denen şahsın kim olduğu, Yüksel isimli şahsın hangi kitabından 

alıntı yapıldığı, Yüksel isimli şahsın Cüneyt Arcayürek’in hangi kitabından aktardığı, yani kimden 

kime ne aktardığı, bu aktarımın nasıl yapıldığı, aktarılan şahsın bu ifadeyi kendisinin mi 

duyduğu, yoksa o da bir başka şahıstan duyduğunu mu aktardığı ve deliller kısmında açık 

olarak sayılmadan mahkemenin cebir-şiddet unsuru başlığı altına nasıl aktarıldığı da belli 

değildir. Ayrıca atıflar mahkemenin yaptığı şekli ile yapılamaz. Atıflarda, sadece isim ve rakam 

(sayfa numarası) yazılamaz. Anlamlı bir atıfta; metnin içinde, soyisim, basım yılı, sayfa numarası 

belirtildikten sonra, kaynakça da, ismin ilk harfi ve soyisim, basım yılı, baskı sayısı, matbaası, 

kitabın adı, şehir gibi bilgiler bulunur. Kaldı ki, mahkemenin bir kaynakçası da olmadığından, 

bütün bu bilgileri metnin içinde bulunmayan bir atıf, kaynağı belli olmayan bir ifade,  

dedikodudan öteye geçmez. YANİ İDDİANIN KAYNAĞI OLAN SÖZDE DELİL AÇIK DEĞİLDİR.  

BELGE DOSYADA YOKTUR. 

 

Esasen, bu anlamsız ifadelere cevap vermek bile anlamsızdır. Ancak, yine de söylememiz 

gerekir ki; bu beyanların doğruluğu kabul edilse dahi, bir suç olduğu ve gerekçeli kararda neden 

yer verildiği anlaşılamamıştır. Eleştiri dışında başka bir anlamı da yoktur.  

 

Bu ifade aynen olduğu şekli ile ifade edildiği (varsayım olarak) kabul edilmiş olsa dahi, 

hiçbir şekilde atılı suç ile ilişkisi olmadığını  öncelikle ifade ederek, mahkemenin “yüksel” atıfı 

ile yazdığı bu aktarılmış ifadenin tam olarak ne anlama geldiği, aktarılan cümlenin ne olduğu, 

hangi cümlenin yazarın (yüksel) yorumu olduğunun ortaya konulması  da gereklidir;  

 

Mahkemenin gerekçeli kararda yazdığı ifade tam olarak; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 

Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın yemeğine katılan Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Koksal, irticai 
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faaliyetlerden yakınarak "DYP'nin RP'den farkı olmadığı" görüşünü dile getirir. (Arcayürek’ten 

aktaran Yüksel, s.50)” şeklindedir. 

 

Bu ifadenin, Arcayürek’ten (hangi kitap olduğu belli değil) tam olarak aktarılan (şeklen 

gözüken) kısmı, tırnak içinde yazılan "DYP'NİN  RP' DEN FARKI OLMADIĞI" cümlesidir.  Bu 

ifadenin dışında Arcayürek’ten tam olarak aktarılan bir cümle yoktur.  Cümlede yer alan, ancak 

tırnak içinde gösterilmeyen “irticai faaliyetlerden yakınarak” cümlesi ise yazar Yüksel’in 

Arcayürek’in kitabına yaptığı yorumdur. Bu ifadenin, tırnak içinde yazılan “DYP'nin RP'den farkı 

olmadığı”  cümlesi ile ilişkili olduğu anlamını taşımaz.  Bu yakınmanın, ne zaman nasıl yapıldığı 

da belli değildir. Ancak, yazar yorumu olan biri tırnaksız, diğeri Arcayürekten alıntı olan 

(zannedilen)tırnak içindeki bu ifade, sanki aralarında birbirinin sebep ve sonucuymuş  gibi  

kaleme alınmış ve yansıtılmıştır.  

 

Bu nedenle, mahkemenin gerekçeli karara, kaynağını belirtmeden, belgesini koymadan 

yazdığı bu cümle;  Hikmet Köksal’ın irticai faaliyetlerden yakınarak ve sadece bu nedenle, yani 

irticai faaliyetler kapsamında iki partinin birbirinden farkı olmadığını ifade ettiği biçiminde 

kesinlikle anlaşılamaz.  

 

Ayrıca, aktarılan sözün esas kaynağı olan gazeteci Cüneyt Arcayürek’in bu ifadeleri kendi 

yazısında hangi biçimde yazdığı, ne ile ilişkilendirdiği, bu sözleri kimden duyduğu ya da kimden 

aktardığı belli değildir. Mahkeme kaynağı ve içeriği belli olmayan, ne anlama geldiği şüpheli 

manipülatif aktarımlarla, cebir-şiddet unsuru yaratmıştır. BU SUÇLAMA VE KARARA DAYANAK 

ALINAN BU  İFADE TAM BİR HUKUK GARABETİDİR.  

 

Bu ifade iddianamede, 61.sayfada (word) “Refah-Yol Hükümeti Dönemi” başlığı altında genel 

anlatım içinde geçen, ancak bir daha ifade edilmeyen arada bir cümledir.  

 

Sanık Hikmet Köksal, iddianamedeki bu ifadenin varlığını fark edip 20.11.2013 tarihli 35. 

Celsesindeki savunmasında; 

“Kara Kuvvetleri Komutanı olarak ordaki birlikler bize bağlıydı denetlemek için birde küçük bir 

tatbikat vardı, orada daha evvel iki yıl görev yaptığım için rahmetli Sayın Rauf Denktaş’ ı 

mekanında ziyaret ettim, ziyarete gittiğimde, Profosör Doktor Sayın Mümtaz Soysal’ da oradaydı, 

olayı hatırlıyorum, konuşmalar esnasında bana Rauf Denktaş bu hükümet nasıl gidiyor, 

uyumlumudur, uyumlu asgari müşterek olmasa uyumlu olamaz, ikisi birbirinden fazla farkı yok 

demişim, hatırlamıyorum demiş olabilirim bunu da bir suç olarak görmüyorum, ben seçme 

seçilme hakkına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, işim askerliktir.” şeklinde ifade etmiştir. 

 

Bu ifadesinden, KKTC CB. Rauf Denktaş’ı ziyarete gittiğini ve Mümtaz Soysal’ın da orada 

olduğunu hatırladığını, ancak söylendiği ifade edilen sözü hatırlamadığını beyan etmiştir.  İrticai 

faaliyetler cümlesini zikretmeden tekrar ettiği bu ifadeyi de suç olarak görmediğini belirtmiştir. 

Bu beyanın dışında,  bu ifadeyi teyit edecek hiçbir beyan, kişi  ve belge  bulunmamaktadır.  

 

Ancak mahkeme, gerekçeli kararda (s.3745) Hikmet Köksal yönünden değerlendirme 

başlığı altında; “…RP'nin, Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması ve YAŞ 

kararlarının yargı denetimine açılması yönündeki yasa değişikliği önerileri tartışmaların odağını 
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oluşturur (Sabah, 17 Aralık 1996) BU ARADA Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı 

Rauf Denktaş'ın yemeğine katılan Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Koksal, irticai faaliyetlerden 

yakınarak "DYP'nin RP'den farkı olmadığı" görüşünü dile getirdiği” şeklinde,  

 

Tam bir manipülasyonla, YAŞ kararları, MSB gibi konuları sıralayarak “BU ARADA” bağlacı ile 

bu sözde ifadeyi yazmıştır. Mahkeme bu manipülatif anlatımı ile Ankara’da sözde bir şeyler 

olurken TAM DA BU ARADA Hikmet Köksal’ın bu sözü söylediği algısını yaratmaya kalkmıştır. 

Ancak mahkemenin atladığı önemli bir konu vardır.MAHKEME, HİKMET KÖKSAL’IN BU ARADA 

SÖYLEDİĞİNİ İFADE ETTİĞİ BU CÜMLELER, O DÖNEMDE HİÇ BİR BASIN ORGANINDA YER 

ALMAMIŞTIR. YANİ DOĞRULUĞU ŞÜPHELİ BU İFADELER HİÇ KİMSEYE BİR İŞARET YA DA MESAJ 

OLARAK GİTMEMİŞTİR. Bu ifadeler Cüneyt Arcayürek’İn yazdığı ve gerekçeli kararda yer aldığı 

şekilden  farklı bir hikaye olarak,  2002 yılında bir kitapta yazılmıştır.  

 

Ayrıca, mahkeme,  “BU ARADA”  ifadesinden ne kast etmek istediğini, bu aranın  “ HANGİ 

ARA” olduğunu  atılı suçla ilişkisi açısından açıklayamamıştır.  

 

Ancak mahkemenin aktarmadığı Cüneyt Arcayürek’in bir kitabından alıntıyı da biz aktarmış 

olalım;  “MGK’nın 27 Ağustos (1996) toplantısında MİT’in dinlettiği bir teyp bandı Erbakan’ın 

yüzünün bembeyaz kesilmesine yol açıyor. Gizlice kaydedilen bantta bir İranlı yetkili, PKK 

yöneticisi Murat Karayılan’a Erbakan’ın Tahran ziyareti sırasında eylemlerine ara vermelerini 

söylüyor. İran’ın PKK’ya destek vermediğini her seferinde savunan Erbakan, bu bandı sessizce 

dinledikten sonra teşekkür ediyor. Tabii, Tahran’da İranlılara “MİT’e MOSSAD ve CIA ile ile 

çalıştığını öne sürerek inanmamak gerektiğini” söyleyen Erbakan’a ulusal istihbarat kurumu 

müthis bir ders veriyor.” (Cüneyt Arcayürek, Geri Gidişe İzin Yok, syf.220, 2003 (1.baskı), Bilgi 

Yayınevi).  

 

Kimin neyi aktardığı belli olmayan aktaran şahısların kitaplarından cümle cımbızlayarak, yeni 

bir tarih ve siddet unsuru yaratmaya çalışan mahkeme, siyasi tarih ve olayların, aktardığı 

cümlelerden ibaret olmadığını, anlaması  gereklidir.  

 

Doğru olduğunu varsaysak dahi, Hikmet Köksal’ın hatırlamadığını beyan ettiği bu ifadeler 

için, en fazla, bir ordu komutanı olarak politik konularda konuşmaması gerekirken konuşması 

eleştirilebilecek bir konu olmanın dışında hukuki bir değeri de bulunmamaktadır.Hikmet 

Köksal’ın böyle bir beyanı varsa bile, bir siyasiyi, siyasi konuşmalarından dolayı alkışlayan asker 

şahıstan daha fazla eleştirilecek yönü de bulunmamaktadır.  

 

M. (3.C.13.) Asker Huzursuz, Bu defa işi silahsız kuvvetler halletsin beyanı (G.K.s. 3495): 

Hürriyet Gazetesi'nde 20 Aralık 1996 günü yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün kaleminden 

"Askerler huzursuz. Silahlı Kuvvetler bir darbe hazırlığı içinde mi?" sorusuna "BU DEFA İŞİ 

SİLAHSIZ KUVVETLER HALLETSİN" yanıtının verildiği belirtilmekte ve bu sözün kaynağı olarak 

merhum Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya gösterilmektedir.  Ancak, mahkeme Ertuğrul 

Özkök’ün bu sözün hikayesini anlattığı ve Güven Erkaya’nın ifadeye ne anlam yüklediğini ve 

devamında neler konuşulduğunu açıklayan beyanınından, TBMM Darbeleri Araştırma raporu 

dosyada bulunmasına rağmen hiç değinmemiştir. Bu husus  dilekçemizin “Tanık beyanlarının 

değerlendirilmesi” ana başlığı altındaki “27.O.” maddesinde bulunmaktadır.  
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 ERTUĞRUL ÖZKÖK TBMM Araştırma Komisyonundaki beyanında (s.6);  “ Silahsız kuvvetler 

manşeti haberini… Şimdi bu haberin hikâyesini size anlatayım, çünkü yazdık da bunları 

defalarca, (…) Şimdi, bu haberin hikâyesi de şöyle: Sayın Güven Erkaya dönemin Deniz Kuvvetleri 

Komutanı hastaydı. Hürriyetin Ankara temsilcisi Sedat Ergin’le daha önce Ankara’da benim 

temsilci yardımcım olan Nurcan Akad ziyarete gittiler  (…) Güven Erkaya da bir takım sözler 

söylemiş, bunu anlattılar bana. “Ben bunu yazayım.” dedim.  Şimdi size müsaadenizle sadece 

yazının girişini okuyorum, sadece girişini: “Konuşan üst düzey bir komutan, tarih 18 Aralık 

Çarşamba, konu: Son günlerde Ankara kulislerinde yayılan hatta yurt dışına kadar ulaşan 

söylentiler, ‘Asker huzursuz.’ Böyle olunca kulislerdeki şu soru akla geliyor: ‘Silahlı kuvvetler bir 

darbe hazırlığı içinde mi?’ Sorulabilecek en katı şekliyle soruyu soruyoruz. Üst düzey komutan 

hafifçe gülüyor ve şu cevabı veriyor: ‘BU DEFA İŞİ SİLAHSIZ KUVVETLER HALLETSİN.’ -tırnak 

içinde bunlar- ‘Bu defa’ vurgusundan kastettiği şey açık, 12 Eylülden önceki durumu kastediyor. 

Arkasından devam ediyor:  

 

‘Toplum büyük bir atalet içinde, herkeste, işler çok kötüye giderse nasılsa Silahlı Kuvvetler 

bu işi çözer rahatlığı var. Ana Muhalefet Partisi Başkanı bile bu havada. Ama siyasi sorunların 

çözümünü Silahlı Kuvvetlerden beklememek gerekir. ÖYLEYSE ADRES KİM? SİVİL GÜÇLER, 

MİLLETVEKİLLERİ, MECLİS… BİR DAHA TEKRAR EDİYORUM: SİVİL GÜÇLER, MİLLETVEKİLLERİ, 

MECLİS YANİ BİR TOPLUMDAKİ DEMOKRASİNİN, ÇOĞULCU DEMOKRASİNİN TEMEL UNSURLARI. 

Bu güçler bu platformlarda çözüm aramalı, bu defa işi silahsız kuvvetler halletmeli. ÜLKEDE 

SORUN VAR AMA BUNUN ÇÖZÜMÜNÜ BİZDEN BEKLEMEYİN.’ Şimdi, ben bunları duyunca -ben 

bunları size bütün kalbimle söylüyorum, bütün kalbimle söylüyorum- bir askerin ağzından 

duymaktan dolayı mutlu oldum.”  Şeklindedir.  

 

Bu sözün dahi mahkûmiyette kullanılması, mahkemenin suçun unsurlarını bilmediğinin 

ayrı bir göstergesidir.  

 

Mahkûmiyette kullanılan söz “bu defa işi silahsız kuvvetler halletsin” sözüdür. Bu sözün tek 

bir anlamı vardır. O da,  Ertuğrul Özkök’ün org.Güven Erkaya’nın beyanını aynen aktardığı 

TBMM komisyonu raporunda yazılı olduğu şekilde;  silahlı kuvvetler darbe yapmayacak, siyasi 

sorunların çözümü Silahlı Kuvvetlerde değildir. MİLLETVEKİLLERİ, MECLİS YANİ BİR 

TOPLUMDAKİ DEMOKRASİNİN, ÇOĞULCU DEMOKRASİNİN TEMEL UNSURLARI kişi, kurum ve 

kuruluşlar siyasi sorunların çözümünü bu platformlarda aramalıdır.  

 

MAHKEME, TBMM KOMİSYON RAPORU DOSYADA BULUNMASINA RAĞMEN BU İFADELERİ 

GİZLEMİŞTİR. BU AÇIK BİR KASITTIR.  

 

Siyasetin içinde olan basın, sivil toplum kuruluşları, yabancı misyonların ve bunların dışında 

kirli ancak suç olmayan yolların kullanılması hem silahlı kuvvetlerin dışında hem de bir suça vücut 

vermemektedir. Bir kuvvet komutanının “TSK darbe yapmayacak” demesini, ÜSTELİK 

DEVAMINDAKİ İFADELERİ DE GİZLEYEREK, tam tersine TSK darbe içindedir şeklinde, mantık 

kuralları da ihlal edilerek gerekçe yapılabilmektedir.  
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Bu süreçte varsa silahsız kuvvetlerin bir rolü ve iddia edildiği gibi suç oluşturuyor ise suç 

duyurusunda bulunmak veya olduğu söylenen soruşturmanın akıbetini sormak her zaman 

olanaklıdır. Bu konu da TSK nın ilgi ve ilişki alanı dışındadır.   

 

Gerekçede artık pes dedirtecek şekilde “askerler, hükümetin demokratik kitle örgütlerinin 

baskısıyla demokratik yollardan gitmesini isteklerini sesli bir biçimde dile getirmektedir”  sözü 

de şiddet unsurlarından biri olarak gösterilmektedir.  

 

Bir hükümetin demokratik yollardan gitmesini istemek nasıl suç oluyor ? sorusunun 

cevabını mahkeme heyeti vermek zorundadır. Eğer bu (demokratik yoldan hükümetin gitmesini 

istemek) suç oluyor ise, demokratik olmayan yollarla gitmesini istemek de suç olmayacaktır ki, 

mahkemenin bu önermesinin yanlışlığı bu açıdan da tutarsızdır.  Bir şeyler yazmak, suç vardır gibi 

göstermek adına, insan aklıyla alay eden mahkeme bu sözlerin bile şiddet içerdiğini 

söyleyebilmiştir. 

 

Demokratik rejimlerde sivil toplum örgütlerinin anayasal hak ve özgürlükleri dilekçemizin  

“28 Şubat döneminde irticai tehdide TBMM, Basın, Sivil Toplum Örgütleri ve Diğer Sivil 

Kuruluşların Tepkileri” başlıklı “16. F.”maddesinde açıklanmıştır. 

 

Mahkemenin Güven Erkaya konusunda yanlı tutumu bir takım beyanlara hiç itibar etmemesi, 

değerlendirmeye bile almamasından da anlaşılmaktadır.  

 

Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya tarafından “Toplum, büyük bir atalet içindedir. 

Herkeste; işler çok daha kötüye giderse, nasılsa Silahlı Kuvvetler bu işi çözer rahatlığı var… Ana 

Muhalefet Partisi Başkanı bile bu havada. Ama siyasi sorunların çözümünü de Silahlı 

Kuvvetlerden beklememek gerekir… Bu defa işi silahsız kuvvetler halletmeli... Sivil güçler, 

milletvekilleri, Meclis. Çözümü bu güçlerde, bu platformlarda aramalı’’ sözlerinin söylendiği 

kasıtla mahkeme tarafından görmezden gelinmektedir.  

 

Mahkemede tanık olarak ifade veren Ahmet Mesut Yılmaz, Güven Erkaya’nın kendisine;   

 

“bunlar (bunlar dedi bunlardan kastı bizden önceki hükümetti yani Refah partisi ile Doğruyol 

partisi hükümetiydi) bizim hakikaten darbe yapabileceğimizi düşünüyorlar dedi bu çağda bunu 

yapabilecek kadar ilkel insan mıyız biz dedi bu çağda bir darbe yapılabilir mi dedi biz sadece 

ülkenin sadece yanlış gidişi konusunda kamuoyunu uyarmak istiyoruz o kadar”  dediğini yeminli 

beyanında anlatmaktadır. Güven Erkaya’nın TSK’nin hükümeti devirme gibi bir girişim içinde 

olmadığının net göstergesi bu ifade iken, başkaca ifadelerinden seçilerek gerekçeye konulan 

ifadelerle mahkeme suç delili yaratmıştır.  

 

N. (3.C.14.) Postmodern Darbe Beyanları (G.K.s. 3495): 

Bu söz, 28 Şubat sürecinde çok kullanılan bir söz olduğundan konu dilekçemizin  “17.E.” ve 

“29.C.” maddelerinde irdelenmiştir.  
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O. (3.C.15.) Demokrasiye Balans Ayarı sözleri(G.K.s. 3495): 

  

Bu sözler de 28 Şubat sürecinde suçlama olarak kullanılan sözler olarak tarihteki yerini 

almıştır. Önemine atfen dilekçemizin “17.C.” maddesinde irdelenmiştir.  

    

P. (3.C.16.) Osman Özbek’in 17 Nisan 1997 tarihindeki sözleri, bu sözlerle ilgili Kara 

Kuvvetleri Komutanı Hikmet Koksal'in beyanı ve verilen takipsizlik kararı (G.K.s. 3495): 

Bu sözleri sarf eden kişinin sanıklar arasında olmaması, bu sözlere karşı Hikmet Köksal’ın 

beyanlarının da yüklenmeye çalışılan suçla irtibatı bulunmamaktadır.  

 

Hikmet Köksal bu sözleri sarf eden J.Gn.K.lığı personeli olan Osman Özbek’in amiri, 

değildir. Hakkında resen soruşturma başlatamaz.  Dolayısı ile onun “Hiç kimsenin ağzına fermuar 

dikecek halimiz yok" şeklindeki açıklaması (eğer var ise) bir ihmal veya suç teşkil etmemektedir. 

  

Bu sözlerin söylendiği yer ve yöneldiği kişi dikkate alındığında, askeri bir hizmetin sırasında 

işlenmeyen bu hakaretin Cumhuriyet Savcılıklarınca soruşturulması gerektiği açıktır. Zamanında 

başlatılmayan adli soruşturma bu gün, sanıkların karşısına hükümeti cebren devirme suçu olarak 

çıkarılmaktadır. Gerekçede bu eylem hakkında takipsizlik kararı verildiği de belirtilmiştir. Eğer 

bu eylemin suç olduğu düşünüyor idi ise, verilen takipsizlik kararlarını kaldırmada MAHİR olan, 

adli süreci yürütenlerin bu takipsizlik kararını kaldırmaları gerekirken, yapmadıkları da gözden 

uzak tutulmamalıdır. 

 

Q. (3.C.17.) 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adalet Bakanı mağdur Şevket Kazan'ın 

03.10.2012 tarihli beyanında 1996 Yılı Aralık ayı sonunda Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 

TSK yetkililerinin birinci tehdit irtica olsun diye baskı yaptıkları yönündeki beyanları (G.K.s. 

3495):  

Aralık 1996 MGK toplantısında irtica tehdidinin ilk sıraya alınması için baskı yapıldığı, 

başkaca hiçbir tanık tarafından doğrulanmamıştır. Adalet Bakanı Milli Güvenlik Kurulunun bir 

üyesi değildir. Adalet Bakanının Aralık 1996 MGK toplatısında ne görüşüldüğü konusunda, MGK 

tarafından alınan bir kararla açıklananların dışında bir bilgisinin olması da mümkün değildir. Bu 

yönde dosyada bir belge de yoktur. Kaldı ki, anayasada sayılan MGK üyelerinin, anayasal görevleri 

gereği  Milli Güvenliği ilgilendiren bir konuda teklifte bulunması da tabidir.   

 

Oybirliği ile alınan karar sonrasında ve yıllar sonra o toplantılara Anayasa gereği 

katılamayan bir Adalet Bakanının beyanlarının doğruluğu tartışılmalı, 1996 yılı Aralık ayı 

sonunda yapılan MGK toplantısına katılanlarca doğrulaması da yapılmalıdır. 

 

Bunun dışında, irticanın bir tehdit olarak Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde yer alması yıllar 

önce (1972) zaten gerçekleşmiş, dava sanıklarına yüklenemeyecek bir kararla olmuştur.  irtica 

tehdidi, bölücü tehdit (PKK ve eş değerleri) ile birlikte ilk sıraya alınması Kasım 1997 tarihli 

MGK kararı ile Bakanlar kuruluna tavsiye edilmiş ve Aralık 1997 tarihinde Bakanlar Kurulunca 

karar altına alınarak güncellenen MGSB de yer almış,  bölücü tehditle (PKK)  ile eşit ve birinci 

sıraya yükseltilmiştir. 
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İrtica tehdidinin bölücü unsurlarla birlikte eşit ve ilk sıraya alınması, BAKANLAR 

KURULUNCA ARALIK 1997 TARİHİNDE KARAR ALTINA ALINDIĞINDAN, ADALET BAKANI ŞEVKET 

KAZAN’IN,  TSK YETKİLİLERİNİN  ARALIK 1996 MGK TOPLANTISINDA, YANİ TAM BİR YIL ÖNCE 

BU YÖNDE BASKI YAPTIĞI İDDİASI DA GERÇEKLİĞİNİ YİTİRMEKTEDİR.   

 

SONUÇ OLARAK ARALIK 1996 MGK TOPLANTISINDA BÖYLE BİR KARAR ALINMAMIŞ,  

ARALIK 1997 TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARINA  KADAR  BÖYLE BİR KONU BAKANLAR 

KURULUNA TAVSİYE EDİLMEMİŞ,  HATTA DAVA DOSYASINDA NAİP HAKİMLERİN İNCELEMESİ 

BULUNAN 28 ŞUBAT 1997 TARİHLİ MGK TOPLANTISI GÖRÜŞME TUTANAĞINDA DAHİ, İÇ 

TEHDİT SIRALAMASI KONUSUNDA BİR GÖRÜŞME YA DA BASKI YAPILDIĞINA YÖNELİK BİR 

HUSUSUN BULUNMADIĞI DA ANLAŞILMIŞTIR.   

 

Kaldı ki, dilekçemizin ilgili pek çok başlığı altında açıklandığı gibi;  tehdidin MGSB’de kaçıncı 

sırada yer aldığının easen bir önemi de yoktur. Kaçıncı sırada olursa olsun, sayılan tüm 

tehditlerle mücadele esas görevdir. Tehdidin MGSB’de “iç tehdit” olarak tarif edilmesi yeterlidir. 

Kaçıncı sırada olduğunun önemi, bütçe imkanlarının kullanılması ile ilgilidir. 

 
İlgili bölümünde açıklanacağı üzere 1972 yılından buyana MGSB’de iç tehdit olarak tarif 

edilen bir tehdidin, bir Bakanlar Kurulu Kararı olan MGSB’de Aralık 1997 yılında ikinci sıradan 

bölücü ünsurlarla birlikte eşit ve birinci sıraya çekilmesinin nasıl, bir suç veya suç unsuru olduğu 

nasıl ileri sürülebildiği ve üstelik 1996 yılı ile bir ilgisi ve somut sonucu olmadığı halde, Aralık 1996 

MGK toplantısında sözde baskı yapıldığının nasıl söylenebildiği, tarafımızdan da anlaşılmamıştır.  

 

İrticanın öncelikli tehdit olmasından rahatsız olan kişiler tarafından ifade edilecek bu tespit, 

irticanın iç tehdit olmasını istemediği değerlendirilen mahkeme tarafından gerekçe olarak 

yazılabilmiştir.   

 

İrticanın tehdit olduğu, MGSB ile kararlaştırılması, bu belgedeki tehditler ile TSK ve diğer 

kamu kurumlarının istihbarat toplama dahil olmak üzere mücadele etme zorunluluğunun 

bulunduğu, TSK açısından bunun için ayrı bir düzenlemeye veya genelgeye de ihtiyaç olmadığı 

başka bir çok başlık altında incelenmiştir.  

 

R. (3.C.18.) 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adalet Bakanı mağdur Şevket Kazan'ın 

03.10.2012 tarihli beyanı sırasında ibraz ettiği TÜRK-İŞ, TESK, DİSK, TOBB ve TİSK ortak basın 

açıklaması Ankara 21 Mayıs 1997 (G.K.s. 3495): 

Mahkemenin, Sayın Kazan’ın beyanlarında geçen ortak basın açıklamasındaki;  "Tarih halkın 

özlemlerini cevap veremeyen siyasilerin hüsran örnekleri ile doludur... Ülke içinde gerginlik 

yaratan kutsal dini duygularımızı siyasi çıkar malzemesi yaparak halkımızı kamplara bölmeyi 

amaçlayan kişisel ve partisel çıkarlarını ön plana çıkararak ülkemizin hiçbir sorununa çözüm 

getiremeyen bu hükümetin yerine birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek sorunlarımızı çözecek bir 

çözüm hükümetinin iş başına gelmesini bekliyoruz"  sözlerinin hem cebir ve şiddetin unsurları, 

hem sanıklara yüklenen bir eylem olarak gerekçesine yazmıştır. 

Bu basın açıklamasını yapanların tanık olarak dahi dinlenilmediği davada, bu eylemin 

yargılanan sanıklarının eylemi olduğunu anlamak olanaksızdır. Bir an için bu eylemin dava 
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sanıklarının talebi ile ilgili meslek kuruluşları tarafından kaleme alındığı kabul edilse dahi, 

demokratik bir talebin dile getirilmesinden ibaret, içinde şiddet veya cebir unsurları taşımayan 

sözler suç olarak kabul edilemez. 

 

Sadece demokrasiyi içselleştirememiş, kendi görüşü dışındaki siyasi görüşlerin iktidarda 

olmasını istemeyen bir düşüncenin eseri olarak, demokratik bir basın açıklamasının suç teşkil 

edeceği söylenebilir. Mahkeme de aynen böyle yapmış, siyasetin içinde, sıklıkla karşılaşılan, sivil 

toplum örgütlerinin ve meslek kuruluşlarının kullanılmasına tahammül edememiş, dava 

sanıklarının eseri olmayan, o kuruluşların sorumlularını bağlayan bu bildiriyi dava sanıkları ile 

ilişkilendirmeye çalışmıştır.  

 

Mahkemenin demokrasiden uzak, garip, hatta hukuk dışı yaklaşımı karşısında hukuksal bir 

görüşü, AİHM kararını ve Anayasayı  hatırlatmakta yarar görüyoruz;  

 

Ceza hukuku, devletin siyasi rejiminden bağımsız olarak düşünülemez. Resmi ve her türlü 

muhalefeti bastıran bir ideolojiye sahip rejimlerde, ceza hukuku tamamen sistemin bir aleti 

haline getirilmekte ve resmi ideolojiyle çatışan hiçbir faaliyete yaşam hakkı tanınmamaktadır 

(Sancar, Türkan, s.200-201.) Otoriter, teokratik rejimlerde düşünce özgürlüğünden de söz 

edilemez. 

 
1997 yılında yürürlükte bulunan 1982 Anayasası’nda düşünce özgürlüğü ile ilişkili 

maddelerden 25. Maddesi; “Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve 

amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve 

kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz” şeklindeki düzenleme ile, ifade özgürlüğünü 

güvenceye almıştır. 25. madde, düşünce özgürlüğü konusunda herhangi bir sınırlama gerekçesi 

de ön görmemiştir. 
 

AİHM düşünce özgürlüğü konusunda verdiği en önemli kararlardan biri olan olan 

Handyside-İngiltere kararında; düşünce özgürlüğünün demokratik toplumun temel 

dayanaklarından birisi olduğu vurgulanmış ve bu özgürlüğün sadece olağan karşılanan zararsız 

ya da önemsiz görülen bilgiler ve düşüncelerin açıklanması açısından değil, ayrıca devlete ve 

toplumun belli bir kesimine aykırı gelen, onları rahatsız eden, şaşırtıcı ve endişe verici 

düşüncelerin açıklanması açısından da geçerli olduğunu belirtmiştir. 

 

Mahkemeler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların iradeleri İle açıkladığı düşüncelerinin 

HAKLI VE DOĞRU  OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA SOSYOLOJİK VE SİYASİ DEĞERLENDİRMELER 

YAPAMAZLAR.  YARGININ KONUSU BU AÇIKLAMALARIN SUÇ OLUP OLMADIĞI İLE  SINIRLIDIR.   

 

Bu konu dilekçemizin  “28 Şubat döneminde irticai tehdide TBMM, Basın, Sivil Toplum 

Örgütleri ve Diğer Sivil Kuruluşların Tepkileri” başlıklı “16. F.”maddesinde açıklanmıştır.  

 

MAHKEMENİN TSK (YA DA BÇG) İLE HİÇBİR SOMUT VE GEÇERLİ BİR DELİL İLE İLİŞKİSİNİ 

ORTAYA KOYAMADIĞI, toplumun sesi olan sivil toplum örgütlerinin, DEMOKRASİNİN 

VAZGEÇİLMEZ TEMEL DAYANAKLARINDAN OLAN, DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ 
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KULLANMAYA YÖNELİK BEYANLARINI CEBİR-ŞİDDET UNSURUNA DAYANAK ALAN BİR 

MAHKEMENİN, BU İDDİASINA DAHA FAZLA CEVAP VERME İHTİYACINI DA DUYMUYORUZ.     

 

S. (3.C.19.) Katılan Tansu Çiller’in 18.07.2017 tarihli; Şunu bilin ki bir tankın üstünde 

toplarla geçmesi cebir değilse hiçbir şey değildir. Eğer bir Cumhurbaşkanının Başbakanı 

çağırarak darbe geliyor bak asker ayakta demesi bir şiddet ve cebir değilse başka siyasi bir cebir 

zaten yoktur sözleri (G.K.s. 3496): 

Bu sözler sahibinin kişisel görüşleridir ve hukuki de değildir. Bir tankın üstündeki toplarla 

geçmesi cebir, yani manevi cebir (ceza hukuku anlamında tehdit) olarak kabul edilebilir. Yine 

Cumhurbaşkanının Başbakana “darbe geliyor, bak asker ayakta” sözlerinin şiddet ve cebir 

olduğuna dair nitelemesi onun ceza hukuku kavramları ile uzaktan ilgisi olmayan, şiddet de 

içermeyen sözleridir.  Kaldı ki, T.Çiller’in  kendince “SİYASİ CEBİR” olarak tabir ettiği ve siyaseten 

anlayıp yorumladIğı, şiddetin (!)  TCK kapsamında bir karşılığı da yoktur. TCK’NIN KONUSU SİYASİ  

CEBİR DEĞİL, CEBİR VE ŞİDDETİN BİR ARADA BULUNDUĞU FİİLİ VE FİZİKİ EYLEMLERDİR.   

 

T.Çiller’in bilmediği hususlardan birisi de, tankların zaman zaman değil, her zaman üzerinde 

bir sabit topunun bulunmasıdır. Tankı tank yapan üzerindeki sabit topudur. Topu olamayan  tank 

sadece bir iş makinasıdır. Tanklar topsuz olarak (!) herhangi bir eğitime tabi tutulamaz. 

Söküldüğünde hurdaya ayrılır. T.Çiller’in bu zorlama ifadesinden ne anlamak gerektiği de açık 

değildir.  

 

Bu sözlerin T.Çiller tarafından şiddet olarak (ya da siyasi cebir!) tarif edilmesi, gerçekten bu 

sözlerle şiddet bulunduğu anlamına gelmeyecektir. Ceza hukukunda, onun iç dünyasında 

korkması veya dehşete kapılması (!)  dikkate alınacak bir husus değildir. Önemli olan eylemin ceza 

hukuku alanında hangi kanun maddesini ihlal ettiğidir. Siz istediğiniz kadar mağduriyetinizin çok 

olduğunu, çok daha ağır bir suçtan ceza verilmesini isteyen duygularınızla mağduriyetinizi dile 

getirin, ancak eylemin uyduğu suç tipinden cezalandırma yapılabilecektir.  

 

Evladı zarar gören bir annenin, “sen oğlumu korkuttun ama beni de ölümlerden döndürdün” 

diyen bir anneye karşı öldürmeye teşebbüs suçu işlenemeyeceği, sınavda düşük not veren bir 

öğretmenin öğrencisi tarafından tehdit edildiğinde, dehşete kapılarak “korktum, ölüyordum az 

daha” dediğinde, faile öldürmeye teşebbüsten ceza verilemeyeceği gibi bu sözlerle de olsa olsa 

tehdit suçu işlenmiş olacaktır.  

 

Burada tehdit suçunu işlediği belirtilen kişi de dönemin Cumhurbaşkanıdır. Davanın 

sanıkları değildir. Mahkeme de Cumhurbaşkanını yargılama yetkisine sahip değildir.  

 

T. (3.C.20.) 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin başbakan yardımcısı ve dışişleri Bakanı 

katılan Prof.Dr. Tansu Çiller’in 18.07.2017 tarihli beyanı (G.K.s. 3496): 

Aslında T.Çiller’in bu beyanı ceza hukuku anlamında şiddetin olmadığının somut delilidir. 

“Oradaki karşılıklı güven ve saygının nasıl icra edildiğini de iyi bilirim. 28 Şubat döneminde ve 

sürecinde bunun nasıl farklılaştığını size ifade etmek isterim elbette bir bürokratın siyasi iradenin 

emrinde olan silahlı kuvvetlerin herhangi bir şiddeti MGK'da göstermesi mümkün değildir” 

sözleri fiili bir şiddet olmadığını ortaya koymaktadır.  
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Fiili bir şiddet yoktu diyen bir başbakan yardımcısı, dinlenen onlarca tanık varken mahkeme 

sözleri evirip çevirip kıvırarak yüklenmeye çalışılan suçun fiili şiddetle olmasa da aynı katılanların 

beyanlarında geçen psikolojik şiddetle de bu suç işlenebilir dediklerine benzer şekilde vücut 

diliyle de işlenebileceğini söyleyebilmiştir. 

 

 Çiller; “ben Başbakan iken oraya girdiğimde ayağa kalkıştan vücut diline kadar her şey bir 

büyük saygıyı bir büyük Başbakan'ın otoritesini ifade ediyordu her şeyiyle sözel olarak belki bir 

ŞİDDET UYGULANMIYORSA DAHİ vücut diliyle zaman zaman Başbakan gelirken ayağa 

kalkmamaktan başlayarak koltukta kaykılmalar el hareketleri müstehzi gülüşler 

Cumhurbaşkanına verilen bakışlar el hareketleriyle işte bu mudur gibi duruşlar yüzlerdeki alaycı 

ifadeler Başbakan'ın zaman zaman üzülerek ifade ediyorum boncuk boncuk terleyişleri 8,5- 9 saat 

süren ifadeler zaman zaman powerpoint ile 28 Şubat'ta zaman zaman powerpoint ile bizzat 

dönemin başbakanını hedef alan, onun konuşmalarını, onun özel hayatını, onun demeçlerini, 

nokta nokta power point ile istiskal eden, adeta sorgulayan sorgu suale muhatap eden, bütün 

toplantılarına şahit oldum sözel olarak en ufak bir şey belki bulamazsınız ama topyekün 

bambaşka bir şeydi” sözleri de şiddetin varlığı olarak gerekçelendirilmiştir.  

 

Sözün sahibi dahi “SÖZEL OLARAK EN UFAK BİR ŞEY BELKİ BULAMAZSINIZ” demişken ortada 

şiddet vardı-cebir vardı demek cezalandırmaya odaklanmış ve ne şekilde olursa olsun bu davada 

bir kısım sanıkların cezalandırılması gerekir mantığının gerekçelendirilmesi, gerekçe olmayınca da 

gerekçe üretmesidir.   

 

Katılan Tansu Çiller ile ilgili, iddianın tam aksine, atılı suçu iskat eden tanık beyanları ile 

dönemin ilişkili olayları dilekçemizin “27.Q.”,“36.”,”38.P.”,”40.”20.H.”,”20.İ.”,”20.E.” 

maddelerinde kapsamlı olarak açıklanmıştır.  

 

Bir kez daha söylenmesi gerekirse; yüklenmeye çalışılan suç sadece fiili şiddet ile işlenebilir. 

Bunu kanun koyucu düzenlemiştir.  

 

U. (3.C.21.) 16.10.1996 tarihinde Sabah Gazetesindeki internet çıktısındaki haberde Mesut 

Yılmaz'ın açıklamaları (G.K.s. 3496) ve 16.10.1999 tarihli Hürriyet gazetesi internet çıktısındaki 

haberde Anavatan Partisi Milletvekili Yaşar Topçu'nun açıklamaları 

Mahkeme Mesut Yılmaz'ın "devlet safında yer almasaydım ve hükümete girmeseydim 

Pakistan’da olanlar bizimde başımıza gelirdi demokrasi direkten döndü...","o günlerde devlet 

safında yer alarak demokrasinin, rejimin kesintiye uğramasına mani oldum kendimizi feda ettik" 

sözlerini de şiddetin unsuru olarak göstermiştir.  

 

Tanık ifadelerinin değerlendirmesindeki yanlılığında mahkeme, Mesut Yılmaz konusunda en 

üst noktaya ulaşmıştır. Bir internet haberini, tanık olarak dinlenen Mesut Yılmaz’a 

doğrulatmadan, gerçekliğini dahi araştırmadan doğru olarak kabul etmiştir. Bu düşünce 

peşinen ve ne olursa olsun cezalandırma siyasi niyetinin bir yansımasıdır.  

 

Mesut Yılmaz mahkemedeki ifadesinde bu beyanlarından bahsetmediği gibi, o süreçte 

askerlerin fiili bir rolünün olmadığını şiddet veya cebir içeren eylemlerin de olmadığını 

belirtmiştir. Mesut Yılmaz ayrıca “muhatap olduğum hiçbir genelkurmay başkanımızın hiçbir 
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komutanımızın hükümeti devirmek için bir örgüt kurmak bir cunta kurmak veya Türk siyasetine 

yön vermek için böyle bir uğraş içinde olduğuna tanık olmadım”  “hiçbir zaman böyle anti 

demokratik eğilim içinde görmediğim tam tersine her zaman demokrasiye bağlılıklarına şahit 

olduğum değerli komutanların ülkeye bu kadar hizmet etmiş olan komutanların sanık oldukları 

davada tanıklık yapmaktan hicap duyuyorum”  sözlerini de yok sayarak görmezden gelmiştir.  

 

 16.10.1999 tarihli Hürriyet gazetesi internet çıktısındaki haberde Anavatan Partisi 

Milletvekili Yaşar Topçu'nun açıklamaları (G.K.s. 3495): 

Bu kişinin tanık olarak dinlenilmesini reddeden mahkemenin hem eksik soruşturma hem 

de şiddet içermeyen beyanlarını (doğruluğu da kanıtlanamamıştır) cebir ve şiddetin unsuru 

olarak gerekçelendirmesi kabul edilemezdir. Yaşar Topçu isimli milletvekilinin beyanları 

faraziyeden ibarettir. Gerçekleşmesi düşünülen bir eylem nedeniyle (hükümet değişmese idi 

darbe olacaktı) ortada cebir ve şiddet vardır demek ne kadar hukuki olduğu tartışmaya değer  

değildir.  

 

O dönemdeki siyasi yapı hatırlanacak olursa, hükümetin arkasındaki meclis desteği neydi 

diye sorulması gerekir. O süreci günümüze taşıyan kitaplarda belirtildiği gibi, özellikle DYP 

içindeki çeşitli milletvekillerinin başı çektiği istifa dalgaları nedeniyle zaten REFAH-YOL 

hükümetinin meclis aritmetiği içinde istifa etmek ve bir kan değişimi yapması bir zorunluluktu. 

Çoğunluğunu zaten kaybetmiş bir koalisyonu ayakta tutmak için bu istifa ve görevin Tansu Çiller’e 

verilmesinin istenilmesi koalisyon liderleri için en iyi siyasi hamle idi. Ancak siyasi planları veya 

düşündükleri modeli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel kabul etmemiştir. Hükümet kurma 

görevini verdiği siyasi oluşum güvenoyu da almıştır.  

 

Mahkemenin gerekçesinde değinmekten kaçındığı konulardan birisi de budur. 

 

Mahkeme 3.C.21 numaralı başlık devamında, gerekçeli karar sayfa 3497 ve sonrasında, hiçbir 

başlık altında olmadan bir takım gerekçeler üretmeye çalışmıştır. Bu bölümde hangi hukuki 

unsuru açıkladığını belirtmediğinden, önceki maddelerde cebir ve şiddet konusu işlendiğinden, 

maddi olayda cebir ve şiddetin varlığına yönelik bir gerekçe olduğu değerlendirilerek cevap 

verilmiştir 

 

Mahkeme, gerekçesinin bu bölümünde sanıkların emrinde olan birimlerin doğasında var olan 

cebir ve şiddet kullanma yetkisinin verdiği baskı ve korkutuculuğu kullandıklarını belirtmiştir. 

Alıntı yaptığı ve dayandığı karar ise Yargıtay 9. Ceza Dairesinin, 09.10.2013 tarih ve 

2013/9110/12351 sayılı kararıdır. Bu kararın BALYOZ DAVASI olarak kamuoyunda adlandırılan 

dava ile ilgili karar olduğu, sonrasında bu karara karşı Anayasa Mahkemesince verilen İHLAL 

kararı ile ortadan kaldırıldığı ve sanıkların neredeyse tamamının beraatla sonuçlanan yargılama 

süreçleri sonunda aklandığı bilinen bir gerçektir. Ancak mahkeme bozulmuş bir Yargıtay kararına 

dayanmaktan çekinmemektedir.  

 

Ayrıca dayanılan bu Yargıtay kararında TSK mensuplarının (sanıkların) emrinde olan 

birimlerin doğasında olan cebir ve şiddet kullanma yetkisinin verdiği baskı ve korkutuculuğun 

bulunduğu tespiti ise tartışmalıdır ve yapılmamıştır. Dayanılan kararda “başka bir birimde 
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bulunmayan korkutuculuk” kavramından bahsedilmekle birlikte, yukarıda belirtildiği şekilde bir 

başka Yargı kararı ile bozulmuş bu karar tartışmalı olmanın ötesinde doğru da değildir.  

 

TSK dışında elinde silah bulunan birçok kurum vardır ve silahın korkutucu gücü onların da 

elindedir. Bunun dışında yasa dışı olarak elinde silah bulunduran ve korkutucu olarak 

toplumumuzda yer etmiş, basında da gündeme gelen çeşitli mafya gruplarında da bu 

korkutuculuk tabii olduğu şekilde bulunmaktadır.  

 

Mahkemenin dayandığı kararın yanlışlığı aşamalarda bozulmuş olmasından öte, bu kararın 

TSK mensuplarına karşı kurulan KUMPAS DAVALARINDAN birisi olan BALYOZ davasındaki 

kumpasın bir parçası olan Yargıtay üyeleri tarafından verilmiş olmasıdır. Bu Yargıtay üyeleri önce 

meslekten uzaklaştırılmışlar, sonra yargılanmışlar ve mahkum olmuşlardır.  

 

Mahkeme bir FETÖ üyesi tarafından yazılmış iddianameye dayanarak sanıklara ceza 

vermenin dışında, gene bu örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri artık yargı kararı ile 

sabit olan Yargıtay üyelerinin, kumpasın devamı olarak verdikleri, TSK mensuplarının laik ve 

FETÖ karşıtı personelini tasfiye amaçlı Yargıtay ilamını hükmüne dayanak almış, birçok yerinde 

alıntı yaptığını da gizleyerek gerekçesinde kullanmıştır.  

 

“765 sayılı TCK.nın 147. maddesinde hareket unsuru ile ilgili olarak yalnızca ‘cebren’ 

denilerek, suçun cebir ile işlenebileceği kabul edilmiştir. Bu dönemde doktrin ve uygulamada cebir 

kelimesinin ‘violence’ anlamında maddi ve manevi zor kullanma anlamına geldiği ve; maksada 

uygun ve elverişli şekilde şiddet veya tehdit kullanılması olarak anlaşılacağı kabul edilmiştir. 

(Özek, Çetin, Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhine Cürümler, İstanbul 1967, s. 143; Erem, 

TCK Şerhi, 1993, C.II, s. 1067; Gözübüyük Şerhi, 5.B., C.II, s. 171)” gerekçeli karardaki (G.K.s.3497) 

bu bölüm ise  aşağıda da değinileceği üzere bir başka kumpas davasının, sonradan hiçbir 

hükmü kalmayan ve mahkumiyeti de bozulan kararı öncesinde verilmiş esas hakkındaki 

mütalaasından birebir alıntıdır.  

 

İlk bakışta fark edileceği üzere, bir takım Yargıtay kararları veya ceza hukuku kitaplarından 

alıntılardan oluşan gerekçeli kararda, sanıkların eylemleri ile irtibat hiç kurulmamaktadır.  

 

Alıntı yapılmış, neden yapıldığı, alıntı olup olmadığı, hangi eyleme yönelik bir gerekçe 

olduğu belirtilmeden metin gerekçeye aktarılmıştır. Ancak çarpıcı olan değinildiği şekilde, 

mahkemenin FETÖ üyelerinin kumpas amaçlı yazdığı gerekçe, ilam veya mütalaalarına değer 

verdiği, alıntı yaptığını da belirtmeden kullanma konusunda üstün bir maharet gösterdiğidir.   

 

“Anayasa iradesine ve hukuka aykırı bulunan her türlü vasıta ve usülün cebir olabileceğini, 

örneğin devlet kuvvetlerinin suça yönelik iradeye sahip olmalarının veya hükümetin Anayasa 

düzenine aykırı bir kanunun kabul edilmesini sağlamasının, 146. Maddeyi ihlal edeceğini ileri 

sürmüştür ve uygulamada Yassıada Mahkemesi, bazı Milletvekillerinin Anayasal denetim 

görevlerini yapmamalarını dahi, suçun ihlaline neden olduğuna karar vermiştir.( Özek, Çetin, 

Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhine Cürümler, İstanbul 1967, 144, 154) Bu nedenlerle, 

5237 sayılı TCK da yalnızca cebir kelimesi kullanılmayıp, ‘cebir ve şiddet’ ifadesine yer verilmiş 

olmasının, bu tür yorumlara izin vermemek amacına yönelik olduğu açıktır. 
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TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında madde metnindeki ‘cebir veya tehdit’ 

ifadesinin, ‘cebir ve şiddet’ olarak değiştirilmesinin amacı, ‘cebir’ teriminin doktrinde farklı 

yorumlara konu olması dolayısıyla, maddede ‘şiddet’ kavramının yeterince vurgulanmamış 

olduğu düşüncesidir. Başka deyişle, suçun işlenmesinde önemli bir öğe olan ve cebrin ‘maddi 

zorlama’ anlamını karşılayan ‘şiddet’ kavramının açıkça belirtilmesine gerek duyulmuştur. 

Çünkü, endişe edildiği gibi uygulamada şiddet içermeyen davranışların da suç kabul edilmesi 

durumunda kişi özgürlüklerinin aşırı derecede kısıtlanmış olması söz konusu olmaktadır. Bu 

nedenle gerekçede açıklandığı üzere, değişikliğin, özgürlüklerin alanını korumak ve genişletmek 

amacıyla yapıldığı belirtilmiştir. (Osman Yaşar, Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, Yorumlu- 

Uygulamalı, Türk Ceza Kanunu, Şubat 2010, S:1309)” şeklindeki alıntı da bu ceza hukuku 

kitaplarından alıntı değildir (G.K.s.3498).  

 

Mahkeme, burada da bilinçli bir intihal oyunu yapmıştır. O da bu fikirlerin ilgili ceza 

hukuku kitaplarından alındığı değil, aşağıda da değinileceği üzere Ergenekon olarak 

kamuoyunda isimlendirilmiş davanın esas hakkındaki mütalaasından veya bu mütalaanın yer 

aldığı internet sitelerinden birebir alıntıdır. Ama mahkeme bu alıntıdan  hiç bahsetmemektedir. 

Bunun nedeni o ve dayandığı diğer yargı karar ve mütalaalarının aşamalarda kumpas olduğunun 

ortaya çıkmış olmasıdır.  

 
V. MANEVİ UNSUR ; 

 
İrtica Birifingi Mesajlarının 18 Haziran 1997 Öncesi “GİZLİ” Sonrası “HİZMETE ÖZEL” Gizlilik 

Derecesiyle Gönderilmesi ( “Manevi Unsur”un oluşmasına dayanak alınmıştır) ;    
 

Gerekçeli karar syf. 3313, 3463 deki değerlendirme ve syf. 3505 de yer alan “Manevi Unsur” 

değerlendirmesinde; “irtica brifingi” konulu  üretilmiş sahte olduğu açık olan 5 (beş) adet 

mesajdan hükümetin istifa tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden önce gönderilen 2 (iki) 

adedinin “GİZLİ”, bu tarihten sonra gönderilen 3 (üç) adedinin ise “hükümetin istifa etmesinden 

başka bir değişiklik olmadığı zaman dilimine denk geldiği” ve gizlilik derecesinin “HİZMETE 

ÖZEL” e düşürülerek gönderildiğini ve gazete manşetleri ile brifing içeriklerinde İç Hizmet 

Kanunu 35. Madde ve yönetmeliğin 85. Maddesinin de zikredildiğini, uzunca açıkladığı gizlilik 

derecesi konusuna yamayarak, bu mesajların konusu olan “irtica brifingleri” ve “gizlilik 

derecesi” değişikliğinin CEBİR VE ŞİDDET içerikli olduğundan bahisle amaç suçu gerçekleştirmek 

kast ve iradesiyle yapıldığına karar vermiştir.  

 
Açıklamamıza geçmeden önce önemli tespiti tekrar ifade etmekte yarar vardır; FETÖ ÜYESİ 

ADLİ MÜŞAVİRİ M.KÖSE’NİN “ADLİ MÜŞAVİRLİKTE YAPILAN ARAMADA 4 AYRI DOSYADA 

BULDUĞUNU (!)” İDDİA EDEREK 14 MART 2012 TARİHLİ EVRAK EKİNDE GÖNDERDİĞİ SÖZDE 

“İRTİCA BRİFİNGLERİ” KONULU 11 SAYFA MESAJ, RESMİ KAYDI BULUNMAYAN,  FOTOKOPİ VE 

TAHRİF EDİLMİŞ SÖZDE BELGELERDİR.   

 

Bu sözde mesajlar, o dönem TSK  birlik ve karargahlarında iç tehditle ilgili brifinglerin 

verildiğine sözde delil olması, mesajlara monte edilen imza ve isimler ile sanık yaratılması, uygun 

gizlilik dereceleri monte edilerek  FETÖ üyesi savcının  ürettiği ve mahkemenin de katıldığı 

anlamsız ve tutarsız  tespite dayanak olmak üzere KUMPAS OLARAK ÜRETİLMİŞTİR. Bu husus 
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belgesi ile  dilekçemizin “Genelkurmay Tarafından Gönderilen Mesaj Formları” başlığı altındaki 

“20.NNN.” maddesinde açıklanmıştır.   

 
Söz konusu sahte mesajların gerçekliğini kabul ettiğimiz anlamına gelmemek üzere, şeklen 

değerlendirmesinde mesajlar, BRİFİNG İÇERİKLERİYLE İLGİLİ BİR DİREKTİF TAŞIMAYAN, 

PERSONEL İNTİKAL VE LOJİSTİK PROGRAMINI AÇIKLAYAN MESAJLAR OLDUĞU ŞEKLEN 

GÖRÜLMEKTEDİR.    

 
MESAJLARDA, TARİHLERİ BELİRTİLEN (10-11 HAZİRAN 1997 TARİHİNDE YAPILAN 

BRİFİNGLER DIŞINDA)  BRİFİNGLER İLE İLGİLİ HİÇ BİR HABER  BASINDA YER ALMAMIŞTIR.  

 

 Mahkeme, 18 Haziran 1997 tarihi sonrasında gönderildiği şeklen görülen “irtica” brifing 

heyeti intikal ve programına ait mesajlarının gizlilik derecesi ile ilgili değerlendirme yapmasına 

rağmen, bunun sonuçta somut olarak ne anlama geldiğini açıklayamadığı, ancak “hükümet istifa 

etmiş ve TSK için rahatlama dönemi başlamıştır” izlenimi yaratmaya çalıştığı anlaşılan bir takım 

soyut ifadelerle kararın “Manevi Unsuruna” dayanak aradığı anlaşılmaktadır.  

 

Mahkemenin bu konudaki yorumunun birçok maddi ve hukuki hatayı içerdiğini, bu 

değerlendirmenin yapılan zorlama bir değerlendirme olduğu, alıntı yaptığı "GÜVENLİK 

SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNETMELİĞİ”nin gizlilik derecelerini açıklayan 

maddesini (G.K. Syf. 3313) iyi anlamadığını, bu yönetmeliğin TSK’ya uyarlanarak gizlilik 

derecelerinin izah edildiği “TSK Karargah Hizmetleri Yönergesini (MY 75-1(B))” ve mesaj 

içeriklerini incelemeden, o tarihte TSK’ nın icra etmekte olduğu teyakkuz, alarm, sınır ötesi 

harekat, terörle mücadele, birlik intikali gibi faaliyetleri dahi bilmeden soyut değerlendirme ile 

karara esas aldığı anlaşılmaktadır.  

 

Bu hususları açıklayan Yönetmelik ve TSK yönergesinin ilgili kısımlarındaki tanımlamalar,  bu 

mesajlara “GİZLİ” ya da “ HİZMETE ÖZEL” gizlilik derecesinden herhangi birisinin verilmesine tam 

olarak imkân vermekle birlikte, her iki gizlilik derecesinin de ortak özelliği; “Bilmesi gerekenlerin 

dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği” ve “kesinlikle karargâh dışına çıkartılmaması ve 

hizmete yönelik olmasıdır.”   

 

Yani her iki gizlilik dereceli evrak da karargâh dışına çıkartılamaz ve yetkisiz kişilere 

verilemez. Bu yönüyle aralarında hiçbir fark yoktur. Bu iki gizlilik derecesi arasındaki seçim TSK 

nın içinde bulunduğu teyakkuz, alarm seviyesi, sınır ötesi ve öncesi harekât ile sabotaj ihbar ve 

istihbaratına göre değişiklik gösterebilir. Bunun takdiri idarenindir.  Kaldı ki, dilekçemizin 

“20.NNN.” maddesinde de açıklandığı gibi, bu sözde mesajlarında, gizlilik derecesi fark etmeksizin 

MESAJLARIN (GİZLİ VE HİZMETE ÖZEL) KRİPTOLU ÇEKİLDİĞİ ŞEKLEN GÖRÜLMEKTEDİR. TÜM 

MESAJLAR KRİPTOLU KAPALI MESAJLARDIR. AÇIK DEĞİLDİR. MAHKEME BU DURUMUN FARKINDA 

BİLE DEĞİLDİR. 

 

Mahkemenin farkında olmadığı dönemin askeri durumu; 

 

Mahkemenin bu sahte belgelerle ilgili, anlam veremediği ya da kendi siyasi tercihine göre 

değerlendirdiği bu farklılığın, TSK açısından anlamının olduğu, mahkemenin hukuka değil 

varsayıma dayandığı ancak kurumsal ve kamusal bilgi içermediği açıktır. Mahkeme bu hususun 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1432 / 1709 
 

 

gerekçesini niyet okuyarak yorumlamıştır. Kendi anayasal görevi olmayan bir konuda 

mahkeme idari işlemin icrasına yönelik tasarruf ve değerlendirmede bulunamaz. Esas olan bu 

tercihin suç teşkil edip etmediğidir, bunun dışında mahkeme niyet okuyamaz, yerindelik denetimi 

yapamaz. 18 Haziran 1997 öncesi 2 adet mesaj ile, sonrasında gönderildiği şeklen görülen 3 

adet mesajın içeriğinin, devam eden KUZEY IRAK ÇEKİÇ HAREKATI, sabotaj ve terör eylemlerine 

karşı güvenlik tedbirlerinin alınması açısından farklı olduğu, gizlilik derecelerinin farklı olmasının 

ne tarih ne brifing metinleri, ne de hükümetin durumu ile ilişkili olmadığı açıktır. Ancak 

mesajların gizlilik derecesine etki edecek o günlere ait TSK faaliyetleri, ne iddianamede ne de 

gerekçeli kararda hiçbir şekilde yer almamıştır. Bu durum, mahkemenin soyut 

değerlendirmesinin ne derece hukuk ve mantık dışı olduğunu açıklayacak niteliktedir.   

 

Gerekçeli karar da (syf. 3313 ve syf. 3505) (Kls. 1 Syf. 115-125) yer alan 5 adet irtica birifing 

heyeti intikal-güzergâh mesajından; 30 Mayıs 1997 ve 17 Haziran 1997 tarihli iki adedi “GİZLİ”, 20 

Haziran 1997 ve 23 Haziran 1997 (2 adet) tarihli üç adedi ise “HİZMETE ÖZEL” gizlilik derecesine 

sahip olduğu şeklen görülmektedir.   

   

14 Mayıs 1997 tarihinde hükümet direktifi ile sınır içi ve sınır ötesinde 200 bin personelin 

katılımıyla Kıbrıs Barış Harekâtından sonra icra edilmiş en büyük harekât olan, Kuzey Irak’ta PKK 

ya karşı ÇEKİÇ HAREKÂTI BAŞLATILMIŞ, Harekâtta toplam 114 personel şehit düşmüş, toplam 

338 personel ise yaralanmıştır. Bu aşamada alarm seviyesi “Kırmızı” ya yükseltilmiş personel 

intikal mesajlarıda dahil tüm mesajlar “GİZLİ” gizlilik derecesi ile çekilmiş, Kuzey Irak’a ilk giren 

zırhlı birlik unsurlarının bir kısmı 13 Haziran 1997’de K.Irak’tan çekilmeye başlamış ve bir hafta 

süren geri çekilme harekatı sonrasında alarm seviyesi düşürülerek personel intikal mesajları 

“HİZMETE ÖZEL” e çekilmeye başlanmıştır. GENEL UYGULAMA BUDUR. 

 

Bu büyük harekâtın hangi safhalarında hangi mesajların hangi gizlilik derecesinde 

çekileceği kararı harekât icra eden TSK nın yani idarenin takdiridir. Mahkeme idarenin takdir 

hakkı üzerinde yerindelik denetimi yapamaz, niyet okuyamaz. TSK’nın teyakkuz durumu ve 

harekâtın safha ve icrasından bihaber olan mahkeme, TSK ile ilgili en ufak bir bilgi emaresi dahi 

göstermeyen değerlendirmesi siyasi amaçlarına yamayarak kararına esas alamaz.  

 

Kaldı ki,   18 Haziran 1997 zaman diliminde sadece hükümetin istifası olayının meydana 

geldiğini, “hükümetin istifa ettirilmesinden başka bir değişikliğin olmadığı zaman diliminde” 

ifadesiyle, en hafifi ile Türkiye’nin yakın tarihi hakkında hiçbir bilgi ve fikri olamadığını, 114 

askerin şehit düştüğü, sınır öncesi ve sınır ötesinde 200 bin askerin görev aldığı, bir çok ocağa 

şehit acısı düşen büyük bir askeri harekâtı görmezden gelen mahkeme heyeti, tarihin sadece 

siyasi safhalardan ibaret olduğunu sanarak,  hukuku siyasallaştırıp, kararını da zorlama siyasi 

ihtiyaca göre verdiğini göstermiştir. Bu bir hukuk garabeti ve ibret vesikasıdır.  

 

 Bir diğer konu ise; Mahkemenin, hükümetin istifasından başka bir değişikliğin olmadığını 

değerlendirdiği, ancak ÇEKİÇ HAREKATININ SÜRDÜĞÜ 18 Haziran 1997 tarihi öncesinde “GİZLİ” 

olarak gönderilen brifing mesajlarının, hükümetten gizlenmesinin söz konusu olmadığıdır. 30 

Mayıs 1997 tarihli mesajın MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA DA GÖNDERİLDİĞİ VE TENSİP 

İSTENDİĞİ SÖZDE MESAJDA YER ALMAKTADIR. Ancak, mahkeme, mesajın 9’ncu maddesinde 
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yer alan bu husustan kararda ve özellikle suçun manevi unsurunu değerlendirirken söz 

etmemiştir (1 Kls. Syf. 117).  

 

  Mahkemenin belgeyi çarpıtarak kasıtla sanıklar aleyhine yorumlamaktadır. Mahkemenin bu 

değerlendirmesi, hukuka ve mevzuata aykırıdır. Suçun manevi unsurunun dayanağı yoktur.  

 
30 Mayıs 1997 tarihli mesajın 9 maddesi aşağıdadır;  

                              

 
 
 

Mesajların tarih, gizlilik derecesi ve olay/tedbir dökümü aşağıdadır;  
 

 
301700 C MAY 97 (30 Mayıs 1997)                          ALARM TEDBİRİ KIRMIZI 
                      GİZLİ                                                          K.IRAK ÇEKİÇ HAREKATI 
 Milli Savunma Bakanlığından Tensip                                                                                                                                             
                     istendi 
                                                                                                                         
 171700 C HAZ 97 (17Haziran 1997) :                        ALARM TEDBİRİ KIRMIZI                
                      GİZLİ                                                          K.IRAK ÇEKİÇ HAREKATI 
       
201615 C HAZ 97 (20 Haziran 1997)     :         ÇEKİÇ HRK. TEDBİRLERİ KALDIRILDI 
               HİZMETE ÖZEL                      
 
231615 C HAZ 97(9) (23 Haziran 1997) :         ÇEKİÇ HRK. TEDBİRLERİ KALDIRILDI                                                                          
                HİZMETE ÖZEL                          
               Dahili – Karargah                          
                                                                         . 
231615 C HAZ 97 (10) (23 Haziran 1997:        ÇEKİÇ HRK. TEDBİRLERİ KALDIRILDI 
                HİZMETE ÖZEL                           
      Basit İntikal- Ulaşım Hv.K Klığı.                                                                                    
                                                                                     

 

 Bu sözde mesajlarda yapılacağı belirtilen 10-11 Haziran 1997 tarihli brifingler hariç, diğer 

brifingler basına kapalı TSK bünyesindeki brifingler olduğu şeklen anlaşılmaktadır. Mahkemenin 

TSK bünyesinde yapıldığı sözde mesajlarda şeklen görülen bu brifinglerle ilgili gazete 

manşetleri olduğu ifadesi gerçek dışıdır. BU BRİFİNGLERLE İLGİLİ  DOSYADA TEK BİR GAZETE 

MANŞETİ YOKTUR. 

 

 TSK brifinglerine ait olduğu şeklen görülen sözde  mesajlarının çekildiği sıralarda yani 10-

11 Haziran 1997 tarihinde Basın ve Yargı Mensuplarına yapılan brifingler, basına açık ve 

kamuoyunun önünde gerçekleşmiş, Hükümet ve kamuoyu tarafından zaten bilinmektedir. 

Mahkemenin bu tespiti, bu yönüyle de mantık dışıdır.  
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AYRICA MAHKEME KENDİ KARARI İLE ÇELİŞMEKTE, DURUMA GÖRE GEREKÇE 

UYDURMAKTADIR. 

 

        Mahkeme gerekçeli karar syf. 3313, 3463 ve  3505 deki  değerlendirmesinde; “irtica brifingi” 

konulu 5 (beş) adet mesajdan hükümetin istifa tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden önce 

gönderilen 2 (iki) adedinin “GİZLİ”, bu tarihten sonra gönderilen 3 (üç) adedinin ise “hükümetin 

istifa etmesinden başka bir değişiklik olmadığı zaman dilimine denk geldiği” ve gizlilik 

derecesinin “HİZMETE ÖZEL” e düşürülerek gönderildiği ve bunun mantıklı ve hukuki bir 

gerekçesinin olamayacağını  değerlendirmiştir.  

 

 Yani  mahkemenin iddiasına göre 18 Haziran 1997 tarihine kadar faaliyetler gizlenmiş,  

istifa tarihi olan 18 Haziran 1997 tarihinden sonra sözde amaç hasıl olduğu için, gizleme ihtiyacı 

ortadan kalkmış ve bu tarihten sonra çekilen mesajların gizlilik derecesi “HİZMETE ÖZEL’e 

düşürülmüştür. Bunun mantıklı bir gerekçesi de yoktur.  

 

Bu değerlendirmesini unutan  mahkeme bu iddiasının aksine gerekçeli  karar sayfa 2952- 

2953 de yaptığı bir başka değerlendirmesinde ise;  

 

“Anayasa ve yasada teşkilatlanması olmadığı, hükümetin bilgisi dışında kurulup son 

toplantısını 54. Cumhuriyet Hükümetinin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesinden önce 16 

Haziran 1997 tarihinde BATI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI adı altında yaptığı, bu tarihten sonra 

batı çalışma grubu adı altında toplantı yapılmadığı ve toplantının isminin İÇ GÜVENLİK 

TOPLANTISI olarak yer aldığı, hükümetin istifa ettirilmesinden başka değişikliğin olmadığı 

bir dönemde toplantının isminin değiştirilmesinin hukuki ve mantıklı bir gerekçesi 

olamayacağı,” nı iddia etmiştir.  

 

Bu değerlendirmesinde mahkeme 18 Haziran 1997 ye kadar  “BÇG Toplantısı” olarak açıkça 

yazılan sözde toplantıların daha sonra,  İç Güvenlik Toplantısı altında GİZLENEREK yapıldığını 

ifade etmeye çalışmıştır. BU İDDİASI YİNE KENDİSİ İLE ÇELİŞMİŞTİR. (Dilekçemizin 20.FF 

maddesinde açıklanmıştır) 

 

Yani mahkeme  aynı nedenle;  18 Haziran 1997 öncesinde BÇG toplantılarının AÇIK, İrtica 

Brifinglerinin GİZLİ yapıldığını, 18 Haziran 1997 den sonra BÇG toplantılarının  GİZLİ, İrtica 

Brifinglerinin AÇIK yapıldığını iddia etmiştir. Mahkeme kendisi ile çelişki içindedir. Neyi iddia 

ettiğinin, ne sonuca varmak istediğinin farkında değildir. BU İKİ İDDİA AYNI ANDA DOĞRU 

OLAMAZ.   

 

SONUÇ OLARAK;  

 

DURUMA GÖRE GEREKÇE UYDURAN VE  KENDİSİ İLE ÇELİŞEN MAHKEMENİN;  

 

“HÜKÜMETİN İSTİFA ETTİRİLMESİNDEN BAŞKA DEĞİŞİKLİĞİN OLMADIĞI BİR DÖNEMDE” 

TOPLANTININ İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN (BÇG TOPLANTISI YERİNE İÇ GÜVENLİK TOPLANTISI 

OLARAK GİZLENMESİNİN) HUKUKİ VE MANTIKLI BİR GEREKÇESİ OLAMAYACAĞI”NI  İDDİA 

EDERKEN, AYNI MAHKEME BU KEZDE; BRİFİNG MESAJLARININ “HÜKÜMETİN İSTİFA 
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ETMESİNDEN BAŞKA BİR DEĞİŞİKLİK OLMADIĞI ZAMAN DİLİMİNE DENK GELDİĞİ” VE GİZLİLİK 

DERECESİNİN “HİZMETE ÖZEL” E DÜŞÜRÜLEREK GÖNDERİLDİĞİ (AÇIK OLARAK - GİZLENMEDEN) 

VE BUNUN MANTIKLI BİR GEREKÇESİNİN OLAMAYACAĞINI İLERİ SÜRMESİ,   

 

TAM DA BU NEDENLE MANTIK VE HUKUK DIŞIDIR.   

 

ESAS HUKUK DIŞILIK İSE AÇIK DELİLLERE RAĞMEN (Dilekçemiz madde 20.NNN.) 

MAHKEMENİN BU SÖZDE MESAJLARIN SAHTE OLUP OLMADIĞI YÖNÜNDE HİÇBİR 

ARAŞTIRMA YAPMAMIŞ OLMASIDIR.  

 

Ne iddia ettiğinin farkında olmayan mahkemenin bu değelendirmesinin ciddiye alınacak bir 

tarafı da yoktur.   

 
30. (3.D.) İCRA HAREKETLERİNİN BAŞLANGICI OLARAK İDDİA EDİLENLERİN HUKUKİ 

DEĞERLENDİRMESİ 

 
Mahkeme gerekçeli kararın 3501 sayfasında 3D başlığı altında icra hareketlerinin başlangıcını 

açıklamaya çalışmıştır.   

 

Yüklenen suçu tanımlarken “…tanımlanan suçun hareket öğesi olarak ‘cebir ve şiddet’ unsuru 

aranmakta ise de, suçun teşebbüs suçu ve soyut tehlike suçu niteliklerinde olması karşısında…” 

diyerek yargı kararları ile desteklenmeyen, kabul edilemez bir hukuk çarpıtmasına imza atmıştır.  

Bu çatı savunmanın cebir ve şiddet unsurunun değerlendirilip mahkeme kararına cevabın verildiği 

ilgili bölümünde de değinildiği üzere, teşebbüsün de tamamlanmış suç gibi cezalandırıldığı suçlar 

ile soyut tehlike suçlarını karıştırmıştır.  

 

Mahkeme doktrinden alıntı yaparak “…bir fiilin tamamlanmış gibi cezalandırılması için 

teşebbüsün varlığı yeterli olunca, cebir ve şiddetin bilfiil gerçekleştirilmesi gerekli değildir.( Özek, 

Çetin, Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhine Cürümler, İstanbul 1967, 148)” önermesinde 

bulunmaktadır.  

 

Mahkemenin bu bilimsel yayını okumadığını ve içeriğine nüfuz etmediğini 

değerlendirmekteyiz. http://k.ogren-sen.com/oyku/384/index.html?page=151 isimli internet 

sitesinden alıntı yapan mahkeme buradan alıntı yaptığını veya nereden alıntı yaptığını 

söyleyemeyecek kadar kötü niyetlidir. Ancak mahkemenin sanıklara karşı kötü niyeti bu alıntıyı 

belirtmemesinde değil,  ilgili internet sayfasının devamında ve ancak aynı alıntı yapılan yayında 

aynen “…Bunun gibi 309. madde yönünden de, cebir ve tehditle işlenmek suretiyle, icrasına 

başlanılmış olması koşuluyla, cebir veya tehdit ile eylemin icrasına başlanılması zorunlu değildir. 

Başka bir anlatımla, işlenmesi planlanan eylemin içerisinde cebir ve tehdit yer almalı ise de, icra 

başlangıcı için cebir ve tehdidin varlığı zorunlu görülmemelidir. Dolayısıyla cebir ve şiddet, icra 

hareketinin başlangıcında ya da sonrasında gerçekleşebilir. Fakat icranın başlangıcı için cebir ve 

şiddetin işlenmesi zorunlu değil ise de; failin iradesinin cebir ve şiddete yönelik olduğunu ortaya 

koyacak biçimde hareketlerini icraya koymuş olması gereklidir. Örneğin, silahlı bir grubun 

anayasayı ihlal amacıyla hazırlanan plan çerçevesinde yola çıkmış bulunması durumunda, fiilen 

silah kullanılmasa dahi, cebre yönelik iradelerin varlığı ortaya çıkmış demektir. (Özek Çetin, 

http://k.ogren-sen.com/oyku/384/index.html?page=151
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Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksiyonları aleyhine cürümler, İstanbul 1967, S: 158)” denildiğini 

gerekçesine almamıştır.  

 

Esasen bu internet yayını, çöken Ergenekon davasının esas hakkındaki mütalaasının 

yayınlandığı bir sitedir. Bu mütalaayı yazanlar da Nihat Taşkın, Mehmet Ali Pekgüzel ve Murat 

Dalkuş isimli, haklarında FETÖ iltisak ve irtibatı nedeniyle ve bu davayı manipüle ettiklerinden 

bahisle davalar açılan dönemin KUMPAS savcılarıdır.  

 

Mahkemenin sanıklar aleyhine bir hukuki yayından bahsederek gerekçe yazması belki kabul 

edilebilirdi. Ancak mahkeme FETÖ, KUMPAS savcılarının mütalaasını birebir alıntı yapmak 

suretiyle kullanması asla kabul edilemezdir ve mahkeme heyetinin yaklaşımını, kimlerin 

kaleminden faydalandığını, sanıkları mahkûm etmek adına yargı kararları ile çöken bir davanın 

mütalaasından dahi faydalanmaktan çekinmediklerini göstermektedir.  

 

Mahkeme, alıntı yaptığı yayının o bölümünde cebir ve şiddetin bilfiil gerçekleştirilmesine 

gerek yoktur denilmesi sonrasında, bu önermenin nasıl gerçekleşebileceğini açıkladığı devamını 

yok saymıştır. İlgili yayında cebir ve şiddete yönelik olarak cebir ve şiddetle işlenmek suretiyle 

icrasına başlamış olması koşuluyla, cebir veya tehdit ile eylemin icrasına başlanılması zorunlu 

değildir denilerek, başlangıçta cebir ve şiddet ile başlanılmayan eylemin sonrasında cebir ve 

şiddet ile devam etmesi gerektiği açık bir şekilde belirtilmiştir. Yine, aynı yayında failin iradesinin 

cebir ve şiddete yönelik olduğunu ortaya koyacak biçimde hareketlerini icraya koymuş olması 

gerekir denilmiş ve örnekle açıklamıştır. Ancak mahkeme bunu da bilinçli şekilde görmezden 

gelmiştir.  

 

Sanıklara karşı hasmane olduğu tarafımızdan kabul edilen bu yaklaşımın, bir FETÖ savcısı 

tarafından yazılan iddianame denilen şeye itimat edilmesi dışında, yine FETÖ savcıları tarafından 

başka bir kumpas davasının mütalaasına itimat ederek birebir alıntı yapması ve FETÖ 

mensuplarının kumpas eylemlerini benimseyip alıntı yapmasının mahkemeniz tarafından 

korunmayacağına olan inancımız tamdır.  

 

31. (3.E.) ELVERİŞLİLİK UNSURUNUN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ (G.K.s.3503): 

 

Mahkeme gerekçeli kararın 3503 sayfasında 3E başlığı altında elverişlilik unsurunu 

açıklamıştır. Yukarıda ismi verilen internet sitesinden ya da çökmüş bir davanın, FETÖ mensubu 

savcıları tarafından kaleme alınmış mütalaasından alıntılarla doldurduğu bu başlık altında, 

sanıkların eylemlerinin hangisinin hükümeti devirmeye yönelik ve elverişli fiili olduğunu 

açıklaması gerekirken,  mahkeme alıntılarla gerekçesini doldurmuş,  ancak maddi eyleme yönelik 

bir açıklama ve ilişkilendirme yapmamıştır.  

 
Bu başlık altında mahkemenin cezalandırmada kullandığı bir gerekçesi tamamen hukuk 

dışıdır. Sanıkların “önceki emsal eylemleri” diyerek sanki sanıkların daha önce de TC hükümetini 

cebir ve şiddet ile devirme yönünde başkaca eylemleri olduğu şeklinde iftira niteliğinde bir 

beyanda bulunmaktadır. Bilindiği üzere sanıkların geçmişleri araştırılmış ve bu yönde ve başkaca 

suçlarla ilişkili olmadıklarına dair kayıtlar dosyadadır.  
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Bu başlık altında da diğer başlıklarda olduğu şekilde soyut ifadelerle yetinen mahkeme, 

sanıklarla faillerini ve amaç suça etkilerini açıklamamıştır. Sanıkların etki ve gücü, sahip oldukları 

olanaklar diyerek, bunların hangilerinin amaç suçta kullanıldığı, sanıkların görevlerinin ve birlik 

komutanı olup olmadıklarına bakılmaksızın genel ve soyut kavramla bu unsur açıklanmaya 

çalışılmıştır. Bu ise genel gerekçesizlik halidir.  

 

Mahkeme eylemin yer ve zamanı diyerek, bunların da elverişlilik unsurunda kullanmıştır. 

Sanki suçun yazın veya kışın, ocak veya şubat, sabah veya akşam işlenmesinde bir farlılık var gibi 

bir sonuca giden bu gerekçe başta mantık kurallarına terstir. Ayrıca eylemin işlenebileceği yer, 

yöneldiği unsur hükümet olduğundan ve belli olduğundan, elverişlilikte suç yerinin önemi 

bulunmamaktadır. 

 
Mahkeme gerekçesinde (G.K.s.3504) “İcra hareketinin elverişliliği noktasında eylemin tehlike 

doğurmaya elverişliliğinin saptanması için bir eylemin tek başına etkisi değil, faillerin hangi araç, 

gereç, yetki ve olanaklara sahip oldukları, amaca yönelik bir plan, faillerin etki ve gücünün hangi 

boyutlarda bulunduğu, fail sayısı, kim oldukları, hangi olanaklara (silah, para, ekonomik araçlar, 

siyasal ve sosyal güç vb.) sahip bulundukları, eylemin yeri ve zamanı, toplumsal etkileri, önceki 

emsal eylemleri ve geleceğe yönelik olarak amaç suça yönelik ne derecede tehlike yaratabileceği 

amaca yönelik devamı gelebilecek veya taktik eylemler niteliğinde olup olmadığı gibi çeşitli 

etmenler nazara alınmıştır” diyerek elverişlilik unsurunu açıklama gayretindedir.  

 
Ancak bu başlık altında mahkemenin, yazdıklarını somutlaştırmasını, hangi sanığın hangi 

eylemi, gücü ve olanakları, hangi parasal gücü ile bu suçu işlediği, ellerindeki ekonomik araçların 

ne olduğu, hangi ekonomik araçla hangi eylemin gerçekleştirildiği, eylemin toplumda hangi 

tehlikeyi yarattığını somut olarak açıklayamamıştır. Faillerin etki ve gücünün hangi boyutlarda 

bulunduğu denilmiş ancak bu boyutun açıklaması yapılmamıştır.  

 
Faillerin sayısı denilmiş ancak cezalandırılan sanık sayısının 21 olduğu dikkate alındığında çok 

olup olmadığı, çok olması için gerekli rakamın ne olduğu, az faille mi çok faille mi bu suçun 

işlenmesi halinde vahametin artacağı değerlendirilmemiş ve soyut bir beyan olarak ortadadır. 

 
Amaca yönelik devamı gelecek veya taktik eylemler niteliğinde olup olmadığının dikkate 

alındığını söylemiş ama gerçek dışı beyanda bulunmuştur. Sanıkların hangi eyleminin taktik veya 

stratejik olduğu, devamı gelen veya gelecek nitelikte olup olmadığı gerekçenin hiçbir yerinde 

değerlendirilmemiştir. Mahkeme bunu kendi iç dünyalarında kurguladıkları bir şekilde 

değerlendirmiş olsa gerek ki, gerekçenin diğer bölümlerinde de bir açıklama bulunmamaktadır. 

 
Ancak gerekçenin diğer bölümlerinde ve başkaca kumpas davalarında da olduğu şekilde, 

yasal olduğu tartışmalı ve tartışması dahi yapılmayan (CMK 206 gereğince) deliller ortaya 

konulmuş, hiçbir irtibat ortaya konulmadan suç işlenmiştir denilmiştir.  

 
32. (3.F) İLLİYET BAĞININ  HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ: 

 
Mahkeme gerekçeli kararın 3504 sayfasında 3F başlığı altında illiyet bağı kavramını 

açıklamaya çalışmıştır. Ancak bu bölüm incelendiğinde; tamamının gerekçede de belirtilen 

Yargıtay kararının bir bölümü olduğu, tek kelime bu konuda mahkemenin kendi görüşünün 
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bulunmadığı görülmektedir. Böylesine önemli, FETÖ kumpası olan ve somut delillerle kumpas 

olduğu kanıtlanan davada, illiyet bağına yönelik en azından birkaç cümle olması gerekirdi. 

 

Alıntı yapılan karar 15 Temmuz FETÖ hain kalkışması ile ilgili yapılan bir yargılamaya dair 

Yargıtay kararıdır. Bu karardan alınan bölümün maddi yargılama ile nasıl irtibatlandırıldığı 

anlaşılmamaktadır. Muhtemel unutma veya acele ile mahkeme, doktrinden alıntı yapılmış bu 

bölümü kararına almış ancak illiyet bağını açıklamamıştır.  

 
Bu yönü ile bir illiyet bağının var olup olmadığı, sanıkların eylemleri ile sonuç arasında nasıl 

bir irtibat kurulduğu bilgisi gerekçede yer almamıştır. Yani İlliyet bağı konusunda mahkemenin 

gerekçesi GEREKÇESİZDİR. 

 
İlliyet bağı konusu gerekçenin 3I “teşebbüs” başlığında (sayfa 3509) “…sonucu meydana 

geldiği anlaşılmış, suçun eksik veya tam teşebbüs aşamasında kalmayıp, illiyet bağı bulunup ve 

zararlı neticenin meydana gelmesi nedeniyle tamamlandığı mahkememizce kabul edilmiştir” 

denilerek illiyet bağının varlığından bahsedilmekle birlikte neden ve hangi delillerle illiyet bağının 

var olduğunu açıklamaktan uzak olan bu beyan illiyet bağının varlığını ortaya koyamamaktadır.  

 
33. (3.G) MANEVİ UNSURUN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ: 

 
Mahkeme gerekçeli kararın 3504 sayfasında 3G başlığı altında manevi unsuru açıklamaya 

çalışmıştır. Mahkeme yüklenmeye çalışılan suçun yalnızca kasten işlenebildiğini, fiilin icrasına 

başlanması bilinç ve iradesiyle hareket edilmesi halinde manevi unsurun gerçekleştiğini, failin 

cebir ve şiddetle hükûmeti ortadan kaldırma veya kısmen de olsa görevlerini yapmasını 

engellemeye yönelik olarak fiilin icrasına başladığı bilinç ve iradesiyle hareket etmesi durumunda 

suçun manevi öğesinin gerçekleştiğini, suçun oluşması bakımından failin belirli bir saikle hareket 

etmesi aranmadığını söylemektedir.  

 
Bu soyut beyan bizce de kabul edilmektedir. Ancak bu soyut beyanın sanıkların eylemleri ile 

ilişkilendirerek, cezalandırılan sanıklar açısından hangi eylemleri ile cebir ve şiddetle hükümeti 

ortadan kaldırmaya yönelik icra hareketlerine başladıklarını açıklayamamıştır.    

 

O dönemde kıta ve kurumlarda verilen brifinglerin, icrasına dair mesajların gizlilik derecesinin 

18.06.1997 tarihinden sonra GİZLİ’den HİZMETE ÖZEL gizlilik derecesine çevrilmesi ve brifinglerde 

iç hizmet kanununun 35. maddeye ve İç Hizmet Yönetmeliği 85. maddeye yapılan atıflar ve 

brifingler sonrası gazete manşetleri ile sanıkların davranışlarının cebir ve şiddet içerikli olduğu 

belirtilerek manevi unsurun varlığı mahkemece kanıtlanmaya çalışılmaktadır. 

 

Bunlardan mesajların  sahteliği ile mesajların gizlilik derecesinin değişmesi konusu ayrı bir 

başlık altında (md.20.NNN.) irdelendiğinden atıfla yetinilmiştir. Dilekçemizin 20.V maddesinde  bu 

mesajların neden gizlilik derecesinin değiştiği, hükümetin istifası ile gizlilik derecesinin değişmesi 

arasında bir ilişkinin olmadığı açıklanmıştı.  

 

Sözde mesajların gerçekliği ve mesajlarda gizlilik derecesinin neden değiştiği mahkeme 

tarafından Genelkurmay Başkanlığından sorulmamıştır. Kurumsal görüşe göre de hareket etmek 

zorunda olan mahkeme kendince bir değerlendirmede bulunmuş ve dayanaksız 
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değerlendirmesini gerekçe olarak kullanmıştır. Aşağıda da değinileceği üzere, bu brifinglerin 

amacı hükümetin istifası olsa idi, istifadan sonra devam etmesi söz konusu olmazdı.  

 

İlliyet bağı konusunda mahkemenin diğer dayanağı brifinglerde İç Hizmet Kanununun 35 ve 

Yönetmeliğinin 85nci maddelerine yapılan atıflardır.  Kaldı ki, somut delillerle siyasi destekli bir 

FETÖ kumpası olduğunu kanıtladığımız bu davada illiyet bağına yönelik hukuken geçerli hiçbir 

somut tespit de bulunmamaktadır.  

 

Bu brifingler (hem basın ve yargı mensuplarına hem TSK birlik ve kurumlarında verilen) 

yargılama aşamasında sıklıkla gündeme gelmiş ve açıklanmıştır. Dilekçemizin 29/D (3.C.4) başlığı 

altında brifinglerin hangi anlama geldiği, içeriğinde “gerekirse silah kullanırız” sözünün hiç 

geçmediği, dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan tarafından kaleme alınan “Refah Gerçeği” isimli 

kitapta da brifinglerin hükümetin istifası ile ilişkisinin olmadığı açıklanmıştır. 

 

Neredeyse büyük çoğunluğu hükümetin istifasından sonra TSK içinde birlik ve kurumlarda 

personele irticai tehdit konusunda bilgilerini artırmak amacıyla verilen brifinglerin hükümetin 

istifası ile ilişkisinin olmadığı anlaşılmaktadır.  

 

Eğer sanıkların amacı cebir ve şiddet ile hükümeti devirmek olsa idi, istifadan sonra bu 

brifinglere devam etmenin bir anlamı da olmazdı. Bu brifingler irtica konusunda (bir iç tehdit olan 

ve mücadele zorunluluğu bulunan) personelin bilgilendirilmesi amacıyla verilmiştir. Nasıl PKK 

konusunda TSK personeli ve basın ve diğer kuruluşlar, bilgilendirme ve eğitim amaçlı olarak 

brifing veriliyor ise irtica konusunda da bu brifingler verilmiştir.  

 

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Raporunun 1073 üncü sayfasında bu brifinglerle ilgili; 

“211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35 inci maddesi ile TSK İç Hizmet 

Yönetmeliğinin 85/1 maddesinde TSK ne verilen görevler ifade edilmiş, herhangi bir yorum da 

yapılmamıştır.” Denilmiştir. Aynı raporun 1017nci sayfasında da belirtildiği gibi Cumhurbaşkanı 

merhum Süleyman DEMİREL’e sunulan, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Kanunlar ve Kararlar 

Başkanı Kemalettin KAŞİFOĞLU imzalı brifingle ilgili üç maddelik belgede de bu tespit yapılmıştır. 

 

Ne basın ve yargı mensuplarına ne TSK içinde personele bilgilendirme amacıyla yapılan bu 

sunumlarda gerekirse silah kullanırız sözü sarf edilmemiştir. Ancak ülke bütünlüğüne yönelik bir 

tehdit olan siyasi İslam ve irticanın eylemli bir kalkışma ile ülke bütünlüğüne zarar vermesi, yıkıcı 

ve bölücü faaliyetler içine girmesi halinde, gerekirse silah kullanılacağını söylemek kanundan 

kaynaklanan bir hakkın icrası niteliğinde ne tehdit ne cebir eylemi sayılabilir. Nasıl Sayın 

Cumhurbaşkanının, FETÖ hain kalkışması sonrasında FETÖ/PDY’na karşı “İNLERİNE GİRECEĞİZ” 

sözü bir suç olduğu düşünülemeyecek kadar doğru ise, irticai tehdide karşı “gerekirse silah 

kullanırız” sözü de bir suç teşkil etmeyecektir. Kaldı ki bu söz dava sanıkları tarafından 

brifinglerde söylenmemiştir.  

 

Tüm bunların dışında brifinglerde “gerekirse silah kullanırız” sözünün söylendiğini, ısrarla ve 

üzerine basılarak tekrar edildiğini bir an için kabul etsek dahi, bu eylem bir tehdit olarak 

algılanabilecektir. Defalarca açıklandığı üzere, yüklenmeye çalışılan suç “hükümetin CEBİR ve 

ŞİDDET ile hükümetin devrilmesidir”. BU SUÇ TEHDİT İLE İŞLENEMEZ. 
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Mahkemenin manevi unsurun varlığına dair diğer dayanağı brifingler sonrası gazete 

manşetleridir.  

 

Temel ceza hukuku prensiplerinden habersiz olan mahkemenin, cezanın şahsiliğinden 

haberdar olmadığı veya umursamadığı görülmektedir. Varsa bile bu gazete manşetlerinden 

ilgililer sorumludur. Herhangi bir gazeteci tarafından, somut delili ile bu manşetlerin Batı 

Çalışma Grubu veya Genelkurmay tarafından atıldığı veya attırıldığı konusunda beyanda 

bulunulmamıştır.  

 

Bu konudaki tek beyan, tanık İlnur Çelik’in beyanlarında geçen “manşetler Genelkurmay 

tarafından faks ile gönderiliyor, gazeteciler de basıyorlardı” sözleridir. Bu tanığın ne denli yalan ve 

mesnetsiz iddialarda bulunduğu, tanık beyanları başlığında (Md.27.S.) açıklanmıştır. Genelkurmay 

tarafından basın kuruluşlarına o dönem için faks gönderilerek atılacak manşetler dikte edilmiş 

olsa idi, FETÖ savcısı tarafından iddianamesinin en önemli delili olarak yer almıştı. Bu iddia 

dayanaktan uzak, iftira niteliğindedir. Dolayısı ile atılan manşetler, o manşetleri atanları bağlar. 

Daha önce de defalarca söylendiği şekilde 28 Şubat dönemi ile ilgili basın ayağı ile ilgili yürütülen 

soruşturma bir kandırmacadan, siyasi tabanı oyalama taktiğinden, belli kesimlere gözdağı verme 

çabasından ibarettir.  

 

Mahkemenin manevi unsurun varlığına dair son dayanağı ise “sanıkların davranışlarının cebir 

ve şiddet içerikli olduğu” yönündeki beyanıdır.  

 

Hangi sanığın hangi eyleminin cebir ve şiddet içerikli olduğunu ortaya koymadan söylenmiş, 

tarafımızdan da nasıl cevap vereceğimizi bilmediğimiz hayali bir iddia olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 

Yüklenmeye çalışılan suç eylemsizlik ile işlenemeyeceğine göre, sanıkların şiddet içeren 

eylemlerinin mahkeme gerekçesinde sıralanması, görüntüsünün konulması gerekmekte iken 

yapılmamıştır.  Dolayısı ile bu başlık altında var olduğu belirtilen eylem ve davranışın ne olduğu 

mahkeme kararı ile açıklanmadığından, burada da bir GEREKÇESİZLİK söz konusudur.  

 

34. (3. H.) SUÇUN TAMAMLANMASI İDDİASININ HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ  

 
Mahkeme gerekçeli kararın 3505 sayfasında 3H başlığı altında SUÇUN TAMAMLANMASI 

kavramını açıklamaya çalışmıştır.  Gerekçeli kararın 3501nci sayfasında “icra hareketlerinin 

başlangıcı” başlığında olduğu şekilde bu suçu “soyut tehlike suçu olarak açıklayan mahkeme, 

genel suç teorisi ve Yargıtay kararlarını hiçe saymaktadır. TCK 171-180 maddeleri arasında 

düzenlenmiş bu suçların arasına yüklenmeye çalışılan suçu da sokmaktadır.  

 

Başkaca başlık altında bu suçun soyut tehlike suçu olmadığı açıklanmış olduğundan 

tekrarlanmamakla birlikte, suçun konusunun tehlikeye uğratılması halinde tehlike suçu söz 

konusu olabilir ve tehlike suçu denir. Somut ve soyut tehlike suçları olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Soyut tehlike suçlarında kanunda belirtilen hareketlerle suçun oluştuğu ayrıca bir tehlike 

oluşmadığı suçlardır. Bunlar aynı zamanda sırf hareket suçlardır. Teşebbüs sadece kısımlara 

bölünebiliyorsa teşebbüs söz konusu olabilir.   
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Daha açık bir ifade ile ortada fiili bir netice yok ancak korunan hukuki yarar tehlikeye düşmüş 

ise soyut tehlike suçlarından bahsedilecektir. Yüklenen suçun kanunda hükümetin cebir ve şiddet 

ile devrilmesi olduğuna ve tehlikeye düşürülmesi gibi bir kavramın kanun metnine konulmadığına 

göre bu suça soyut tehlike suçu denilmesi olanağı yoktur. Teşebbüsün de tamamlanmış suç gibi 

cezalandırılması suçu tehlike suçu haline getirmeye yetmeyecektir. Kanun koyucunun, bu suçta 

teşebbüsü de tamamlanmış suç gibi cezalandırmak istemesi, korunan hukuki yararın önemi ve 

caydırıcılıktır.  

 

Mahkemenin bu suçun tehlike suçu olarak tanımlamaya çalışması, doktriner bir alıntıya 

dayanmakta ve suçun tamamlanması durumunda cezalandırma olanağının kalmayacağı 

düşüncesiyledir. Ancak doğru değildir. Tabii olduğu şekilde suçun tamamlanması halinde 

anayasayı ihlal edenler açısından bir cezasızlık yasalaştırması yapıldığı tarihsel gelişimde 

görülmekle birlikte, olanaksız da değildir. 12 Eylül olarak adlandırılan davada olduğu şekilde her 

halde bu cezalandırma olanaklı olabilecektir. Bunun dışında suçun tamamlanması sonrasında 

kurulan hükümetlerin hükümeti ortadan kaldıranların isteklerini yerine getirmemesi söz konusu 

olduğunda da aynı durum söz konusu olacaktır. Dolayısı ile mahkemenin kabulü sadece bir 

faraziyedir ve kanuni düzenleme ile desteklenmemektedir.  

 

Mahkemenin bu kabulü en yakın tarihli yargı kararlarına dahi terstir. Ankara Bölge Adliye 

Mahkemesinin 17.05.2019 tarih ve 2018/1412 esas sayılı kararında aynen: “…Suç, bir teşebbüs 

suçu ise de, gerek yargısal kararlarda gerekse, doktrinde duraksamasız biçimde kabul edildiği 

üzere fiilin, hazırlık hareketlerinden çıkıp icra aşamasına ulaşması gerekir. Korunan değerlere 

matuf tehlike oluşturmaya elverişli eylemlerin bu fiil kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle 

suçun bir somut tehlike suçu olduğunun kabulü gerekir…” denilmektedir.  

 

Bir netice suçu olarak kabul edilmesi gerektiği bizce açık olan bu suçun soyut tehlike suçu 

olduğunun kabulü olanağı ise bulunmamaktadır. Ne kanuni düzenleme, ne yargı kararları ile 

desteklenen bir düşünce değildir. Kanuni lafzı netice suçu olarak düzenlenmiş (ki bu sebeple 

teşebbüs de özel bir düzenleme ile cezalandırılır hale getirilmiştir) bu suç somut tehlike suçu 

olarak kabulü belki söz konusu olabilir ise de; soyut tehlike suçu değildir.  

 

Mahkeme cezalandırdığı eylemlerin vahamet arz ettiğini ve icra başlangıcına başlanıldığını 

ortaya koymak ve suçun tamamlandığını söyleyebilmek amacıyla aynen: “…Yargıtay’ın, “…amaç 

suça yönelik olarak vehamet arzeden fiilin icrasına elverişli hareketle başlanıldığı anda icra 

başlangıcının gerçekleşeceğini, bundan önceki planlama gibi davranışların hazırlık hareketi 

olduğunu kabul etmektedir” şeklindeki içtihadından alıntı yapmıştır (9.CD. 25.01.2010, 

2009/11204 - 2010/855). 

 

Bir mahkeme nasıl gerçek dışı beyanda bulunur. Nasıl sadece sanıkları mahkûm etme adına 

somut ve değiştirilemez halde olan bir Yargıtay ilamını değiştirerek gerekçesine alır? Ama bu 

davada mahkeme bahsi geçen Yargıtay ilamını olduğundan farklı şekilde almıştır.  

 

Bahsi geçen kararının ilgili bölümü aynen: “…tanımlanan Anayasa'yı ihlal suçunun 

işlenebilmesi için fail tarafından cebir ve şiddet kullanılması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmak veya bu düzen yerine başka bir düzen 
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getirmek amacıyla silahlı örgüt kurulması yeterli olmayıp, kurulan örgütün amaç suçun 

işlenmesi doğrultusunda ülke genelinde bu amacı gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek 

nitelikte cebir ve şiddet içeren ve ağır suç teşkil eden icra hareketlerine girişmiş olması da 

gerekir…” şeklindedir.  

 

Bu ilamda planlama gibi davranışların hazırlık hareketi olduğunun kabul edildiği yoktur. Bir 

Yargıtay ilamının dahi bu şekilde bozularak gerekçeli karara, sanıkları mahkûm etme adına 

alınması en başta yargı adına VAHİMDİR.  

 

PLANLAMA HAREKETLERİNİN CEZALANDIRILDIĞI DAVALAR, ERGENEKON, BALYOZ, 

CASUSLUK, GENERALLERE SUİKAST, İNTERNET ANDICI GİBİ FETÖ KUMPAS DAVALARI İDİ. 

Mahkeme de bu davaların gerekçelerini benimsemiş olacak ki bu Yargıtay ilamını değiştirerek 

planlama hareketlerini icra hareketleri olarak tanımlama gayretine girişmiştir.  

 

Yüklenen suçta, yerleşmiş yargı kararları doğrultusunda, amaç suçun işlenmesi 

doğrultusunda ülke genelinde bu amacı gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek nitelikte cebir ve 

şiddet içeren ve ağır suç teşkil eden icra hareketlerine girişmiş olması da gerekir. O döneme, 

sanıkların eylemlerine baktığımızda, ne şiddet, ne ÜLKE GENELİNE YAYILMIŞ bu amacı 

gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek şiddet içeren ve ağır suç teşkil eden hiçbir hareket 

görmemekteyiz. 

 

Atılı suçta; icrasına başlanılan bir fiil yok ise suçtan söz edilemez. Bu suç teşebbüs suçu 

niteliğinde düzenlenmekle birlikte tanımı gereği hazırlık hareketlerini değil teşebbüs fiilini 

tamamlanmış suç gibi cezalandırmaktadır. Mahkemenin bilinçli olduğumuz yanılgısı da buradadır. 

Kanun koyucu hazırlık hareketlerini cezalandırmamaktadır. Teşebbüsü tamamlanmış bir suç gibi 

cezalandırmaktadır. Dolayısı ile hazırlık hareketi niteliğindeki hiçbir fiil bu suçu oluşturmayacaktır. 

 

Mahkeme 54. Cumhuriyet Hükümetinin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ettirilmesi ile suçun 

tamamlandığı, soyut tehlike suçunun zarar suçuna dönüştüğü ve zararlı neticenin meydana 

geldiği ve sanıklar hakkında da kamu davası açılmış olması nedeniyle cezalandırma olanağı 

bulunduğunu ileri sürmektedir ancak; bu istifanın hangi şartlar altında olduğu dilekçemizin “36.” 

maddesinde ayrıntısı ile açıklanmıştır.  

 

Hükümetin tüm tarafları bir arada bir istifa mektubu yayınlayarak, hatta basın önünde bu 

istifayı anlatarak, başbakanlığın DYP partisine geçmesi için neden anlaştıklarını, amaçlarını 

anlatmışlar, hiçbir şekilde bir baskıdan, şiddetten ve darbeden bahsetmemişlerdir. Hatta darbe 

dönemlerinin çok sonrasında dahi bu yönde imada dahi bulunmamışlardır.  

 

Bu yüzden mahkemenin suçun tamamlandığını belirttiği istifa, cebir ve şiddet nedeniyle değil 

(ki cebir ve şiddet zaten yoktur) başbakanlığın koalisyon ortağı diğer partiye geçmesini 

sağlayarak, DYP içindeki çözülmeyi durdurmayı amaçlayan bir istifadır.  

 

Mahkeme 5237 sayılı TCK yönünden suç tarihi, suçun elverişli hareketlerle icrasına 

başlanıldığı andır tespitin yapmıştır ancak, sanıkların hangi eylemlerinin icra başlangıcı, hangi 

eylemlerinin icra, hangi eylemlerinin hazırlık hareketi olduğunu  açıklayamamıştır.   
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Yine, mahkeme bu başlık altında (G.K.s.3506), Yargıtay 9 ncu Ceza Dairesinin 25.01.2010 

tarih, 2009/11204 - 2010/855 sayılı kararına atıfla; “…amaç suça yönelik olarak vehamet 

arzeden fiilin icrasına elverişli hareketle başlanıldığı anda icra başlangıcının gerçekleşeceğini, 

bundan önceki planlama gibi davranışların hazırlık hareketi olduğunu kabul etmektedir” 

tespitinde bulunmaktadır. Bu alıntıda da mahkemenin bir hileli yönlendirmesini görmekteyiz. 

Alıntı yaptığı içtihatta, “…amacıyla silahlı örgüt kurulması yeterli olmayıp, kurulan örgütün 

amaç suçun işlenmesi doğrultusunda ülke genelinde bu amacı gerçekleştirme tehlikesi 

yaratabilecek nitelikte cebir ve şiddet içeren ve ağır suç teşkil eden icra hareketlerine girişmiş 

olması da gerekir” tespitini yok saymaktadır. Mahkeme ilgili kararın işine geldiği yerini 

amacından saptırarak kullanmakta, işine gelmeyen yerini kullanmamakta ve görmezden 

gelmektedir. 

 

Aynı içtihatta, silahlı örgüt kurmak, amaca yönelik vahim eylem planlamaları yapılmasını bile 

bu suçu oluşturmayacağını, hazırlık hareketi olduğunu belirtmektedir.  

 

Bu başlık altında mahkeme;  yine, dosya içeriğiyle bağlantısı da kopuk şekilde “…Elverişli 

hareketle başlanılan icra hareketinin, suç açığa çıkana kadar belirli bir süre devam ettirilmesi 

durumunda elverişli davranışla icra hareketine başlanılmakla suç tamamlanmış ise de, amaca 

yönelik olarak işlenen sonraki eylemler de neticeyi (yaratılan tehlikeyi) devam ettiren 

davranışlar niteliğindedir. Suç, icraya başlandığı anda tamamlansa dahi, eylem icra hareketlerine 

son vermek zorunda kalındığı tarihte bitmektedir” demiştir.  

 

Gerekçeli kararının birçok yerinde suçun tamamlandığı tarihin hükümetin istifa ettiği tarih 

olduğunu söylerken, bu tarihten sonra da suçun devam ettiğini muğlak şekilde ifade eden, hangi 

eylem ve tarihte devam ettiğini ise söylemekten kaçınan bir gerekçeli karar ortadadır.  

 

Bu davada ve dosya içeriğine göre sanıkların hiçbirinin veya tamamının eylemlerine son 

vermek zorunda kaldığı eylem ve olay olarak iddia dahi edilmemiştir. Sanıkların hükümetin 

devrilmesine yönelik bir eylemleri olmamakla birlikte, olsa dahi bu eylemlerini bir zorlama ile 

bıraktıkları söz konusu da değildir.  

 
35. (3. I.)  TEŞEBBÜS UNSURUNUN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ (G.K.s.3507): 

 
Mahkeme teşebbüs konusunda; Somut olayda 54. Cumhuriyet hükümetinin normal 

demokratik usüller dışında sanıkların cebir ve şiddet içeren eylemleri bulunduğunu 

söylemektedir. Cebir ve şiddet konusunun işlendiği bölüme atıfla; hangi eylemin somut olarak 

şiddet ve cebir içerdiğini ise söylememektedir. Sanıkların cebir ve şiddet içeren hiçbir eylemi 

bulunmamaktadır.  

 

Mahkeme teşebbüs başlığı altında; hükümeti irtica, irticai eylemler yapan ve siyasal islam 

olarak kabul edip tehdit olarak değerlendirdiklerini beyan etmiştir. Sanıkların hiçbir eylem ve 

beyanlarında dönemin hükümetini irtica ve irticai eylemler yapan siyasal islam olarak kabul 

ettikleri ve tehdit olarak gördükleri söz konusu değildir. O dönemin basın ve sivil toplum 
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kuruluşlarının bu yakıştırması ne Silahlı Kuvvetlere ne de BÇG’ye mal edilebilecek bir eylem 

değildir.  

 

Hiçbir beyanatta (brifingler dahil) hükümet hedef alınmamıştır. Varsa ortaya koymak 

mahkemenin görevi ve sorumluluğudur. Ancak mahkeme bunu yapmamıştır. Kaldı ki, 10-11 

Haziran 1997 tarihinde, zaten istifa kararı almış bir hükümet bulunmaktadır. 31 Mayıs 1997 

tarihinde istifa kararı aldığını 1 Haziran 1997 tarihinde basın açıklaması ile kamu oyuna duyuran, 

2 Haziran 1997 tarihli gazetelerde yayınlanan, bu kararını aynı gün T.Çiller kanalı ile C.Başkanına 

dahi bildiren bir hükümeti, 10-11 Haziran 1997 tarihli brifinglerin istifaya zorladığını ileri sürmek 

sadece abestir.   

 

Mahkeme sanıkların, icra hareketleri ile hükümetin ortadan kaldırılması ve ıskat ve menetme 

sonucunu doğuran Başbakanın istifa ettirilmesini sağladığını belirtmektedir. Bu konu dilekçemizin 

“20.XXX ve 36.B” maddelerinde değerlendirilmiştir. Ancak bu istifanın nedeni herkes tarafından 

bilinmekte, bir istifa mektubu ile resmi gazetede yayınlanmak suretiyle açıklanmakta, basın 

toplantısı ile tüm ülkeye duyurulmaktadır. Bu açık gerçek ortada iken aksinin iddia edilmesi en 

başta mantık kurallarına aykırılık teşkil etmektedir.  

 

Mahkeme matematiksel olarak o tarihte mecliste bulunan diğer partilerin milletvekili sayısı 

itibariyle hükümet kurma ihtimallerinin olmadığı, mecliste çoğunluğu sağlayan ve daha önce 

güvenoyu almış DYP ve RP'nin hükümette yer almaksızın ve sadece yasama organında yer 

almalarının partilerin varoluş amaçlarına aykırı olduğu, bu nedenle istifa dilekçesinde kullanılan 

istifa kelimesi anlamının normal anlamının dışında değerlendirilmesi gerektiği, istifanın tehdit, 

maddi ve manevi zorlama cebir ve şiddet içeren ve bunun kullanıldığının ve kullanılacağının 

açıkça ifade eden hareketler ve eylem sonucu meydana geldiği anlaşılmış, suçun eksik veya tam 

teşebbüs aşamasında kalmayıp, illiyet bağı bulunup ve zararlı neticenin meydana gelmesi 

nedeniyle tamamlandığı kabul etmiştir.  

 

Tamamen niyet okumaya dayalı, bir siyasi kesimin söylemlerinin kabul edilmesi anlamından 

başka bir yönü olmayan bu yalanı kabul etmek olanaklı değildir. Bu yalanı ne tarih ne Türk milleti 

kabul edecektir.  

 

Matematiksel olarak çoğunluk Refah-Yol koalisyon hükümetinin kurulduğu tarihte vardır. 

Ancak, başbakanın istifası tarihinde birçok milletvekili istifa etmiş, partiler kurulmuş, özellikle 

Doğru Yol partisinde adeta kazan kaynamakta ve birçok milletvekili isyan bayrağını çekmiş 

durumdadır.  

 

O an itibarı ile meclis çoğunluğunun olduğu tamamen uydurma ve gerçek dışıdır. Bunun açık 

kanıtı ise, hükümetin kurma görevi verildiği Mesut Yılmaz hükümetinin güvenoyu almış olmasıdır. 

Mahkeme gerçekleri saptırmaktadır. Alınan bu güvenoyu, mahkeme kararının aksine Refahyol 

hükümetinin matematiksel olarak çoğunluğa sahip olmadığını göstermektedir. 

 

Mahkeme istifa dilekçesinde kullanılan istifa kelimesinin istifa anlamı olmadığını belirtmiştir. 

FETÖ savcısının iddianamesine yazdığı, tarihe geçen “…fikir ve eylem birliği içinde Türk Silahlı 
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Kuvvetleri içinde ancak hiyerarşik yapı dışında…” tümcesindeki anlamsızlık ve çarpıklıkta olduğu 

şekilde “istifa kelimesinin anlamı istifa değildir” demiştir.  

 

Mahkeme gene dayanaksız olarak, istifanın maddi istifanın tehdit, maddi ve manevi zorlama 

cebir ve şiddet içeren ve bunun kullanıldığının ve kullanılacağının açıkça ifade eden hareketler ve 

eylem sonucu meydana geldiği iddia etmiştir.  

 

Öncelikle bu tür maddi cebir veya şiddet veya tehdidin kullanılacağının söylenmesi ile 

yüklenen suç işlenemez. Bu tür, maddi cebir veya şiddet kullanılacağının söylenmesi veya ima 

edilmesi ceza hukuku sistematiğinde “tehdit” suçunu oluşturur ki, defalarca açıklandığı şekilde 

yüklenen suç tehditle işlenemez. Suçun maddi unsurları arasında “tehdit” fiili yoktur.  

 

İstifanın, tehdit, maddi ve manevi zorlama, cebir ve şiddet içeren eylemler nedeniyle 

gerçekleşmediğini ise mevcut belgeler söylemektedir. Bu istifanın gerçekleşmesinden, 

N.Erbakan’ın ölümüne kadar olan dönemde, hiçbir şekilde BÇG veya TSK tarafından uygulanan 

cebir, şiddet veya zorlamanın olduğu beyan edilmemiştir. Buna, dönemin bakanları, özellikle 

tanık olarak dinlenilen Şevket Kazan, Meral Akşener ile Tansu Çiller ve hükümete dışarıdan destek 

veren Muhsin Yazıcıoğlu da dahildir. Mahkeme bu konuda da tarihi gerçekleri ve siyasi olayları 

saptırmaktadır. 

 

Mahkeme,“istifa dilekçesi ile birlikte Tansu Çiller başkanlığında kurulacak hükümete 

güvenoyu verecek milletvekillerinin imzalarını taşıyan belgeyi eklemesinin yeni durum karşısında 

milletin oylarını alıp yönetime talip olan partilerin siyasi tutumları niteliğinde olup suçun 

tamamlanmasına etkisinin bulunmadığı kabul edilmiştir demiştir”. Bu tespit yanlış olmakla 

birlikte (kurulacak muhtemel bir M.Yılmaz hükümetine güvenoyu vermeyeceklerin listesi olduğu 

gibi, bu liste istifa dilekçesi ile de verilmemiştir)  cebir ve şiddet ile istifa ettiği ileri sürülen bir 

hükümetin, tekrar hükümet kurma görevinin kendilerine verilmesini talep etmesi, hayatın olağan 

akışına da aykırıdır.  Ayrıca,  

 

Darbe ile istifa eden ve ya ettirilen hükümet ve üyelerinin siyaset sahnesini  darbecilere  terk 

etmeleri darbe olayının doğasında olduğuna göre, 54ncü hükümetin istifası cebir ve şiddet ile 

olmamıştır.  

 
36. 54. HÜKÜMET PROTOKOLU VE İSTİFASI, BASIN TOPLANTISI, REFAH-YOL HÜKÜMETİNİN 

MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU TEMSİL ETMEDİĞİ,  MİLLETVEKİLLERİNİN MAHKEMENİN İDDİASINI 

ÇÜRÜTEN BEYANLARI,  MAHKEMENİN  YAŞANAN TARİHİ GERÇEKLERİ  KARARTMASI VE 

BANGALOR YARGI ETİĞİ İLKELERİ: 

 

A. GENEL HUSUSLAR ;  

Gerekçeli kararında mahkeme (G.K.s.3544); Refah-Yol hükümet protokolünün bir yıla 

indirilmesi ve Başbakanlığın devri, DYP-RP 1 Haziran 1997 tarihli basın açıklaması ve 18 Haziran 

1997 tarihinde istifa kararı aldıkları, 1 Haziran 1997 Cumhurbaşkanlığı basın açıklaması,  18 

Haziran 1997 Refah-Yol hükümetinın/Başbakan Erbakan’ın Cumhurbaşkanı Demirel’e istifa 

dilekçesini ve ek mektubu sunması, Cumhurbaşkanının Başbakanlık görevini Mesut Yılmaz’a 

vermesi, Mesut Yılmaz’a Başbakanlık görevinin  verilmesinden sonra  21 Haziran 1997 tarihinde 
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üç parti liderinin (RP-DYP-BBP) basın toplantısı, Mesut Yılmaz Hükümetine güven oyu 

vermeyecek milletvekili listesi ve Refah-Yol hükümetinin TBMM nin çoğunluğunu temsil ettiği 

konularında TARİHİ GERÇEKLERİ GİZLEYİP, ÇARPITARAK,  OLMAYAN HUSUSLARI OLMUŞ GİBİ 

MONTE EDEREK, GERÇEK DIŞI SİYASİ DEĞERLENDİRMELER VE VARSAYIMLARLA  KARARINA 

HUKUK DIŞI DAYANAK YARATMIŞTIR. Bu maddenin  diğer başlıkları altında detayları ve 

belgesiyle açıklanan  bütün bu hususlar,  aşağıda ana hatlarıyla kısaca özetlenmiştir;  

Gerekçeli kararda;  

1) 1 HAZİRAN 1997 tarihinde Başbakan Erbakan ve Çiller’in yaptığı basın açıklamasında;  

Hükümet Protokolünün değiştiğini, 1997 yılında yapılmak üzere erken seçim kararının alındığını, 

Hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa ederek Başbakanlığın T.Çiller’e devri konusunda 

anlaştıklarını ilan edilmiştir. Mahkeme bu basın açıklamasını, içeriğini  ve yeni protokolü gizlemiş, 

2 yıllık protokolün varlığını iddia etmiştir (Basın açıklaması 2 Haziran 1997 tarihli gazetelerde 

yayınlnmıştır. 2.06.1997 tarihli Milliyet Gazetesinde çıkan haber bu bölümde bulunmaktadır). 

  

2) 1 Haziran 1997 tarihli basın açıklaması sonrasında, kararlarını bildirmek üzere 

Cumhurbaşkanı ile görüşen Çillerin çıkışta basına verdiği  Cumhurbaşkanının ifadelerini çarpıtan 

demecini ve bu görüşmeyi gizlemiştir.  

 

3) 1 Haziran 1997 tarihli Cumhurbaşkanı - Çiller görüşmesinden hemen sonra 

Cumhurbaşkanlığının Çiller’i yalanlayan;  Anayasada  Başbakanlığın devri tanımının ve işleminin 

mevcut olmadığı, başbakanlık münhal olduğunda anayasa ve geleneklere göre davranılacağı, 

seçimin TBMM’ye ait bir karar olduğu yazılı basın açıklamasını gizlemiştir.   

 

4) 18 Haziran 1997 tarihinde Erbakan’ın istifa mektubu ile birlikte,Çiller Başbakanlığında 

kurulacak hükümete güven oyu verecek milletvekili listesini sunduğunu iddia etmektedir. 18 

Haziran 1997 de Erbakan tarafından böyle bir liste Cumhurbaşkanlığına sunulmamıştır.  

 

5) 18 Haziran 1997 istifa tarihinde Cumhurbaşkanına sunulan ikinci mektup üç parti 

liderinin (RP-DYP-BBP) imzaları bulunan; Türkiye'yi seçime götürecek olan 55'nci Hükümeti DYP 

Gn.Bşk. Prof. Dr. Sayın Tansu Çiller'in başkanlığında kurmak için anlaştığını bildiren kısa bir 

mektuptur. Bu mektup, milletvekili listesi olarak çarpıtılmıştır. 

 

6) 18 Haziran istifa tarihinde, CB’na sunulan 2.kısa mektupta imzaları olan ve T.Çiller 

Başbakanlığında hükümet kurmak üzere anlaştığını ifade eden üç partinin (RP-DYP-BBP), TBMM 

nin çoğunluğunu temsil ettiği iddia edilmiştir. Bu iddia siyaseten ve hukuken doğru olmadığı gibi, 

milletvekili sayısı olarakta doğru değildir. Bu gerçek gizlenmiş,karartılmıştır.  

 

7) 18 Haziran 1997 tarihinde Cumhurbaşkanına sunulduğu iddia edilen milletvekili 

imzalı listeler 21 Haziran 1997 tarihinde, Cumhurbaşkanının Başbakanlık görevini Mesut Yılmaz’a 

vermesinden sonra üç parti liderinin (RP-DYP-BBP) yaptığı basın açıklamasından ardından 

Cumhurbaşkanına iletilmiştir. Bu gerçek karartılmış, bu listenin 18 Haziran 1997 tarihinde 

Cumhurbaşkanına verildiği iddia edilmiştir.  

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1447 / 1709 
 

 

8) 21 Haziran 1997 tarihinde Cumhurbaşkanına verilen liste; Çiller Başbakanlığında 

kurulacak hükümete güven oyu verecek milletvekili listesi değil, Mesut Yılmaz Hükümetine 

güven oyu vermeyecek milletvekili listesidir. Bu iki durum hem hukuken hem siyaseten farklıdır. 

Bu husus  gizlenmiş, çarpıtılmıştır. 

 

9) Hükümetin istifa tarihi olan 18 Haziran 1997 öncesinde Tansu Çiller’in Başbakan 

Erbakan’a “Başbakanlığın devri” ve “erken seçim” konusunda baskı  yaptığı, DTP milletvekillerin 

RP den rahatsız oldukları,  Çiller’in erken seçime Başbakan olarak girme isteği ile uyguladığı siyasi 

manevralar ve bu tarih öncesinde hükümetin istifa gerekçesini oluşturan siyasi olaylar,basın 

açıklamaları, kararlar ve milletvekillerinin tepkileri gizlenmiştir.  

 

10) Necmettin Erbakan 11 Temmuz 2007 Çarşamba günü  “ESAM Türkiye Konferansları 

3” isimli“  konferansta  “AKP nasıl oldu da din tahribatçısı oldu? Maneviyat tahribatçısı oldu. 

Şimdi size bunu resimlerle anlatacam”sözleri ile başladığı ve görüntüsü ile TV 5 tv kanalında  

yayınlanan  konferansta istifa gerekçesinin 28 Şubat’la ilgisi olmadığını, demokratik bakımdan 

yeniden seçime gidip daha güçlü gelmek için istifa ettiklerini açıklamıştır.Erbakan’ın  kamuoyunda 

serbest iradesi ile yaptığı bu beyanı da gizlenmiştir (EK-10). 

Mahkeme gerekçeli kararında (G.K.s.3541-3544), yukarıda yer alan tarihi ve siyasi gerçeklere 

açıklık getiren, mahkemenin iddialarını çürüten,  hatta tarihe gömen, sanıkların yeni delil olarak 

sunduğu, ancak mahkemenin tartışma ve mahkemede barko ile gösterim talebini reddettiği  21 

Haziran 1997 tarihli  RP-DYP-BBP Genel Başkanları N.Erbakan, T.Çiller ve M.Yazıcıoğlu  basın 

toplantısına atıfla;  kendi siyasi değerlendirmesini de unutarak, bu basın toplantısının yeni delil 

niteliğinde bulunmadığı 54.Cumhuriyet hükümetinin istifa ettirildiği gerçeğini 

değiştirmeyeceğini değerlendirmiş ve tarihi gerçekleri reddetmiştir.  

21 Haziran 1997 tarihli basın toplantısı ve  18 Haziran 1997 tarihine gelinceye kadar yaşanan 

siyasi gerçekler hiç şüphesiz Refah-Yol Hükümetinin istifa ettiği gerçeğini değiştirmeyecektir. 

ANCAK MAHKEMENİN GİZLEDİĞİ BU SİYASİ VE TARİHİ GERÇEKLER, MAHKEMENİN İDDİA ETTİĞİ 

VE KARARINA DAYANAK ALDIĞI REFAH-YOL HÜKÜMETİNİN İSTİFA GEREKÇESİNİ 

DEĞİŞTİRECEKTİR. MAHKEMENİN BU İDDİASI DAHİ ÖNERME MANTIĞINDAN VE HUKUKTAN 

YOKSUNDUR.    

   Refah-Yol hükümetinin istifa gerekçesini oluşturan, mahkemenin gizlediği siyasi ve tarihi 

gerçekler  aşağıda açıklanmıştır;  

B. MAHKEMENİN GİZLEDİĞİ, REFAH-YOL HÜKÜMETİNİN İSTİFA GEREKÇESİNİ OLUŞTURAN 

18 HAZİRAN 1997 ÖNCESİ SİYASİ OLAYLAR  VE GERÇEKLER;   

 

Mahkeme REFAH-YOL Hükümetinin istifa gerekçesini TSK’nın sözde baskısına bağlamak 

üzere, istifa öncesinde yaşanan siyasi olayları, basın açıklamalarını, DYP milletvekilleri ve 

tabanının Refah Partisinin uygulama ve söylemlerinden duydukları siyasi rahatsızlığı, anlaşmaları, 

gizlemiş yok saymıştır. Ancak, akıl yürüterek (!) yaptığı siyasi değerlendirmeler ile mahkeme, 

istifanın  siyasi olmadığını gerekçelendirmeye çalışmış, buna dayanak olarak, 1996 yılnda Refah-

Yol hükümetinin kurulma aşamasında düzenlenen ve iki yıl sonra başbakanlığın devrini öngören 
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protokolün varlığını ileri sürmüştür. Bu iddiasını desteklemek üzere,  31 Mayıs 1997 kararları, 1 

Haziran 1997 basın açıklaması, Cumhurbaşkanlığı açıklaması ve 21 Haziran 1997 tarihli Refah-

Yol basın açıklaması gibi, kendi iddiasını çürütecek delilleri dosyadan kaçırmıştır.  

 

18 Haziran 1997 tarihi öncesinde gelişen siyasi ve tarihi gerçekler belgesiyle aşağıdadır;  

 
1) REFAH – YOL Hükümetin istifasından önce “ERKEN SEÇİM” ve “BAŞBAKANLIĞIN 

DEVRİ” ile 18 Haziran 1997 tarihinde hükümetin istifası konusunda  Erbakan ve Çiller’in 
anlaşması;  

 
“Mayıs 1997 sonuna gelindiğinde Hükümetin küçük ortağı Doğruyol Partisinden istifalar 

nedeniyle REFAHYOL Hükümeti, TBMM’sinde çoğunluğu kaybetmiştir. Bir gensoru ile hükümetin 

düşürülmesi an meselesi haline gelmiştir. TBMM’sinde 8 üyesi olan Büyük Birlik Partisi (BBP) 

lideri Muhsin Yazıcıoğlu’ndan erken seçim vaadi ile T. Çiller başkanlığında kurulacak hükümeti 

destekleme sözü alınmıştır.” 

   31 Mayıs 1997 tarihinde yapılan yeni /geçici koalisyon protokolü ile 18 Haziran’da 

Erbakan’ın istifa ederek Başbakanlık görevini T. Çiller’e devretmesi öngörülmüştür 

   Ancak mahkeme gerekçeli kararın 3292 sayfasında;  

“ 3. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 03.12.2013 tarihli 41. nolu celsede 54. 

hükümetin görevden ayrılmasından önce RP ve DYP arasında imzalandığı belirtilen 31 Mayıs 1997 

tarihli protokolün TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinden istenmesine karar verilmiş , 

20.01.2014 tarihli 59. nolu celsede TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığının cevabi 

yazısında 54. Hükümeti oluşturan partiler arasında imzalandığı belirtilen 31.05.1997 tarihli 

protokolün yapılan araştırmada bulunamadığının bildirilmiştir. Böyle bir protokol 

bulunamadığından 30 Mayıs 1997 günü biraraya gelen koalisyon toplantısında görev 

değişikliği için bir protokol hazırlanması için bir karar almışlar 1 gün sonra yani 31 Mayıs 1997 de 

hükümet değişikliği için protokol imzalanmıştır. Esasen hükümet bu protokolü imzalamakla 

hükümet değişikliğini kabul etmiş bulunmaktadır dolayısıyla BÇG ile hükümet değişikliğinin 

uzaktan ve yakından ilgisi bulunmamaktadır. BÇG'nin bu tarihte henüz hiçbir faaliyeti olmadığına 

göre hükümetin istifası ile BÇG arasında ilişki kurulması tamamen art niyetli soyut bir 

değerlendirmedir şeklindeki savunmaya itibar edilmemiştir. Diyerek,  

 

Milletin gözü önünde gelişen tarihi ve siyasi gerçekleri, yok sayma yoluna gitmiştir. Esasen, 

31 Mayıs 1997 tarihinde, iki siyasi parti (RP-DYP) arasında yapılmış yazılı ya da sözlü bir protokol / 

akit / karar / ya da sözleşme, adına her ne denirse densin, PARTİLER  KENDİ İSTEKLERİYLE KİTAP 

YA DA BROŞÜR OLARAK BASIP VERMEDİKLERİ SÜRECE TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinde 

(kütüphanesinde) bulunması zaten beklenemez.   

 

Siyasi partilerin kendi aralarında vardıkları uzlaşmalara ait (yazılı ya da sözlü) belge ya da 

taahhütleri  TBMM Bşk.lığı Genel Sekreterliğine bildirme yükümlülüğü hiç süphesiz ki yoktur.   

Bu belge ya da taahhüdü belgelendirmenin tek adresi TBMM Bşk.lığı Genel Sekreterliği 

(kütüphane) değildir. Bu yazılı-sözlü  yeni karar / sözleşme/ protokol, adı her ne ise, basın 
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yoluyla zaten açıklanmış ve ilan edilmiştir. Tarihin kütüphanesinde bulunmaktadır. Kendi 

iddiasını gazete küpürlerine bağlayan mahkeme, medyada yer almış,  TRT devlet televizyonunda 

yayınlanmış bir tarihi açıklamayı ve uzlaşmayı yok sayamaz.  Mahkemenin, kütüphanede protokol 

arama işlemi, maddi gerçeği ortaya çıkarmaya karşı oluşturduğu direnç ve yasak savmanın 

ötesinde değildir.  

 

Mahkeme, gerekçeli kararda saydığı kendi deliline dahi sadık kalmamıştır. Mahkemenin 

delil olarak saydığı Şevket Kazan’ın “Refah Gerçeği” isimli kitabının 3.Cildinin  495. Sayfasında;  

N.Erbakan 28 Mayıs 1997 tarihinde erken şeçime gitmek sartıyla Başbakanlığın Tansu Çiller’e 

devredileceğini açıkladığı, 30 Mayıs 1997 günü Erbakan ve Çiller’in bir araya gelerek GÖREV 

DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN BİR PROTOKOL HAZIRLANMASINA VE HÜKÜMETİN 18 HAZİRAN 1997 TARİHİNDE 

İSTİFASINA KARAR VERİLDİĞİ, 31 Mayıs 1997 TARİHİNDE İSE MAHKEMENİN BİR TÜRLÜ 

BULAMADIĞI (!) PROTOKOL VE  MUTABAKAT AYNEN İFADE EDİLMEKTEDİR. Delil olarak 

gerekçeli kararda yer alan kitabın 495.sayfasından alıntı aşağıdadır;  

 

 
 

REFAH-YOL Hükümeti kurulduğunda 26 Haziran 1996’ da iki parti arasında yapılan protokol 

ise, bu iki partinin bastırdığı kitapçıkta yer almaktadır. Partiler bu protokolü mevzuatın bir gereği 

olarak ya da mecbur oldukları için değil, tamamen kendi karar ve tasarrufları ile TBMM Bşk.lığı 

Genel Sekreterliğine göndermişlerdir. Varlığı ve yokluğu için kütüphanelere değil, siyasi tarihin 

sayfalarına bakılır. Bulmak için nereye bakacağını bilmeyen mahkeme, protokolün kütüphanede 

bulunmamasını iddiasına delil olarak ileri süremez. Ayrıca, iki parti lideri anlaşmış olsa da 26 

Haziran 1996 tarihi protokolün de esasen milletvekillerini ve millet iradesini bağlayıcı bir yönü 

yoktur. Bu nedenle bu tür protokoller hukuki değil siyasi sonuçları ile değerlendirilir. Bu da 

yargının konusu değildir 

 

  Mahkeme, gazete küpürlerini ve sözde tanıkların, kendilerinden başka şahidi bulunmayan 

sözde ifadelerini kararına esas alırken, delil toplama görevini FETÖ amaçları uğruna yerine 

getirmeyen FETÖ üyesi Bilgili’nin yerine, yeni delil olarak mahkeme heyetine verdiğimiz, 21 

Haziran 1997 N.Erbakan-T.Çiller-M.Yazıcıoğlu basın açıklamasını ve açıklanan yeni kararı 

(protokolü) yok saymaya kalkmıştır. Bu basın açıklamasında, yeni / geçici protokol N.Erbakan 

tarafından ziyadesiyle anlatılmaktadır. Kaldı ki, bu basın açıklaması TBMM içindeki salonda 
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yapıldığından TRT devlet arşivinde de bulunmaktadır. Mahkemenin bu değerlendirmesinin ne 

hukuki ne tarihi bir değeri yoktur. Mahkemenin, ileri sürdüğü iddiaları kökünden çürüteceğinden 

korkarak, siyasi saikle yaptığı çaresiz bir değerlendirmedir. Mahkemenin TBMM Genel 

Sekreterliğinde bulunamadı diyerek (sanki bulunması gerekiyormuş gibi) itibar etmediği bu 

protokol, aşağıda açıklandığı gibi 1 Haziran 1997 tarihinde basın açıklaması ile ilan edilmiş, 

siyasi tarihin kütüphanesine konulmuştur.   

 
Adalet Bakanı Şevket Kazan “Refah Gerçeği” kitabının 3. Cildinin 502.sayfasında da; 

Erbakan’ın istifasının her hangi bir baskı veya dayatma sonucu değil, seçime gitme şartını ihtiva 

eden, DYP deki çözülmeyi önlemeyi amaçlayan protokolün bir gereği olduğunu açıklamaktadır;  

 

               
 

2)  1 Haziran 1997 Başbakan N.Erbakan ve T.Çiller Basın Açıklaması (delil) ;  

31 Mayıs 1997 tarihinde yapılan yeni / geçici koalisyon protokolü doğrultusunda Çiller ve 

Erbakan  1 Haziran 1997 günü ortak bir basın açıklaması yaparak; 1997 yılı içinde erken seçim 

yapılması, Siyasi Partiler kanunu ile Seçim kanununu değiştirerek partilerin ittifak yapmasının 

sağlanması ve Başbakalığın devri konusunda anlaştıklarını açıklamıştır. 2 HAZİRAN  1997 

TARİHLİ  MİLLİYET GAZETESİNE YANSIYAN HABER AŞAĞIDADIR;  
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2 HAZİRAN  1997 TARİHLİ  HÜRRİYET GAZETESİNE YANSIYAN HABER AŞAĞIDADIR; 
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2 Haziran 1997 basın haberinde mahkemenin iddiasını çürüten dikkat çeken hususlar 
aşağıdadır;   
 

 “Erbakan ve Ortağı DYP lideri Çiller, erken genel seçim için uzlaşırken, koalisyon içinde 

başbakanlığın el değiştirmesinde de anlaştıklarını vurguladı” 

 

 “Erbakan başkanlığında bir araya gelen RP Başkanlık Divanı, erken seçim ve Çiller’in 

başbakanlığın devri sürecini görüştü. Demirel’in hükümeti kurma yetkisini muhalefet liderlerine 

verme olasılığını gündeme getiren RP kurmayları, Erbakan’ın bu kanuda Çiller’i uyarması,(…) 

BBP’ye iki bakanlık verilmesi konusunda uzlaşma sağlandı”  

 

 “Necmettin Erbakan, muhalefetin kaçtığını savunduğu seçim için “hodri meydan” derken 

seçimin bir referandum niteliği taşıyacağını söyledi” 

 

 Erbakan, Demirel’in yapacağı görevlendirme konusunda ise; “Sayın Cumhurbaşkanı 

Meclisin tabi olduğu çoğunluğu dikkate alacaktırdedi. Çiller de bu ay sonundan önce Anayasal 

çerçevede başbakanlığın devri yapılacaktır (..)  dedi”  

 
1 Haziran  1997 tarihli basın açıklamasından; Başbakanlığın devrinin, iki partinin kurullarında 

görüşülüp karara bağlandığı, erken seçim için uzlaşıldığı, Başbakanlığın kaybedilmemesi için çesitli  

siyasi  argümanlar dahi geliştirildiği anlaşılmaktadır. Yani, Başbakanlığın Çiller’e devri için anlaşan 

ve bunu kaybetmemek için siyasi çözüm üreten  bir hükümet olduğu görülmektedir. Bu siyasi hal 

tarzı içinde bulunan bir hükümetin, mahkemenin iddia ettiği gibi, 18 Haziran 1997’de protokol ve 

uzlaşma gereği değil CEBİR VE ŞİDDETLE istifa ettiğini ileri sürmek, en hafif tabiriyle tarihi ve 

siyasi gerçekleri okuyamamaktır. Türk hukukunu resen uygulamakla yükümlü mahkeme bu 

gerçeği gizlemiş, tartışmamıştır.  

 

3) 1 Haziran 1997 Başbakan N.Erbakan-T.Çiller Basın Açıklaması sonrası 

Cumhurbaşkanı Demirel-Çiller görüşmesi ve Cumhurbaşkanlığının yazılı basın bildiri;    

1 Haziran 1997 N.Erbakan-T.Çiller (18 Haziran 1997 tarihind)e hükümetin istifa kararı 

aldığını açıkladığı Basın açıklamasından sonra, Çiller Cumhurbaşkanına kararı iletmek ve 

görüşlerini almak üzere saat 18’de Çankaya Köşküne çıkıyor ve çıkışta yaptığı basın 

açıklamasında;   

“Sayın Cumhurbaşkanımız bana Anayasa ve yasalara bağlı kalacağını teyit etmiştir. 

Hükümet devir-teslimi bu ay içinde gerçekleşecektir” açıklamasını yapıyor. T.Çiller’in kendi 

Başbakanlığında kurulacak bir hükümetin Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı, Erbakan’ın 

“HAVADA İKMAL” olarak tanımlayacağı  başbakanlığın devrinin kabul edildiği  izlenimi yaratan bu 

açıklaması, 10 dakika sonra Cumhurbaşkanlığınca yapılan basın bildirisi ile yalanlanmıştır.          

2 Haziran  1997 tarihli  Milliyet Gazetesine yansıyan haber aşağıdadır;  
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Çiller’in bu basın açıklamasından 10 dakika sonra gazete ve TV lerin Ankara bürolarına 

gönderilen ve manşetlere yansıyan Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasında;  
 

“ Sayın Cumhurbaşkanı sayın Tansu Çiller’e Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 

başbakanlığın devri tanımının, kavramının ve işleminin mevcut olmadığını, halen hükümet 

mevcut olduğuna göre yeni bir hükümetin nasıl kurulabileceği tartıışmalarına girmeyeceğini, 

bunun bir siyasi husus olduğunu, başbakanlık münhal hale gelince gereğinin Anayasa ve 

demokratik geleneklere uyularak tespit edileceğini, ve ona göre hareket edileceğini, seçimin 

TBMM’ye ait bir karar olduğunu söylemişlerdir”   dediği anlaşılıyor.  

 
 2 Haziran 1997 MİLLİYET gazetesinde yer alan haberinin, mahkemenin iddiasını çürüten  

dikkat çeken hususları aşağıdadır; 
 

  “Toplantının ardından Çankaya Köşküne çıkan Çiller, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, 

Cumhurbaşkanının görevi en çok hükümet kuran kişi olduğu için kendisine verebileceğini ima 

etti, Ancak Köşk bu açıklamayı anında tekzip etti” 

 

“Erbakan “Hodri Meydan” dediği seçimi referandum olarak niteledi; “Biz seçim istiyoruz, 

Muhalefet kaçıyor”  

 

“Çiller seçim tarihi konusunda ise, “Yetkili kurullarımız karar verecektir. Son söz Meclis’indir. 

Ama bu ay içindede devir teslim olacaktır” diye konuştu” 

 

Bütün bu siyasi gelişmelerden  açıkça anlaşılan, Çiller’in her türlü siyasi manevra ile, 

Erbakan’ı ikna ederek hatta koalisyondan çekilmekle tehdit ederek kendi başbakanlığında bir 

erken seçime gitmek ve Refah Partisini hezimete uğratmaya çalıştığıdır.  Siyasi ve tarihi 

gerçekler, mahkemenin iddiasının aksine,  sözde cebir ve şiddetle istifa etmek zorunda kalan bir 

hükümet yerine, siyasi geleceklerini pekiştirmeye, muhalefet partilerini hezimete uğratmaya, 

koalisyon hükümetinde bulunan başbakanlığı diğer partilere “havada ikmal” yaparak 
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kaptırmamaya çalışan, erken seçim ve başbakanlığın devri kararıyla muhalefete meydan okuyan 

ve bu amaçla her türlü siyasi manevra ve planlar yapan iki parti ve bir koalisyon hükümetinin 

varlığıdır.  Bu gerçeklerden  de anlaşılacağı gibi, TSK bu siyasi manevra ve hesapların dışındadır.   

 

Cebir ve Şiddetin unsuru olarak gösterilen ve Erbakan’ın istifasına sebep olduğu ileri sürülen 

Gnkur Başkanlığında yapılan 10-11 Haziran 1997 tarihli brifinglerinde, başbakanlığın devri ve 

erken seçim kararı ile hiçbir şekilde ilişkili olmadığı, 1 Haziran 1997 tarihinde, henüz brifingler 

gerçekleşmeden çok önce Başbakanlığın devri ve erken seçim kararının alındığı siyasi ve tarihi 

gerçektir. İddia bu yönüyle de çökmüştür.  

 

28 ŞUBAT SÜRECİNİ SÖZDE “POST-MODERN DARBE” OLARAK TANIMLAYAN İDDİANIN 

AKSİNE, HUKUK VE GERÇEK TANIMAZLIĞI İLE  BU DAVANIN BİZZAT KENDİSİ SİYASİ “POST 

MODERN DAVA”DIR.  

 

4) BAŞBAKAN ERBAKAN’I 18 HAZİRAN 1997 TARİHİNDE İSTİFAYA ZORLAYAN,  SİYASİ 

İKBAL HIRSI İLE BAŞBAKANLIĞI İSTEYEN, KOŞULSUZ DEVRETMEDİĞİ TAKDİRDE KOALİSYONDAN 

ÇEKİLECEĞİNİ AÇIKLAYAN TANSU ÇiLLER’DİR.  

 

Gerçekte  Başbakan Erbakan’ı istifaya zorlayan Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 

Tansu Çiller’dir. Tansu Çiller ve kurmayları Doğruyol Partisindeki huzursuzlukları gidermenin, 

partiden daha fazla istifaları önlemenin çaresi olarak, koalisyon protokolünde ‘Hükümet 

Başkanlığı’ görevinin değişim süresinin iki yıldan bir yıla indirilmesinde görmüşlerdir.  Dönemin 

DYP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Tanık Hasan Ekinci mahkemedeki beyanlarında bu 

konuda Erbakan’ın nasıl ikna edildiğini ayrıntısı ile açıklamıştır. Hasan Ekinci’nin Mahkemedeki 

beyanları  Şevket Kazan’ın kitaplarında vurguladığı  hususlarla da aynen örtüşmektedir: 

Dönemin Başbakan Yardmcısı ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, yukarıda açıkladığımız gibi,       

31 Mayıs 1997 tarihinde yapılan yeni koalisyon protokolü ile Haziran’ın ortasında Erbakan’ın 

istifa ederek Başbakanlık görevinin kendisine devredilmesi ve erken seçim kararı alınmasını 

sağlamıştır. Bu kararlar 1 Haziran 1997 de hem basına hem de Cumhurbaşkanına açıklanmıştır. 

Tansu Çiller’in bu siyasi gelişmeler ile basını da kullanarak  Erbakan’ı istifaya zorladığı açıktır.  

Çiller’in siyasi ikbal ve hırsı için, Başbakanlığı Erbakan’dan koşulsuz almak ve Refah Partisini 

sandıkta ezmek üzere, MGK kararlarına tam destek verdiğini de açıklayıp, siyasi manevralar 

planlayarak, koalisyondan çekilme tehdidi ile, 31 Mayıs 1997 yeni koalisyon protokolü ve              

1 Haziran 1997 tarihinde açıklanan “başbakanlığın devri” ve “erken seçim” kararlarına rağmen, 

Erbakan’ı ısrarla istifaya zorladığı, DYP milletvekillerinin de büyük bir çoğunlukla koalisyonun 

devamını istemedikleri açıkça anlaşılmaktadır. Çillerin, Erbakan’ın istifasından elde etmeyi 

beklediği siyasi kazanımın; seçime Başbakan olarak girerek durum üstünlüğünü elde etmek, 

sonuçta, Refah Partisini sandıkta ezerek, erken seçimde tek başına ya da büyük ortak olarak 

koalisyonda Başbakanlığını garantilemek olduğu görülmektedir. Ancak, iddianamede ve gerekçeli 

kararda, TSK’nın niyet ve maksadını yansıtmayan her türlü manipüle gazete haberlerine yer 

verilmesine rağmen, bu haberlerle aynı sayfada bulunan aşağıda yer alan haberden hiç söz 

edilmemiş, bu siyasi maksat ve talep gizlenmiş, Çiller’in siyasi manevraları TSK ya monte edilmeye 

çalışılmıştır.   
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4 Mart 1997 tarihli Milliyet Gazetesi Haberi;  
 

 
 

12 Haziran 1997 tarihli Milliyet Gazetesi Haberinde;  

 

“ÇİLLER’DEN BAŞBAKAN’A YA 18 HAZİRANA KADAR BAŞBAKANLIĞI DEVRET YA DA 

ÇEKİLİYORUZ.” 

 

“DYP Grubunda Refah-Yol un devamı konusunda milletvekillerinin büyük tepkisiyle karşılaşan 

Çiller “YAPMAK İSTEDİĞİMİZ REFAH PARTİSİNİ SANDIKTA GÖMMEK” Diyerek Erbakan’a 

“BAŞBAKANLIĞIN KOŞULSUZ DEVRİ” ni isteyen bir mesaj gönderdi.”  

 

 
 
5) 18 HAZİRAN 1997  BAŞBAKAN ERBAKAN’IN İSTİFASI (1.MEKTUP) ;  

 

Tansu Çiller, RP ve BBP ile koalisyona güven oyu vermeyeceğini açıktan söyleyen, bu tavrını 

18 Haziran 1997 tarihinden sonrada da fiilen gösteren milletvekillerinin varlığına rağmen,  DYP 

üyesi 112 milletvekilinin iradesine ipotek koyarak, onlar adına karar verip, Erbakan’ın 
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Cumhurbaşkanına sunduğu 2.mektubu imzalamıştır.   Başbakan Erbakan, 1 Haziran 1997 kararları 

ile ilan edilen yeni protokol, başbakanlığın devri ve erken seçim kararlarını aldığı Çiller’e 

güvenerek 18 Haziran 1997 günü istifasını Cumhurbaşkanına sunmuştur.Cumhurbaşkanı Demirel, 

istifayı kabulden önce “Niye istifa ediyorsun, seni istifaya zorlayan mı var?” diye sorması üzerine 

Erbakan, “Hayır yok, ülkede sıkıntı var” yanıtını vermiştir.  

 

Erbakan’ın Cumhurbaşkanına sunduğu  ve iki parti arasındaki taahhüde (protokole) uymak 

üzere hazırladığı istifa mektubunda; 

 

“Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi arasındaki Koalisyon Protokolü'ne uygun olarak, bu bir 

yıllık süreden sonra başbakanlığın Doğru Yol Partisi'ne geçebilmesi için, yapmış olduğumuz 

taahhüde ve iki parti arasındaki mutabakata uymak üzere başbakanlık görevinden istifa 

ediyorum” demektedir.  

 

İstifayı kabul eden Cumhurbaşkanı yeni hükumet kuruluncaya kadar göreve devam etmesini 

istemiştir.  

 

Şu ana kadar açıkladığımız siyasi gelişmeler ve gerçeklerle birlikte, mahkemeye CD içinde 

yeni delil olarak sunduğumuz, ancak mahkemenin daha önceden dosyaya koymayıp gizlediği, 

tartışmadan kaçırdığı, basın açıklamasında ifade edilen istifa mektubunun içeriğinden de;  

Hükümetin istifasının, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi arasındaki Koalisyon Protokolü'ne 

uygun olarak, bir yıllık süreden sonra Başbakanlığın Doğru Yol Partisi'ne geçebilmesi için istifa 

ettiği hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde anlaşılmaktadır. Bu açık tarihi ve siyasi gerçek 

mahkemenin bu yöndeki iddiasını, diğer siyasi gelişmeler ve delillerle birlikte bir bütün olarak 

çürütmektedir.   

 

6) 18 HAZİRAN 1997 BAŞBAKAN ERBAKAN’IN İSTİFASI SIRASINDA  

CUMHURBAŞKANINA SUNDUĞU 2.MEKTUP 

 

       Başbakan N.Erbakan’ın istifa mektubu (1.mektup) ile birlikte sunduğu 2.mektup mahkemenin 

gerekçeli kararda iddia ettiği gibi, 278 kişilik milletvekili listesi değildir. 2.Mektup  3 Siyasi Parti 

Liderinin deklarasyon metnidir. Kaldı ki, bu üçlü deklarasyon milletvekillerinin  iradesini temsil 

edemez ve iradelerine ipotek koyamaz.   

 

Başbakan Erbakan’ın istifa mektubu (1.Mektup) ile birlikte Cumhurbaşkanına sunduğu 2. 

Mektupta ;  

 

“Aşağıda imzaları olan siyasi parti genel başkanları olarak, Türkiye'yi seçime götürecek 

olan 55'nci Hükümeti DYP Gn.Bşk. Prof. Dr. Sayın Tansu Çiller'in başkanlığında kurmak için 

anlaştığımızı kamuoyuna duyururuz.” 

 

Prof.Dr. N.Erbakan, RP Gn.Bşk., 

Prof.Dr. T.Çiller, DYP Gn.Bşk. 

Muhsin YAZICIOĞLU, BBP Gn Bşk. 
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İfadelerinin yer aldığı, mahkemeye CD içinde yeni delil olarak sunduğumuz 21 Haziran 1997 

tarihli basın toplantısı  görüntü kaydında bulunmaktadır. 

  

 
   Mahkeme gerekçeli kararında (G.K. s.3490);  “54. Hükümetin başbakanın istifa dilekçesi ile 

birlikte Tansu Çiller başkanlığında kurulacak hükümete güvenoyu verecek milletvekillerinin 

imzalarını taşıyan belgeyi eklemesinin yeni durum karşısında milletin oylarını alıp yönetime talip 

olan partilerin siyasi tutumları niteliğinde olup suçun tamamlanmasına etkisinin bulunmadığı 

kabul edilmiştir.”  Demektedir.  

 

MAHKEMENİN KARARINA DAYANAK ALDIĞI BU TESPİTİNDE İKİ ÖNEMLİ ÇARPITMA VE 

TARİHİ HATA  VARDIR;  

 

       BİRİNCİSİ;  BAŞBAKAN ERBAKAN İSTİFA MEKTUBU İLE BİRLİKTE 18 HAZİRAN 1997 

TARİHİNDE 278 KİŞİLİK MİLLETVEKİLİ LİSTESİ SUNMAMIŞTIR. BU TESPİT GERÇEK DIŞIDIR. 

Yukarıda açıklandığı gibi, 18 Haziran 1997 tarihinde Cumhurbaşkanına sunduğu 2.mektup üç parti 

liderinin imzasını taşıyan ve anlaştıklarını bildiren mektuptur. 

 

İKİNCİSİ; RP-DYP-BBP Genel Başkanlarının 21 Haziran 1997 tarihinde yaptıkları basın 

toplantısından sonra, Cumhurbaşkanına ilettiklerini söyledikleri liste; TANSU ÇİLLER 

BAŞKANLIĞINDA KURULACAK HÜKÜMETE GÜVENOYU VERECEK MİLLETVEKİLLERİNİN 

İMZALARINI TAŞIYAN LİSTA DEĞİL,  MESUT YILMAZ HÜKÜMETİNE GÜVEN OYU VERMEYECEK 

MİLLETVEKİLERİNİN İMZALARINI TAŞIYAN LİSTEDİR. Bu iki durum hem siyaseten hem de 

hukuken farklıdır. Mahkeme bunun ayırdında değildir.  

 
    278 Kişilik  “Kurulacak olan Mesut Yılmaz Hükümetine Güven Oyu vermeyecek Milletvekili 

listesi” Başbakan N.Erbakan tarafından, 21 Haziran 1997 tarihinde yapılan basın açıklamasında 2 

gün içinde toplandığı belirtilerek gazetecilere gösterilmiş ve  sonrasında CB. S.Demirel’e 

verilmiştir. Bu durum basın açıklamasında N.Erbakan’ın beyanı ile sabittir (EK-11,  21 Haziran 

1997 Basın açıklaması görüntü kaydı ) Mahkemenin maddi gerçekliği sürekli gizleme ve çarpıtma 

eğiliminde olduğu görülmektedir.  

 
 Mahkeme bu çarpıtması ile;  18 Haziran 1997 tarihinde istifa mektubu ile birlikte sözde 

“T.Çiller hükümetine güven oyu verecek 278 kişilik milletvekilİ isim ve imzalarının CB 

S.Demirel’e sunulduğu izlenimi yaratmıştır.  Bu durum mahkemenin gerçekleri çarpıtarak algı 

oluşturma çabasıdır.   

 
Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy’un, 21 Haziran 1997 tarihli basın açıklaması görüntülerini 

içeren CD’ nin barko cihazı ile mahkemede gösterilip tartışılması taleplerini reddederek 

“SANIKLARA İLİŞKİN KARARIN SALONDA BULUNAN İZLEYİCİLERİN DEĞİL KENDİLERİNİN 

VERECEĞİNİ, CD’Yİ DOSYAYA KOYMAMIZIN YETERLİ OLDUĞUNU” ifade etmesine rağmen, CD’NİN 

DOSYAYA KONULMASININ YETERLİ OLMADIĞI, EVRENSEL HUKUK İLKESİ OLAN “ALENİYET” 

İLKESİNİN VE ADİL YARGILANMA İLKESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ VE MAHKEMENİN CD’Yİ İNCELEMEDİĞİ 

ANLAŞILMAKTADIR. MAHKEME HEYETİNİN YANLIŞ TESPİTLE DOĞRU KARAR VERDİĞİ İLERİ 

SÜRÜLEMEZ. 
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Mahkemenin  gerçek dışı olduğu kadar bir başka siyasi  tespitinde ise  (G.K.s.3544);      

 

“matematiksel olarak o tarihte mecliste bulunan diğer partilerin milletvekili sayısı 

itibariyle hükümet kurma ihtimallerinin olmadığı” “mecliste çoğunluğu sağlayan ve daha önce 

güvenoyu almış DYP ve RP'nin…”  Demektedir.  

 

Mahkeme bu değerlendirmesi ile mevcut siyasi ve tarihi gerçekliği çarpıtmıştır. Bu husus 

aşağıda yer alan diğer başlıklarda detaylarıyla açıklanmış olmakla birlikte, Başbakan Erbakan’ın 

sunduğu ikinci mektup üzerinden bu tespitin gerçek dışılığını kısaca izah etmekte yarar vardır;   

 

Cumhurbaşkanına sunulan 2. mektupta imzaları bulunan RP,DYP ve BBP Genel Başkanları, 

mektup içeriğinde TBMM’nin çoğunluğunu temsil ettiklerinden söz etmedikleri gibi, bu üç genel 

başkan, Anayasa gereği partilerinde bulunan milletvekillerinin mutlak iradesini temsil edemez. 

Mahkemenin bu iddiası siyaseten yanlış olduğu kadar, matematiksel olarakta  yanlıştır. Bu üç 

Partinin 18 Haziran 1997 itibariyle milletvekili sayıları;  RP: 155, DYP:112 ve BBP:8 milletvekili 

olmak üzere toplam 275 dir. Bu durum TBMM salt çoğunluğunu sağlıyor gibi gözükse de;  O 

tarihte DYP milletvekili olan ve 112 millet vekili içinde sayılan;  DYP Milletvekili Haluk Müftüler 

Çiller Başkanlığında RP ile kurulacak Hükümete güven oyu vermeyeceğini, istifa ile birlikte aynı 

gün açıklamıştır. Ayrıca ismini saydığı 7 DYP milletvekilinin de güven oyu vermeyeceğini ifade 

ediyor.Sadece bu durum bile, bu üç partinin Meclis çoğunluğunu temsil etmediğini 

açıklamaktadır. 19 Haziran 1997 tarihli Milliyet Gazetesi haberi aşağıdadır;   
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Bu siyasi durumun dışında;  
 

23 Haziran 1997 tarihinde : Denizli Milletvekili Haluk Müftüler 
25 Haziran.izmir Milletvekili  Hasan Denizkurdu 
26 Haziran: İzmir Milletvekili Işılay Saygın 
26 Haziran İstanbul Milletvekili Cefi Jozef Kamhi,  
26 Haziran Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy  
26 Haziran izmir Milletvekili Mehmet Köstepen 
27 Haziran 1997 : Afyon Milletvekili Kubilay Uygun, 
27 Haziran 1997 : Erzurum Milletvekili İsmail Köse,  
27 Haziran1997  : Muş Milletvekili  Erkan Kemaloğlu,  
27 Haziran1997  : İstanbul Milletvekili Tekin Enerem 
28 Haziran 1997 : Hatay Milletvekili Ali Uyar   
28 Haziran 1997  : İzmir Milletvekili Turan Arınç 
29 Haziran 1997 : Edirne Milletvekili Evren Bulut  
29 Haziran 1997  :Konya Milletvekili Ali Günaydın 
30 Haziran 1997  :Afyon Milletvekili Nuri Yabuz  
30 Haziran 1997  : istanbul Milletvekili Bahattin Yücel 
3 Temmuz  1997 : Samsun Milletvekili Cemal Alişan 
9 Temmuz  1997 : Tekirdağ Milletvekili Hasan Peker 
11 Temmuz 1997 : Eskişehir Milletvekili  Demir Berberoğlu  
11 Temmuz 1997 : Kırşehir Milletvekili Ömer Demir 
12 Temmuz 1997 : Afyon Milletvekili Yaman Törüner  .  
14 Temmuz 1997 : Kilis Milletvekili Doğan Güreş,  
14 Temmuz 1997 : Van Milletvekili Mahmut Yılbaş,  
14 Temmuz 1997 :Hakkari Milletvekili Mustafa Zeydan 
18 Temmuz 1997 :izmir Milletvekili Ufuk Söylemez 
23 Temmuz 1997: istanbul MilletvekiliSedat Aloğlu 
12 Ağustos 1997 :Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan 

 
 

DYP'DEN İSTİFA ETMİŞTİR.  
 

23 Temmuz 1997: İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş RP'den, 
24 Temmuz 1997: İstanbul Milletvekili Metin Işık RP'den 
 
İSTİFA ETMİŞTİR. 

 
         Yukarıda açıklanan durumu teyit eden Merhum Cumhurbaşkanı Demirel, TBMM Darbeleri 

Araştırma Komisyonundaki beyanları ile açıklık kazandırmıştır. 18-21 Haziran 1997 tarihleri 

arasında Mesut Yılmaz’a güven oyu vermeyecek milletvekilleri” imzalı listenin hazırlandığı 

sıralarda, Demirel’in kendi ifadesiyle, “söz konusu imzalı listede isimleri bulunan birçok 

milletvekillerinin bir bölümünün doğrudan, bir bölümünün da telefonla kendisini arayarak, 

attıkları imzaların ‘Hatır İmzası’ olduğunu belirtmişlerdir.”  

 

Bunun üzerine, TBMM’den güven oyu alacağını tespit ettiği Sayın Mesut Yılmaz’a yeni 

Hükumeti kurma görevini vermiştir. Kaldı ki Cumhurbaşkanının tasarrufu üzerinde mahkemenin 

mütalaa ve yargı yetkisi yoktur.   

 

Mahkemenin gerekçeli kararında,“mecliste çoğunluğu sağlayan”olarak tanımladığı koalisyon 

hükümetinin, gerçekte TBMM’de milli iradenin çoğunluğunu temsil etmediği, siyasi gelişmeler 
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karşısında ve mutabakata uyarak istifa ettiği, Cumhurbaşkanının TBMM de güven oyu alarak  

çoğunluğu sağladığı fiilen ortaya çıkan Mesut Yılmaz’a Başbakanlık görevini vermesinin 

demokrasinin gereği olduğu, mahkemenin gizlemeye çalıştığı tarihi gerçekliğe rağmen 

anlaşılmaktadır. Bütün bu siyasi hareketlerden TSK’nın sorumlu olmadığı, bu konuda tek bir 

belge bulunmadığı da görülmekte olup, mahkemenin esas yargı konusu da budur. Mahkemenin 

görev alanı, Cumhurbaşkanının verdiği kararların ne kadar doğru ya da demokratik olup 

olmadığına ölçü koymak değildir. Kaldı ki,  ANAP o tarihte Milletvekili sayısı bakımından 2.  Parti, 

DYP ise 3.parti konumundadır. TBMM de hangi hükümetin çoğunluğa sahip olduğunu, parti 

başkanlarının siyasi söylemleri  ya da yargı değerlendirmeleri değil, milletin iradesi ortaya koyar.  

 

C. MAHKEME 21 HAZİRAN 1997 TARİHLİ RP-DYP-BBP BASIN AÇIKLAMASINI GİZLEMİŞ, 

YENİ DELİL OLARAK SUNULMASINA RAĞMEN TARTIŞILMASINI SAĞLAMAMIŞTIR;        

 

Sanıklar; Erbakan’ın istifa gerekçesi ve Cumhurbaşkanına sunduğu 18 HAZİRAN TARİHLİ 

İSTİFA MEKTUBU İLE 2. EK MEKTUBUN İÇERİĞİNİ,  Erbakan’ın “HAVADAN İKMAL” olarak 

tanımladığı Başbakanlığın devri, erken seçim kararları ve milletvekili listeleri gibi pek çok hususu 

içeren   RP-DYP-BBP Genel başkanları N.Erbakan, T.Çiller ve M.Yazıcıoğlu’nun kameralar önünde 

21 Haziran 1997 tarihinde yaptığı basın açıklamasının yer aldığı dönemin görüntülü haber 

kaydını mahkemeye sunmuş ve hazırlanacak barko cihazı ile gösterilmesini ve dosyadan 

gizlenen BU YENİ  DELİLİN TARTIŞILMASINI mahkemeden talep etmiştir.  

 

       Ancak talep Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy tarafından reddedilmiştir. Gerekçe olarak 

“SANIKLARA İLİŞKİN KARARIN SALONDA BULUNAN İZLEYİCİLERİN DEĞİL KENDİLERİNİN 

VERECEĞİNİ, CD’Yİ DOSYAYA KOYMAMIZIN YETERLİ OLDUĞUNU” belirtmiştir. 

 

    Mahkemenin tartışılmasını ve  barko ile gösterim talebini reddettiği, yukarıda sayılan  

hususlarının açıklandığı  21 Haziran 1997 tarihli  RP-DYP-BBP Genel Başkanları N.Erbakan, T.Çiller 

ve M.Yazıcıoğlu  basın toplantısına atıfla mahkeme;  

          

 Gerekçeli karar sayfa 3544‘ de;  “55.Hükümeti kurma görevinin Cumhurbaşkanı Demirel 

tarafından Tansu Çillere verilip verilmemesinin 54. Cumhuriyet hükümetinin istifa ettirildiği 

gerçeğini değiştirmeyecektir. Bu basın toplantısının yeni delil niteliğinde bulunmadığı, istifanın 

protokol gereği yapıldığı iddiasının deliller ve değerlendirilmesi bölümündeki deliller ile hukuken 

geçerli beyanlar nazara alındığında itibar edilmesi mümkün olmadığı anlaşılmış ve bu iddia 

savunma kapsamında değerlendirilerek itibar edilmemiştir.”   Demektedir. 

      

 

Mahkeme bu değerlendirmesi ile, bu basın toplantısının yeni delil niteliğinde bulunmadığını 

54. Cumhuriyet hükümetinin istifa ettirildiği gerçeğini değiştirmeyeceğini ifade ederek tarihi 

gerçekleri  de reddetmiştir.  21 Haziran 1997 tarihli basın toplantısı ve  18 Haziran 1997 tarihine 

gelinceye kadar yaşanan siyasi gerçekler hiç şüphesiz Refah-Yol Hükümetinin istifa ettiği gerçeğini 

değiştirmeyecektir. Ancak mahkemenin gizlediği bu siyasi ve tarihi gerçekler, mahkemenin 

iddia ettiği ve kararına dayanak aldığı Refah-Yol hükümetinin istifa gerekçesini değiştirecektir. 

Mahkemenin bu iddiası dahi önerme mantığından ve hukuktan yoksundur.    
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Mahkemede duruşmaların, anayasa ve usül kanunun hükmü gereği aleni olmasının 

nedeninin Başkan Yiğitsoy tarafından bilinmediği düşünülmediğinden, kasıt ve delil gizleme 

gayreti olduğu anlaşılmaktadır.  Yetkin hukukçuların duruşmaların ilke olarak aleni (halka açık) 

yapılmasına ilişkin yazdıkları;  

 

“Adalete olan güvenin sağlanması-korunması ile adil bir yargılamanın gerçekleşmesi 

açısından vazgeçilmez olduğu, bu suretle halkın adalet dağıtımını denetlemesine olanak 

sağlandığı, yargıçların adil karar verme yükümlülüklerinin yerine getirmesi açısından önemli bir 

işleve sahip olduğu” şeklinde özetlenebilir. Mahkeme başkanının bu kararı aynı zamanda, bu 

yeni delilin tartışılmasını ve sanıkların ileri süreceği savunmalarını da engelleyerek adil 

yargılanma hakkını ihlal etmiştir. Sanıkların yeni Mahkeme Heyetine başından itibaren sarsılmış 

güven duygusu, Mahkeme Başkanının alıntı yaptığımız sözleri ile tamamen yok edilmiştir.   

 

D. 21 HAZİRAN 1997 TARİHLİ  BASIN TOPLANTISININ METNİ;  
 

“Sayın basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gösterdiğiniz ilgiye 

teşekkürlerimi arz ediyorum. Huzurlarınıza DYP Gn.Bşk. Dışişleri Bakanımız Sayın Tansu ÇİLLER 

Hanımefendi, BBP Gn.Bşk. Sayın Muhsin YAZICIOĞLU ile beraber geldik, kendileri adına da sizlere 

saygılarımızı sunarak sözlerime başlıyorum. Bütün ulusumuzun takip ettiği gibi, 18 Haziran 

günü, bizim DYP ile 1 yıl önce yapmış olduğumuz protokolümüz uyarınca, protokolümüze 

uyarak Sayın Demirel'e Başbakanlıktan istifa mektubumu sunmuştum. Bu istifa mektubumu 

şimdi huzurlarınızda bir kere daha aynen okuyorum: Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin 28 

Haziran 1996 günü aralarında imzaladıkları "Ortak Hükümet Protokolü ve Ekleri" belgesindeki 

taahhütlere uygun olarak ve 28 Haziran 1996 tarihinde Bakanlar Kurulu listesini onaylamanızla 

kurulan 54. Cumhuriyet Hükümeti bugüne kadar yaklaşık 1 yıldan beri bütün gücüyle devletimizin 

yücelmesi, ülkemizin kalkınması ve halkımızın refahı için uyum içinde başarıyla çalışmıştır. Refah 

Partisi ve Doğru Yol Partisi arasındaki Koalisyon Protokolü'ne uygun olarak, bu bir yıllık 

süreden sonra başbakanlığın Doğru Yol Partisi'ne geçebilmesi için, yapmış olduğumuz 

taahhüde ve iki parti arasındaki mutabakata uymak üzere başbakanlık görevinden istifa 

ediyorum.Bu süre içerisinde gerek Başbakan olarak şahsıma gerekse 54'ncü Cumhuriyet 

Hükümetine ve onun üyelerine çalışmalarımızda gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteklerinizden dolayı 

teşekkürlerimi arz eder, saygılarımı sunarım." Mektup budur. Bu mektubu sunduktan sonra Sayın 

Cumhurbaşkanına ayrıca bir ikinci yazı daha sundum. Bu ikinci yazıda da aynen şunlar 

yazılmaktadır: Aşağıda imzaları olan siyasi parti genel başkanları olarak, Türkiye'yi seçime 

götürecek olan 55'nci Hükümeti DYP Gn.Bşk. Prof. Dr. Sayın Tansu Çiller'in başkanlığında 

kurmak için anlaştığımızı kamuoyuna duyururuz. 

 

Prof.Dr. N.Erbakan, RP Gn.Bşk., 

Prof.Dr. T.Çiller, DYP Gn.Bşk. 

Muhsin YAZICIOĞLU, BBP Gn Bşk. 

 
Aynı üç kişi aynı anda şu anda bir kere daha huzurlarınızdayız. Bu mektupları kendisine 

takdim ettik. Mektupların içinde ne yazıldığını hepiniz çok iyi bilmektesiniz. Çok doğal olarak, 

Meclis çoğunluğunu temsil eden bu kâğıt ortada olduğundan dolayıdır ki, demokrasinin gereği 

olarak yapılacak iş, hemen Sayın Tansu Çiller Hanımefendiyi çağırıp yeni hükümetin kurulması 
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görevinin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tevdi edilmesi gerekir idi. Hal böyleyken 

hepimizin bildiği gibi ülkeye zaman kaybettirici bir yola sapılmıştır. Her şey bu kadar açık iken 

muhalefet parti başkanlarıyla görüşülmüş, bunun arkasından -olabilir, bir siyasi nezaket olarak 

görüşebilir, onu bu şekilde yorumladık - onun arkasından daha fazla zaman kaybedilmeden 

görevin Sayın Tansu Çiller Hanımefendiye verilmesi lazım gelirken,birdenbire bir sürprizle 

karşılaştık, bu da Sayın Mesut Yılmaz'a görevin verilmeye tevessül edilmiş olması olayıdır. Bu 

olay üzerine görüşlerimizi nasıl açıkladığımızı biliyorsunuz. 30 yıldan beri daima demokrasi 

çizgisinde yürümekle iftihar eden Sayın Demirel'in birdenbire demokrasiyle bağdaşması 

mümkün olmayan böyle bir yola tevessül etmiş olmasını, tevessül edeceğini kesinlikle tahmin 

etmedik, düşünmedik, aklımızın kenarından geçmedi. Böyle bir şey yapabileceğine ihtimal 

verseydik nasıl hareket edeceğimiz hususunda biz de başka türlü hareketlere tevessül ederdik . 

Ama böyle bir şey zaten mümkün olmayacağı için ne kadar samimi, ne kadar masumane, ne 

kadar örnek bir hareket içerisinde bunu nasıl yaptığımızı bir kere daha görüyorsunuz. Hal 

böyleyken, söylediğim gibi hemen derhal görevin verilip Türkiye'ye zaman kaybettirilmemesi 

gerekirken böyle bir yola tevessül edilmesi demokrasi tarihimizin acı bir olayıdır. Bu olay üzerine 

görüşlerimizi bundan önce ifade ettiğimizi biliyorsunuz. Demokrasilerde esas olan millettir, 

milletin temsilcisi TBMM'dir. TBMM de kararlarını çoğunluğuyla alır. Şu anda biz üç partinin genel 

başkanları olarak huzurlarınızda TBMM'nin çoğunluğunu temsil ediyoruz. Bu yazı Sayın 

Cumhurbaşkanının önüne konmuş olduğu için hiç başka türlü hareket edememesi gerekir idi. 

Ancak bunun üzerine, bir takım, Sayın Demirel'den beklemediğimiz yanlış mütalâalar, 

mülâhazalar serdetmiştir. Bunların başında, efendim ülkede bir gerginlik varmış da hükümet 

bunun için istifa etmişmiş... Hayır! İşte bizim istifa mektubumuz apaçık ortada... Başarılı bir 

hükümet, sadece ahde vefa örneği gösteriyor, protokolünün gereği olarak en güzel bir ahlâk 

örneği gösteriyor. Bu, siyasi tarihimize böyle geçecek! Bütün milletimizin kalbini fetheden bir 

güzel olaydır. Bundan 70 milyon hepimiz iftihar etmeliyiz ve ediyoruz 70 milyon olarak...  

 

"Ne güzel yöneticilerimiz var, ne kadar güvenilir insanlar, bir yıl önce verdikleri sözü 

nasılgünü geldiği zaman tutuyorlar..." Bunun en güzel örneği verilmiştir. Evet, Türkiye'de suni 

gündemlerle gerginlik çıkartmak isteyenler olmuştur. Ama bunlar bundan önceki 54'ncü 

Hükümetin mensubu ve onu destekleyen partiler değildir, bugün götürülüp kendisine görev 

verilmiş olan kimselerdir. Bunu milletimiz çok iyi biliyor. Suni gerginliği meydana getirenlere görev 

tevdi edilmeye kalkışılmıştır. Diğer yandan, "ülkenin, devletin kurumlan arasında uyum sağlamak 

benim görevimdir" diyor Sayın Cumhurbaşkanı... Evet, görevidir! İşte o uyumu sağlamak için 

temel şart, demokrasinin kurallarına riayet edilmesidir. Kendisi değil midir her zaman "demokrasi 

kurumlar ve kurallar metodudur, müessesesidir" diyen? Ne diyor bu kurallar? Meclis çoğunluğu ne 

derse ona uyun! "Efendim", diyor kendisi, "Ben Sayın Erbakan'a sizin aranızdaki protokol beni 

bağlamaz dedim, o da doğru dedi!" Evet, söyledi, ben de "doğru" dedim. Protokol bağlamaz ama 

TBMM'nin çoğunluğu hepimizi bağlar. Cümlenin yarısını söyleyip yarısını söylememek yanlış bir 

davranıştır. Arkasından da bu kâğıt önüne konmuştur; bu kâğıt protokol değil, bu kâğıt TBMM'nin 

çoğunluğu... Bu çoğunluk hepimizi bağlar. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanını da bağlar! Bu 

çoğunluğa uyarak ülkeye gün kaybedilmemesi gerekir idi. Bu yanlış yoldan mutlaka kendisi 

dönecektir. Bir an evvel kendisini buradan döndürmek için bu sefer huzurlarınıza çıktık. Size şimdi 

Meclis çoğunluğunun bizzat imzalarını takdim ediyoruz. Şöyle ki, "Efendim bu parti başkanları 

imzalamış, ama milletvekilinin oyuna kimse ipotek koyamaz!" Hayır, biz milletvekillerinin 

oylarına ipotek koymayı aklımızdan geçirmeyiz, milletvekillerinin sadece arzularına tercüman 
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oluruz... Olmuşuz, bu kâğıdı da orta yere koymuşuz... İşte şimdi de huzurlarınızda bütün bu 

milletvekillerinin imzalarıyla hazırlanmış olan belgeleri aynen gösteriyorum. Bakınız bu 

gösterdiğim belgenin üzerinde ne yazıyor, aynen okuyorum: "Aşağıda imzalarımız bulunan biz 

RP'li milletvekilleri olarak Sayın Mesut YILMAZ tarafından kurulacak olan hükümetin güvenoyu 

oylamasında Meclis'e gelerek ret oyu vereceğimizi beyan ederiz." Ne kadar dikkatli yazılmış 

görüyor musunuz? "Güvenoyu vermeyeceğiz" desek bir de bakarsınız ki, "Efendim Meclis'e belki 

gelmeyeceksiniz, nereden bileyim?" deme ihtimali önümüze çıkar. Artık yoğurdu üfleyerek yiyoruz. 

Görüyorsunuz... "Geleceğiz ve ret oyu vereceğiz!" Kim? 155 tane RP'li milletvekili, artı 3 tane 

bağımsız milletvekili... Onların da ayrı ayrı beyanları burada imzalarıyla bunlara eklidir. Etti 

158... 112 tane DYP milletvekili, etti 270... 8 tane de BBP milletvekili... Ne yapıyor bunlar? 278... 

Sayın Demirei'in bu toplamayı hepimizden daha iyi yapacağını biliyoruz. 278... TBMM'nde 

bugün 275 çoğunluktur. Kaldı ki bu 2 gün içinde hazırlanmıştır. 2 gün içinde 278 tane 

milletvekilinin imzası alınmış. Bu aynı zamanda bir rekordur. Bunu şunun için söylüyorum: Bunlara 

muhtemelen 3-4 kişi daha önümüzdeki kısa bir zamanda katılacaktır. İrtibat kurulamadığı için, bu 

kadar çok insanın içerisinde birkaç kişiyle irtibat kurulamadığı için... Bunlar da bunun üzerine 

konulduğu zaman bu Meclis'in 280 - 282 muhtemelen insanı "Hayır, biz bunu kabul etmiyoruz" 

diye Türkiye'ye zaman kaybettirmemek için peşinen oylarının rengini, davranışlarını açıkça 

belirtmişlerdir. Şimdi bu vesikaları ben size gösteriyorum. Biraz sonra da bunların hepsi Sayın 

Cumhurbaşkanının önünde olacaktır. Şu üç tane imzalı kâğıt Sayın Cumhurbaşkanının zaten 

önündedir. Bu 278 imzalı kâğıt da şimdi biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanının önünde olacaktır. Bu 

ne demektir? TBMM'nin çoğunluğu... İşte bu demokrasidir, işte bu milli iradedir. Bundan dolayıdır 

ki, şu andan itibaren sizin önünüzde açıkladığımız bu vesikalar anından itibaren, bütün hükümet 

kurma çalışmalarının şu andan itibaren durması gerekir. Biraz sonra zannediyorum Mesut Bey 

Sayın Cumhurbaşkanına çıkacakmış. Temenni ederim ki orada görevi iade eder, böylece kendi 

sicilini de kurtarmak imkân ve fırsatını da bulur.” 

 
Gerekçeli karar sayfa 3541-3544’de: “Bir kısım sanıklar ve müdafileri tarafından 21 haziran 

1997 tarihli basın toplantısının yeni delil olduğu ve 54. Hükümetin istifa etmesinin protokol gereği 

yapıldığı yönündeki savunmaları; Somut olayda 54. Cumhuriyet hükümetinin normal demokratik 

usüller dışında sanıkların cebir ve şiddet içeren eylemleri ile hükümeti irtica,irticai eylemler yapan 

ve siyasal islam olarak kabul edip tehdit olarak değerlendirerek icra ettikleri eylemler ile zararlı 

netice olan hükümetin ortadan kaldırılması,ıskat ve menetme sonucunu doğuran başbakanın 

istifa ettirildiği, matematiksel olarak o tarihte mecliste bulunan diğer partilerin milletvekili 

sayısı itibariyle hükümet kurma ihtimallerinin olmadığı, mecliste çoğunluğu sağlayan ve daha 

önce güvenoyu almış DYP ve RP'nin hükümette yer almaksızın ve sadece yasama organında yer 

almalarının partilerin varoluş amaçlarına aykırı olduğu, bu nedenle istifa dilekçesinde 

kullanılan istifa kelimesi anlamının normal anlamının dışında değerlendirilmesi gerektiği , 

istifanın tehdit, maddi ve manevi zorlama cebir ve şiddet içeren ve bunun kullanıldığının ve 

kullanılacağının açıkça ifade eden hareketler ve eylem sonucu meydana geldiği anlaşılmış,  suçun 

eksik veya tam teşebbüs aşamasında kalmayıp, illiyet bağı bulunup ve zararlı neticenin meydana 

gelmesi nedeniyle tamamlandığı mahkememizce kabul edilmiştir.  

 
54. Hükümetin başbakanın istifa dilekçesi ile birlikte Tansu Çiller başkanlığında kurulacak 

hükümete güvenoyu verecek milletvekillerinin imzalarını taşıyan belgeyi eklemesinin yeni 

durum karşısında milletin oylarını alıp yönetime talip olan partilerin siyasi tutumları niteliğinde 
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olup suçun tamamlanmasına etkisinin bulunmadığı kabul edilmiştir. 55.Hükümeti kurma 

görevinin Cumhurbaşkanı Demirel tarafından Tansu Çillere verilip verilmemesinin 54. Cumhuriyet 

hükümetinin istifa ettirildiği gerçeğini değiştirmeyecektir. Bu basın toplantısının yeni delil 

niteliğinde bulunmadığı, istifanın protokol gereği yapıldığı iddiasının deliller ve değerlendirilmesi 

bölümündeki deliller ile hukuken geçerli beyanlar nazara alındığında itibar edilmesi mümkün 

olmadığı anlaşılmış ve bu iddia savunma kapsamında değerlendirilerek itibar edilmemiştir.” 

(sayfa 3490)  

 

Tespitini yaparak, siyasi değerlendirmeyle, üstelik  tarihi hata yapıp o tarihte sunulmayan 

“milletvekili listesinin istifa ile verildiği” ni ifade ederek  hukuk dışı hüküm kurmuştur.   

 

E. Mahkemenin Refah-Yol Milletvekillerine baskı uygulayarak DYP den istifa ettirildiği bu 

yolla hükümetin istifaya zorlandığı iddiası, gerçeğe, tarihi ve siyasi gelişmeler ile tanık 

beyanlarına aykırıdır. Mahkeme bu hususu kararında gizlemiştir;  

 

Mahkeme, kararında (G.K.s.3544) “hukuken geçerli beyanlar nazara alındığında” ifadesini 

kullanmıştır. Eğer mahkeme hukuken geçerli beyanları nazara almış olsa idi, bu sonuca ulaşması 

mümkün değildi. Dönemin bakanları ve milletvekillerinin “hukuken geçerli beyanları” ve deliller 

aksini söylemektedir. 

   

1995 seçiminden sonra Erbakan ile Refah-Yol hükümetini kurması, partili bir kısım 

milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılanmış ve koalisyonun kurulması ile birlikte; DYP 

milletvekili olmalarına karşın siyasi görüşlerine aykırı görmeleri nedeniyle Yaşar Dedelek, Şinasi 

Altıner, Tevfik Diker ve İrfan Köksalan istifa ederek ANAP'a geçmiş, Refah-Yol 

hükümetine "ret'' oyu veren Emre Gönensay, İsmet Sezgin, Cavit Çağlar, Köksal Toptan, Rifat 

Serdaroğlu, Mehmet Köstepen, Mehmet Batallı  ve  Refaeddin Şahin DYP'den istifa ederek 

Ocak 1997'de Hüsamettin Cindoruk başkanlığında "Demokrat Türkiye Partisi'ni" kurmuşlardır. 

Bu siyasi gelişmeler, 28 Şubat Kararlarının çok öncesinde gerçekleşmiştir.  

 

Adı sayılan bu kişilerden mahkeme huzurunda tanık olarak ifade verenler; Refah-Yol 

hükümetini daha kurulma aşamasında iken tasvip etmediklerini ve siyasi düşüncelerine aykırı 

gördüklerinden, hiçbir baskı ve diğer sebeplerle ilgili olmaksızın istifa ettiklerini ya da güvenoyu 

vermediklerini açıklamışlardır. Mahkeme bu somut delili, aksi bir delil olmaksızın dikkate almamış 

ve gerekçeli kararında yer vermemiştir. Mahkeme bu milletvekillerinin, milleti temsil eden 

iradelerini, yok sayamaz. Bu milletvekilleri gibi diğer vekillerininde, parti başkanları gibi 

düşünmesi ve  biat etmesini siyasetin bir gereği  sayamaz.   

 
MAHKEMEDE DİNLENEN DÖNEMİN BAKAN VE MİLLETVEKİLİ TANIKLARDAN (gerekçeli 

karar 2733-2811); TAMAMI ;  (Bahattin Şeker,  İsmail Köse, Işılay Saygın, Hasan Denizkurdu, Jefi 

Joseph Kamhi, Emre Gönensay, Gencay Gürün, Cavit Çağlar, Ali Günaydın, Erkan Kemaloğlu, Edip 

Sahter Gaydalı, İlhan Aküzüm, Nuri Yavuz, Mehmet Korkmaz, Şamil Ayrım, Köksal Toptan, Kubilay 

Uygun, Turhan Tayan ve Mesut Yılmaz ) ASKERİ CENAHTAN HİÇBİR BASKI, ZORLAMA, TEHDİT, 

TELKİN GÖRMEDİKLERİNİ BEYAN ETMİŞLERDİR.  
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1) Işılay Saygın, Hasan Denizkurdu, Jefi Joseph Kamhi, Cavit Çağlar, Ali Günaydın ve 
Mehmet Korkmaz;  54. Hükümet'in icraatından memnun olmadıkları için istifa ettiklerini beyan 
etmişlerdir  

 
2) Erkan Kemaloğlu, Emre Gönensay, Gencay Gürün ve Edip Safter Gaydalı; 54. 

Hükümet kurulurken güvenoyu vermediklerini beyan etmişlerdir 
 
3) İsmail Köse, Hasan Denizkurdu, Emre Gönensay ve Cavit Çağlar; Cumhurbaşkanına 

Verilen Mesut Yılmaz Hükümetine güvenoyu vermeyecekler listesini imzalamadıklarını beyan 
etmişlerdir. 

 
4) Gencay Gürün ve İlhan Aküzüm; imzalarının olup olmadıklarını hatırlamadıklarını 

söylemişlerdir 
 
5) Nuri Yavuz ve İlhan Aküzüm: Tankların Sincan'dan geçişinden, brifing verilmesinden 

ve gazete manşetlerinden rahatsız olmadıklarını beyan etmiştir. 
 

Mahkemede dinlenen 19 Bakan ve Milletvekili tanığın dışında; Sanıklarca tanık olarak 

dinlenmesi istenen milletvekili ve bakanlar da mahkemece dinlenmemiştir. O DÖNEM BAKAN VE 

MİLLETVEKİLİ OLAN TANIKLARIN HİÇ BİRİSİNİN, MAHKEMENİN İDDİA ETTİĞİ GİBİ, ASKERDEN 

BASKI GÖRDÜKLERİNE DAİR HİÇ BİR BEYANI YOKTUR. MAHKEMENİN, TANIK BEYANLARINI 

GİZLEYEREK YAPTIĞI VE HÜKME ESAS ALDIĞI TESPİTİ GERÇEĞE VE HUKUKA AYKIRIDIR.  

 

Ayrıca; Mahkemenin milletvekili matematik hesabının aksine, tanık beyanlarından, yukarıda 

ve diğer başlıklarda açıklanan Refah-Yol milletvekili sayısından ve Mesut Yılmaz hükümetine 

güvenoyu vermeyecekler listesinin gerçeği yansıtmadığından açıkça anlaşıldığı üzere;  

Mahkemenin iddiasının aksine Refah-Yol hükümetinin meclis çoğunluğunu ve milli iradeyi 

temsil etmediği, siyasilerin Refah-Yol hükümetinin siyasi tutum ve icraatlarından memnun 

olmadıkları için partilerinden istifa ettikleri/güvenoyu vermedikleri anlaşılmaktadır. Mahkeme, 

tanık beyanları ve siyasi mecrada geliştiği açık olan gerçekler karşısında, varsayıma dayalı, soyut 

ve siyasi bir değerlendirme ile hüküm kurmuştur.  

 

Kaldı ki, milletvekillerinin Refah-Yol hükümetine ya da bir başka hükümete güven oyu verip 

vermediğini, bu iradesini hangi gerekçe ile hangi yönde kullandığını sorgulamak mahkemen in 

yetkisi dahilinde değildir. Millet vekillerinin bu serbest iradesini kullanırken atılı suçla ilişkili olarak 

sanıklar tarafından uygulanmış cebir ve şiddete maruz kalıp kalmadıkları ve iradelerinin bu yolla 

değişip değişmediğidir. Mahkeme siyasi matematik hesaplarla ceza davasına delil oluşturamaz, 

milleti temsil eden Cumhurbaşkanının tasarrufunu sorgulayamaz.  Mahkemenin bu eylemi, hatta 

bu girişimi hukuk dışıdır. Esasen siyasete ve yürütmeye bu yolla açık müdahaledir.  

 

F. Mahkemenin “mecliste çoğunluğu sağlayan ve daha önce güvenoyu almış DYP ve 

RP'nin” şeklindeki, Refah-Yol hükümetinin meclis çoğunluğunu temsil ettiği tespiti gerçek 

dışıdır; 

 

Mahkemenin çoğunluk olarak değerlendirdiği Refah-Yol milletvekillerinin mahkemedeki 

ifadelerinden, bu koalisyonu siyasi ilkeleri gereği uygun görmedikleri ve mahkemenin çoğunluk 

hesabının doğru olmadığı da ortaya çıkmıştır. Başbakan Erbakan’ın hesabının doğru olduğu kabul 
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edilse bile; 8 BBP Milletvekili ve 3 bağımsız milletvekili ile birlikte 278 sayısına ancak ulaşılmış ve 

meclis çoğunluğu 275 dir.  Yani 4 milletvekili eksiği ile çoğunluğu kaybedecek durumdadır.  

 

Ancak 18 Haziran 1997 tarihi itibarıyla Milletvekili sayısı; DYP: 112 RP: 155 Refah-Yol: 267 

dir. 

 

YANİ REFAH-YOL HÜKÜMETİ (DYP-RP) MAHKEMENİN İLERİ SÜRDÜĞÜ GİBİ 18 HAZİRAN 

1997 TARİHİ İTİBARİYLE İSTİFADAN ÖNCE MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU / MİLLET İRADESİNİ TEMSİL 

ETMEMEKTEDİR. Yani, yeni kurulacak ya da kurulması için çabalanan hükümetin artık 1996 

yılında protokolle var olmuş Refah-Yol hükümeti olduğu söylenemez.  

 

Yani durum, esasen millet iradesinin çoğunluğunu temsil etmeyen REFAH-YOL hükümetine 

dışarıdan destek arayışıdır. Bu arayışın yolu da Cumhurbaşkanı Demirel’in ifade ettiği gibi, basın 

açıklamasından değil, TBMM de oluşacak millet iradesinin vereceği güvenoyundan geçer. Bu yeni 

bir siyasi durumdur. Yeni siyasi durumun, yeni şartları olacağı açıktır. Bu konunun ise sanıklarla 

bir ilgisi yoktur.  

 

Tanık  Hasan Ekinci’nin  28.10.2014 tarihli  celsedeki  beyanlarında, Refah-Yol hükümetinin 

siyasi gücünü zikrederek Erbakan’ın nasıl ikna edildiğini ayrıntısı ile açıklamıştır; Tanığın  beyanları  

Kazan’ın kitaplarında vurguladığı  hususlarla da örtüşmektedir. Tanık beyanından yapılan alıntı 

aşağıdadır;  

 

“Mayıs 1997 sonuna gelindiğinde Hükümetin küçük ortağı Doğruyol Partisinden 

istifalar nedeniyle REFAHYOL Hükümeti, TBMM’sinde çoğunluğu kaybetmiştir. Bir 

gensoru ile hükümetin düşürülmesi an meselesi haline gelmiştir. TBMM’sinde 8 üyesi olan 

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu’dan erken seçim vaadi ile T. Çiller başkanlığında 

kurulacak hükümeti destekleme sözü alınmıştır.”  

 
Bu nedenle de, mahkeme, bağımsız Milletvekillerini ve  Büyük Birlik Partisi Milletvekillerini 

de hesaba katarak, 18 Haziran 1997 tarihinde sayısal meclis çoğunluğu bulunmayan Refah-Yol 

hükümetinin, meclis çoğunluğuna sahip olduğunu ileri süremez.  

 

Başbakan Erbakan’ın var olduğunu ifade ettiği ancak dosyada bulunmayan liste Mesut 

Yılmaz hükümetine güvenoyu vermeyeceğini ifade eden milletvekili sayısıdır. Çillerin 

Başbakanlığında kurulacak RP-DYP + BBP +3 hükümetine güven oyu verecek milletvekili sayısı 

değildir. İKİ SİYASİ DURUM BİRBİRİNDEN SİYASETEN VE HUKUKEN ÇOK FARKLIDIR. İki partiyle 

(RP-DYP) kurulan Refah-Yol hükümetine güvenoyu vermiş milletvekillerinin, RP-DYP-BBP +3 

destekli hükümete de mutlaka güvenoyu vereceklerini, öngörmek, RP-DYP DIŞINDA MECLİSTE 

BULUNAN DİĞER PARTİLERİN HÜKÜMET KURAMAYACAĞI VARSAYIMINDA BULUNMAK ve bunu 

mutlak bir siyasi ve hatta hukuki durum olarak ileri sürmek, ne hukuken ne de siyaseten mümkün 

olmadığı gibi, TBMM nin üstünlüğünü reddeden bir değerlendirmedir. Kaldı ki, bu listenin doğru 

olmadığı da tanık beyanlarıyla ortaya çıkmıştır.  Bu nedenle, zaten siyasi olan ve millet iradesini 

şekillendirmeye çalışan mahkemenin varsayımının, ne siyaseten ne hukuken, ne de sayısal olarak 

doğru olmadığı açıktır.   
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G. Mahkemenin “matematiksel olarak o tarihte mecliste bulunan diğer partilerin 

milletvekili sayısı itibariyle hükümet kurma ihtimallerinin olmadığı” şeklinde hukuk garabeti 

değerlendirmesi, kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal eden, millet iradesini yok sayan siyasi bir 

değerlendirmedir;   

 

Mahkeme anayasal görev ve sorumluluğunu bir yana bırakarak, “MATEMATİKSEL OLARAK O 

TARİHTE MECLİSTE BULUNAN DİĞER PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SAYISI İTİBARİYLE HÜKÜMET 

KURMA İHTİMALLERİNİN OLMADIĞI” şeklinde ancak bir siyasetçi tarafından yapıldığında makul 

görülebilecek bir değerlendirmeyle Refah-Yol hükümetinin istifa tarihinde henüz gerçekleşmemiş 

siyasi bir eylemin, sayısal toplamını yaparak, sonucunun ne olması gerektiği konusunda tamamen 

siyasi bir tahminde bulunarak hüküm kurmuştur.   

 

Ayrıca, mahkemenin sayısal toplam hesabı da yanlıştır. Bu husus yukarıda açıklanmıştır. 

Siyasi toplamların, matematiksel toplamlara eşit olması gerektiği yönündeki değerlendirme, 

ancak milletvekillerinin milleti değil, teokrasiyi temsil ettiği düzenlerde rastlanabilecek sayısal bir 

durumdur. KALDI Kİ, SİYASİ TARİH MAHKEMENİN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞEKİLDE GELİŞMEMİŞ VE 55. 

HÜKÜMET ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYARAK GÜVENOYU ALMIŞTIR. Mahkeme siyasi gelişmelerin 

böyle olmaması varsayımı ile yola çıkarak, zaten millet iradesi ile fiilen gerçekleşmiş bir siyasi 

durumu yasa dışı ilan etmeye de kalkmıştır.  

 

Mahkeme, siyaseti şekillendirme, millet iradesine ve milletvekillerinin bağımsız siyasi 

tercihlerine ipotek koyarak, henüz gerçekleşmemiş siyasi bir işlemde nasıl oy kullanmaları 

gerektiğini, bu gün görevde olan milletvekillerinin iradesine de ipotek koyacak şekilde, 

siyaseten ifade yoluna gitmiştir. Mahkeme matematik toplamdan yola çıkarak bu 

değerlendirmesini yaptığını ifade etse de, millet iradesinin nasıl tecelli edeceği ya da etmesi 

gerektiği konusunda siyasi bir tahminde bulunmak, yargının görev ve sorumluluk alanı içinde 

olmadığı gibi, siyaseti matematiksel bağıntılar değil,  demokrasilerde milletvekillerinin üzerine 

ipotek konulması mümkün olmayan, parti iradesini değil millet iradesini temsil eden siyasi 

tercihlerinin belirleyeceği anayasal düzeyde açık ve kesindir.  Milletvekilleri, anayasamız gereği 

seçildikleri bölgeyi ya da siyasi partileri değil TÜRK MİLLETİNİ TEMSİL EDER. Mahkemenin hangi 

milletvekilinin nasıl oy kullanması gerektiğine karar vermesi haddi ve yetkisinde değildir.  

 
 Anayasa hükmü bu yöndedir. Mahkemenin anayasal ve demokratik düzen dışında, parti 

hegemonyasına dayalı bir başka düzen tarif etmesi, atılı suça ilişkin iddiaların aksine tam da bu 

nedenle hukuka ve anayasaya aykırıdır. Bu gerekçenin, hukuk ilkeleri, yargı görev ve 

sorumluluğu, anayasal düzen ve demokrasi ile bağdaşması mümkün değildir. Mahkemenin, 

bağımsızlık ve tarafsızlığını kaybederek, tamamen güdümlü bir siyasi görüş ve düşünce 

doğrultusunda hüküm kurduğunun da açık göstergesidir.   

 
Mahkeme, bu gerekçesiyle; parti mensubu milletvekillerinin, millet iradesini değil, parti 

iradesini temsil etmesi gerektiğini öne sürerek, kararıyla yürütme erkine, geniş anlamda 

yasama ve yürütmeye yani TBMM de oluşan millet iradesine siyasi müdahalede bulunmuştur.  

Mahkeme, Başbakan Erbakan’ın hazırladığı, henüz görev verilmemiş ve programı açıklanmamış 

varsayım bir hükümete güvenoyu vermeyecekler listesinde bulunan milletvekillerinin, bu siyasi 

taahhütlerini aynen gerçekleştirmek zorunda olduklarını varsayarak, siyaseti matematiksel 
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bağıntılara sıkıştırıp, millet iradesine ipotek koyamaz. Mahkemede tanık olarak dinlenen dönemin 

milletvekillerinden hiç birisi kendisine baskı yapıldığını ifade etmediği gibi,  mahkemenin muteber 

saydığı, “kurulacak Mesut Yılmaz hükümetine güvenoyu vermeyecekler listesinde” adı bulunup 

mahkemede beyanda bulunan milletvekili tanıklardan, listede adının bulunmadığını, bu listeden 

haberlerinin olmadığını ya da usülen (hatır)  imzalamak durumunda kaldığını beyan edenler de 

bulunmaktadır.  

 

Öncelikle, mahkeme siyaseten varsaydığı söz konusu listenin, isim ve imzaları teyit edilerek 

hukuken de mevcut ve muteber olduğunu delilleriyle ve tanıklarıyla açıklayamamıştır.  Böyle bir 

liste, dava dosyasında bulunmadığı gibi, tanık beyanlarıyla da doğruluğu hukuken 

kanıtlanamamıştır.  

 
Anayasanın 76. Maddesine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi 

veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler. Parti Genel Başkanlarını ya da 

partilerini temsil etmezler.  Bununla birlikte,  Milleti temsil eden Millet vekilleri göreve 

başlarken,  Sovyetler Birliğinde polit büro üyeleri gibi parti programına ve parti genel 

başkanının siyasi  tercihlerine bağlı kalacağı üzerine değil, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, 

vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliği, hukukun 

üstünlüğü, demokratik ve lâik cumhuriyet, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmak, Anayasa'ya 

sadakat üzerine büyük Türk milleti önünde ant içerler. Bu yeminle göreve başlayan 

milletvekilinin iradesine ipotek konulamaz. Yeminine aykırı gördüğü her siyasi eylemi ya da 

işlemi reddetme hakkına, görev ve sorumluluğuna sahiptir. Milletvekilinin siyasi iradesinin nasıl 

tecelli edeceği ya da etmesi gerektiği konusunda mahkemeler hüküm kuramaz, bu tespit 

mahkemenin siyasete açık müdahalesidir.   

 
Kaldı ki Refah-Yol hükümeti ya da bir başka hükümetin millet iradesini temsil edip 

etmediği ancak, fiilen yapılacak güven oylamasının sonucunda görülebilir. Diğer demokratik 

ülkelerde uygulandığı gibi, anayasal bir şart olarak, Bakanlar Kurulu programı üzerinde 

görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır (m.110). Bu bir tam günlük 

süreye “serinleme süresi” (cooling off period) denir. Bu sürenin amacı, milletvekillerinin güven 

oylamasında, o anki duygu ve heyecanlarına kapılarak değil, iyice düşünerek oy kullanmalarını 

sağlamak içindir. (Kemal Gözler- Türk Anayasa Hukuku Genel Teorisi Cilt 2. Syf 566)  

 
Bu nedenle mahkemenin, bu iddiası, zaten 55. Hükümetin güvenoyu alması ile çökmüştür. 

Mahkemenin yaptığı gerçek dışı değerlendirme sadece millet iradesini yok saymaktır.  Siyasi 

tercihler, yargısal ve matematik hesaplarına konu edilemez. Bu tercih, yargısal bir kararın değil, 

millet iradesinin bir sonucudur. Mevcut gerçekliğin dışında her türlü tespit ancak varsayım ve 

siyasi değerlendirmedir. Mahkemeler TBMM nin üstünlüğünü yok sayan, kendisini yürütme 

yerine koyan siyasi mülahazalar ve varsayımlarla hüküm tesis edemez.   

 
Demokratik siyasal sistemlerde bir siyasi partinin muhatabı, ancak diğer siyasi partilerdir. Bu 

bağlamda, herhangi bir siyasi parti hakkında siyasi değerlendirme, eleştiri ve suçlamaları yapacak 

olanların da halkın oylarına talip olan diğer siyasi partiler olacağında kuşku yoktur. Anayasasında 

demokratik hukuk devleti ile kuvvetler ayrılığı ilkelerini benimsemiş ve yargıç bağımsızlığı ile 

tarafsızlığına yer vermiş bir ülkede, mahkemenin herhangi bir siyasi partinin siyasi gücünü 

https://tr.wikisource.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk
https://tr.wikisource.org/wiki/Anayasa
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değerlendirmesi, ya da milletvekillerinin siyasi tercihlerini ve iradelerini sorgulaması hiçbir 

şekilde kabul edilemez. 

 

H. Mahkemenin; “mecliste çoğunluğu sağlayan ve daha önce güvenoyu almış DYP ve 

RP'nin hükümette yer almaksızın ve sadece yasama organında yer almalarının partilerin 

varoluş amaçlarına aykırı olduğu, bu nedenle istifa dilekçesinde kullanılan istifa kelimesi 

anlamının normal anlamının dışında değerlendirilmesi gerektiği”  tespiti gerçek dışı ve 

mantıksal tutarlılıktan yoksundur.  

 

Mahkeme, bu tespitinde (G.K.s.3544), diğerlerinde olduğu gibi kendisi ile çelişmektedir. 

Mahkemenin iddiasına göre tehdit ve baskıyla istifa etmiş bir hükümet, birden hem de istifa ettiği 

18 Haziran 1997 de siyasi amacını hatırlayarak, sadece yasama organında bulunmayı varoluş 

amacına aykırı bulup, tekrar iktidara talip olmuştur. Bu tespit karşında sorulacak sorular şudur;  

 

- Sözde baskı ve tehditle istifa ederken varoluş amacını hatırlamayan bir hükümet, istifa 

ile birlikte basına yaptığı açıklamada, aynı gün hükümete talip olduğunu ilan ederken 

var oluş amacını nasıl hatırlamıştır?   

 

- Madem baskı ve tehditle istifa etmiştir, bu tehdit, aynı gün ortadan mı kalkmıştır?   

 

- Madem baskıyla istifa etmiştir, neden aynı gün istifa ile birlikte iktidara tekrar talip 

olmuştur? 

 

- Madem mahkemenin tespitinde olduğu gibi Refah-Yol (RP-DYP) meclis çoğunluğunu 

sağlamaktadır, neden BB Partisi  8 milletvekili ve 3 bağımsız milletvekilinin desteğine 

ihtiyaç duymuştur?  

 
Mahkemenin bu tespiti, en başta mantık kurallarına aykırıdır. Tespitinde sebep-sonuç-mantık 

ilişkisi yoktur. Mahkemenin tespiti,  atılı suçu açıklamaktan uzak, hukuk dışı ve önerme 

mantığından yoksundur. Bu nedenle, mahkemenin “istifa” kelimesinin anlamının normal 

anlamının dışında değerlendirilmesi gerektiğinin sosyolojik, psikolojik, siyasi ya da hukuksal 

hiçbir yanı yoktur. Sadece atılı suça kılıf uydurmaya ilişkin, cılız ve tutarsız, çaresiz bir 

önermedir. Bu tespit, mahkemenin hükmünün ne denli zayıf ve dayanaksız olduğunu da 

açıklamaktadır. Mahkemenin, somut belgeler, maddi deliller ve tanık beyanları ortada iken, 

soyut zorlama siyasi kavramlarla hüküm kurması hukuk dışıdır.  

 
Açıkladığımız bu hususların gerçekliğini,  hayatın akışına uygunluğunu, uluslar arası alanda 

dahi böyle gelişmesi gerektiğini  açıkça ortaya koyan  bir örnek de yakın bir zamanda yaşanmıştır. 

Tayland Başbakanı  (Yingluck Shinawatra)  9 Aralık 2013 tarihinde görevi bıraktığını ilan etmiştir. 

İstifa eden başbakan istifa kararını,  Tay halkının daha fazla sıkıntı çekmemesi ve ülkede 

yapılması beklenen askeri darbenin kendisinden çok ülkeye yönelik olması nedeniyle aldığını 

söyleyerek, halkımın menfaati için istifa ediyorum demiştir.  İstifasından sonra  aynı  gün 

iktidara da talip olmamıştır.  Konu ile ilgili haberler tüm basın organlarında bulunmakta olup,  

haber metnini mahkemenize delil olarak sunuyoruz.   
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(https://odatv.com/tayland-basbakani-istifa-etti-0912131200.html) 

(http:// www.gercekgundem.com /  dunya/10158/tayland-basbakani-istifa-etti) 

     
Başbakan Necmettin Erbakan’nın da halkına gerçekleri açıklama konusunda  en az Tayland 

başbakanı kadar dürüst ve cesur olmadığını söylemek mümkün değildir. Mahkemenin Başbakan 

Erbakan’nın bizzat ifade etmediği hususları ”aslında öyle değil böyleydi” diyerek, Başbakan 

Erbakan’a mal etmesi en azından kendisine karşı en büyük haksızlıktır. Siyasi hedeflerin 

kotarılması için uydurulan bu kumpas davasının Başbakan Erbakan üzerinden yürütüldüğünü ve 

özellikle mağdur söylemleri ile sinsice planlanan hedefe doğru yüründüğünün farkında 

olunmadığını sanmakta, akılla alay etmektir.  

 

İ. Necmettin Erbakan 11 Temmuz 2007 Çarşamba günü düzenlenen “ESAM Türkiye 

Konferansları 3” isimli AKP yi eleştirdiği konferansta istifa gerekçesinin 28 Şubat’la ilgisi 

olmadığını, demokratik bakımdan yeniden seçime gidip daha güçlü gelmek için istifa ettiklerini 

açıklamıştır.  

 

  Düzenlenen konferans TV 5 tv kanalında yayınlanmış olup, toplantıya ait görüntü kaydı 

EK-10 dadır. Necmettin Erbakan’ın konferansta yaptığı konuşamasından alıntı aşağıdadır;  

  

https://odatv.com/tayland-basbakani-istifa-etti-0912131200.html
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“AKP nasıl oldu da din tahribatçısı oldu? Maneviyat tahribatçısı oldu. Şimdi size bunu resimlerle 

anlatacam;  

Ama önce şu girişi yapıyorum. Önce bir defa tabi 1990’da Haçlı Seferi ilan edildi. Şöyle adım adım 

takip edelim. Ne yaptılar, üst çeneyle alt çeneyi Amerikayla, Avrupa Birliğini ayarladılar. Nato’yu İslam’a 

düşman yaptılar. 5 sene sürdü. Bir de baktılar ki takdir-i ilahi, Türkiye de Refah Partisi iktidara gelmiş. 

Refah Partisi iktidardayken bir şey yapamayız. Ne olacak? Bunu hileyle uzaklaştıralım. Ortağımızı çürük 

buldular. 50 kişiyi tehdit ettiler. Böylece Hukümetten desteğini çektirdiler. Bu şekilde 54. Hukümet iş 

başından ayrıldı. 

28 Şubat’ta değil, 28 Haziranda 4 ay sonra! Muhtıralardan, filanlardan dolayı değil. Demokratik 

bakımdan yeniden seçime gidip daha güçlü gelmek için. 

Ama Sayın Demirel, Demokratik tahammüllere uymadı. 291 imzayla seçim kararı önüne konduğu 

halde tuttu gitti, çoğunluğu olmayan Mesut Yılmaz’a vazifeyi verdi. 30 seneden beri söylediklerini çiğnedi. 

ve bugünkü uçurumun içerisinde yuvarlandık.   Şimdi, adım adım buraya gelirken önce 5 sene çeşitli iş 

birlikçileri iş başına getirdi. İkişer üçer. Kim? Irkçı Emperyalizm. 

Bunlarla alt yapıyı kurdu. Sonra bu AKP’yi getirdi. Ve AKP’ye de bütün icraatini yaptırdı. Türkiye’yi 

manen işgal etti. Ve Türkiye şimdi bu manen işgalin altındadır. 

22 Temmuzda, aklın sıra bütün gücüyle çalışıyor. AKP’yi tekrar iş başına getirip, bu seferde madden 

işgalini tamamlamak için. Umduğumuz nokta böyle bir nokta.  Şimdi. AKP bizim talebemiz. 30 sene ders 

görmüş. Ne oldu da bu hale geldi? Size şimdi bunu resimlerle anlatıcam. Bakınız ne oldu.  

Önce bi defa seçimden önce, seçimden önce, biz hocanın talebesiyiz. Kahvelerde evler de böyle 

söylediler. Hocanın emriyle kurulduk. Hocayı Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz. Biz de Milli Görüşçüyüz. 3 

Kasım da oyları böyle aldılar.  

Oyların arkasından birden bire gömleği değiştirdiler. Nasıl oldu da gömlek değişti. Dikkat edin. Bu 

konferansın en can alıcı noktasını anlatıyorum. 

Önce bir defa gitti Bush’u ziyaret etti. Bu ziyareti esnasında Büyük İsrail Projesi Eş Başkanlığı, BOP 

Eş başkanlığını Bush’tan aldı. Görev aldı. Bush’a muavin oldu. 

Ondan sonra, 2. slayta geçelim lütfen. Gitti, HSBC merkezinde, Amerika da Yahudi lobisinden 

cesaret madalyası aldı. Bak orda görüyorsun madalyayı.  Ne büyük şeref! Ne büyük şeref!  Duruşun 

manasını seziyor musunuz? Nasıl duruyor?” 

Necmettin Erbakan’ın AKP yi eleştirerek yaptığı konuşmasında,  istifasının 28 Şubat ile ilgisi 

olmadğını yeniden seçime gidip daha güçlü gelmek için istifa ettiklerini açıkladığı bu 

konferanstaki beyanları  gizlenmiştir. Sanıkların  basına yaptıkları açıklamaları “serbest beyanları” 

ile verdikleri gerekçesi ile  delil olarak gösteren mahkeme, Necmettin Erbakan’ın bu serbest 

beyanını gizlemiştir.  

 
J. Mahkeme siyasi tavrını ortaya koyan bu tespiti ile Türk Hukukunun da bir parçası olan 

Bangalor Yargı Etiği İlkelerine aykırılıkla, tarafsız ve bağımsız olmaktan uzak, hukuki sayılması 

mümkün olmayan siyasi bir karar vermiştir.  

 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2007/5-83 K. 2007/244 T. 20.11.2007 sayılı kararında ; 

“Hâkim ve savcılar kendilerine verilen görev ve tanınan yetkileri, ulusal hukuk normları ile 

evrensel anlamda kendilerini bağladığından kuşku bulunmayan, Bangalor Yargı Etiği İlkeleri ve 

Savcılar İçin Etik ve Davranış Biçimlerine İlişkin Avrupa Esasları "Budapeşte İlkeleri" kurallarına 
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tabi olarak yerine getirmelidirler. Hâkim ve savcıların hukuka veya etik kurallarına aykırı 

davranışlarının, kişilerin mağduriyetine yol açması veya kamunun zararına neden olması ya da 

kişilere haksız bir kazanç sağlaması, 5237 sayılı TCY'nin 257. maddesinde yaptırıma bağlanan 

görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.“ ve “Yargı mensupları, bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk, 

tutarlılık, dürüstlük, eşitlik, ehliyet ve liyakat koşullarına sahip olmalıdırlar.” Demektedir.  

 
1)  YARGITAY BAŞKANLIĞININ “YARGITAY YARGI ETİĞİ İLKELERİ” ;   

 
 “Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, 27 Temmuz 2006 tarihli ve 2006/23 sayılı 

kararıyla, yargı mensupları için mesleki ve etik davranış ilkeleri bakımından kurallar geliştirilirken 

veya gözden geçirilirken, hukuk sistemlerine uygun şekilde, üye devletleri, kendi yargı kurumlarını 

Bangalor Yargı Etiği İlkeleri’ni dikkate almaya teşvik etmeye ÇAĞIRDIĞINDAN; YARGITAY 

BAŞKANLAR KURULU’nun önerisi üzerine YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU tarafından Yargıtay 

üyeleri ile tetkik hâkimlerinin etik davranış standartlarını oluşturarak onlara rehberlik sunmak, 

yasama ve yürütme mensupları ile avukatların ve toplumun yargıyı daha iyi anlamalarına ve 

yargıya destek olmalarına yardımcı olmak, etik ilkelere uymanın öncelikle hâkimlere düşen asli 

bir sorumluluk olduğu gerçeğini göz ardı etmeden hâkimler üzerinde bağlayıcı mesleki davranış 

kurallarını tamamlamak amacıyla, Bangalor Yargı Etiği İlkeleri ve Yorumu göz önünde 

tutularak, işbu Etik İlkeler KABUL EDİLMİŞTİR.”  

 

Değer 1 BAĞIMSIZLIK İlke: Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğünün ön şartı ve adil 

yargılanmanın temel güvencesidir. Bu nedenle hâkim, hem bireysel hem de kurumsal yönleriyle 

yargı bağımsızlığını yüceltir ve örnek biçimde temsil eder. Kurallar: 

 

1.5 Hâkim, yasama ve yürütme erkleriyle uygunsuz ilişkilerden ve bu organların etkisinden 

uzaktır; aynı zamanda, makul bir kişinin gözünde, bu türden ilişki ve etkilerden uzak olduğunu 

gösterir.          

Değer 2 TARAFSIZLIK İlke: Tarafsızlık, yargı görevinin doğru biçimde ifası için vazgeçilmez bir 

unsurdur. Bu ilke, temyiz sürecinde salt karar için değil, kararın oluşturulduğu süreç için de 

geçerlidir. Kurallar:  

 

2.1 Hâkim, yargı görevini iltimas, yanlılık veya önyargı olmaksızın ifa eder; herhangi bir 

uygunsuz amaç ve etik dışı uygulamadan etkilenmez.          

Değer 3 DÜRÜSTLÜK İlke: Dürüstlük, yargı görevinin doğru biçimde ifası için vazgeçilmez bir 

unsurdur. Kurallar:  

 

3.1 Adaletin gerçekleştirilmesi kadar, gerçekleştirildiğinin görülmesinin önemi de gözetilerek, 

hâkim kişisel ve mesleki ilişkilerinde söz ve davranışlarında makul bir değerlendirme ile 

yadırganabilecek ve taraflılık görüntüsü verebilecek durumlardan ve halkın yargıya olan 

güvenini sarsacak nitelikteki davranışlardan kaçınır   

     

Değer 4 MESLEĞE YARAŞIRLIK İlke: Mesleğe yaraşırlık ve bunun görüntü olarak ortaya 

konulması, hâkimin tüm faaliyetlerinin ifası için vazgeçilmez unsurdur Kurallar: 

4.6 Hâkim, siyasi niteliğe bürünmüş, çekişmeli tartışmalara aleni olarak katılmaktan ve 

görüş bildirmekten kaçınır. 
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Değer 5 EŞİTLİK İlke: Yargı görevinin doğru biçimde ifası için mahkeme önünde herkese eşit 

muamelede bulunmak vazgeçilmez bir unsurdur. Kurallar:  

 

5.1 Hâkim, görevini yerine getirirken toplumdaki ırk, renk, siyasi görüş, cinsiyet, din, vicdan, 

inanç, kültür, giyim, dil, doğum yeri, etnik veya sosyal köken, engellilik, yaş, medeni hal, cinsel 

yönelim, sosyal veya ekonomik durum farklılıkları ve benzeri diğer çeşitli kaynaklardan doğan, 

davaya mesnet olmayan farklılıkları bilir, anlar ve bu farklılıkların kararını etkilemesine izin 

vermez. 

 

5.2 Hâkim, yargı görevinin ifasında, söz veya davranışlarıyla, anılan nedenlerden dolayı, 

herhangi bir kişi veya gruba karşı yanlı veya önyargılı davranışlar sergilemez. 

 

Değer 6 EHLİYET VE ÖZEN İlke: Ehliyet ve özen, yargı görevinin doğru biçimde ifasının ön 

şartlarıdır. Kurallar: 

 

6.11 Hâkim, yargı bağımsızlığının muhafazası için temel unsur olan halkın güvenini 

güçlendirecek şekilde, yargı etiğiyle ilgili yüksek standartlar sergiler ve bu standartları yüceltir. 

 

2) Mahkeme bu siyasi, soyut, mantıksal önermeden uzak, varsayım ve tanık 

beyanlarını gizleyen tespiti ile yukarıda açıklanan ilkelere aykırı davranarak;   

 

Değer 1 BAĞIMSIZLIK; İlkesine aykırılıkla, yasama ve yürütme erkleriyle ve bu organların 

etkisinden uzak,  makul bir kişinin gözünde, bu türden ilişki ve etkilerden uzak olduğunu 

gösterememiştir. 

 

Değer 2 TARAFSIZLIK: İlkesine aykırılıkla, yargı görevini iltimas, yanlılık veya önyargı 

olmaksızın ifa edememiştir 

 

Değer 3 DÜRÜSTLÜK: İlkesine aykırılıkla, adaletin gerçekleştirilmesi kadar, 

gerçekleştirildiğinin görülmesinin önemini de gözeterek makul bir değerlendirme ile 

yadırganabilecek ve taraflılık görüntüsü verebilecek durumlardan ve halkın yargıya olan 

güvenini sarsacak nitelikteki davranışlardan kaçınmamıştır.        

 

Değer 4 MESLEĞE YARAŞIRLIK; İlkesine aykırılıkla, siyasi niteliğe bürünmüş, çekişmeli 

tartışmalara aleni olarak katılmaktan ve görüş bildirmekten kaçınmamıştır.  

 

Değer 5 EŞİTLİK: İlkesine aykırılıkla siyasi görüş gibi farklılıkların kararını etkilemesine 

herhangi bir kişi veya gruba karşı yanlı veya önyargılı davranışlar sergilemekten kaçınmamıştır.  

 

Değer 6 EHLİYET VE ÖZEN: İlkesine aykırılıkla, yargı bağımsızlığının muhafazası için temel 

unsur olan halkın güvenini güçlendirecek şekilde, yargı etiğiyle ilgili yüksek standartlar 

sergilememiş ve bu standartları yüceltmemiştir.  

 

MAHKEME BU DAVADA TARAFSIZLIĞINI VE BAĞIMSIZLIĞINI KAYBETMİŞTİR. 
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37. EVRAKLARDA GÜVENLİK NUMARASI KULLANIMI VE KUMPAS BELGELERİ: 

 

Tamer Tatar’ın savcılığa teslim ettiği  CD 5 içindeki 1997 tarihli sözde belgelerde  “Güvenlik 

Numarası” kullanıldığı   görülmektedir.   

 

Ancak 1997 yılı itibariyle evraklara stampa ile “Güvenlik Numarası” basma usülü 1995 tarihli 

TSK Karargah Hizmetleri Yönergesinde (MY-75-1(A)) bulunmamaktadır. Bu usül ilk kez 5 Kasım 

2002 yılında yayınlanan emirle yürürlüğe girmiş ve 2008 yılında güncelleştirilen TSK Karargah 

Hizmetleri Yönergesi (MY-75-1(B)) Bölüm 7-7 de yer almıştır.    

 

Bu nedenle 2002 TARİHİ ÖNCESİ YAYINLANAN GİZLİ VE ÖZEL GİZLİLİK DERECELİ HİÇ BİR 

EVRAK ÜZERİNDE 2002 YILI ÖNCESİNİ TARİF EDEN (İLK İKİ RAKAMI) HİÇ BİR GÜVENLİK 

NUMARASI BULUNAMAZ.  

 

4982 S.K.kapsamında telebimize karşılık Gnkur Başkanlığın 11 Kasım 2019 tarihli yazısı  ile bu 

durum tespit edilmiştir. Mahkemenizin bilgi sahibi olduğu talebimizle ilgili söz konusu  yazı 

aşağıda olup EK-12 de delil olarak mahkemenize sunulmuştur;  
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BU NEDENLE 5 KASIM 2002 YILINDAN ÖNCE YAYINLANAN  HİÇ BİR EVRAKTA GÜVENLİK 

NUMARASININ BULUNMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. OLUŞTURULMA TARİHİ 25 MAYIS 2007 14:54 

OLAN CD 5 İÇİNDE, ÜZERİNDE “GÜVENLİK NUMARASI” BULUNAN 1997 YILINA AİT (2002 

TARİHİNE KADAR) TÜM EVRAKLAR  KESİN OLARAK ÜRETİLMİŞ SAHTE BELGELERDİR. BU DURUM 

CD 5 İN OLUŞTURULMA TARİHİNİN GERÇEK OLMADIĞINI, SAHTE CD 5 İN SORUŞTURMA 

AŞAMASINDA TOPLANAN, TAHRİF EDİLEN VE ÜRETİLEN SAHTE BELGELERLE HAZIRLANDIĞINI VE 

BİR KUMPAS ORGANİZASYONUNUN VARLIĞINI DA ORTAYA KOYMAKTADIR.   
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2008 yılında yürürlüğe giren TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi (MY-75-1(B)) Bölüm 7-7 de 

“Evrak Güvenlik Numarasının kullanımı aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir;   

 

“a. Güvenlik Numarası: GİZLİ (NATO GİZLİ hariç) ve ÖZEL gizlilik dereceli bir evrakın 

kontrolsüz gönderilmesi, çoğaltılması ve evrak güvenliği ihlalinin önlenebilmesi amacıyla en az 

altı haneli numaralar dizisidir.  

 

b. Güvenlik Numarası:  Giden evrak kayıt defterinin “Güvenlik Numarası” hanesinden her yıl 

Ocak ayının ilk çalışma gününde 0001 den başlayarak, her evrakın dosya ve gönderilecek 

nushalarının kaydından sonra ardışık olarak YILIN SON İKİ RAKAMI İLE BİRLİKTE (YILIN SON İKİ 

RAKAMI + GÜVENLİK NUMARASI) VERİLİR.”   

 

c. Herhangi bir nedenle çoğaltılan (Genel Evrak Birimi tarafından mesajların çoğaltılması 

hariç) GİZLİ ve ÖZEL gizlilik dereceli evrak (önceden güvenlik numarası almış veya almamış evrak 

dahil)’ın sadece çoğaltılan nushalarına verilir.  

 

A. ÜZERİNDE EVRAK “GÜVENLİK NUMARASI” BULUNAN AŞAĞIDA YER ALAN TÜM 

EVRAKLAR AÇIK VE KESİN BİÇİMDE ÜRETİLMİŞ SAHTE BELGELERDİR.  

 

5 Kasım 2002 tarihli emirle Gnkur Karargahında, 2008 yılında ise yönerge ile TSK da 

yürürlüğe giren evrak “Güvenlik Numarası”, evrak güvenliğinin sağlanması için yürürlüğe 

sokulduğundan, bu kumpas davasında da evrak hem kendisinin, hem de sanıkların güvenliğini  

bu yolla da sağlamaktadır.  

 

Ayrıca; Mahkeme heyetinin, FETÖ üyeleri sözde bilirkişilerin, sözde bilirkişi  (!) raporuna 

dayanarak gerçek kabul ettiği  oluşturulma tarih ve saati 25 Mayıs 2007 14:54 olan CD 5 içinde,  

2010 yılına ait evrak güvenlik numarası bulunan bir evrakın  nasıl bulunduğunu da açıklaması 

gereklidir. 2002 YILINDAN ÖNCE, BELGELER ÜZERİNDE  EVRAK GÜVENLİK NUMARASININ 

KULLANILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. 

 

1) 4 NİSAN 1997 TARİHLİ “ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI” KONULU BELGE (Kls.8 
s.266) (G.K.s.2901-2904) (CD5\Arşiv\Çalışma grubu oluşturulması.01.jpeg): 
 

       CD 5 içinde bulunan Gnkur Personel Başkanlığına adresli 4 Nisan 1997 tarihli “155” ara 

numaralı sözde belgede “000005” “Güvenlik Numarası”nın kullanıldığı görülmektedir. Güvenlik 

numarasının ilk iki rakamı ie “00” dır. Yani 2000 YILINI TARİF ETMEKTEDİR.  5 Kasım 2012 yılında 

yürülüğe giren evrak güvenlik numarasının 1997 tarihli bu belgede bulunması mümkün olmadığı 

gibi,  2000 yılına ait bir numaranın verilmesi de  mümkün değildir.  Belge tahrif edilmiş/üretilmiş 

belgedir.  Sahte CD 5 de bulunan belge aşağıdadır (Kls.8 s.266);  
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FETÖ üyesi köse imzalı 27 Ağustos 2012 tarihli yazının (Kls.250 s.290) EK’B sinde savcılığa 

gönderilen (Kls.250 s.284). MEBS Başkanlığının “Arşivlik veya Arşiv Malzemesi Envanteri”nin 

(İmha Tutanağının) 1.sırasında 4 Nisan 1997 tarih ve ”155” ara numaralı belgenin evrak güvenlik 

numarasının “000007”, 2.sırasındaki  4 Nisan 1997 tarih ve ”154” ara numaralı belgenin  ise 

Evrak Güvenlik numarasının “000004” olduğu belirtilerek imha edildiği görülmektedir.  İmha 

Tutanağı aşağıdadır (Kls.250 s.284);  
 

              0 0 0 0 0 5 
2000 YILI         
   SAHTE 
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GERÇEK HİÇ BİR İMHA TUTANAĞINDA BELGELERİN (VARSA) EVRAK GÜVENLİK 

NUMARALARI BELİRTİLEREK İMHASI YAPILAMAZ. Böyle bir usül mevzuatta yoktur. Gerçek, hatta 

dosyada bulunan uydurulmuş imha tutanaklarında dahi tek bir örneğine rastlamak mümkün 

değildir.  

 

Üstelik tutanakta yer alan 4 ve 10 nisan 1997 tarihli belgelerde evrak güvenlik numarası 

bulunmasına rağmen, imha tutanağının 4.sırasında imhası görülen ve aynı makamın çıkardığı 29 

nisan 1997 tarihli belgede evrak güvenlik numarası da yoktur. Yani Gnkur Harekat Başkanlığı 10 

Nisan ve 4 Nisan 1997 tarihli sözde belgelere evrak güvenlik numarası vermiş, ancak yine aynı 

tarihlerde yayınladığı 29 Nisan 1997 tarihli belgeye Evrak Güvenlik Numarası vermemiştir. 

Bunun bir tek sebebi vardır. 29 Nisan 1997 tarihli belge Hasan Celal Güzel tarafından dava konusu 

yapılmış ve o tarihte üzerinde bir evrak güvenlik numarasının bulunmadığı görülmektedir. Bu 

nedenle kumpasçılar, 29 Nisan 1997 tarihli evrak üzerine bir güvenlik numarası verememişlerdir. 
 

2) 10 NİSAN 1997 TARİHLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU” KONULU BELGE (8.Kls. S:269-270 
Belge) (Kls.1 s.108-110) (G.K.s.2913-2922):  
 

Dosyada bulunan 10 Nisan 1997 tarihli belgeler;  Gnkur Personel Başkanlığına adresli 

gözüken nushası CD 5 içinde (CD5/Arşiv/Batı Çalışma Grubu isimli klasörde) (Kls.8 s.265,269,270) 

diğerleri ise Gnkur Adli Müşavirlliğindeki “Avukat Başvuru” dosyasında bulunduğu ve 

Hv.K.K.lığından temin edildiği iddia edilerek FETÖ üyesi KÖSE’nin  6 Mart 2012 ve 3 Nisan 2012  

tarihli evrak EK’lerinde savcılığa gönderdiği Hv.K.K.lığına adresli gözüken nushasıdır (Kls.1 s.108-

110, 239-241).  

 

 

                  000004 
Evrak Güvenlik Numarası 

Evrak Güvenlik Numarası                               

Yok 

            155  
   ara numaralı 

            154  
   ara numaralı 

Evrak Güvenlik Numarası    

           000007 
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CD 5 içindeki 10 Nisan 1997 tarihli belge üzerinde “000083” evrak güvenlik numarasının, 

Hv.K.K.lığından temin edilen (!) ve Gnkur Adli Müşavirliği “avukat başvuru dosyasında” 

bulunduğu iddia edilen 10 Nisan 1997 tarihli belgeler üzerinde ise “000078” evrak güvenlik 

numarasının bulunduğu görülmektedir. Aslı arşivlerde bulunamayan gerçek 10 Nisan 1997 tarihli 

belge, içeriğine cümle ilaveleri de yapılıp (şüpheli belge) üretilerek CD 5, sözde avukat dosyası  

ve Hv.K.K.lığına monte edilmiş,  ceza yargılamasında delilin fiziki varlığı gerektiğinden üretilerek 

dosyaya dahil edilmiştir. YUKARIDA AÇIKLADIĞIMIZ GİBİ, 2002 YILINDAN ÖNCE, 1997 YILINDA 

EVRAK GÜVENLİK NUMARASININ KULLANILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.  

 

Kaldı ki dosyada bulunan 10 Nisan 1997 tarihli belgelerdeki  “Güvenlik Numarası”nın ilk iki 

rakamı ile “00” dır. YANİ 2000 YILINI TARİF ETMEKTEDİR. 1997 tarihli bu belgede “Güvenlik 

Numarası” kullanılmayacağı gibi,  2000 yılına ait bir numaranın verilmesi de  mümkün değildir.  

 

CD 5 içinde bulunan 10 Nisan 1997 tarihli sözde belge aşağıdadır  (Kls.8 s.270);  
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FETÖ üyesi köse imzalı 27 Ağustos 2012 tarihli yazının (Kls.250 s.290) EK’B sinde savcılığa 

gönderilen (Kls.250 s.284). Yukarıdaki “4 Nisan 1997 tarihli belge” başlığında açıklanan, MEBS 

Başkanlığının İmha Tutanağının 3. Sırasında (MEBS Başkanlığına gönderilen) 10 Nisan 1997 

tarihli belgenin “000088” evrak güvenlik numarası olduğu belirtilerek imha edildiği 

görülmektedir.  GERÇEK HİÇ BİR İMHA TUTANAĞINDA BELGELERİN (VARSA) EVRAK GÜVENLİK 

NUMARALARI BELİRTİLEREK İMHASI YAPILAMAZ. Böyle bir usül mevzuatta yoktur. Gerçek, hatta 

dosyada bulunan uydurulmuş imha tutanaklarında dahi tek bir örneğine rastlamak mümkün 

değildir.  

 

Evrak Güvenlik Numaraları ile ortaya konulan kumpasın dışında, CD 5 içindeki Gnkur Personel 

Başkanlığına adresli gözüken 10 Nisan 1997 tarihli belge ile Gnkur Adli Müşavirliğindeki “Avukat 

başvuru dosyasında” bulunduğu iddia edilen ve Hv.K.K.lığından temin edildiği ve asıl olduğu iddia 

edilerek FETÖ üyesi Köse imzalı  6 Mart 2012 ve 3 Nisan 2012 tarihli yazı eklerinde savcılığa 

gönderilen ancak  ISLAK İMZALI ASIL BELGE olmayan Hv.K.K.lığına adresli gözüken 10 Nisan 1997 

        0 0 0 0 8 3 

2000 YILI         
    

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1481 / 1709 
 

 

tarihli sözde belgeler, FARKLI ADRESLERE GÖNDERİLMESİNE RAĞMEN ÇEVİK BİR İMZALARI, 

ELYAZISI TARİHLERİ (10) VE EL YAZISI EVRAK ARA NUMARALARI BİREBİR AYNIDIR. ADRES 

KISIMLARI DEĞİŞTİRİLEREK ÜRETİLMİŞ BİRBİRLERİNİN BİREBİR FOTOKOPİSİDİR. Farklı adreslere 

gönderilen gerçek belgelerdeki  ıslak imzaların ve el yazılarının birebir aynı olması mümkün 

değildir.   

 

BU NEDENLE, BELGELERİN İÇERİĞİNİN, DOSYADA BULUNMAYAN GERÇEK 10 NİSAN 1997 

TARİHLİ BELGE İLE AYNI OLDUĞU SÖYLENEMEZ. Aksine, davaya somut fiziki delil uydurma 

eyleminin varlığını kanıtlar. Belgelerin mukayesesi aşağıdadır; 
 

 

              

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

       

Sahte CD 5 içindeki 
Gnkur Personel  
Bşk.lığına adresli  
gözüken  dijital belge 

(CD5/Arşiv/Çalışma 
grubu 
oluşturulması) 

 

Emrin 2.sayfası 
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Hv.K.K.lığından gönderildiği belirtilen sözde belgenin savcılıkça fotokopisi çekilerek 

“ASLININ AYNI”sı (!) çıkartılmış ve dosyaya konmuştur. Belgenin Hv.K.K.lığına gönderilen asıl 

belge olduğu iddia edilen nushası adli emanetin 2012/82 sırasına ASIL BELGE OLDUĞU 

BELİRTİLMEDEN KAYDEDİLMİŞTİR. Bu belge de diğer kumpas belgeleri gibi “ASIL”- “ASLI GİBİ” 

karmaşası yaratılarak muhtemel bir kriminal incelemeden kaçırılmıştır. 
      

Mahkeme heyeti,  kararına dayanak aldığı BİRİ  CD 5 İÇİNDE, DİĞERLERİ FOTOKOPİ OLAN 

yukarıdaki belgeler üzerinde 2000 yılını işaret eden evrak güvenlik numarasının neden 

bulunduğunu, farklı adreslere gönderilmiş belgelerin imza ve el yazılarının neden aynı 

olduğunu ve asıl belge denilen (Hv.K.K.lığından temin edildiği iddia edilen) belgenin neden 

fotokopi olduğunu izah edemez.  

 

3) 10 NİSAN 1997 TARİHLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU” KONULU BELGE EKİ BATI ÇALIŞMA 
GRUBU ŞEMASI (8.Kls. S:265) (Kls.1 s.108) (G.K.s.2917):  
 

Bu belge, yukarıda açıklanan 10 Nisan 1997 tarihli belgenin EK-A’sıdır. Yukarıda açıklanan 

hususlar “Ek” olan bu belgeler için de aynen geçerlidir;  

FETÖ üyesi  
M.Köse’nin, kimliği 
belirsiz (!) Avukatın 
başvuru dosyasında 
bulduğunu ve  ilgili 
K.lıktan temin 
ettiğini  ileri sürerek 
6 Mart 2012 ve 3 
Nisan 2012 tarihli 
evrak eklerinde 
savcılığa gönderdiği  
Hv.K.K.lığına 
adresli  gözüken 10 
Nisan 1997 tarihli 
belgeler (Kls.1 
s.108-110) 
 

 

Emrin 2.sayfası 
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Dosyadaki 10 Nisan 1997 tarihli tüm belgelerde olduğu gibi, farklı adreslere gönderilmiş 

olmasına rağmen  bu belgelerin EK-A sında da, imza, el yazısı tarihi ve evrak ara numarası birebir 

aynıdır. Belgeler davaya kaynak çeşitliliği yaratmak üzere monte edilmiştir. Bu çaba, kumpas 

gayretini göstermektedir. Belgelerin mukayesesi aşağıdadır;  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

   0 0 0 0 8 3 

 2000 YILI         
 

FETÖ üyesi  M.Köse’nin, 
kimliği belirsiz (!) Avukatın 
başvuru dosyasında 
bulduğunu ve  ilgili 
K.lıktan temin ettiğini  ileri 
sürerek 6 Mart 2012 ve 3 
Nisan 2012 tarihli evrak 
eklerinde savcılığa 
gönderdiği  Hv.K.K.lığına 
adresli  gözüken 10 Nisan 
1997 tarihli belgeler (Kls.1 
s.108-110) 
 

Sahte CD 5 içindeki 
Gnkur Personel  
Bşk.lığına adresli  
dijital belge 

(CD5/Arşiv/Çalışma 
grubu 
oluşturulması) 
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4) 6 MAYIS 1997 TARİHLİ “BATI HAREKAT KONSEPTİ” KONULU BELGE (8.Kls.S:271-282) 
(G.K.s.2970-2985) (CD5/Arşiv/Batı harekat konsepti) :  

 

CD 5 içinde bulunan 6 Mayıs 1997 tarihli belgede “Güvenlik Numarası”nın kullanıldığı 

görülmektedir. Güvenlik numarasının ilk iki rakamı ise “00” dır. YANİ 2000 YILINI TARİF 

ETMEKTEDİR.  1997 tarihli bu belgede “Güvenlik Numarası” kullanılmayacağı gibi,  2000 yılına ait 

bir numaranın verilmesi de mümkün değildir. Belge üretilmiş belgedir. Kls.8 s.272 de bulunan 

belge aşağıdadır;  

 

                           
 

5) 17 EYLÜL 1997 TARİHLİ “İHBAR VE ŞİKAYET MEKTUPLARI, SİYASAL İSLAMIN 
FAALİYETLERİ” KONULU BELGE (CD5\Arşiv\Ihbar ve şikayet mektupları, Siyasal Islamın 
faaliyetleri\01.doc);  
 

CD 5 içindeki bu sahte belge üzerinde “106529” sözde evrak numarasının olduğu 

görülmektedir. Bu sahte evrak numarasının ilk iki rakamı “10” dur. Yani 2010 yılını 

göstermektedir. Bu durumda, mahkemenin iddiasına göre  tek seferde oluşturulma tarih ve saati 

        0 0 0 6 8 9 

2000 YILI         
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25 Mayıs 2007 14:54 olduğu iddia edilen CD 5 içinde,  2010 yılına ait  evrak numarası bulunan 

bir sözde evrakın nasıl var olabildiğini de açıklaması gereklidir.   

 

Tek bir açıklaması vardır;  1997 yılında kullanılmayan evrak güvenlik numarası ve belge 

sahtedir. Buna bağlı olarak CD5’in oluşturulma tarihi 2007 yılı değil, toplanmış ve üretilmiş 

belgelerle gerçek oluşturulma tarihi FETÖ üyesi Bilgili’nin soruşturma aşamasıdır ve CD 5 de 

sahtedir.  

 

CD 5 İÇİNDEKİ BU SÖZDE BELGE CD 5 İN SAHTE VE KUMPAS ÜRÜNÜ OLDUĞUNU KESİN 

OLARAK AÇIKLAMAKTADIR. 12 Eylül 1997 tarihli sözde belge aşağıdadır (CD5\Arşiv\Ihbar ve 

şikayet mektupları, Siyasal Islamın faaliyetleri\01.doc); 

 

           
 

   1 0 6 5 2 9 

2010 YILI         
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Bu sözde evraktaki bir diğer sahtelik emaresi de; evrakın sonunda “GNKUR BAŞKANI 

EMRİYLE” ifadesinin bulunmaması ve  “Dağıtım” hanesinde “Gereği” ifadesinin  yazılmamasıdır.   

A-1 Planı (Bakınız G.K.s.2958);       
  
1-Milli Savunma Bakanlığı (hariç) 
2-Kara Kuvvetleri Komutanlığı  
3-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  
4-Hava Kuvvetleri Komutanlığı  
5-Jandarma Genel Komutanlığı’dır.   

Bu adreslere Gnkur 2.Başkanı doğrudan emir veremez.  Yazısını “Gnkur Başkanı Emriyle” 

şeklinde bitirmek zorundadır.  Belge her yönü ile SAHTEDİR.  

 

6) 14.7.1998 TARİHLİ GNKUR BAŞKANLIĞINDAN YÖK BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLEN 

“ÖSY’ de Uygulanan Ortaöğretim Başarı Puanı” konulu yazı ( Kls.116 s.292-295);  

FETÖ üyesi TEM Şb.Md. Hamza Bayındır’ın YÖK Başkanlığından gönderildiğini iddia ettiği 14 

Temmuz 1998 tarihli sözde yazı üzerinde “010306” evrak Güvenlik numarasının bulunduğu 

görülmektedir. Üzerinde 2001 yılına ait evrak güvenlik numarası bulunan 1998 yılına ait bir 

evrakın, 1998 YILINDA YÖK BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ VE  YÖK BAŞKANLIĞI ARŞİVİNDE 

BULUNMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.   

 

Ayrıca,  yine AYNI GÜVENLİK NUMARASININ  (0103306)  aşağıdaki başlıkta yer alan 15 

MAYIS 1998 TARİHLİ SÖZDE ÇEVİK BİR İMZALI BİR DİĞER ÜRETİLMİŞ KUMPAS BELGESİ 

ÜZERİNDE DE AYNEN KULLANILDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR. Yani aşağıdaki başlıkta yer alan biri 15 

Mayıs 1998 tarihli, diğeri bir ay sonraya ait 14 Temmuz 1997 tarihli iki evrak üzerinde AYNI 

EVRAK GÜVENLİK NUMARASI BULUNMAKTADIR.  

 

1998 YILINDA ZATEN KULLANILMAYAN VE ÜSTELİK, HER BİR (GİZLİ VE ÖZEL) EVRAK İÇİN 

FARKLI BİR NUMARA KULLANIMINI GEREKTİREN EVRAK GÜVENLİK NUMARASININ, BİR AY 

SONRA BİR BAŞKA EVRAK ÜZERİNDE DE AYNEN KULLANMIŞ OLMASI, 1998 yılında  evrak 

güvenlik numarasının kullanılmadığını bilmeyen kumpasçının, imal ettirdiği stampada ayarladığı 

aynı numarayı, ürettiği/tahrif ettiği belgelere aynı anda ve rastgele vurduğunu açıklamaktadır.  

 

Yani hem 1998 yılında farklı iki evrak üzerine o tarihte kullanılmayan evrak güvenlik 

numarası basılmış, hemde bu evrak numarası 2001 yılını göstermektedir.  

 

Bir başka açıklaması daha vardır ki, bu FETÖ kumpasını tam olarak ortaya koymaktadır. BU 

İKİ BELGE YÖK BAŞKANLIĞINDAN GÖNDERİLMEMİŞTİR. FETÖ üyesi M.KÖSE’ nin de içinde 

bulunduğu kumpas organizasyonu, FETÖ kumpas davaları için Gnkur Başkanlığından belge 

toplayıp ihtiyaca göre üretirken/tahrif ederken (ki, o dönemde Gnkur Başkanlığının tüm 

birimlerinde hummalı bir arşiv çalışması yapılarak belgelerin emirle (!) Adli Müşavirliğe 

gönderildiği  bilinmekte ve tanıklarla ispatı mümkündür)  bu iki belgenin de tahrif edilip üretilerek 

(ki bu tahrifatların ve üretimin hangi birimin kontrolünde olduğu da bu ana başlık sonunda ortaya 

çıkacaktır) kapak evrakı ekinde gönderildiğinden her iki evrakın üzerine 2001 yılını tarif eden 

“010306” aynı evrak güvenlik numarası basılarak Gnkur Adli Müşavirliğine gönderilmiş, bu 

üretilmiş iki belgenin (biri alt başlıkta olan) Gnkur Başkanlığında arşiv kaydı ve aslı 
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bulunmadığından, resmi ve kayıtlı evrak izlenimi yaratmak üzere, TEM Şb.Md. FETÖ’cü Hamza 

Bayındır’a gönderilmiş ve YÖK Başkanlığından torbalarla toplanan, sayım-döküm tutanakları 

bulunmayan evraklar içine monte edilerek, YÖK Başkanlığından gönderilen sözde belge olarak 

kumpas davasına monte edilmiştir. GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ KUMPAS HER YÖNÜ  VE ADRESİ İLE 

ORTAYA ÇIKARTILMAKTADIR.  

 

14 Temmuz 1998 tarihli  sözde evrak aşağıda(Kls.116 s.292-295), 15 Mayıs 1998 tarihli 

sözde evrak ise bir alt başlıktadır (Kls.116 s.299);  

 

              

0 1 0 3 0 6 

2001 YILI         
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14 Temmuz 1998 tarihli sözde evrak üzerindeki aynı evrak güvenlik numarasına sahip 

(010306) 15 Mayıs 1998 tarihli sözde evrak  alt başlıktadır. 

 

7) 15 MAYIS 1998 TARİHLİ “İrticai Faaliyetleri Nedeni İle TSK dan  İlişiği Kesilen 

Personel”  konulu yazı (Kls.116 s.299);  

FETÖ üyesi kumpasçı TEM Şb.Md. Hamza Bayındır’ın YÖK Başkanlığından gönderildiğini iddia 

ettiği  Klasör 116. sayfa 299 da bulunan 5 Mayıs 1998 tarihli  sözde belge üzerinde yukarıdaki 

başlıkta açıklandığı gibi 14 Temmuz 1998 tarihli sözde yazı üzerinde yer alan “010306” aynı evrak 

Güvenlik numarasının bulunduğu görülmektedir.   

 

15 Mayıs 1998 tarihli sözde belgeden alıntı aşağıdadır; 

 

 

 

 

 

 

 

? ? 

? 

2001 YILI         
    

 

   0 1 0 3 0 6 
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8) 13 Mayıs 1998 tarih ve Tuğg.Osman Pamukoğlu imzalı (fotokopi) “İslamcı Gruplarla 

İlişkili Şirketler” konulu belge (CD5\Arşiv\İSLAMCI GRUPLARLA İLİŞKİLİ ŞİRKETLER\01.jpeg);  

 

Bu sözde belgeye, CD 5 içinde bulunmasına rağmen gerekçeli kararda  yer verilmemiştir. Bu 

sözde belge kumpas gayretini ve yöntemini ortaya koyması bakımından oldukça tipik bir örnektir.  

EDOK K.lığı Kurmay Başkanı Tumg.Osman Pamukoğlu tarafından imzalanmış ve sağ üst köşesinde 

“Önemli Tetkik /Arz görüşelim K 18/5” el yazısı notunun, ekinde ise “18 sayfa bilgi notu”nun 

bulunduğu şeklen görülmektedir.  

 

Sahte CD 5 içinde “CD5\Arşiv\İSLAMCI GRUPLARLA İLİŞKİLİ ŞİRKETLER\01”adres yolunda 

“JPEG” formatında bulunan 13 Mayıs  1996 tarih ve “İslamcı Gruplarla İlişkili Şirketler” konulu 

sözde belge aşağıdadır;  

? 

       0 1 0 3 0 6 

2001 YILI         
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Sözde belge üzerindeki evrak güvenlik numarasının 1998 yılında kullanılması mümkün 

değildir. Dilekçemizin bir çok yerinde açıkladığımız gibi, evrak güvenlik numarası uygulaması 2002 

yılında Gnkur Karargahında uygulanmaya başlanmıştır. Kaldı ki, evrak üzerinde görülen evrak 

güvenlik numarasının yönergede yer alan kullanım şekline göre 2013 YILINI GÖSTERMEKTEDİR.  

Kumpascının, belgenin 1998 yılına ait olduğunu izlenimi yaratmak üzere anlamsız şekilde 6 

rakamın sonuna ”98”  rakamını ilave ettiği anlaşılmaktadır. Burada mahkemenin cevap vermesi 

gereken esas konu;  tek seferde oluşturulma tarih ve saati 25 Mayıs 2007 14:54 olduğu iddia 

edilen CD 5 içinde,  2013 yılına ait  evrak numarası bulunan bir sözde evrakın nasıl 

bulunduğudur. Belge üzerinde yer alan evrak güvenlik numarası aşağıdadır;  

 

 

 

                                    
 

 

Sözde belgede ilk bakışta el yazı notu ve imzada bir anormallik olmadığı görülse de, belgenin 

kontras, parlaklık ve aydınlık ayarları değiştirildiğinde belgeye monte edilen EL YAZISI NOTU, 

1 3 0 3 0 5  98 

      2013 Yılı  

(sondaki 98 

rakamının 

anlamı yoktur)  

 

2013 YILI (130305) 

KASITLI ANLAMSIZ İLAVE 
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İMZA VE DİĞER MONTAJLARDAKİ PİKSEL PATLAMALARI, FON İLE UYUMSUZLUĞU VE MONTAJ 

ÇİZGİLERİ GÖRÜLMEKTEDİR.  

 

CD 5 İçinde yer alan bu sözde belgenin Ek-A sında  “18 Sayfa Bilgi Notu” olduğu yazılıdır.  

Yani,  Ek-A 18 sayfadan oluşmalı ve  EK-A sının her sayfasında “EĞT.BŞK. : 3429-2-98/İsth.ve 

İKK.Ş.(173) sayılı yazısının EK-A’sıdır.” ifadesi ile eki hazırlayanın imza bloğu ve imzasının 

bulunması zorunludur. Bu ifade ve imza bulunmayan ekler, bu yazının EK-A’sı OLAMAZ.    

 

Belge EK-A sında sayfa numarları elle yazılıdr ve kapak evrakında 18 sayfa olduğu yazılı olan, 

18 SAYFA OLMASI GEREKEN EK-A 9 SAYFADIR. HİÇBİR EVRAK ARKALI ÖNLÜ  BASILIP 

YAYINLANAMAZ.  

 

Bu belgenin  CD 5 içinde bulunan şekli aşağıdadır. Görünüşte  üzerinde başkaca bir yazının 

bulunmadığı görülmektedir. Ancak  kontras, parlaklık ve aydınlık ayarları değiştirildiğinde  arka 

sayfadaki yazılar ön sayfada belirgin halde  görülmektedir. Yani sayfalar ARKALI ÖNLÜ BASILMIŞ 

VE EK-A TOPLAM 9 SAYFADAN İBARETTİR. Kumpascı, sayfaların üst kısımlarına hangi yazının 

“EK-A’sı” olduğunu yazmadan ve sayfa numaralarını da elle yazarak arkalı önlü ürettiği  imzasız 

sayfaları tek tek tarayıp, JFEG dosyası halinde her biri tek sayfaymış gibi CD 5’e monte etmiştir. 

Konu dilekçemizin “20.EEE.19. b).” maddesinde açıklanmış ve belgelerin görselleri 

bulunmaktadır. 

 

Sözde Ek-A nın CD 5 içinde  yer aldığı şekli ile alıntılanan örnek  13. Ve 14. sayfasının  aydınlık-

parlaklık ayarları değiştirildiğinde 13. ve 14. sayfada yer alan  yazıların  ön sayfadan net olarak 

görüldüğü hali  aşağıdadır;  

      EK-A Sayfa 14 ; 

                         

        
             

 

 

 

REŞİT EROL GRUBU NAKŞİ BENDİ KESİME AİT ŞİRKETLER 
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EK-A Sayfa 13;  

               
 

Kls.3 s.190;  Aşağıda yer alan evrakta EVRAK GÜVENLİK NUMARASI YOKTUR. Bu evraktan 

da anlaşılacağı gibi, 2002 yılına kadar Gnkur Başkanlığı karargahında, 2008 yılına kadar TSK 

birliklerinde hiçbir evrak üzerine EVRAK GÜVENLİK NUMARASI BASILMAMIŞTIR;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa 14   (Arka sayfa) 

IŞIKÇI KESİME AİT  ŞİRKETLER 
                  (Arka sayfa) 

 

 

(Ön sayfa)     Sayfa 13 

Arka    sayfa 
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B. SÖZDE EVRAKLAR ÜZERİNE BASILAN EVRAK GÜVENLİK NUMARALARINDAKİ İLİŞKİ VE 

BENZERLİK, STAMPALARIN KAYNAĞI VE KUMPAS ORGANİZASYONU;  

 

Üretilmiş/tahrif edilmiş sahte belgeler üzerinde yer alan evrak güvenlik numaralarının 

basıldığı stampaların karakteristik özelliklerinin benzerliği ve aralarındaki ilişki kumpas 

organizasyonunu deşifre eden, kaynağını ortaya koyan önemli bir delili oluşturmaktadır.  Bu 

kısımda örnek olarak aşağıda yazılı belgeler ve üzerindeki evrak güvenlik numaraları 

incelenmiştir;  

 

 Gnkur Adli Mişavirliğinin  savcılığa gönderdiği 26 Temmuz 2013 tarihli yazısı üzerindeki evrak 

güvenlik numarası (122212) (Yazı ekinde MEBS Başkanlığının 25 Temmuz 2003 tarihli 

“Görevlendirme” yazısı ve 25 adet takdir belgesi savcılığa gönderilmiştir) 

 Gnkur MEBS Başkanlığının 25 Temmuz 2003 tarihli “Görevlendirme” (Mu.Yzb.Ahmet Dağcı)  

konulu evrakı üzerinde bulunan 2012 YILINA AİT 4 FARKLI EVRAK GÜVENLİK  NUMARASI 

(122212, 121441, 120595, 120147) (Kls.95 s:292), 
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 26 Temmuz 2012 tarihli evrak ekinde savcılığa gönderdiği BÇG de görev alan personele 

verilen  25 adet takdir belgesi üzerindeki  evrak güvenlik numaraları (122212, 121441, 

120305) (Kls.95 s. 316 ve Kls.95), 

 Gnkur Adli Müşavirliğinin 30 Ocak 2013 tarihli evrakı üzerindeki evrak güvenlik numarası 

(130275) (Yazı ekinde sözde 7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağı gönderilmiştir) 

 FETÖ üyesi M.Köse’nin Gnkur Gensek İcra Sb.lığı dolabında bulunduğunu iddia ederek 

savcılığa gönederdiği  7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağı üzerindeki evrak güvenlik 

numaraları (130050, 130275), 

 

1) Gnkur MEBS Başkanlığının 25 Temmuz 2003 tarihli “Görevlendirme” 

(Mu.Yzb.Ahmet Dağcı)  konulu evrakı (Kls.95 s:292):  

 

Bu belge, Gnkur eski Adli Müşaviri ve FETÖ Yurtta Sulh Konseyi üyesi M.Köse’nin içinde 

bulunduğu kumpas organizasyonunun nasıl işlediğini ortaya koyan tipik bir belgedir.  

 

Gerekçeli karar s. 2921 de yer alan,  Gnkur.MEBS Başkanlığında görevli iken Gnkur Harekat 

Başkanlığında görevlendirildiğini konu alan 25 Temmuz 2003 tarihli belge;  Mu.Yzb. Ahmet 

Dağcı’nın TSK SAĞLIK K.LIĞINDAKİ ŞAHSİ DOSYASININ İÇİNDE BULUNDUĞU BELİRTİLEREK FETÖ 

üyesi M.Köse tarafından  BÇG de görev aldığı iddia edilen kişilere ait takdir belgeleri ile birlikte 

26 Temmuz 2012 tarihli evrak ekinde savcılığa gönderilmiştir.   

 

ANCAK BU BELGE, AHMET DAĞCI’NIN TSK SAĞLIK K.LIĞINDAKİ ŞAHSİ DOSYASINDA 

BULUNMAMIŞTIR.  KUMPASIN NASIL İŞLEDİĞİNİ AÇIKLAYAN BU BELGE İLE İLGİLİ  FETÖ ÜYESİ 

M.KÖSE YALAN SÖYLEMEKTEDİR.  Açıklamamıza geçmeden önce  belgeleri,  üzerlerinde yer 

alan evrak güvenlik numaralarını ve evrak güvenlik numarası veren birimleri görmekte yarar 

vardır. 
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 Gnkur MEBS Başkanlığının 25 Temmuz 2003 tarihli evrakı (Kls.95 s:292)(G.K.s. 2921);  

 

                       
 

 

 

 

 

 

2.ADŞ.Md.lüğünce  
basılmıştır. 

 

             1 2 0 5 9 5  
(Gnkur İKK ve  
Güv.D.Bşk.lığına bağlı 
Bilgi  Güvenliği 
Şb.Md.lüğüne ait) 

 

) 

 

      1 2 0 1 4 7 

Gnkur İsihbarat 

Bşk.lığı  2. Analiz 

ve Değerlendirme 

Şb.Md.lüğüne ait 

1 2 1 2 1 2   Gnkur.Adli Müşavirliğine ait 

   Gnkur Personel Bşk.lığı  General-

Amiral Şube Md.llüğüne ait 

 

1 2 1 4 4 1 

   

? 

? 
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     FETÖ üyesi Köse imzalı  26 Temmuz 2012 tarihli evrak (Kls.95 s. 316);  

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               1 2 2 2 1 2 

 Gnkur.Adli 

Müşavirliğine ait 

25 Temmuz 2003 tarihli belge 
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 Gnkur Adli Müşavirliğinin  FETÖ üyesi M.Köse imzalı 26 Temmuz 2012 tarihli evrak 

ekinde savcılığa gönderilen  1 Temmuz 1997 tarihli örnek  takdir belgesi ( Kls.95 );  

           
 

Gnkur. MEBS Başkanlığının 25 Temmuz 2003 tarihli evrakı üzerinde bulunan  “12” ile 

başlayan  4 adet evrak güvenlik numaralarının tamamı 2012 yılına aittir.   Evrak  2003 yılında 

“HİZMETE ÖZEL” GİZLİLİK DERECESİNDE hazırlanmıştır.  Emir ve yönerge gereği  “Hizmete Özel” 

evraklarda, evrak güvenlik numarası kullanılamaz. Sonradan basılan “GİZLİ” damgası ve “2012 

yılına ait 4 farklı evrak güvenlik numarası, bu evrakın 2012 yılında 4 AYRI BİRİMDE  işlem 

gördüğünü ifade etmektedir.  

 

Ancak, FETÖ nün Yurtta Sulh Konseyi üyesi Köse, 26 Temmuz 2012 tarihli  (yukarıda 

bulunan) yazısında; bu yazının  AHMET DAĞCI’NIN TSK SAĞLIK K.LIĞINDAKİ ŞAHSİ DOSYASINDA 

BULUNARAK ADLİ MÜŞAVİRLİĞE GÖNDERİLDİĞİ BELİRTMEKTEDİR.  FETÖ ÜYESİ MUHARREM 

KÖSE YALAN SÖYLEMEKTEDİR. Bu beyana göre (2012 yılında “Gizli” gizlilik derecesine çevrilmiş) 

“Hizmet Özel”  evrak üzerinde biri TSK Sağlık K.lığına, diğeri  Gnkur Adli Müşavirliğine ait olmak 

üzere en fazla iki adet evrak güvenlik numarasının bulunması gerekir iken, dört adet evrak 

1 2 1 4 4 1 
 

Gnkur Personel 

Bşk.lığı  

General-Amiral 

Şube 

Md.lüğüne ait 

 

   1 2 2 2 12 

             1 2 0 3 0 5  
(Gnkur İKK ve  
Güv.D.Bşk.lığına bağlı 
Bilgi  Güvenliği 
Şb.Md.lüğüne ait) 
 

) 

 

Gnkur.Adli 

Müşavirliğine ait 

? 

? 
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güvenlik numarasının bulunduğu görülmektedir. BU BELGE AHMET DAĞCI’NIN TSK SAĞLIK 

K.LIĞINDAKİ SAHSİ DOSYASINDA BULUNMAMIŞTIR. TSK SAĞLIK K.LIĞINDAN 

GÖNDERİLMEMİŞTİR.  EVRAK ÜZERİNDE TSK SAĞLIK K.LIĞINA AİT EVRAK GÜVENLİK NUMARASI 

YOKTUR.  

 

25 Temmuz 2003 tarihli evrakın bulunduğu (buldurulan) birim ve evraka yapılan işlemler;   

 

MEBS Başkanlığının 25 Temmuz 2003 tarihli evrakı, Gnkur İstihbarat Başkanlığına Bağlı 

2.Analiz ve Değerlendirme Şb.Md.lüğüne bir kısmı devredilen Gnkur.  İGHD Başkanlığı evrak 

arşivinde bulunmuştur (ya da bu arşive geceyarısı operasyonu ile konularak bulunması 

sağlanmıştır).  Evrak, Şube Müdürü Alb.İrfan Karan tarafından “GİZLİ” gizlilik derecesine çevrilip  

fotokopisi çekilerek “aslının  tıpkı çekimi” ibaresi  ile imzalanmış  ve  fotokopi belge üzerine 

“120147” evrak güvenlik numarası basılarak, verilen (anlamsız) emir gereği İKK Daire 

Başkanlığına kapak evrakı ekinde (FETÖ üyesi Tuğg. Mustafa Özsoy) gönderilmiştir. İKK Daire 

Başkanı evrakı, kendisine bağlı Bilgi  Güvenliği Şb.Md.Vekili FETÖ üyesi (itirafçı)  Mu.Bnb. Bülent 

Sevindik’e göndermiştir. FETÖ üyesi Sevindik, evrakın fotokopisi üzerine BELGE ASLI KENDİSİNDE 

OLMADIĞI HALDE “ASLININ AYNIDIR” KAŞESİ VE “120595” EVRAK GÜVENLİK NUMARASI 

BASARAK İMZALAMIŞ ve  FETÖ ilişkisi dışında hiyerarşik hiçbir ilişkisi bulunmayan Gnkur Personel 

Başkanlığına bağlı General-Amiral Şb.Müdürlüğüne  (FETÖ üyesi Kur.Alb. M.Serdar Sevgili’ye)  

göndermiştir.   

 

FETÖ üyesi M.Serdar Sevgili, fotokopi belgeye “121441” evrak güvenlik numarası basarak 

evrak ekinde  FETÖ üyesi Admüş M.KÖSE’ye göndermiştir. M.KÖSE ise, 25 Temmuz 2003 tarihli 

evraka “121442” evrak güvenlik numarası basarak, 26 Temmuz 2012 tarihli evrak ekinde “belge 

Ahmet Dağcı’nın TSK Sağlık K.lığındaki şahsi dosyasından bulundu” yalanı ile FETÖ üyesi savcı 

Bilgili’ye  göndermiştir.  

 

Yukarıda yer alan, Gnkur MEBS Başkanlığının 25 Temmuz 2003 tarihli yazısı ve bu yazı ile 25 

adet takdir belgesinin,  savcılığa gönderildiği 26 Temmuz 2012 tarihli evrakı ve 25 adet takdir 

belgesi  üzerindeki evrak güvenlik numaraları ve kumpas ilişkisi;   

 

“120147” :    

 

Bu numara, MEBS Başkanlığının 25 Temmuz 2003 tarihli “Ahmet Dağcı’nın 

görevlendirilmesi” konulu evrakının “GİZLİ” gizlilik derecesine çevrilerek çekilen 

fotokopisi üzerine Gnkur İstihbarat Başkanlığına bağlı 2.Analiz ve 

Değerlendirme Şube M.lüğünce basılmıştır.  Fotokopi evrak, “Kumpas 

davalarla ilgili tüm evraklar İKK ve Güv.D. Başkanlığına gönderilecek”  

şeklinde kendilerine verilen hiyerarşik anlamı bulunmayan şüpheli emir gereği  

zorunlu olarak 2.ADŞ.Md. Top.Kur.Alb. İrfan Karan tarafından,  evrak ekinde 

(hiyerarşik bağlantısı bulunmayan) Gnkur İKK ve Güv. D.Bşk.lığına 

gönderilmiştir. Gnkur İKK ve Güv.D.Başkanı FETÖ üyesi Tuğg. Mustafa 

Özsoy’dur. (Bu şahıs 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Korg.rütbesi ile Gnkur 

İstihbarat Başkanlığı görevini yürütmekte idi)  
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“120595” :   

 

Gnkur. İKK ve Güv.D.Bşk.lığına gönderilen 25 Temmuz 2003 tarihli evrak 

fotokopisi üzerinde bulunan bu numara, Gnkur İKK ve Güv. D.Bşk.lığına bağlı 

Bilgi Güvenliği Şube Md.lüğünce basılmıştır.  Evrakın fotokopisi üzerine, aslı 

kendisinde olmadığı halde FETÖ üyesi Bnb.Bülent Sevindik tarafından yalan 

beyanla“aslının fotokopisidir” kaşesi ile imzalanmış ve “120595” evrak güvenlik  

numarası ile Gnkur.Personel Başkanlığına (General–Amiral Şb.Md.lüğüne) 

gönderilmiştir.   

 

“121441” :         

 

25 Temmuz 2003 tarihli evrak fotokopisi üzerine Gnkur Personel Bşk.lığı 

General-Amiral Şube Md.lüğünce basılmış evrak güvenlik numarasıdır. Aynı 

stampa ile basılmış aynı numara  Kuvvet K.lıkları, J.Gn.K.lığı, Gnkur Personel 

Bşk.lığı, Gnkur Harekat Bşk.lığınca gönderilmiş (General-Amiral olmayan 

personele ait) takdir belgelerinin tamamında (Kls.95 s.318-290), 1996-1999 

yılları arasında  Gnkur Bşk.lığında görev yapanlara ait Görev Çizelgesi (Kls.95 

s.319-327) üzerinde de görülmektedir. Bu durum, HİÇ BİR GÖREV İLİŞKİSİ 

OLMADIĞI HALDE BELGELERİN HİYERARŞİ DIŞINDA GNKUR GENERAL-AMİRAL 

ŞB.MD.LÜĞÜ DENETİMİNDEN (!) GEÇTİĞİNİ AÇIKLAMAKTADIR. Damganın 

basıldığı dönemdeki Gnkur Personel Başkanı FETÖ üyesi Korg.İlhan Talu ve 

General-Amiral Şb.Müdürü FETÖ nün Yurtta Sulh Konseyi üyesi Kur.Alb. 

(Tuggeneralliğe terfi etti/ettirildi) M.Serdar Sevgili’dir. 

 

“122212”  :     

 

FETÖ üyesi M.Köse’nin (Gnkur.Adli Müşavirliğinin), General-Amiral Şube 

Müdürlüğünden kendisine gönderilen MEBS Başkanlığının 25 Temmuz 2003 

tarihli evrak fotokopisi, 25 adet takdir belgesi ve bu belgeleri ekine koyarak 

savcılığa gönderdiği 26 Temmuz 2012 tarihli evrak üzerine bastığı numaradır. 

 

“120305” :    

 

1 Temmuz 1997 tarihli (örnek) takdir belgesi (yukarıda)  üzerine Gnkur İKK ve 

Güv. D.Bşk.lığına bağlı Bilgi Güvenliği Şube Md.lüğünce basılmıştır. 25 adet 

takdir belgesi üzerinde de bulunmaktadır.  

 

Yukarıdaki açıklamalarımızdan, MEBS Başkanlığının 25 Temmuz 2003 tarihli evrakının, FETÖ 

üyesi eski Adli Müşavir M.KÖSE’nin 26 Temmuz 2012 tarihli yazısında belirttiği gibi, Ahmet 

Dağcı’nın TSK Sağlık K.lığındaki Şahsi dosyasında bulunmadığı ve FETÖ üyesi M.KÖSE’nin YALAN 

SÖYLEDİĞİ AÇIK VE KESİN OLARAK anlaşılmakla birlikte, kumpas organizasyonunun nasıl 

işlediğini ve hiyerarşi dışı bir organizasyonun oluşturulduğunu da ortaya koymuştur. 
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HİYERARŞİ DIŞI EVRAK  ÜRETME /DENETLEME / ORGANİZASYONU;  

 

Diğer kumpas davaları ile birlikte 28 Şubat kumpas davasında da, savcılığa ve mahkemeye 

gönderilen sözde belgelerin, Gnkur Başkanlığındaki yasal idari işleyiş ve hiyerarşisi dışında 

oluşturulan bir mekanizmanın denetim ve kontrolünde bulunduğu (üretildiği/tahrif edildiği) 

anlaşılmaktadır. 

 

Ergenekon Balyoz, internet andıcı, 28 Şubat vs. kumpas soruşturma/davalarının FETÖ yargısı 

tarafından başlatılıp sürdürüldüğü dönemde, Gnkur Karargahı birimlerine,  savcılıklardan talep 

edilen ve Daire Başkanlıkları/ Şube Müdürlüklerinde bulunan (buldurulan) tüm belgelerin,  

öncelikle o dönemde  FETÖ üyesi Tuğg. Mustafa Özsoy’un (15 Temmuz kalkışmasında Gnkur 

İstihbarat Başkanı) başında bulunduğu Gnkur İKK ve Güv.Daire Başkanlığına gönderilmesi emri 

verilmiştir. Yani, FETÖ üyesi Adli Müşavir M.Köse’nin tarif ettiği belgeleri kendi arşivlerinde bulan 

(buldurulan) birimler, hiyerarşik bağlantısı bulunmayan Gnkur  İKK ve Güv Daire Başkanlığına 

göndermiş, bulunan/buldurulan belgeler bu daire başkanlığınca kendisine bağlı FETÖ üyesi 

Bnb.Bülent Sevindik’in  (FETÖ Yurtta Sulh Konsey üyesi) Şb.M.V.liğini yürüttüğü  Bilgi Güvenliği 

Şube Md.lüğüne aktarılarak denetlenmiştir. Gnkur İKK.ve Güv.D.Bşklığı kendisine bağlı 

olmayan Başkanlık ve Daire Başkanlıklarının  yürüttüğü  idari işlemleri, hiyerarşik amir gibi 

denetleme görev ve yetkisine sahip değildir.  

 

BU EMRİN KİM TARAFINDAN HANGİ USÜLLE (yazılı-sözlü) VE HANGİ GEREKÇE İLE VERİLDİĞİ 

KUMPAS BELGELERİN VE HİYERARŞİ DIŞI ORGANİZASYONUN ORTAYA KONULMASI 

BAKIMINDAN SORUŞTURULMASI GEREKEN BİR KONUDUR. İKK Daire Başkanı Tuğg. Mustafa 

Özsoy 15 Temmuz kalkışmasında Korg. rütbesi ile  Gnkur İstihbarat Başkanıdır ve bu gün FETÖ 

hükümlüsüdür. İKK Daire Başkanlığına bağlı Bilgi Güv.Şube Müdürlüğüne vekalet eden şahıs  ise 

FETÖ üyesi (Bnb) Bülent Sevindik dir.   

 

Hiyerarşi dışı oluşturulan bu evrak denetleme/üretme zinciri, içinde dikkat çeken önemli 

hususlardan bir diğeri ise; Görevi ile hiçbir ilişkisi bulunmayan belgelerin  Gnkur Personel 

Başkanlığı General-Amiral Şube Müdürlüğüne gönderilmesi ve belgelerin bu şubenin 

denetiminden geçirilerek  FETÖ üyesi Adli Müşavir M.KÖSE’ye ulaştırılmasıdır. O dönem Gnkur 

Personel Başkanı FETÖ üyesi Korg.İlhan Talu ve General Amiral Şube Müdürü ise daha sonra 

Tuggeneralliğe terfi ettirilen  FETÖ nün Yurtta Sulh konsey üyesi Kur.Albay M.Serdar Sevgili’dir.  

 

FETÖ üyesi M.Köse’nin 26 Temmuz 2012 tarihli evrak ekinde gönderdiği 25 adet adet takdir 

belgesinin tamamının Kuvvet  Komutanlıkları ve Gnkur Başkanlıklarından  İKK ve Güv.Daire 

Başkanlığınca toplandığı, buradan  Gnkur General-Amiral Şube Müdürlüğüne gönderildiği, takdir 

belgeleri üzerinde “120305” ve “121441” evrak güvenlik numarasından anlaşılmaktadır. Oysa ki 

bu takdir belgelerinin çoğu emekli TSK personeli ve General-Amiral rütbesinde bulunmayan 

personele aittir. Bu nedenle bu belgelerin, normal işleyen bir idari hiyeyararşide ne İKK Daire 

Başkanlığı ile ne de  General –Amiral Şube Müdürlüğü ile hiçbir biçimde BİR İLİŞKİSİ YOKTUR.  

BU HUSUS KUMPAS ORGANİZASYONUNUN TAKİP ETTİĞİ DENETLEME VE BELGE ÜRETME 

YOLUNU AÇIKLAMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİDİR.  
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FETÖ ÜYESİ M.KÖSE’NİN 25 TEMMUZ 2003 TARİHLİ (AHMET DAĞCI) EVRAKININ TSK 

SAĞLIK K.LIĞINDAKİ ŞAHSİ DOSYASINDAN BULUNDUĞU YALANININ GEREKÇESİ;  

 

Bu evrak, yukarıda görüldüğü gibi Gnkur İstihbarat Başkanlığına bağlı 2.Analiz Şube 

Müdürlüğü evrak arşivinde (bir kısmı devredilen İGHD arşivinde) bulunmuş / bulunması 

sağlanmıştır. Ancak M.Köse, savcılığa gönderdiği 26 Temmuz 2012 tarihli yazısında, bu evrakın 

Ahmet Dağcı’nın  TSK Sağlık K.lığındaki (doğrudan Gnkur 2.Başkanına bağlı) şahsi dosyasından 

bulunduğunu belirterek yalan söylemiştir. M.Köse’nin bu yalanının en önemli gerekçesi; bu 

evrakın 2.Analiz Daire Şube Müdürlüğüne devredilen evrak arşivinde nasıl bulunduğunu izah 

edememiş olmasıdır.   

 

İcracı Başkanlık olan Harekat Başkanlığına bağlı İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığının  

lağvedilmesi ile, evrak arşivinin bir kısmı, anlaşılması güç biçimde (!) Harekat Başkanlığının icra 

görevi ile ilişkisi bulunmayan İstihbarat Başkanlığına bağlı 2.Analiz ve Değerlendirme Şube 

Müdürlüğüne devredilmiştir. Bu evrakın, devredilen 2.ADŞ.Md.lüğü evrak arşivinden talep 

edilebilmesi için, evrakın 1.kademe arşiv kayıt bilgilerinin bilinmesi ve bu bilgiler belirtilerek 

talep edilmesi gereklidir.  Ancak, normal şartlarda, FETÖ üyesi M.Köse’nin bu evraka ait 

1.kademe arşiv kayıt bilgilerini bilme imkanı yoktur. Evrakın Şube Müdürlüğünün 2.kademe 

arşiv bilgilerinin M.Köse tarafından bilinebilmesi için, BU EVRAKIN PLANLI OLARAK ARŞİVE 

ÖNCEDEN  MONTE EDİLMESİ VE  BU  KAYIT BiLGİLERİ BELİRTİLEREK  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

İSTENMESİ GEREKLİDİR. ANCAK BU DURUM, M.KÖSE’NİN 1. Ve 2.KADEME ARŞİVLERİNİ VE 

KAYITLARINI  ORGANİZE ETTİĞİNİ DE ORTAYA ÇIKARTACAKTIR.  

 

Evrak, 2.Analiz Şube Müdürlüğünden yukarıda belirtildiği gibi talep edilmiş, kayıt bilgileri tarif 

edilen evrakın Şube Müdürlüğünün 1.kademe evrak arşivinde buludurulması sağlanmış, 

“HİZMETE ÖZEL” evrak,  emir gereği “GİZLİ” gizlilik derecesine çevrilmiş, aslının tıpkıçekimine 

evrak güvenlik numarası basılarak, evrakın fotokopisi  İKK Daire Başkanlığı, General-Amiral Şube 

Md.lüğü ve buradan FETÖ Üyesi M.Köse’ye gönderilmiştir.  Evrakın, 2.ADŞ.Md.lüğünden bu yolla 

buldurulmasının sakıncalı olduğu ve belge buldurma / kumpas organizasyonunun ortaya 

çıkacağı anlaşılınca, M.KÖSE, savcılığa gönderdiği  26 Temmuz  2012 tarihli yukarıda yer alan 

yazısında “TSK Sağlık K.lığınca bir personelin Çalışma Grubunda görev yaptığına ilişkin 

“Görevlendirme” konulu yazı ilgili personelin şahsi dosyasında bulunarak belgenin fotokopisi 

Genelkurmay Adli Müşavirliğine gönderilmiştir” ifadesi ile YALAN SÖYLEMEK ZORUNDA 

KALMIŞTIR.  

 

MEBS BAŞKANLIĞININ  25 TEMMUZ 2003 TARİHLİ BELGESİ, FETÖ ÜYESİ MUHARREM 

KÖSE’NİN SAVCILIĞA GÖNDERDİĞİ BELGE VE BİLGİLER HAKKINDA YALAN SÖYLEDİĞİNİN 

SUÇÜSTÜ HALİ OLMAKLA BİRLİKTE, BELGE/ÜRETME KUMPAS ORGANİZASYONUN  NASIL 

İŞLEDİĞİNİ ORTAYA KOYMASI BAKIMINDAN DA OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. BU DURUM TERÖR 

ÖRGÜTÜ ÜYESİ  KÖSE’NİN SAVCILIĞA GÖNDERDİĞİ TÜM BELGE VE BİLGİLERİN MAHKEMENİZCE 

AYRINTISI İLE İNCELENMESİNİ GEREKLİ KILMAKTADIR.  
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2) Gnkur Personel Başkanlığı General-Amiral Şb.Md.lüğününce hazırlanan (FETÖ 

Yurtta Sulh Komitesi üyesi) M.Serdar Sevgili imzalı) Gnkur Adli Müşaviri FETÖ üyesi M.Köse 

tarafından FETÖ üyesi savcı M.Bilgili’ye gönderilen 1996-1999 yıllarında Gnkur Bşk.lığında 

görev yapanların görev yerleri listesi (Kls.95 s.319-327);  

 

Ankara C.Başsavcılığı 22 Haziran 2012 tarihli yazısı ile listede isimleri bulunan şüphelilerin 

1996-1999 yıllarında hangi görevde bulunduğunun bildirilmesini Gnkur başkanlığından talep 

etmiştir. Neredeyse tamamı emekli ve bir kısmı General-Amiral rütbesinde bulunmayan 

personele ait görev listesi, şüphelilerin Kuvvet Komutanlıklarındaki şahsi dosyalarından 

doğrudan Adli Müşavirliğe gönderilmesi gerekir iken, bu listenin görev alanı içinde 

bulunmamasına rağmen, Terör Örgütünün Yurtta Sulh Komite üyesi General-Amiral Şube 

Müdürü M.Serdar Sevgili tarafından düzenlendiği son sayfası aşağıda yer alan  “Görev Yerleri 

Çizelgesi”nden anlaşılmaktadır (Kls 95 s.319);            

      

 

 
 

                    1 2 1 4 4 1                                                     (General-Amiral Şube Md. Kurmay Alb 

                                                                                                          M.Serdar Sevgili 

                                                                                         Tuğgeneralliğe terfi ettirildi FETÖ Konsey üyesi)           

                                                            
 

Bu çizelgenin hazırlanması,General-Amiral Şube Müdürlüğünün görev alanı dışında olmasının 

yanı sıra, üzerindeki “120441” olan evrak güvenlik numarasının, yukarıda açıklanan MEBS 

Başkanlığının 23 Temmuz 2003 tarihli evrakı ve 25 adet takdir belgesi üzerinde de bulunması, bu 

belgelerin General Amiral Şube Müdürlüğünce aynı gün işlem gördüğünü ve aynı evrak ekinde 

FETÖ üyesi M.Köse’ye gönderildiğini de açıklamaktadır. Bu durum; yukarıda açıklanan 

 

Gnkur Personel Başkanlığı  General-Amiral 

Şube Md.lüğünün evrak güvenlik numarası 

1 2 2 1 6 7    Gnkur Adli Müşavirliğine ait 
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belge/kumpas organizasyonunun bir diğer delilidir. General-Amiral Şube Md.lüğünce hazırlanan 

“Görev Yerleri Çizelgesi” Terör Örgütü üyesi M.Köse tarafından aşağıda yer alan 23 Temmuz 

2012 tarihli yazı ile (Kls.95 s.327) savcılığa gönderilmiştir.Yani M.KÖSE, kendisine aynı gün 

gönderilen 25 Adet Takdir belgesi ve Ahmet Dağcı’nın görevlendimesi konulu evrakı bekleterek,  

23 Temmuz 2012 tarihli evrak ekinde sadece “Görev Yerleri Çizelgesi”ni savcılığa göndermiş, 3 

gün sonra 26 Temmuz 2012 tarihli evrak ekinde ise 25 adet takdir belgesi ve Ahmet Dağcı’nın 

görevlendirilmesi konulu evrakı savcılığa göndermiştir. Aynı gün gelen evrakların bir kısmını 

bekleterek, birkaç gün sonra bir başka evrak ekinde savcılığa gönderilmesinde, kumpas 

toplantılarında alınan kararların ve belgelerle ilgili yapılan usülsüz işlemlerin zamana yayılarak 

dikkat çekmesini önlemeyi amaçladıkları anlaşılmaktadır.   

 

 
 

3) Gnkur İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığının (İGHD) 2004 yılına ait dosya fihristi 

(Kls.1 s.313-342);  

 

Bu sözde dosya fihristi;  27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Eylem Planı”nın varlığına sözde 

delil olarak gösterilmiştir. Mahkemenin yazılı sorusu üzerine, dosya fihristinin  14.sırasında 27 

Mayıs 1997 tarihli sözde belgenin de bulunduğu belgelerin, İç Güvenlik Harekat Daire 

Başkanlığınca 2003-2004 yılında Gnkur Bşk.lığı 2.Kademe arşivine teslim edildiği ve belgelerin 

birkaç ay sonra tekrar birimine iade edildiğini gösterdiği  FETÖ üyesi M.Köse tarafından iddia 

edilmiştir. 

 

Mahkeme heyeti, bu sözde dosya fihristi ile; 27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Eylem 

Planı”nın  1 adet kapak yazısı ve 19 sayfa ek ile 2.Kademe arşivince teslim alındığı,” şeklinde 

değerlendirme yaparak sözde Batı Eylem Planının gerçekliğine karar vermiştir. Sözde dosya 

fihristinin MY 71-1 (A) Arşiv Yönergesine aykırı ve uydurma bir kumpas belgesi olduğu   

dilekçemizin “27 Mayıs 1997 Tarihli “Batı Eylem Planı” Konulu Belge ve Üstyazı Belgesi” başlıklı 

“20.NN.” maddesinde  kapsamlı olarak açıklanmıştır.   

  1 2 2 1 6 7     

Gnkur Adli 

Müşavirliğine  

ait 
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Sözde dosya fihristi üzerinde iki adet (120852 ve 121442) evrak güvenlik numarasının ve 

Genel Evrak Arşiv Şb.Md.Vekili Yzb.Mikail Cerit’in “Aslının Aynıdır” kaşe ve imzasının olduğu 

görülmektedir. Kumpas belge  aşağıdadır(Kls.1 s.313-342);   

            

           
 

Bu evrakın Gnkur. Personel Bşk. Personel   Plan ve Yönetim Daire Bşk.lığına  bağlı  General –

Amiral  Şube Müdürlüğünde işlem gördüğü, Personel Bşk. Merkez Daire Bşk.lığına bağlı 

Gn.Evr.ve Arş Şb.Müdürünce fotokopisi çekilerek “ASLININ AYNI” çıkarıldığı ve FETÖ üyesi Köse 

tarafından savcılığa gönderildiği anlaşılmaktadır. Bu iki şube, farklı iki Daire Başkanlığına bağlıdır 

ve aralarında doğrudan hiyerarşik bir  ilişki yoktur.  Hatta fiziki mekanları bile, birbirlerine oldukça 

uzaktır. 

 

Sözde belgelerin varlığına dayanak alınan bu sözde Dosya Fihristinin;  FETÖ KONSEY ÜYESİ 

GENERAL-AMİRAL ŞUBE MÜDÜRÜ ALB M.SERDAR SEVGİLİ’NİN KUMPAS KONTROLÜNDE 

HAZIRLANDIĞI ANLAŞILMAKTADIR.  Bu dosya fihristinin General-Amiral Şube müdürlüğünde ne 

aradığını mahkemeniz sorgulamalıdır.  

1 2 0 8 5 2  
Personel Bşk Plan ve Yönetim Daire 

Bşk.lığına bağlı 
General-Amiral Şb.Md.lüğü 

Evrak Güvenlik Numarası 

Adli Müşavirlik 
Evrak Güvenlik Numarası 

Personel Bşk.lığı Merkez Daire Bşk.lığına bağlı 

Genel Evrak ve Arşiv Şb.Md.Vek. 
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Bu kumpas belgesinin ASLI ADLİ EMANETTE YOKTUR.  FETÖ üyesi Bilgili, diğer üretilmiş 

kumpas belgelerinde olduğu gibi, üretildiği açık olan 36 SAYFA SÖZDE İGHD DOSYA FİHRİSTİNİN 

ASLINI GNKUR BAŞKANLIĞINDAN İSTEMEMİŞ, SURETİNİ İSE 2012/131 esas sırası ile Adli 

Emanete kaydettirmiştir.  FETÖ üyesi Bilgili, böylece, 2012 yılında üretildiği açık olan Dosya 

Fihristinin ASLINI ADLİ EMANETTEN VE DOLAYISI İLE MUHTEMEL BİR KRİMİNAL İNCELEMEDEN 

DE KAÇIRMIŞTIR.   

 

4) J.Genel K.lığının “Arşiv Malzeme Envanteri” (imha tutanağı) (Kls.131);   

 

Üretilmiş / tahrif edilmiş olduğunu dilekçemizin “20.MM” ve “20.NN” maddelerinde 

açıkladığımız J.Genel K.lığı Terör Olayları Şb.Müdürlüğüne ait olduğu görülen 180 sayfa “Arşiv 

Malzeme Envanterinin 81 satırında (İmha Tutanağı) sayfa sayısı post-it ile kapatılmış  kısmı ile  

86.satırında 1 sayfa olarak imha edildiği görülen 20 sayfalık 27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı 

Eylem Planı mahkemece “olmayan evrakın imhasının da olamayacağı” gerekçesi ile  6 Mayıs 

1997 tarihli sözde Batı Harekat Konsepti ve 27 Mayıs 1997 tarihli sözde Batı Eylem Planının 

varlığına dayanak olarak alınmıştır.  

 

Söz konusu Malzeme Envanterinin  sözde “Batı Harekat Konsepti” nin imhasını da gösteren 3 

sayfası (1,8 ve 180) “ASLI” FETÖ üyesi M.Köse tarafından  27 Ağustos 2012 tarihli yazı ekinde 

savcılığa gönderilmiş (Kls. 250 s.290) ve Adli emanetin 2012/214  sırasında “ASIL” olarak kayda 

alınmıştır(Kls.131 s.181).  Malzeme Envanterinin 8. sayfasından alıntı aşağıdadır (Kls.131 s.178);   

  

 
 

  1 2 0 1 9 2 

Gnkur Adli  
Müşavirliğin  
Evrak  Güv. 
numarası 
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Bu üç sayfa üzerinde “120147” Evrak Güvenlik Numarası dikkat çekmektedir. Bu numara 

Gnkur MEBS Başkanlığının 25 Temmuz 2003 tarihli  Ahmet Dağcı’nın  Harekat Başkanlığında 

görevlendirilmesinı konu alan   yukarıdaki başlıklarda açıkladığımız evrak üzerine Gnkur İstihbarat 

Bşk.lığı 2. Analiz ve Değerlendirme Şb.Md.lüğünce basılmış Evrak Güvenlik Numarası ile aynıdır. 

Ancak, stampa karakterleri farklıdır.  İki farklı Şube tarafından rastgele basılan Evrak Güvenlik 

numaralarının aynı olması tesadüf değildir.    

 

      J.Gn.K.lığının  tahrif edilmiş “Arşiv Malzeme Envanteri” (imha tutanağı) nın Gnkur İstihbarat 

Başkanlığı 2. Analiz ve Değerlendirme Şube Md. Kur.Alb.İrfan Karan tarafından işlem gördüğü 

algısı yaratılmaya çalışılmıştır.   

 

J.Gn.K.lığı Arşiv Malzeme Envanterinin  1.8 ve 180. Sayfalarının FETÖ üyesi KÖSE tarafından 

27 Ağustos 2012 tarihli yazı ile savcılığa gönderilmesinden sonra,  savcılığın talebi üzerine, geri 

kalan 177 sayfası da Köse imzalı 20 Eylül 2012 tarihli evrak ekinde “ASIL” kaydı ile savcılığa 

gönderilmiştir.  Gönderilen bu 177 sayfa ve kapak yazısı üzerindeki Evrak Güvenlik Numaraları ve 

ilgi tutulan evraklar, kumpas organizasyonunun nasıl işlediğini açıklayacak özelliğe sahiptir. 20 

Eylül 2012 tarihli Köse imzalı yazı ve EK’inde gönderilen 177 sayfa “Arşiv Malzeme Envanter”nin 

2 sayfası aşağıdadır (Kls.131 s.174,182,240);    

 

                           
 

             1 2 2 6 5 9 

Gnkur Adli Müşavirliği 
Evrak Güv.Numarası  
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177 sayfa belge üzerinde bulunan Gnkur Adli Müşavirliğine ait “122659” Evrak Güvenlik 

Numarası KAŞE GÖRÜNTÜSÜ VERİLMİŞ ŞEKİLDE DİJİTAL OLARAK BİLGİSAYARLA YAZILMIŞTIR.  

Evrak Güvenlik Numaralarının stampa ile fiziki olarak basılması yönergeye göre zorunludur.  

Aşağıda yer alan  J.Gn.K.lığının Arşiv Malzeme Envanterinin İki sayfanın yan yana mukayesesinden 

BU BELGELERİN 2012 YILINDA GNKUR BAŞKANLIĞINDA DİJİTAL İŞLEM GÖRDÜĞÜ 

ANLAŞILMAKTADIR;  

 

  
 

Kaşe görüntüsü verilmiş dijital damga, CD 5 içinde yer alan ve 86 sayfadan oluşan 1998 

yılına ait  “İrticai Faaliyetler”  başlıklı sözde belge (11.Kls.S:297-382) üzerinde de  “03 03 03 03” 

şeklinde görülmektedir (dilekçemizin “Genelkurmay Antetli CD den Elde Edilen Belgeler” başlıklı 

“20.EEE.18).” maddesinde açıklanmıştır). CD 5 içindeki sözde belgeler ile, FETÖ üyesi Köse 

arasındaki  kumpas ilişkisi de  bu suretle belgelenmiştir. Bu güne kadar, kaşe görüntüsü 

verilmiş dijital baskıya, FETÖ üyesi Köse’nin gönderdiği sözde belgeler dışında, gerçek hiçbir 

belge üzerinde rastlanmamıştır.  

 

20 Eylül 2012 tarih ve Köse imzalı yazının ilgi (b) ve 1.maddesinden anlaşılacağı gibi;  Arşiv 

Malzeme Envanteri J.Genel K.lığı Adli Müşavirliğince, 9 Ağustos 2012 tarihli evrak EK’inde, 

Gnkur Adli Müşavirliğine gönderilmiştir.  J.Gn.K.lığı Adli Müşavirliğinin istenen belgeleri, Gnkur 

Adli Müşavirliği dışında bir başka Başkanlığa göndermesi zaten mümkün olmadığı gibi, KÖSE 

imzalı yazıda, J.Gn.K.lığı 9 Ağustos 2012 (ADMÜŞ) tarihli evrakına doğrudan ilgi yapmasından da 

zaten anlaşılmaktadır. Ancak, belgeler  üzerinde, Gnkur Adli Müşavirliğinin evrak güvenlik 

numarasının dışında, Gnkur Başkanlığına ait iki farklı evrak güvenlik numarasının daha 

bulunduğu görülmektedir (120165 ve 120005). Bu iki evrak güvenlik numarası, J.Gn.K.lığı Arşiv 

Malzeme Envanterinin Gnkur Başkanlığında Adli Müşavirlik dışında İKİ FARKLI ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜNDE DAHA İŞLEM GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLAMAKTADIR.    
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Yani sözde belgeler, Gnkur Başkanlığı içinde 3 farklı birimde işlem görmüş, üzerinde 

istenen kumpas tahrifatlar yapılmış, dijital işleme tabi tutularak kumpas belgesi hazırlanmıştır.  

 

5) TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna gönderilen, Gnkur (Gensek) Tarihçesinin 

22,23,24 ve 25 Ocak 1997 tarihli sayfaları (Kls.2 s.45-47);  

 

TBMM Araştırma Komisyonunun, 21 Eylül 2012 tarihli yazı ile Gnkur Başkanlığından  talep 

ettiği, 1997 yılında Gölcük Donanma K.lığında yapılan seminer ile ilgili bilgi ve belgelere karşılık; 

FETÖ üyesi M.Köse, 11 Ekim 2012 tarihli yazı EK’inde (Kls.2 s.49) NEREDEN BULDUĞUNU 

AÇIKLAMADAN SÖZDE TARİHÇENİN 22,23,24 ve 25 Ocak 1997 tarihli sayfalarını TBMM Araştırma 

komisyonuna göndermiştir (Kls.2 s.45-47).  22-23 Ocak 1997 tarihli sayfası aşağıdadır;  

 

               
 

Tarihçe sayfaları üzerinde “121928” Evrak Güvenlik Numarasının bulunduğu görülmektedir. 

Bu numara Personel Başkanlığına Bağlı General-Amiral Şb.Müdürlüğüne ait evrak güvenlik 

numarasıdır. Gnkur Genel Sekreterliği ya da ATASE D.Başkanlığını ilgilendiren bir konunun, diğer 

kumpas eylemlerinde olduğu gibi,  FETÖ KONSEY ÜYESİ GENERAL-AMİRAL ŞUBE MÜDÜRÜ ALB 

M.SERDAR SEVGİLİ’NİN KUMPAS KONTROLÜNDE İŞLEM GÖRDÜĞÜ  ANLAŞILMAKTADIR.   

Merkez   D. Bşk.lığına bağlı            
 Arşiv Şb.Müdürü Vekili  
 Topçu Albay Ahmet İBİŞ 

1 2 1 9 2 8 
Plan ve Yönetim Daire Bşk.lığına  bağlı 

General-Amiral Şube Md.lüğü 
 Evrak Güvenlik Numarası 
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Ayrıca; BELGE ÜZERİNDE ATASE D.BAŞKANLIĞININ SURET ONAYI YOKTUR. Oysa ki ATASE 

D.Başkanlığı büyük arşivinden belge almak, Arşiv Yönergesi usüllerine tabidir ve belli bir 

prosedürü vardır. ASLI ZATEN ARŞİVDEN ÇIKARTILAMAZ, ASLININ SURETİNDE İSE, ATASE 

D.BAŞKANLIĞININ SURET ONAYININ BULUNMASI GEREKLİDİR.  

 

Belge üzerinde Gnkur Başkanlığı 2.Kademe Arşivinden sorumlu olan ve Merkez Daire 

Başkanlığına bağlı Evrak ve Arşiv Şube Müdürünün “ASLI GİBİDİR” imza ve onayı bulunmaktadır.  

OYSAKİ  KOMUTANLIK (GENSEK) TARİHÇESİ GNKUR BAŞKANLIĞININ 2.KADEME ARŞİVİNE 

KAYITLI DEĞİLDİR. TARİHÇELER ATASE DAİRE BAŞKANLIĞI ARŞİVİNDE BULUNMAKTADIR. SURET 

ONAYININ SADECE ATASE D.BŞK.LIĞI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKLİDİR. Yani, ATASE 

D.Başkanlığı ile bir ilişkisi ve hiyerarşik doğrudan bir bağlantısı  bulunmayan Evrak ve Arşiv 

Şb.Md. Alb. Ahmet İBİŞ’in belgenin aslını, sorumlu olduğu Gnkur Başkanlığı 2.Kademe arşivinde 

bulması ve aslının fotokopisini çekmesi, ya da ATASE D.Bşkanlığınından aslını alabilmesi 

mümkün değildir.    

 

6) Terör Örgütü üyesi M.KÖSE’nin 30 Ocak  2013 tarihli evrak ekinde savcılığa 

gönderdiği sözde Gunkur Gensek Tarihçesinin 7 Nisan 1997 tarihli sayfası ve sözde  7 Nisan 

1997 tarihli toplantı tutanağı; 

Tarihçenin 7 Nisan 1997 tarihli sayfası FETÖ üyesi M.Köse 30 Ocak 2013 tarihli yazı ekinde 

sayfada yer alan  “Gnkur Başkanı Org. İ.Hakkı Karadayı”  ve  “Gnkur Kh. Faaliyetleri” bölümleri 

kapatılarak FETÖ üyesi Bilgili’ye gönderilmiştir. Ancak yazı da sayfanın bir kısmının kapatıldığına 

ve gerekçesine dair hiçbir bilgi yoktur. 7 Nisan 1997 tarihli tarihçe sayfası, dosyaya ve adli 

emanetin 2013/26 sırasına bu şekilde konulmuştur.  
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7 Nisan 1997 tarihli sayfa aşağıdadır (Kls. 3 S.284-285);   

 

                      
 

7 Nisan 1997 tarihli (Gensek) tarihçe sayfasının kapatılan kısmı üzerinde Gnkur Adli 

Müşavirliğine ve Gnkur Genel Sekreterliğine ait Evrak Güvenlik Numaraları bulunmaktadır. Bu 

numaraların varlığından anlaşılacağı gibi, 7 NİSAN 1997 TARİHLİ SAYFASI GNKUR GENEL 

SEKRETERLİĞİNCE KAPATILMIŞTIR. Kapatılan belge adli müşavirlikçe aynı şekilde savcılığa 

gönderilmiştir. Tarihçe sayfasında “ASLININ AYNIDIR” onayı yoktur. Üzerinde 1997 yılına ait 

imza ve onayı da yoktur. Sadece bu belgenin gönderildiği tarihte görevde bulunan Gensek İdari 

Şube Müdürü Albay Emin Y.Sancaktar’ın imzası bulunmaktadır.  

 

Gnkur J Başkanlarınında da bu sözde toplantıya katıldığı idda edildiğine göre 7 Nisan 1997 

tarihli tarihçe sayfasının Gnkur J Başkanları  ve Gnkur Başkanının  iddia edilen toplantıya katılıp 

katılmadığı ve toplantının konusu “GNKUR KARARGAH FAALİYETLERİ” ve “Gnkur Bşk. 

Org.İ.H.Karadayı” kısmında mutlaka  yazılı olması gerekirdi. Durum böyle iken, bu kısımlar  

HANGİ GEREKÇE İLE KAPATILMIŞTIR? SAYFANIN BİR KISMININ KAPATILMASI EMRİNİ KİM 

VERMİŞTİR?  

 

Sayfanın hukuka aykırı olarak kapatılarak gönderilmesindeki yasal sorumluluk Gnkur Genel 

Sekreteri Tuğg. Metin Özbek ve FETÖ üyesi M.KÖSE’ye aittir. Bu kişilere kimin emir verdiği ya da 

emir verip vermediği ise yapılacak soruşturmada ortaya çıkartılacak bir konudur.  

 

1 3 0 0 5 9 
Gnkur GENSEK 
Evrak Güvenlik Numarası 

1 3 0 2 7 5  
Gnkur Adli Müşavirliği 
Evrak Güvenlik Numarası 
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Savcılığın istediği bir belgeye, hiçbir gerekçe ileri sürmeden (ki gerekçe ileri sürmesi de 

hukuken mümkün değildir) üstelik delil değeri taşıyan bir kısım yerlerini hiçbir açıklama 

yapmadan kapatarak gönderilmesi, en azından TCK kapsamında (delil değeri taşıyan ) belge 

üzerinde sahtecilik suçunu oluşturmaktadır. Ancak, bu hukuka aykırı kapatma işlemi, delil 

gizleme kumpasının nasıl işlediğini ve sorumlularının kim olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 

hukuka aykırı işlem, aynı zamanda  mahkemenizin resen işlem yapmasını gerektiren  bir suç 

duyurusudur.  

 

7 Nisan 1997 tarihli sözde tarihçe sayfası ile ilgili olarak şu önemli husus da belirtmemiz 

gereklidir;  

 
FETÖ üyesi  Gnkur Adli Müşavirinin Genel Sekreter İcra Subaylığı kayıt ve arşivlerinde yapılan 

inceleme esnasında İCRA SUBAYLIĞI ODASINDAKİ ARŞİV EVRAKININ BULUNDUĞU DOLAP 

İÇERİSİNDE orijinal mi yoksa tıpkıçekim mi olduğunu anlaşılayamadığı 7 Nisan 1997 tarihli  sözde 

“irticai faaliyetlere karşı alınacak tedbirler” konulu belgenin dolabında bulunduğu iddia edilen 

Gnkur Gensek İcra subayı FETÖ üyesi (Kur Yb) Deniz AY’ dır. Bu şahıs, görülen FETÖ davalarında 

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis cezası almıştır.  

 

Sözde tutanağı dolabında bulduğunu iddia eden dönemin Gnkur Gensek İcra Subayı FETÖ 

hülkümlüsü (Kur Yb) Deniz Ay’ın da isminin yer aldığı  haberden alıntı aşağıdadır;  

 
(https://www.aydinlik.com.tr/4-kolordu-ve-28-mekanize-piyade-tugayi-davasinda-karar-turkiye-

kasim-2018-2)  
 
 

                  
 

 
 

Sözde belgenin, Genku Gensek İcra Subayı (Yb) Deniz AY’ın dolabında bulunduğu tarihte, 

Gnkur Başkanlığı Emniyet Subayı ise  FETÖ üyesi (Yarbay) Gökhan Eski’dir. Bu şahısta Gnkur 

Başkanlığındaki tüm çalışma odalarının anahtarlarının yedeği bulunmakta, fiziki mekanlara-

çalışma odalarına rahatlıkla girebilme imkanına sahiptir. Fiziki mekanların güvenliği ve güvenlik 

https://www.aydinlik.com.tr/4-kolordu-ve-28-mekanize-piyade-tugayi-davasinda-karar-turkiye-kasim-2018-2)
https://www.aydinlik.com.tr/4-kolordu-ve-28-mekanize-piyade-tugayi-davasinda-karar-turkiye-kasim-2018-2)
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kameralarının sorumluluğu da bu şahıstadır.  2012 yılında bu görevi icra eden bu  kişi 15 Temmuz 

kalıkışmasında sivilleri hedef aldığı ve diğer darbe eylemlerinden dolayı 11 Kez ağırlaştırılmış 

müebbet hapse mahkum olmuştur. Anadolu Ajansının internet sitesinde yayınlanan haberden 

alıntı aşağıdadır;  

 
(https://www.aa.com.tr/tr/darbe-girisiminin-failleri-cezasiz-kalmadi/sivilleri-hedef-alan-fetocu-

yarbaya-11-kez-agirlastirilmis-muebbet/1646239) 
 

                   
 

Bu sözde belgeyi “dolapta bulduk” diye savcılığa gönderen kişi de zaten, tescilli FETÖ üyesi 
M.KÖSE’dir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

https://www.aa.com.tr/tr/darbe-girisiminin-failleri-cezasiz-kalmadi/sivilleri-hedef-alan-fetocu-yarbaya-11-kez-agirlastirilmis-muebbet/1646239
https://www.aa.com.tr/tr/darbe-girisiminin-failleri-cezasiz-kalmadi/sivilleri-hedef-alan-fetocu-yarbaya-11-kez-agirlastirilmis-muebbet/1646239
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7) Gnkur Adli Müşavirliğinin 15 Mayıs 2012 tarihli FETÖ üyesi M.Köse imzalı evrakı 

(ekinde dosya fihristi (imha tutanağı) gönderilmiştir);  

 

            
 

Gnkur.Adli Müşavirliğinin Köse imzası ile İGDH Dosya Fihristinin savcılığa gönderildiğ 15 

Temmuz 2012 tarihli evrak üzerine basılan “121442” evrak güvenlik numarası, yukarıda açıklanan  

26 Temmuz 2012 tarihli M.Köse imzası ile savcılığa gönderilen “Ahmet Dağcı’nın 

Görevlendirilmesi”  konulu 25 Temmuz 2003 tarihli evrak fotokopisi üzerine Gnkur Personel 

Bşk.lığı General-Amiral Şube Md.lüğünce basılmış evrak güvenlik numarasının bir üst 

rakamıdır.   
 

Yukarıda açıklanan organize kumpas faaliyetleri, yapılan toplantılar ve aynı anda gerçekleşen 

işlemler neticesinde ve büyük olasılıkla tek bir merkezden yönetildiğinden, tüm kumpas evrakları, 

kumpasa katılan tüm birimler tarafından sahiplenildiğinden, FARKLI BİRİMLER OLMASINA 

RAĞMEN, AYNI ZAMAN DİLİMİNDE TESADÜF OLASILIĞI OLDUKÇA KÜÇÜK OLAN BU TİP ARDIŞIK 

1 2 1 4 4 2 

Gnkur.Adli 

Müşavirliğine ait 

Evrak Güvenlik 

Numarası. 
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EVRAK GÜVENLİK NUMARASININ KULLANIMINA SEBEP OLDUĞUNU, bir değerlendirme olarak 

mahkemenizin dikkatine sunuyoruz.    

 

38. ADİL YARGILAMAYI ETKİLEME ÇABALARI VE ETKİLEYEN EYLEMLER : 

 

Hukuk devletinin temel görevlerinden biri adil yargılamayı sağlamaktır. Ancak aşağıda ve 

dilekçemizin bir çok başlığında belgesiyle açıkladığımız gibi, devlet bu yükümlüğünü bu davada 

yerine getirememiştir.  

 

Temel hak ve özgürlüklerden biri de adil yargılanma hakkıdır. Bu temel hak Anayasa m. 36’da 

“Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya 

davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” şeklinde ifade edilmiştir.  

 

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 6’ya göre “Her kişi, (özel hukuk uyuşmazlıklarında) 

medeni hak ve yükümlülüklerinin yahut (ceza hukuku alanında) kendisine yöneltilen herhangi bir 

suçlamanın karara bağlanmasında, yasaya kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri 

tarafından, makul süre içerisinde, adil ve aleni olarak yargılanma hakkına sahiptir.”. 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de verdiği kararlarda demokratik bir toplumda 

mahkemelerin topluma güven vermesinin temel bir öneme sahip olduğunu vurgular. Bu 

kapsamda adil yargılanma hakkı mahkemelerin tarafsızlığını gerektirmektedir.  Tarafsızlık ise 

önyargı ve etki altında olmamak anlamına gelir  ( AİHM  Toziczka v. Polonya”, Başvuru No. 

29995/08, Karar Tarihi 24 Temmuz 2012)  

 

 Mevzuatımızda “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” bir suç olarak düzenlenmiştir. Türk 

Ceza Kanununun 288. Maddesinde; (Değişik madde: 02/07/2012-6352 S.K./93.md.) 

“(1) Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada, hukuka aykırı bir karar 

vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunması için, yargı görevi 

yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı 

beyanda bulunan kişi, elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.” 

Demektedir.  

 

Yargılamanın adil yapılmasında kamu yararı olduğu gibi, bu husus devlet egemenliğinin de 

bir gereğidir (Çetin Özek, “Adliyeye Karşı Suçların Hukuki Konusu”, İÜHFM, C.55, S.3, 1997, s. 17.).  

6352 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikten önceki TCK m. 288’in gerekçesine bakıldığında da 

maddenin kitle iletişim araçları ile yargı organlarının üzerinde meydana gelebilecek olası 

baskıların engellenmesinin hedeflediği sonucuna ulaşmaktayız. Common Law’da bu suçu 

karşılayan suçun adliyenin otoritesini, adil yargılanma hakkını, basının eleştirisi ve ironisinden 

mahkemelerin haysiyetini korumayı amaçladığı belirtilmektedir  (Pascale Duparc Portier, “Media 

Reporting Of Trials In France And In Ireland”, 1 Judicial Studies Institute Journal 6, (2006), s. 204). 

Bu madde aynı zamanda AİHS m. 6/2’de yer alan suçsuzluk karinesi ile de yakından 

bağlantılıdır.   

 

AİHS m. 6/2’de yer alan suçsuzluk karinesine göre “Kendisine bir suç isnad edilen her kişi, 

yasa uyarınca suçluluğu kanıtlanana dek masum sayılacaktır” Sanığı suçlu göstererek hâkimde 
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onun suçlu olduğu kanaatini uyandırma ve bu şekilde onun hakkında haksız bir mahkûmiyet 

kararı verilmesini sağlamaya yönelik fiiller adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu 

oluşturmanın yanı sıra suçsuzluk karinesini ihlal edecektir.  

 

Zira AİHM’in de belirttiği üzere suçsuzluk karinesi, yürümekte olan bir dava ile yakından 

bağlantılı olarak yapılan önyargılı açıklamalarla adil yargılamanın zedelenmesini önlemeyi 

amaçlar. Bir kişinin açıkça suçlu olduğunu belirtmekle, onun bir suçu işlediğinden şüphelenildiğini 

belirtmek aynı anlama gelmez (AİHM Borovský v. Slovakya”, Başvuru No. 24528/02, Karar Tarihi 2 

Eylül 2009). Ergashev v. Rusya davasına konu olan olayda Rusya’da yaşayan Özbekistan vatandaşı 

olan başvurucu radikal bir örgüte üye olma ve devletin anayasal düzenini bozmaya teşebbüs 

suçları dâhil birtakım suçlardan dolayı Özbek makamları tarafından suçlanır. Özbek makamlarının 

talebi üzerine Rusya tarafından yakalanıp, tutuklanır. Rusya’da mülteci statüsünde kalmak istese 

de bu talebi reddedilir. Bu sırada ise Rusya’da bir televizyon kanalında yetkili makam referans 

verilerek başvurucunun Özbek otoriteleri tarafından kendisine isnad edilen suçları işlediğine 

yönelik haberler yapılır. Bu nedenle AİHM yapılan yayınların suçsuzluk karinesini ihlal ettiği 

sonucuna varır  (Ergashev v. Rusya”, Başvuru No. 12106/09, Karar Tarihi 4 Haziran 2012)  

Görüldüğü üzere bir kişinin suçlu olduğunu belirten yayınlar suçsuzluk karinesine da aykırılık 

arz etmektedir. Zira bu takdirde şüpheli ya da sanık hem toplum nazarında suçlu olarak 

gösterildiği için kişilik hakları zedelenmekte, hem de bu şekilde yargı makamlarının o kişi 

hakkında vereceği karara etkide bulunulmaktadır. Suçun tamamlanması için suç teşkil eden 

hareketin yani aleni sözlü ya da yazılı beyanın bulunması yeterlidir, suçun konusu üzerinde bir 

zararın oluşması yani adil yargılamanın ihlali gerekmez. Hatta muhatap kimselerin söz konusu 

açıklamaları duyamaması, görememesi ya da anlayamaması da önem taşımaz (Necati Meran, 

Açıklamalı- İçtihatlı 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu: ayrıntılı madde açıklamaları, ilgili yargı 

kararları, infaz kanunu, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2007, s. 1357) (TBB Dergisi  2014 Sa.111, Adil 

Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu, Rezzan İtişken).  

        2017 yılında yapılan halk oylaması ile yürürlüğe giren Anayasaya ile, Anayasa Mahkemesi'nin 

neredeyse tüm üyelerinin  Partili taraflı bir kişi (Cumhurbaşkanı) tarafından  seçilmesi ve 

atanması imkanı sağlanmış (Anayasa m.146), Hakimler ve Savcılar Kurulunun 13 üyesinden 7 

sinin bizzat  Cumhurbaşkanınca seçilme imkanı getirilmiştir (Anayasa m.159). Bu değişiklik ile, 

yargı bağımsızlığı ve  tarafsızlığı fiilen zedelenmiş, demokrasinin ve Avrupa hukukunun en temel 

ilkesi "kuvvetler ayrılığı" etkisiz hale getirilmiştir. Yargı organları üzerinde hiç bir idari tasarrufu 

bulunmayan bir vatandaşın dahi, TCK m.288’e uyan fiili suç sayılırken,  soruşturma ve kovuşturma 

aşamalarında, idarenin, hükümet üyelerinin ve özellikle Cumhurbaşkanının konuyla ilgili hüküm 

belirten, sanıkların suçlu olduğu yönündeki her türlü açıklamasının yargı görevi yapanlar ile 

bilirkişileri alenen etkileyeceği açıktır. Bu durumda adil yargılamadan söz edilmesi mümkün 

değildir.  

A. TBMM DARBELERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN KURULMASI:    

Anayasanın 132. Maddesi; “Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde ‘yargı 

yetkisinin kullanılması’ ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda 

bulunulamaz” demektedir. Devam eden dava sürecinde, yasama meclisinin bu konuda görüşme 

yapabileceği düşüncesinde olan 1977 tarihli “Meclis Araştırması” isimli çalışmasında Erdal Onar, 

1961 Anayasası’nın, 1982 Anayasası’nın 138. maddesine karşılık gelen 132. maddesi çerçevesinde 
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konuyu şöyle ele almaktadır: “(...) Anayasa’nın 132. maddesinin, yargı organına intikal eden bir 

konuda Meclis araştırması yapılmasına engel olmaması gerekir. Çünkü Meclis araştırması ile 

olayın sadece siyasal yönü ele alınmakta, kesinlikle suçlu tespitine gidilmemektedir.”  

Anayasa hükmü, “Yargı Yetkisinin Kullanılması” ile ilgili soru ve görüşmeyi yasakladığından, 

bunları ihtiva etmeyen bir yasama meclisi görüşmesine imkan sağlasa da,   görülmekte olan bu 

dava sürecinde, “TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu” kurulmuş ve 28 Şubat davası daha 

peşinen ” DARBE” olarak tanımlanmak süretiyle, yargı yetkisinin kullanılması konusuna girilmiş  

ve  haksız hüküm ve delil üretme sonucunu doğurmuştur. Mahkeme ise,  Meclis Araştırma 

Komisyonunun zaten “DARBE” olarak tanımladığı, sanıklar hakkında yargı hükmü verdiği ve bu 

hükümle soru yönelttiği şahısların ifadelerini, tespitlerini gerekçeli karara dayanak almış, hatta 

bir kısmının komisyondaki ifadelerini yeterli görerek tanık sıfatıyla ifadelerine dahi 

başvurmamıştır.  

Söz konusu Komisyon 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi askeri darbe ve muhtıralarla birlikte, 

sözde darbe olarak tanımladığı "28 Şubat" sürecini de tüm boyutlarıyla araştırmak üzere 

kurulmuştur. Ancak işin garibi, Komisyon üyeleri 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi gerçek anlamda 

askeri darbe ve muhtıra olan üç önemli olayla ilgili toplam 50 kişiyi bile bulmayan tanıkla 

görüşürken, iş 28 Şubat'a geldiğinde uzun uzun araştırmalar yapılmış, bu kapsamda dönemin 

önde gelen siyasetçi ve devlet adamları, iş çevreleri, basın mensupları, sanatçılar vb. 113 kişinin 

bilgisine başvurulmuştur.  Aslında hukuka aykırı olarak yürütülen bu uygulamanın amacının, hiç 

kuşkusuz savcılara ve mahkemeye Meclis eliyle suç tespiti yaparak sözde suç kanıtları 

yaratabilmek ve etki altına almak olduğu açıktır. Ayrıca o süreçte 28 Şubat'ın sanki bir 

darbeymiş gibi araştırıldığına ilişkin her gün gazetelerde manşetten verilen haberlerle 28 Şubat 

süreci hakkında kamuoyu ve yargı üzerinde bir algı operasyonu icra edilmiştir. Komisyonca 

hazırlanan raporda en uzun ve kapsamlı bölümün 28 Şubat dönemine ilişkin olması da bunu 

desteklemektedir. 

28 Şubat sürecinin darbe olup olmadığı henüz yargı kararıyla ortaya konulmamış ve davanın 

konusu bu iddiayı aydınlatmak iken, suç tespiti yaparak 28 Şubat sürecini “DARBE” sanıkları 

“DARBECİ” ilan eden YASAMA MECLİSİNDE KURULAN DARBELERİ ARAŞTIRAN BİR 

KOMİSYONUN varlığı hiç şüphesiz ki Anayasanın 132. maddesine, TCK nın 288.maddesine ve  

AİHS hükümlerine açıkça aykırı olmakla birlikte, adil yargılama hakkı ve suçsuzluk karinesini ihlal 

eden açık bir eylemdir. Kaldı ki, Hükümet üyelerinin ve Cumhurbaşkanının yargı sürecinde 

basına yaptığı adil yargılamayı teredütsüz etkileyen “sanıkların suçlu olduğu” yönündeki 

beyanları ve basının TCK m.288’e aykırı yayınları da dikkate alındığında, TBMM  Komisyonunda 

beyanda bulunan kişilerin etki altında olmadığını söylemek mümkün olmadığı gibi, bir dönem 

komisyon başkanlığının davada müşteki olan ve müşteki avukatlığını yapan, geçmişte F.GÜLEN 

tarikatına övgüleri ile tanınan bir kısım milletvekili tarafından yürütülmesi, suç tespiti yapılarak 

mahkemeye delil olarak sunulması, adil yargılamayı etkileyen en önemli hususların başında 

gelmektedir.  

Henüz yargılama devam ederken, dönemin basın mensupları hakkında bir yargı kararı yok 

iken, komisyon üyelerinin 1960 döneminde kurulan tahkikat komisyonunu hatırlatır biçimde 

zaten verilmiş bir hükmün onaylatılmasını isteyen, kendince suç icat edip hüküm veren, üstelik 

yetersiz bilgi ile sorulan soruların anayasaya aykırı bu komisyon çalışmasının bel kemiğini 

oluşturduğunu görmekteyiz. Buna sadece bir örnek olarak bu ön yargılı, peşin hükümlü, zaten 
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olmuş da nasıl olduğunu  ikrar ettirmeye çalışılan bir soruya örnek olarak;  3.10.2102 tarihinde 

komisyon üyesi Kayseri  Milletvekili Yaşar Karayel’in Gazeteci Fatih Çekirge’ye sorduğu sorudur.   

Raporın 3.sayfasında yer alan soruda;  

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Fatih Bey hoş geldiniz. Çok renkli bir gazetecilik kimliğiniz var 

sizin. Özellikle bu 28 Şubat sürecinde merkez medyada siz Ankara Temsilcisiyken veya yetkili 

yerlerdeyken ne kadar başlık atılmışsa 28 Şubatla ilgili, bu özellikle basının -işte ne diyelim- öncü 

gazetesi olarak Hürriyette, siz manşetler attınız. Bunların bir kısmında da Genelkurmay 

PSİKOLOJİK HARP DAİRESİNİN KOORDİNASYONUNDA ONLARIN RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA 

VE O MİNVALLERDEN ÇIKAN BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA VEYA SİZE ULAŞAN BİLGİLER 

DOĞRULTUSUNDA BAŞLIKLAR YAZILDI VE ALDIĞINIZ, YETKİLİLERDEN ALDIĞINIZ BİLGİLERE 

GÖRE MANŞETLER ATTINIZ. BU YETKİLİLER KİMLERDİ, ASKERÎ YETKİLİLER? 

Ne gerekçeli kararda ne ek klasörlerde ne de bu milletvekilinin elinde hiçbir belge olmadığı 

halde bu suç üreten kesin hükme nereden vardığını sormaya bile ihtiyaç duymuyoruz. Ancak bu 

dilekçemizde bu soruya yer vermemiz, bu komiyonun Anayasanın 132. maddesini açıkça 

ihlalinin tipik bir örneğini oluşturmasıdır.  

AKP Milletvekili ve Komisyon başkanı Nimet Baş’ın beyanları ve basın yolu ile adil 

yargılamayı etkileme eylemi;  

Hükümet üyelerinin beyanları ve siyasi görüşünün etkisi altında kaldığı açıkça anlaşılan 

Komisyon Başkanı ve AKP MV Nimet Baş,  basına yansıyan  “28 ŞUBAT DARBESİ” açıklamaları ile, 

yargı süreci devam ederken,  atamaları ve ikballeri hükümetin başkanlığını yaptığı HSK nın elinde 

bulunan iktidarın baskısını yargı mensuplarına açıkça hissettiren ve adeta direktif vererek adil 

yargılamayı hatta kararı etkilediği ve başkanı olduğu komisyonun adil bir araştırma yapmadığını, 

yargıya hüküm veren bir rapor hazırladığının açık delilini bu işlem ve eylemi ile göstermiştir.   

Yargıya direktif veren,  adil yargılamayı alenen etkileme eylemlerinde bulunduğu anlaşılan ve 

üstelik kendisi de eski bir yargı mensubu olan Nimet Baş, Komisyon başkanı sıfatı ile katıldığı “28 

ŞUBAT DARBESİ” konulu, kapatılan Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan’ın başkanlığını yaptığı  

paneldeki konuşmasında;   

28 Şubat Darbesini yapanların bu süreç bin yıl sürecek sözünü hatırlattığını, süreçte 6 milyon 

kişinin fişlendiğini, mağdurlar için mecliste bir komisyon kurulması gerektiğini,  kurumların ele 

geçirildiğini ve FİİLİ OLARAK YÖNETİME EL KONULDUĞUNU, 28 şubat darbesinin diğer 

darbelerden farklı ve organize planlandığını, kendi davasının hem savcısı hem yargıcı olarak 

ifade etmiş, yargıya gerek olmadığını, siyasi iradenin zaten kararını verdiğini,  yargı mensuplarına, 

bu kararı uygulamalarından başka bir seçenek bırakmadığını, üstelik yürüttüğü komisyonda 6 

milyon sözde fişlemeye ait belge olmadığı halde,  fişlerin nerde olduğu sorulunca “galiba bu fişler 

MİT’te” ifadesi ile iddiasını ispatlayamayan  3,5 aylık istihbarat Daire Başkan vekili B.Orakoğlunun 

komisyondaki mesnetsiz açıklamasından da etkilenerek bu açıklamaları yaptığı anlaşılmaktadır.  

 AKP MV Nimet Baş’ın Başkanlığını yaptığı bu komisyonun, hazırladığı raporun ve bağlı 

belgelerin, anayasanın 132.maddesine, hukuk devleti ilkesine ve AİHS ile uluslararası  hukuk 

ilkelerine tereddütsüz aykırı olduğu, davanın siyasi direktiflerle yürütülen ve etkilenen siyasi bir 

dava olduğunu da ortaya  koymuştur;  
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7 Şubat 2013 tarihinde AGOS Gazetesinin internet sitesinde yayınlanan haberden alıntı 

aşağıdadır;  

(http://www.agos.com.tr/tr/yazi/4189/nimet-bas-tan-28-subat-magdurlari-icin-de-komisyon-teklifi) 

      

 

 

 

 

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/4189/nimet-bas-tan-28-subat-magdurlari-icin-de-komisyon-teklifi
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TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanı AKP MV Nimet Baş, darbeleri araştırma 

görevinde iken, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi elebaşı F.Gülen’e kardeşinin vefatı için taziyede 

bulunduğu, F.Gülen’in gazete ilanı vererek, siyasetçi Nimet Baş ve diğerlerine ismen teşekkür 

ettiği,  FETÖ iltisakı nedeni ile el konulan 26 Aralık 2012 tarihinde Samanyolu grubunun 20.yılı 

kutlamaları ve F.Gülen’in  yazdığı “kırık mızrap” eserlerinin seslendirildiği gecede, eserinden 

birine sahnede diğerleri ile birlikte eşlik ederek geceye katıldığı basına yansımıştır.  

Bir FETÖ kumpası ve siyasi bir dava olduğunu dilekçemizde somut belgeleri  ile açıkladığımız 

bu davanın, Başkanı olarak darbeleri araştırma görevinde iken, 28 Şubat’ı darbe olarak 

tanımlayan, bu tarihten birkaç yıl sonraki  darbe girişiminin  elebaşısı olan ve 28 Şubat 

döneminde üyeleri TSK dan tasfiye edilen F.Gülen ve “cemaati” (örgütü)  etkinliklerine katılarak 

eserini seslendiren, taziyede bulunan Nimet Baş’ın, 20 yıl önce  yaşanan 28 Şubat dönemini, 

henüz yargı süreci devam ederken “DARBE” olarak tarif etmesine fazlaca şaşırmamakla birlikte, 

adil yargılamayı etkileyen ve yargı mensuplarını baskılayan, Başkanı bulunduğu komisyonu hukuk 

dışı kılan  bir eylem olduğu  açıktır.   

  2012 tarihinde “İnternethaber” sitesinde yayınlanan haberden alıntı aşağıdadır;  

 (https://www.internethaber.com/fethullah-gulenden-tesekkur-mesaji-469603h.htm) 

 

 

26 Aralık  2012 tarihinde Milliyet Gazetesi internet sitesinde yayınlanan haberden alıntı 

aşağıdadır;  

           (https://www.milliyet.com.tr/gundem/gulen-bulusturdu-1647098) 

https://www.internethaber.com/fethullah-gulenden-tesekkur-mesaji-469603h.htm
https://www.milliyet.com.tr/gundem/gulen-bulusturdu-1647098
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FETÖ üyesi savcı Bilgili ve mahkeme heyeti, anayasaya aykırılıkla hüküm veren TBMM 

Darbeleri araştırma komisyonunun raporunu ve komisyonda beyanda bulunan birkaç kişi hariç 

tamamının tanık olarak ifadelerini dahi almadan ve sanıkların soru sorma hakkını da engelleyerek  

“Mahkemenin Dayandığı Delilller” başlığı altında sayarak, kararına dayanak almıştır.   

B. HÜKÜMET ÜYELERİNİN ADİL YARGILAMAYI ETKİLEME EYLEMLERİ: 

Yukarıda açıkladığımız hukuk normlarına aykırı olarak, 28 Şubat davası süreci,  başta siyasal 

iktidar olmak üzere pek çok kesimin adeta yargıyı etkilemek için yarıştığı bir süreç olmuştur. Bu 

süreçte adil yagılamayı etkileyen, basın yoluyla  alenileşen olay ve beyanlar aşağıdadır;  10-11 

Haziran Brifinglerinin yargıyı etkilediğini zikreden mahkemenin, kendisinin geleceğine karar veren 

HSK’nın başkanlığını da yapan siyasi iradenin bu işlem ve eylemlerinden  ETKİLENMEMESİ DE 

MÜMKÜN DEĞİLDİR.    

1) FETÖ'cü savcı Mustafa Bilgili'nin henüz ilk dalgada aralarında Çevik BİR''in de 

bulunduğu bir kısım şüpheliyi gözaltına aldırdıktan ve yine FETÖ'cü Hâkim Mustafa KARATAY'ın 

bu sanıkları tutuklayıp cezaevine göndermesinden bir gün sonra (17.04.2012) TBMM'de 

partisinin Grup Toplantısında dönemin Başbakanı R.Tayyip ERDOĞAN 28 Şubat soruşturması 

tutuklamalarına değinerek şöyle konuşmuştur;  
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"28 Şubat'ın en ağır, en karanlık, sinsi günlerinde arkadaşlarımızla oturup konuşur, 

yumruklarımızı sıkar, dudaklarımızı ısırırdık. Hep 'Ya sabır! Allah mazlumların yanındadır!' derdik. 

Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste... Bugün sabrın selamete erdiği, mazlumun âhının 

aheste aheste çıktığı gündür. Bugün adaletin tecelli ettiği, bağımsız yargının hiçbir baskı 

olmadan vazifesini yerine getirdiği gündür." “kimse darbe yağamayacak.” 

Henüz soruşturma sürecinin başında Başbakan Erdoğan'ın bu sözleri tıpkı "Ben Ergenekon 

davasının savcısıyım" dediği gibi - bu davanın da savcılığını üstlendiğinin işaretiydi. 

14.02.2004 tarihinde Hürriyet.com haber sitesinde yayınlanan haber aşağıdadır;  

(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/sabrin-selamete-erdigi-gun-20368202) 

                    

                   

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/sabrin-selamete-erdigi-gun-20368202
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Dönemin Başbakanı R.Tayyip Erdoğan’ın yukarıda söyledikleri, aynen iddianameye 

yerleştirilmiştir. Ancak yargı, özellikle  dönemin Belediye Başkanı R.T.Erdoğan’ın kendisine verilen 

mahkumiyet hükmü ile ilgili, kimin, hangi emirle hangi savcı ve hakime direktif verdiğini  

ispatlayamamış, dosyaya tek bir delil dahi koyamamıştır. Ancak bu süreçte, dönemin Başbakanı 

R.T.Erdoğan’ın adil yargılamayı etkileyen bu açıklamalarından yargının etkilendiği hem 

iddianameden hem de gerekçesiz gerekçeli karardan somut olarak anlaşılmaktadır.  

2) 28 Şubat Davası'nda yargıyı etkilemek üzere planlı olarak icra edilen çabalar hiç 

bitmemiştir. Duruşmalar sürecinde belli merkezlerden şehirlerarası otobüslerle duruşma 

salonuna taşınan izleyiciler; Ankara Adliyesi önünde "28 Şubat Darbecileri cezalandırılsın",  

"Darbeciler Mahkûm Edilmeli, Ülke Vesayetten Temizlenmeli", "28 Şubat Zorbalığının Failleri 

ve Tüm İşbirlikleri Cezalandırılsın" gibi pankartlar altında çeşitli sivil toplum kuruluşlarının AKP'li 

milletvekilleri öncülüğünde yaptıkları basın açıklamaları; yine hakkında İstanbul Belediye 

Başkanlığından Metro A.Ş.'nin Tasarım Hizmetleri Müdürlüğünde 2669 sicil numarasıyla tasarım 

mühendisi olarak görüldüğü ve 4 bin 796 lira maaş aldığı öne sürülen (Kaynak Yeniçağ 7.08.2019)  

Ravza KAVAKÇI KAN olmak üzere bazı AKP'li milletvekillerinin salona gelerek  - üstelik müşteki 

avukatları arasında oturarak - görüntü vermeleri  yargı üyelerini ve  adil yargılamayı etkileme 

yönündeki açık  baskılardır. 

 

3) Davanın sonları yaklaştığında, yani karar aşamasına gelindiğinde mahkeme üzerinde 

siyasal baskıların dozunun giderek arttığı görülmüştür. 11.01.2018 tarihinde 43. Muhtarlar 

Toplantısı'nda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN;  

"28 Şubat cuntacılarının yeni bir kardeş kavgası çıkarmak için kurdukları tuzakları 

milletimizle birlikte birer birer bozduk." sözüyle 28 Şubat'ın bir cunta hareketi olduğunu ilan 

etmiştir.  

11.01.2018  tarihinde Odatv.com haber sitesinde yaynlanan haber aşağıdadır;  
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https://odatv.com/erdoganin-tuzak-dedigine-erbakan-ne-demisti-1101181200.html

 

                

                 

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı R.T. Erdoğan’ın cunta dediğine 

Dönemin Başbakan’ı Erbakan’ın ne dediği de hatırlatılmıştır.  

 

4) Aynı gün (11.01.2018) Adalet Şûrasında konuşan Başbakan Binali YILDIRIM ise 

"tankları demokrasiye karşı yürüten 28 Şubat darbecileri adalet önünde hesabını 

vermektedirler." diyerek 28 Şubat'ı bir "darbe", yargılananları da "darbeci" olarak gördüğünü 

hem kamuoyuna hem de davaya bakan hâkimlere duyurmuştur. Bu konuşma yargıya açık bir 

siyasi direktiftir.  

https://odatv.com/erdoganin-tuzak-dedigine-erbakan-ne-demisti-1101181200.html
https://odatv.com/erdoganin-tuzak-dedigine-erbakan-ne-demisti-1101181200.html
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 Adalet Bakanının HSYK Başkanı olduğu Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın 2018 yılı Adalet 

Şurasındaki bu konuşması, T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 

(http://www.sgb.adalet.gov.tr/ekler/yayin/sura-kitap-tumu.pdf) resmi sitesinde binlerce yargı mensubu 

tarafından okunan “Adalet Şurası (10-11 Ocak 2018)” bülteni  15.sayfasında  aynen yayınlanmaya 

da devam etmektedir.  Şura bülteninden alıntı aşağıdadır;  

                                        

                                        
5) Ancak bunlardan daha vahimi, 28 Şubat'ın 21'inci yıldönümünde, yani mahkeme 

kararının yaklaşık 40 gün öncesinde AKP Genel Merkezi'ndeki bir etkinlikte konuşan Başbakan 

Binali YILDIRIM'ın 28 Şubat sanıkları için;  

 "hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" 

şeklindeki sözleri son derece talihsiz ve doğrudan mahkemeyi etkileyen sözler olarak kayıtlara 

girmiştir.  Hesabın (!) yargı değil iktidar tarafından sorulduğunun (!) en açık, en kesin, en somut 

delilidir. 28 Şubat 2018 tarihinde ahaber.com haber sitesinde yayınlanan haberden alıntı 

aşağıdadır;  

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2018/02/28/basbakan-binali-yildirimdan-28-subat-aciklamasi-

o-kadrolar-simdi-iktidarda-ve-darbecilerden-hesap-soruyor 

                                 

http://www.sgb.adalet.gov.tr/ekler/yayin/sura-kitap-tumu.pdf
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2018/02/28/basbakan-binali-yildirimdan-28-subat-aciklamasi-o-kadrolar-simdi-iktidarda-ve-darbecilerden-hesap-soruyor
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2018/02/28/basbakan-binali-yildirimdan-28-subat-aciklamasi-o-kadrolar-simdi-iktidarda-ve-darbecilerden-hesap-soruyor
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6) Başbakan Binali Yıldırım’ın, partisinin genel merkezinde 28 Şubat 2018 tarihinde 

"28 ŞUBAT DARBESİ: İnsan Haklarına Balans Ayarı" etkinliğinde Ankara 5.Ağır Ceza 

Mahkemesinin karar öncesinde, adil yargılamayı ihlal eden, mahkeme heyetine direktif veren,  

nasıl bir karar istediklerini dikte eden, intikam hırsı ile ileri sürdüğü iddiaları, basında çıkan 

aşağıdaki haber metninde yerini almıştır;   

      

“Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde "28 ŞUBAT DARBESİ: İnsan Haklarına 

Balans Ayarı" etkinliğinde konuştu. Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anarak 

konuşmasına başlayan Yıldırım, "O inançların, hayat tarzının ağır bir baskı altında olduğu 

dönemlerde siyaset yaptı. Türkiye üzerinde egemen güçlerin ağır bir vesayeti vardı. Siyaset 

kurumu zayıflatılmış itibar suikastına uğramıştı. Türkiye, Erbakan hocayı daima sevgiyle, dualarla 

yad edecektir. Daima büyük düşündü vatandaşı da büyük düşünmeye çağırdı. DARBECİLER, 

YAPTIKLARI DARBENİN 'BİN YIL DEVAM EDECEĞİNİ' SÖYLEDİKLERİNDE büyük bir bilgelikle, '28 

Şubat günlerden bir gündür' dedi. Kimsenin canı yanmasın, burnu kanamasın diye kendine 

haksızlık yapanların dahi hukukuna sahip çıktı. Erbakan hoca farklı bir siyasi anlayışıyla yola 

çıktığında çok ağır eleştirilere maruz kaldı. O sabırla, metanetle yürüyüşünü, duruşunu bozmadan 

davasını ömür boyunca anlattı. Derdi, davası maddi manevi kalkınmış büyük Türkiye'ydi. Onun 

hayalini bugün Türkiye, AK Parti gerçekleştirdi. Erbakan hoca, vakur, kararlı duruşu ile her zaman 

özgürlüklerin kapısını araladı" diye konuştu.   

"BALANS AYARI YAPMAYA ÇALIŞTILAR MİLLET İRADESİNİ BİR TÜRLÜ 

HAZMEDEMEDİLER"  

28 Şubat'a ilişkin Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, ne yazık ki yakın tarihimizde 

darbelerden çok çekti. Demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, devletin gücüyle 

istemedikleri, sevmedikleri siyasetçilere, siyasi iradeye sürekli ayar verme hevesinde oldular. 

Toplumsal mühendislik yaptılar. Balans ayarı yapmaya çalıştılar, millet iradesini bir türlü 

hazmedemediler. Milli iradeyi baskı altında tutmaya çalıştılar.  

HÜKÜMETE DÖNÜK TEHDİT VE BASKILAR ARTTIRILARAK HÜKÜMETİ İSTİFA 

ETMEK ZORUNDA BIRAKTILAR 

28 Şubat 1997'de türkiye'nin başında seçimle gelmiş meşru iktidar vardı DARBECİLER, SİVİL 

MEŞRU  İKTİDARA KARŞI, 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahaleye 

kalkıştılar, bulundular. İnançlarını yaşayan insanlar adeta kamusal alandan silinmek istendi. 

Hükümete dönük tehdit ve baskılar arttırılarak HÜKÜMETİ İSTİFA ETMEK ZORUNDA BIRAKTILAR. 

Ne yazık ki üzülerek söylemek isterim ki; bunu da siyaseti kullanarak yaptılar. 'Vatandaşlık 

haklarını herkes kullanamaz' dediler.  

http://www.milliyet.com.tr/binali-yildirim/
http://www.milliyet.com.tr/28-subat/
http://www.milliyet.com.tr/binali-yildirim/
http://www.milliyet.com.tr/28-subat/
http://www.milliyet.com.tr/bugun/
http://www.milliyet.com.tr/ak-parti/
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TÜRKİYE SÜRATLE 2000-2001 KRİZİNE DOĞRU SÜRÜKLENDİ 

'Her hak herkesin hakkı değildir' dediler. Millet iradesiyle seçilmiş siyasetçileri, toplumun 

nazarında değersizleştirdiler. Açıktan zulmettiler, ayrımcılık yaptılar. Yasaklar, baskılar hayatımızı 

her yönden kuşattı. Üniversitede okuyan kızlarımızın başlarını zorla açtırdılar. İkna odaları 

kurdular. O odalarda başörtülü kızlarımıza her türlü baskıyı yaptılar. Kuran kurslarını, imam 

hatipleri yok edeceğim diye bütün meslek okullarını kapattılar. Bu ülkenin bazı evlatlarına 

vatandaşlık hakkı bile çok görüldü. Medya kontrol altına alındı. Ekonomi ciddi anlamda bozuldu. 

Türkiye süratle 2000-2001 krizine doğru sürüklendi. O dönemin zorbaları, siyaset kurumunu da 

işlevsiz hale getirdi.  

CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I HAPİSHANEYE ATTILAR 

Milletin sevgilisi olmuş İstanbul Belediye Başkanı Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan'ı, hapishaneye attılar. Ekonomik olarak da Türkiye'yi çökerttiler.  

28 ŞUBAT SÜRECİNİN TÜRKİYE'YE MALİYETİ 390 MİLYAR DOLAR 

Bir yandan bankalar hortumlandı, enflasyon tavan yaptı. Milyarlarca dolar bir cepten bir 

başka cebe aktarılarak devletin kasasından çalındı. Onlarca banka maalesef iflas etti, 

kapatıldı.Hesaplara göre 28 Şubat sürecinin Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar. Ağır faturalar 

da her zaman ki gibi vatandaşa ödettirildi. Firmalar tek tek fişlendi. Darbeciler bu ülkenin 

geleceğini çaldılar. Başarılı yahut başarısız her türlü darbe girişimi bu ülkeye ihanettir.  

28 ŞUBAT'IN YARALARINI SARDIK AMA ACILARINI UNUTMADIK 

Bugün 28 Şubat'ın yaralarını sardık ama acılarını unutmadık. 28 Şubat'ı unutmayacağız, 

unutturmayacağız. Milletin oyları ile meclise gelen kardeşimize yapılan zorbalık hala kalbimizi 

incitir. Bin yıl süreceği söylenen darbeleri, milletten güç alarak tarihin çöplüğüne attık. 

SİYASET YAPMALARI ENGELLENMEK İSTENEN KADROLAR, ŞİMDİ İKTİDARDA VE 

DARBECİLERDEN HESAP SORUYOR 

Siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar, şimdi iktidarda ve darbecilerden hesap 

soruyor. 28 Şubat döneminde yaşanan hak ihlalleri AK Parti iktidarıyla gündemden çıktı. 28 Şubat 

davasında sona geldik. Yargılamalar devam ediyor.  

İNTİKAMLA DEĞİL, ADALETLE DAVRANARAK HUKUK İÇİNDE HAK ETTİKLERİ EN AĞIR CEZAYI 

ALACAKLAR 

İntikamla değil, adaletle davranarak hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. 

Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. O günler 'alçak dağları ben yarattım' diyenlerin bugün 

süklüm büklüm 'biz darbe falan yapmadık tanklar eğitime çıktı' demelerini hiçbir şekilde adalet 

affetmeyecek. Hukuk içinde gereğini yapacak, takipçisi olacağız.  

15 TEMMUZ'DA TANKLARLA SOKAKLARI İŞGAL ETMEYE ÇALIŞAN HAİNLERLE, 28 ŞUBAT'I 

PLANLAYAN DARBE KARDEŞLERİDİR 

http://www.milliyet.com.tr/dolar/
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17-25 Aralık'ı tertip eden 15 Temmuz'da tanklarla sokakları işgal etmeye çalışan hainlerle, 28 

Şubat'ı planlayan darbe kardeşleridir. Amaçları milleti ülkenin yönetimden uzaklaştırmaktı.” 

Demektedir.   

Davanın hem savcısı hem yargıcı olan Başbakan Binali Yıldırım’ın icranın başı olarak yargıya 

direktif veren, karar dikte eden, intikam hırsı ile ileri sürdüğü bu iddiaları dava dosyasında somut 

belgelerle karşılığını bulmamış olmakla birlikte hiçbir hukuk sisteminde kabulu mümkün olmayan 

adil yargılamayı etkileyen açık bir ihlaldir. Binali Yıldırım’ın 28 Şubat döneminde toplum 

mühendisliği yaptıkları iddiasının aksine,  beyanları ve çabası iktidar gücü ile hem yargıyı hem de 

toplumu manipüle eden toplum mühendisliğinin açık delilidir.  

F.GÜLEN TARİKATI İLE KOLKOLA YÜRÜNEN YOLLARI VE NE İSTEDİLERSE VERİLMEYEN 

ŞEYLERİ UNUTAN BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’IN 28 ŞUBAT’I 15 TEMMUZ İLE MUKAYESESİ;  

ADİL YARGILAMAYI ALENEN ETKİLEME İLE BİRLİKTE, SUÇLULUĞUN TELAŞI İLE GÜNAH 

ÇIKARTMANIN, İKİDAR GÜCÜ İLE SUÇ SİLKELEMENİN BAŞKA BİR ŞEKLİ OLARAK TARİHTE YERİNİ 

ALMIŞTIR.  

7) Bu davada yargı üzerinde baskı oluşturacak en önemli hususlardan biri de,  AKP 

Genel Başkanı ve C.Bşk. R.T.Erdoğan'ın iki kızı Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile 

Erdoğan'ın damadı ve Hazine - Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yengesi Hafize Şule Albayrak'ın bu 

davanın müşteki ve katılanları arasında yer almasıdır.  Atılı suç tarihi olan 1997 yılında henüz 12, 

14 ve 15 yaşlarında olan, atılı suçla somut ve hukuki bir bağı bulunmayan bu üç bayan, eğer 

Cumhurbaşkanı ile bir yakınlıkları olmasaydı katılan ya da müşteki olarak kabul edilebilirler miydi?  

Burada bile yargı üzerinde oluşan baskı sonucu nepotizmin devreye girdiği aşikârdır.   

 

8) Dönemin Başbakanı R.T. Erdoğan, ATV ve A Haber Tv kanallarının ortak yayınına 

katılarak gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtlamış  (28 Eylül 2012)  yaptığı 

açıklamasının yer aldığı haberde;   

 

Dönemin Başbakanı R.T.Erdoğan’ın yargıya direktif veren bu ifadeleri aynen iddianame ve 

gerekçeli kararda yer bulmuştur. Hatta gerekçeli kararda medya sahipleri ve köşe yazarları 

davanın şerikleri olarak zikredilmiş, ancak bu basın mensuplarından hiç kimse davada sanık olarak 

yer almamış ve somut bir belge ile ispat edilememiş olduğu halde BÇG ile zımni bağ kurulmaya 

çalışılmış ve bu yönde gerçek dışı dayanaksız iddialarla karar desteklenmeye çalışılmıştır. Bu 
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açıklama, yargıya yön veren ve müdahale eden, yargı kararında belgesiz ve delilsiz yerini alarak 

sübut etmiş en açık örneklerden birisidir.  

 

9) AYM dahil yüksek yargı üyelerinin bir kısmını atama yetkisi bulunan, tarafsız olması 

beklenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı R.T.Erdoğan 5.12.2017 tarihinde Partisinin 

grup toplantısında yaptığı konuşmada;  ABD de devam eden Reza Zarrap davası ile ilgili  28 

Şubat benzetmesi yaparak yargıya açık bir mesaj, telkin ve yönlendirmede bulunmuştur. 

Açıklama ile ilgili çıkan haber aşağıdadır;  

 

     
10) Dönemin Başbakanı R.T. Erdoğan, 28 Eylül 2012 tarihinde Partisinin grup 

toplantısında yaptığı konuşmasında geçen iddiaların ;   FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin hazırladığı 

iddianamede ve aynı iddianameye sadık kalınarak hazırlanmış gerekçeli kararda yer alan 

dayanaksız iddialarda aynen yer aldığı görülmektedir;    

 
 

“28  ŞUBAT BÜYÜK BİR ENKAZ BIRAKTI 
 

Türkiye'nin yakın tarihinde maalesef hatırlamak istemediğimiz bazı karanlık tarihler var. 27 

Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül.. Bugün de bir demokrasi faciasının yıl dönümündeyiz. Evet 28 Şubat 

demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak hafızalara kazınmıştır.. 28 ŞUBAT MÜDAHALESİ, 12 

MART'IN 12 EYLÜL'ÜN DEVAMI NİTELİĞİNDEDİR. Aynı ideolojinin eseridir. 28 ŞUBAT'TA FARKLI 

YÖNTEMLER İZLENMİŞTİR. Ama öncekilerde olduğu gibi bizzat millet hedef alınmıştır. 28 Şubat'ın 
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arkasında çok büyük bir enkaz bıraktığını hatırlatmak isterim. Demokrasi ve ekonomi bu 

müdahaleden ağır bir yara aldı. Türkiye fakirleşmiş yokluğa ve umutsuzluğa mahkum olmuştur. 

Yüzlerce insan görüşlerinden ve görünüşlerinden ötürü mağdur edilmiştir. Cadı avı başlamış 

sürgünler ve fişlemeler gerçekleşmiş, TV EKRANLARINDAN İNANÇLI KESİMLERİN HİSSİYATI AĞIR 

BİR SALDIRIYA MARUZ BIRAKILMIŞTIR. Belediyelerin hizmet üretmesinin önüne geçilmiştir. 28 

Şubat ilk okullarından üniversiteye, Kur'an kurslarından camilere kadar milletin hissiyatıyla 

uyuşmayan düzenlemeler yapılmıştır. Nice kız öğrenci kıyafetinden dolayı eğitim hakkından 

mahrum bırakılmıştır.” 

       İMAM HATİPLİ KIZLARLA OLAN ANISI 
 

Hastayım.. İki tane kız yanıma geldi. 'Nedir rahatsızlığınız?' diye sordum. 'N'olacak başkanım 

kafayı üşüttük' dediler. Niye dedim; 'Eğitim öğretim hakkımız elimizden alındı' dediler. Onlar 

sadece iki taneydi. O sayılar yüzlerce binlerce kızımız için geçerliydi. Bunların ahı bunların vahı 

yerde kalır mı? 

 

Elhamdülillah iş şimdi yoluna girdi. 27 Mayıs 12 Eylül bu millete ağır faturalar ödetti. Aynı 

şekilde 28 Şubat da bu ülkenin kalkınmasına ağır bir darbe vurmuştur. Biz bugün 28 Şubat'ın 

mağdurları olarak buradayız ve ayaktayız. Sizler 28 Şubat'ın mağdurları olarak ayaktasınız ve 

buradasınız. TBMM 28 Şubat'ın bir mağduru olarak burada. 28 Şubat'ta hakkı yenen nice 

kardeşimiz artık haklarına kavuştu. İkna odalarında işkenceye maruz bırakılan kız kardeşlerimize 

geç de olsa hakkı iade ediliyor. 28 Şubat'ı gerçekleştiren isimler, bugün toplumun önüne 

çıkamıyorlar. Kendi şahsi çıkarları için hareket edenleri tarih ve toplum asla affetmeyecektir. Tarih 

taşeron STK ve medyayı da asla affetmeyecektir. 12 Eylül'ün mimarları yokluğa mahkum 

edilmişti. Bin yıl sürecek diyenlerin 28 Şubat'ı 10 yıl sürmemiş ve tarihin karanlık sayfalarına 

atılmıştır. Türkiye 12 Eylül halk oylamasıyla 12 Eylülcülerden de hesap sormuştur. Bu millet 28 

Şubat'la da yüzleşiyor ve yüzleşmeye devam edecektir.”  

 VESAYETÇİ SİSTEME ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ 
 
12 Eylül'den ders çıkartılmadığı için 28 Şubat yaşanmıştır. AK Parti yaşananlardan ders 

çıkararak tarihi adımlar atmıştır. Millet iradesine kast eden çetelere karşı AK Parti mücadele 

etmiştir. Millet karşıtı hiçbir güce müsamaha göstermiyoruz. Vesayetçi sistemin, vesayetçi siyaset 

anlayışının bu ülkede millet iradesine musallat olmasına asla izin vermeyeceğiz. Demokrasilerde 

karar da yetki de milletindir. Demokrasi dışı kurumların demokratik kurumların sınırlarını 

aşmasına da asla izin vermeyiz. Kendi şahsi hırs ve çıkarlarını ön plana alanlara asla izin vermeyiz. 

Babalarımız 27 Mayıs vesayetinin gölgesinde yaşadı. Genç nesillerin istikbalinin gölgelenmesine 

asla seyirci kalmayız.  

 

Dindar bir neslin yetişmesini isteyen aktörler kesintisiz eğitim ile Türkiye'ye büyük zarar 

verdiler. 28 Şubat sürecinde hedef sadece imam hatipliler olmadı. İmam hatiplilerle birlikte 

yoksul anadolu çocuklarının elinden fırsat eşitliğini almıştır. Merhum Özal ve Menderes 

döneminde yoksul çocuklar iyi okullarda okumaya hak kazanırken 28 Şubat'çı zihniyet bu yolu 

kapatmıştı. Geçmişte zenginlik babadan oğula geçiyordu. Anadolu bu çarkı bozdu. Kapıcıların 

marangozların çocukları okudu. 28 ŞUBAT ANADOLU'DAKİ BU ŞAHLANIŞI ENGELLEMEYE 

YÖNELİK BİR DARBEYDİ. 
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C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ ADİL YARGILAMAYI ETKİLEME EYLEMİ: 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DERS KİTABINDA 28 ŞUBATI "DARBE" OLARAK TANIMLAMIŞTIR  

28 Şubat kumpas davasının yargı süreci devam ederken, yani henüz yargı kesin kararını 

vermemişken, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 12'nci sınıflarda okutulan ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA 

TARİHİ adlı ders kitabında;  

 28 Şubat'ın bir "askerî darbe" olduğu,  

 Bu darbede (!) askerin silah ve mevzuat gücünden başka, kamuoyunun da desteğini 

almaya çalıştığı, 

 Kamuoyu oluşturmak için bir takım sivil toplum kuruluşları,  basın-yayın organlarını, 

üniversiteleri, sermaye çevrelerini,sivil bürokrasi ve yargı mensuplarından faydalandığı, 

 Adını 28 Şubat 1997’deki MGK bildirisinden alan Post-Modern (modern ötesi (!)) olarak 

adlandırıldığı, 

 Refah-Yol hükümetini oluşturan partilerin itibarsızlaştığı,  

 Tüm topluma irtica korkusu salınarak demokrasiye müdahale edildiği,  

 

Şeklinde belirtilerek, ders konusu devam etmektedir. T.C. nin bir Bakanlığı, hukuk devleti  ve 

adil yargılama ilkesini nasıl ihlal ettiğini,  kendi siyasi görüşü doğrultusunda hem hukuku hem de 

tarihi, gerçekleri gizleyip, nasıl çarpıtıp şekillendirmeye çalıştığını,  Türkiye Cumhuriyetinin 

kendilerine emanet ettiği öğrencilerin algısına nasıl şırınga ettiğini, demokrasiden söz ederken, 

demokrasiyi ve anayasal ilkeleri nasıl çiğnediğini, hukuktan söz ederken yargıya nasıl direktif 

verdiğini, Anayasa Mahkemesinin kararlarını ve kendisi dışında devlet belgelerini nasıl 

tanımadığını, sözde darbeden söz ederken fiili darbeci FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin kumpas 

belgelerinden derleyerek hazırlattığı şeri düzen özentili kumpas iddianameden alıntılarla  

üstelik adı “Çağdaş Türk Tarihi…” olan  bu ders kitabını tarihe bir ibret belgesi olarak yazmıştır.  

Söz konusu ders kitabının iç kapağı ve ilgili sayfasından alıntı aşağıdadır;       
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T.C. Milli Eğitim Bakanlığına, kitabın 267-269. sayfaların müfredattan çıkartılması ve 

gerekirse kitabın toplatılması talepli dilekçe verilmesi;  

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim 12'nci sınıflarda okutulmak üzere, Emrullah 

ALEMDAR ve Savaş KELEŞ adlı yazarlar tarafından yazılan, editörlüğünü Doç.Dr. Dündar 

ALİKILIÇ'ın yaptığı, Talim  Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.06.2018 gün ve 12254648 sayılı yazısı 

ile eğitim aracı olarak kabul edilen, Talim, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.07.2018 

gün ve 12720148 sayılı yazısı ile birinci defa 359.141 adet basılan, ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA 

TARİHİ adlı ders kitabı hakkında sanık Ali Can Türk tarafından T.C.MEB’na verilen 10.12.2018 

tarihli dilekçe ile;  

Söz konusu ders kitabında yer alan 28 Şubat ile ilgili hususların,  tarihi,  hukuki ve maddi  

gerçeklere açıkça aykırı olduğu, adil yargılama hakkını ihlal ettiği, TCK  Md. 288 kapsamında suç 

teşkil ettiği, bilimsel temele dayanmadığı örnekleri ile açıklanarak,  tamamen siyasi görüşle 

yazılmış ve toplum mühendisliği yapılan bu ders kitabının;  267 - 269'ncu sayfaları arasında yer 

alan ve içerik itibariyle taraflı, yanlı ve yanlış bilgilerle yazıldığı anlaşılan, aynı zamanda 

sürmekte olan bir adli davayı etkilemeye matuf görülen "28 Şubat Postmodern Darbesi" 

başlıklı konunun müfredattan çıkarılması, gerekiyorsa kitabın toplatılmasına karar verilmesi 

talep edilmiş ve   dilekçe ekinde "Milli Eğitim Bakanlığı Henüz Yargı Süreci Devam Eden 28 

Şubat Konusunda Hem Toplumu Hem de Gençleri Kandırıyor" başlıklı bir inceleme ve analiz 

yazısı da sunulmuştur.  

T.C. Milli Eğitim Bakanlığının cevap yazısı;  

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun “Yürütme, gözetim ve denetim” başlıklı 

56.maddesine göre, Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine göre Devlet adına 

yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.   Bu sorumluluk 

bizzat Milli Eğitim Bakanına aittir. Bu idari işlemin bizzat sorumlusu olan ve müfredat 

programlarını onaylayan Milli Eğitim Bakanı ya da yetki verdiği kişi tarafından adına 

imzalanmamış hiçbir belgenin, Milli Eğitim Bakanlığının kurumsal resmi görüşünü temsil 

edemeyeceği  hem kanunun emri, hem de idare hukukunun temel ilkesidir.  

Ancak, T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca söz konusu dilekçeye Bakanlık adına cevap verilmesi 

gerekir iken,  Milli Eğitim Bakanlığının kurumsal görüşünü  temsil etmeyen  Talim Terbiye Kurul 
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Başkanı Alparslan Durmuş tarafından, kendi adına (Bakan adına değil)  imzalayarak gönderdiği  

19.12.2019 tarihli  aşağıda yer alan hukuk dışı cevap verilmiştir. Bu cevaptan ve  dilekçemizden 

Milli Eğitim Bakanının haberdar olmadığı yönünde muhtemel bir gerekçenin de hem bu 

savunmamız, hem de aşağıda açıklanan ve halen derdest olan idari davamız nedeni ile geçerli 

olamayacağını da belirtmemiz gereklidir.  
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T.C. Milli Eğitim Bakanlığının resmi görüşünü temsil etmeyen bu yazı,  Bakan adına cevap 

verecek bir yetkili bulunmamasından ya da suç teşkil eden bu eylemi üstlenecek kurumsal bir 

görüş bulunmadığından olsa gerek,  Kurul Başkanının kendi nam ve hesabına imzaladığı  ve  kendi 

düzeyindeki işlemleri açıklamaya çalıştığı  bu cevapta;  “ilgi konu anlatımı,  2018 de yayınlanan 

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Adlı Dersi Öğretim Programının (…) b) 28 Şubat Post Modern 

Darbesine neden olan iç ve dış faktörler bu post modern darbenin amaçlarına değinilir” 

açıklaması gereği ders kitabımda bu şekilde adlandırmıştır.” Şeklinde sanki kurum içi bir başka 

birime cevap yazıyormuş gibi,  vatandaş için anlamsız  gerekçeler sıralayarak, bir takım kişi ve 

kurulların kitabı incelediğinden de söz ederek,  devamında; Kurul Başkanı Alparslan Durmuş, ders 

kitabının “KİŞİ HAKLARINI İHLAL EDEN İÇERİĞİNİN BULUNMADIĞINI” RAPORLARDAN 

ANLADIĞINI DA ilave ederek, mevzuat güncellemeleri kapsamında önerimizin dikkate 

alınacağını ifade etmiştir.   

Öncelikle, suç ihbarı yapan dilekçeyi “ÖNERİ” olarak algılayarak, kasıtla geçiştiren Kurul 

Başkanı Alpaslan Durmuş’un, kendi incelediği raporlarda  ve programlarda neler yazdığı bizi 

ilgilendiren bir konu değildir. DİLEKÇE, SÖZ KONUSU DERS KİTABININ TCK MD 288 KAPSAMINDA 

SUÇ TEŞKİL ETTİĞİ İLE İLGİLİ,  AÇIK VE BASİTTİR.  .   

Milli, Eğitim Bakanlığının kurumsal internet sitesinde (http://mufredat.meb.gov.tr/SSS.aspx) 

Eğitim ve Öğretim Programları ile ilgili “sıkça sorulan sorular” kısmında;  

Eğitim ve Öğretim Programlarının dayandığı verilerle ilgili olarak; Elde edilen bilgilerin 

ülkemizin yüksek hedefleri, programları ve menfaatleri doğrultusunda değerlendirildiği, KANITA 

DAYALI HEDEFLER OLARAK ORTAYA KONULDUĞU ifade edilmektedir.. 

 

Kurul Başkanı Alpaslan Durmuş’un, henüz yargı süreci devam eden 28 Şubat Kumpas 

davasının “Darbe” olduğuna yönelik elinde nasıl bir yasal kanıt vardır?  Bu kanıtı, atıf yaptığı 

raporlarda da görmüş müdür?  Bu bilgileri de kendisinden talep edeceğiz.  

İdari İşlemin İptali davası;  

Ne içeriği ne de yetki unsuru tutarlı olmayan bu geçiştirme cevap üzerine;   

Verilen hükmün henüz kesinleşmediği bir dava dosyasında, dava konusu işlemler üzerinden 

masumiyet karinesinin ihlal edilmesi, davaya “yön verme”/etkileme niteliğindeki dava konusu 

işlemlerin benimsenmesi ve kabul edilmesinin  mümkün olmadığı,  bu suretle ortaya çıkan dava 

konusu işlemlerin hukuka açıkça aykırı olduğu belirtilerek, aşağıda yer alan ulusal ve uluslararası 

mevzuata açıkça aykırılık teşkil ettiğini örnek ve açıklamaları ile birlikte belirtilerek, 28.11.1018 

http://mufredat.meb.gov.tr/SSS.aspx
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tarihinde Ankara 18.İdare Mahkemesinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığının tesis ettiği idari işlemin 

iptali davası açılmıştır;   

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 285. ve 288. Maddeleri,  

 AİHS’nin Adil Yargılama hakkını düzenleyen 6.maddesi, 

 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 11. Maddesi, 

 Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkı başlıklı 14. 

Maddesi, 

 AİHM Krause/İsviçre kararı, Minelli/İsviçre kararı, Lutz/Federal Almanya kararı ve 

Agosi/İngiltere kararı, 

 Anayasa’nın “Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi” başlıklı 42. Maddesi, 

 Anayasa’nın “Suç ve cezalara ilişkin esaslar” başlıklı 38. Maddesi, 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

 Danıştay 13. Dairesinin  E:2005/556, K:2005/947, 22.02.2005 T. Kararı, 

 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği  

 Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1. 

Maddesi ve  Ders kitaplarının nitelikleri” başlıklı 6. Maddesi 

 Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği 

 Adil Yargılanma Hakkının Bir Unsuru Olan “Masumiyet/Suçsuzluk Karinesi”nin Etkinliğini ve 

Bu Unsurun Sağladığı Güvenceyi Gerçekleştirmek Devletin (Davalı İdarenin) Yükümü 

olduğu, 

 Devlet Memurunun Anayasa’ya (Md.38) Sadakat Borcu ve Yemin’i, 

 

Görülen dava sonucunda; Ankara 18 .İdare Mahkemesi 24.12.2019 tarih ve E:2019/176, 

K:2019/2587 Sayılı kararı ile “davanın ehliyet yönünden reddine” Karar vermiştir. İdare 

mahkemesi usül ve yasaya aykırı  kararında;  

 

“… her ne kadar davacı tarafından, 28 Şubat sürecine ilişkin ‘Türkiye Cumhuriyeti İcra 

Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Men Etmek’ suçundan yargılandığı ve 

davanın İstinaf aşamasında olduğundan bahisle bahse konu kitaptaki 28 Şubat sürecine ilişkin 

yanlış bilgilerin kendisi hakkında yürütülen yargılama sürecini olumsuz etkileyebileceği ileri 

sürülerek adı geçen kitaptan ilgili bölümün çıkarılması isteminin reddine dair işlemin iptali 

isteminde bulunulmuş ise de; dava konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi isimli kitabın Milli 

Eğitim Bakanlığı’nca 12.sınıflarda ders kitabı olarak okutulmak üzere yayımlandığı göz önüne 

alındığında ileri sürülen iddianın kabulüne imkan bulunmadığı; bunun dışında, davacının 

menfaatine değinen başka bir ifadeyle dava konusu işlemin iptalinin istenilmesinde hukuki 

yararı olduğuna dair herhangi bir iddiaya da yer verilmediği anlaşılmakla, davacı ile dava 

konusu edilen işlem arasında görülmekte olan davanın açılması için yeterli bir menfaat ilişkisinin 

bulunmadığı sonucuna varılmıştır. (…)” 

 

Yani Ankara 18.İdare mahkemesine göre;  Davacı hakkında sözde “DARBE” suçlaması ile bir 

ceza davası sürsede, siyasi iradeye bağlı bir bakanlığın iradi kararı ile davanın esas konusu 

hakkında “DARBE” tanımı ile  yargı hükmü verilmesinin, “Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi”  ders 

kitabındaki üretilmiş bu sözde darbe tarihinin 12.sınıf talebelerine okutuluyor olmasının  çok da 

önemli olmadığı, aksine kitabın “ÇAĞDAŞ” sıfatı ile yayınlanması nedeniyle, oldukça çağdaş 
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olduğu, (sözde) “DARBE” sanığı davacının (ve davada yargılanan diğer sanıkların) menfaatine 

değinen bir ifade bulunmadığının (!)  anlaşıldığı, ANLAŞILMIŞTIR.   

 

Siyasi iradeye bağlı bir bakanlığın ders kitabının sadece 12.sınıf talebelerini etkilemediği, 

Ankara 18. İdare Mahkemesinin, anayasa, usül ve yasalara açıkça aykırı bu kararından 

anlaşılmıştır. Hukuka aykırı bu karara karşı, 25.02.2020 tarihinde Ankara Bölge İdare 

Mahkemesine istinaf dilekçesi verilmiştir. (EK-15; Ankara 18.İdare Mahkemesinin kararı ve 

25.02.2020 tarihli istinaf dilekçesi metni) 

Bilimsel anlayıştan ve gerçeklikten uzak, siyasî hedef ve mülâhazalarla yazıldığı anlaşılan bu 

ders kitabının Türk Ceza Kanunu Madde 288'de tanımlanan  “adil yargılamayı etkileme" suçunu 

teşkil ettiği,  adil yargılama ilkesini ve temel hakları ihlal ettiği,  dilekçe ve yetkisiz cevaplar ve  

yargı süreci nedeni ile de halen yürürlükte bulunan,  yüzbinlerce öğrenciye şırınga edilen  bu kitap 

ile  adil yargılama ve temel hakların ihlalinin aynı kararlılıkla sürdürüldüğü görülmektedir. Bu 

temel hakları korumak bir devlet sorumluluğu olduğundan ve anayasal karşılığı bulunduğundan,  

Milli Eğitim Bakanlığı bu hukuka aykırı işlemden ve hak ihlalinden doğrudan ve birinci derecede 

sorumludur. Temel haklar yürütme eli ile ihlal edilmeye devam edilmektedir.  

D. ASDER - MÜŞTEKİ AVUKATLARI - FETÖ SAVCISI İŞBİRLİĞİ VE ADİL YARGILAMAYI 

ETKİLEME EYLEMLERİ: 

 

Müşteki avukatlarından Cüneyt Toraman,  Mahkemenin karar verdiği gün olan 13 Nisan 2018 

saat 18.26 da NTV Televizyonu canlı yayında;   2009 yılında “28 ŞUBAT DAVASININ,DARBESİNİN 

İDDİANAMESİNİ BEN HAZIRLADIM, TAKSİMDE OTELDE OKUDUK” şeklinde serbest iradesi ile 

beyanda bulunmuştur. TV Canlı yayın kaydı EK-13’dedir. Canlı yayına ait görüntü karesi 

aşağıdadır;  

 
 

Cüneyt Toraman’ın 13 Nisan 2018 saat 18:26 NTV Televizyonu canlı yayındaki konuşmasının 

dökümü aşağıdadır;  

“Şimdi avukatlar olarak bizim, zannediyorum en kolay davamızdı bu. Niçin en kolay 

davamızdı? Çünkü yetmiş milyonun gözleri önünde işlenmiş bir suçtan bahsediyoruz. Yani bir 

varsayımdan, tahminden, bir teşebbüsten söz etmiyoruz. 2009 yılında darbelere karşı yetmiş 

milyon adım diye bir platform vardı. Dört tane darbeyle ilgili program yaptı, iddianameler 
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hazırlandı. 28 Şubat davasının, darbesinin iddianamesini ben hazırladım. Taksimde Otelde 

okuduk.  Failleri belli, mağdurları belli. Bu 28 Şubat darbesinde tam yirmi dört milyon mağdur var, 

yirmidört milyon mağdur. Dolayısıyla yani böyle bir darbe oldu mu olmadı mı bunu tartışmanın bir 

anlamı yok. Tabi ki sanıklar bunun darbe olmadığını iddia ettiler, öne sürdüler. Peki bu 

mağduriyet nasıl oluştu? Büyük bir tufan gibi, büyük bir sel felaketi gibi, büyük bir volkanik bir 

felaket gibi darbeler böyledir ve yirmidört milyondan bahsediyoruz. Yani Türkiye’nin en büyük 

partisi, birinci partisi kapatıldı.” 

İDDİANAMESİNİ MÜŞTEKİ AVUKATININ OTELDE HAZIRLADIĞINI BEYAN ETTİĞİ BİR 

DAVANIN ADİL YARGILAMAYI TEMSİL ETTİĞİ HİÇBİR HUKUK SİSTEMİNDE SAVUNULAMAZ.  

Ayrıca müşteki avukatlarının özellikle, Cüneyt Toraman ve Yasin Şamlı TV Kanallarını 

gezerek, henüz devam eden dava ile ilgili olarak “28 ŞUBAT DARBESİ”, şeklinde ve hatta 

iddianamede dahi bulunmayan, “BÇG TERÖR ÖRGÜTÜ” üstelik iftira ve olgu isnat eden kesin 

tanımlamalarla ve gerçek dışı hikayelerle, kamuoyu oluşturma ve adil yargılamayı etkileme 

eylemlerini hız kesmeden sürdürmüşlerdir.   

E. YANDAŞ BASININ  ADİL YARGILAMAYI ETKİLEME EYLEMLERİ: 

 

1) 28 Şubat davası üzerinde kamuoyunu ve mahkemeyi etkilemeye yönelik haberlerin 

özellikle STAR, ZAMAN, YENİ ŞAFAK, YENİ AKİT, TÜRKİYE, TARAF gibi yandaş gazetelerde yer 

aldığını görüyoruz. Gerek çeşitli köşe yazarlarınca yazılan köşe yazılarında gerekse doğrudan 

manşetlerden verilen haberlerde sanıklar suçlu gibi gösterilmiş, ayrıca Mahkeme Heyeti de çoğu 

kez pasif kalmakla suçlanmış ve "bu heyetle bu dava bitmez" algısı oluşturulmuştur.    

 

28 Şubat Davası yargılamaları başladığı ilk hafta içinde, Mahkeme Heyeti'nin sağlık sorunları 

ve ileri yaş durumlarını gözeterek aralarında Teoman KOMAN'ın da bulunduğu 10 sanığı tahliye 

etmesi yandaş medyanın hemen tepkisini çekmiş ve mahkeme heyeti üzerinde şaibeler 

oluşturacak şekilde yayınlara başlanmıştır. Daha iddianamenin okunma aşaması bile 

tamamlanmamışken 11.09.2012 tarihli STAR gazetesinde "DEVRAN DÖNERSE YARGILAMASI" 

başlığıyla çıkan haberde;  

 

 "Mahkeme Heyetinin duruşma salonunda ciddiyeti sağlayamadığı, sanıkların duruşma 

disiplinini hiçe sayan tavır ve davranışlarına sessiz kaldığı, bu Heyet Başkanı Tayyar Köksal ve 

heyetiyle bu davanın zor biteceği, heyet üyelerinin adliye koridorlarında 'devran dönerse' 

şeklinde konuştukları ve bunun için sanıklara aşırı müsamaha gösterdikleri iddia edildiği"  

 

şeklinde haber yayınlanmıştır. Sanıkların son derece insanî bir takım taleplerine mahkeme 

heyetinin gösterdiği hoşgörü, haberde "ciddiyetsizlik, göz yumma, sessiz kalma, yumuşak 

davranma" olarak tanımlanmıştır.  

 

"Mahkemede ciddiyet olmadığını belirten davanın müştekilerinden Remzi Çayır 'Mahkeme 

heyeti bir radikal karar alamazsa davanın sürdürebileceğine inanmıyorum. İşleyiş sağlıklı değil' 

dedi." şeklinde bir müştekiye istinaden yapılan eleştiride mahkeme üzerinde daha başlangıçta bir 

baskı oluşturulmak istendiği, davanın etkilenmeye çalışıldığı açıkça ortaya çıkmıştır. 
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Nitekim bu haber üzerine aynı gün sanıklardan Çetin DOĞAN mahkemeye suç duyurusunda 

bulunmuştur. 

 

11.09.2013 tarihinde star.com.tr haber sitesinde yayınlanan haber aşağıdadır,  

(https://www.star.com.tr/politika/devran-donerse-yargilamasi-haber-788247/) 

           

          

                                              

                                

https://www.star.com.tr/politika/devran-donerse-yargilamasi-haber-788247/
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2) Benzer şekilde yine STAR gazetesinin 30.09.2012 tarihli nüshasında Elif ÇAKIR 

imzasıyla yayınlanan "MAHKEMENİN LİDERİ ÇEVİK BİR" başlıklı haberde "Çevik Bir'in, mahkemeyi 

kontrolü altına aldığı, salona da sanıklara da hakim olduğu, resmen psikolojik harp yaptığı, sanık 

ifadelerini ‘katkıda bulunmak babından’ diyerek canı istedikçe yönlendirdiği, sık sık arkaya dönüp 

‘her şey yolunda’ selamı çaktığı" belirtilerek "13.Ağır Ceza'da gördüklerim vicdanımı sızlattı" 

denilmektedir.  

30.09.2012 tarihli STAR gazetesinde (star.com.tr) Elif ÇAKIR imzasıyla yayınlanan haber 

aşağıdadır   ;  

https://www.star.com.tr/politika/mahkemenin-lideri-cevik-bir-haber-793631/ 

https://www.star.com.tr/politika/mahkemenin-lideri-cevik-bir-haber-793631/
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        Mahkemeyi etkileme ve baskı amaçlı haberler üreten yandaş gazeteci Elif Çakır’ın Gezi 

olayları sırasında Kabataş’ta bir türbanlı kadına saldırılma hikayesinin yalan olduğunun ortaya 

çıkması, ve Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan’ın açıklaması ile harekete geçtiğine yönelik haber, adı 

geçen gazetecinin 28 Şubat davası ile ilgili eylem maksadını da açıklamaktadır. SOL isimli haber 

sitesinde yayınlanan haberden alıntı aşağıdadır;  

http://haber.sol.org.tr/medya/kabatas-yalancisi-elif-cakir-magdur-gelinin-anlatamadiklarini-

anlamis-133915 

 

      
 

http://haber.sol.org.tr/medya/kabatas-yalancisi-elif-cakir-magdur-gelinin-anlatamadiklarini-anlamis-133915
http://haber.sol.org.tr/medya/kabatas-yalancisi-elif-cakir-magdur-gelinin-anlatamadiklarini-anlamis-133915
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3) Öte yandan TÜRKİYE Gazetesi yazarı Cem KÜÇÜK, birinci derecede yargılamaların 

sona erdiği 13.04.2018 tarihinden 4 gün önce - 09.04.2018 tarihinde - yazdığı köşe yazısında hep 

yazdığı gibi (!) 28 Şubat darbecilerine 13 Nisan'da ağırlaştırılmış müebbet çıkacağını ve 

tutuklamalar olacağını, sözde darbeye destek olan tüm gazetecilerin yargılanacağını, 

bunun da temenni değil bir 'bilgi' olduğunu" yazmıştı; 

 
(https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/cem-kucuk/601631.aspx) 

      

 

   
 

Bunlar sadece örnekler...Oysa 28 Şubat soruşturmasının başladığı, ilk gözaltıların yaşandığı 

12 Nisan 2012 tarihinden itibaren yandaş medyanın bütün gücüyle 28 Şubat'ı bir darbe, sanıkları 

da suçlu olarak göstermek, bu çerçevede hazırlanan çarpıtılmış haberlerle etkin bir kamuoyu 

oluşturmaya çalışarak mahkemeyi baskı altına alma çabasına giriştiği bir vakıadır.    

 

 

 

 

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/cem-kucuk/601631.aspx
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4) GAZETECİ İSMET BERKAN’IN SANIK EROL ÖZKASNAK HAKKINDA YALAN HABERİ:  

 

Basına “Kabataş Yalancısı” olarak konu olan  bir başka gazeteci İsmet Berkan   1 Mart 1997 

tarihinde Erol Özkasnak’ı arayarak “MGK kararlarını bir darbe ya da muhtıra olarak yorumlayıp 

yorumlayamayacağını” sormuştur.  Erol Özkasnak ise cevaben; “DARBE OLURMU HİÇ, 21 YÜZYILIN 

ORDUSU DARBE YAPMAZ, DARBELER GERİDE KALDI” demiştir. İsmet Berkan bu görüşmeyi 26 

Nisan 2003 tarihli Radikal Gazetesinde ifadenin anlamını bozmayacak şekilde yaklaşık olarak 

yazmıştır. 26  Nisan 2003 tarihli yazı aşağıdadır;  

 

          
 

       

“DARBE OLUR MU HİÇ” ifadesini  kelimenin önüne hiçbir sıfat  eklemeden ve  başka hiç bir 

şeye benzetmeden, doğrudan “BİR DARBE OLMADIĞINI AÇIK  VE NET BİR BİÇİMDE İFADE 

ETMİŞTİR.  

Cevabının hiçbir yerinde  hiçbir biçimde “POST MODERN” sözünü de kullanmamıştır.  

 

Ancak 15 yıl sonra 13.10.2012 tarihinde, Sanık Erol Özkasnak tutuklu iken, TRT 1 de 

yayınlanan “Enine-Boyuna” isimli programda; 1 Mart 1997 tarihinde “E.Özkasnak’ı aradım MGK 

kararlarıyla ilgili yorumunu sordum.E.Özkasnak bana“Bu bir Post Modern darbedir.” Demiştir.” 

Beyanında bulunmuştur.  

 

Erol Özkasnak avukatı kanalı ile kendisine bir mektup göndererek, bu çelişkiyi düzeltmediği 

takdirde hakkında yasal işleme başvuracağını bildirmiştir. İsmet Berkan bu kez de 5 Şubat 2013 

tarihli Hürriyet Gazetesindeki köşesinde “Hafıza-i Beşer Nisyan ile….” Ara başlıklı yazısında 

özetle; “Geçenlerde bir TV programında hafızam beni yanıltınca yanlış şeyler söyledim. 28 Şubat’ı 

Özkasnak’ın Post Modern bir darbe olarak tanımladığını söyledim. Oysa doğrusu şu; 21.yüzyılın 

ordusu yaptı mı böyle yapar darbeler geride kaldı demiştir. Hafıza insanı kolayca yanıltabiliyor. 
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Olgusal şeylerin yerini varsayımlar hatta önyargılar kolayca doldurabiliyor”  şeklinde ifade 

etmiştir.   

 

İfadeleri sürekli eğip büken,  sürekli hafıza kaymasına uğrayan, ifadelere cümle ilave eden, 

cümle çıkartan bu kalemşör, milletin hassas duygularını da suistimal ederek “Nisyan” kılıfı 

altında,  toplumu kendi siyasi görüşüne benzetmek için, siyasi  ihtiyaca uygun provakosyan 

yaparak toplumu dizayn etmeye kalkışmıştır. Bu şahsın esasen cevap vermesi gereken konu; 

MADEM DAVANDA BU KADAR HAKLISIN! NEDEN GERÇEKLERİ EĞİP BÜKME İHTİYACINI  

HİSSEDİYORSUN?   

 

Yeri gelmişken, yazısında Çevik Bir’in de “POST-MODERN” sözünü  BİR TV POGRAMINDA  

KULLANDIĞINI YAZARAK “HAFIZAM BENİ YANILTMIYORSA” STANDART KILIFI İLE BİRLİKTE 

KULLANARAK YİNE YALAN SÖYLEMİŞTİR. Çevik Bir’in bu güne kadar bu sözü bu maksatla 

kullandığı bir TV proğramı hiçbir kanalda yayınlanmamıştır.  Bu kalemşörün hafızası yanılmamış 

olsaydı böyle bir belgeyi bu güne kadar büyük bir zevkle mahkemeye teslim ederdi.  Ancak, hafıza 

bahanesi ile burada kasıtla yanıltılan bizzat millettir. Bu şahıs sürekli aynı yöntem ve kılıfla, 

topluma yaptığı bu enjektelerle, FETÖ nün sistematik kumpaslarından biri olan bu kumpas 

davasının açılmasında toplumu hazırlama görevi üstlendiği kanaati oluşmaktadır. İddianamede 

yer alan ispatlanamayan iddianın aksine, siyasetin bu çeşit kalemşörleri kullanarak bu tür kumpas 

davalarını kotardığı da milletin gözü önündedir. Anadolu da kullanılan “KİŞİ KENDİNDEN BİLİR 

İŞİ” sözü, tamda  bu konu için oldukça uygundur.  

 

Adı geçen gazeteci, 26 Nisan 2003 tarihinde Radikal gazetesinde kendisinin yazdığı yaklaşık 

doğru haberi, 13.10.2012 tarihinde hatırlayamadığı gibi, 5 Şubat 2013 tarihinde de 

hatırlayamamıştır (!).  Nasıl bir zihinsel duruma girdiği çağdaş bilimin cevap vereceği bir konu 

olmakla birlikte, “21.Yüzyılın ordusu yaptı mı böyle yapar” şeklindeki ifadesi ile ikinci kez kasıtla 

çarpıttığı haberinde, YALANINA DEVAM EDEREK, ADİL YARGILAMAYI ETKİLEME EYLEMİNİ 

ISRARLA SÜRDÜRMÜŞTÜR. (Haber yazısı E:Özkasnak’ın istinaf dilekçesi ek’indedir)  Adı geçen 

sahsın makalesindeki kendisi ile ilgili tek doğru tespitin; “Olgusal şeylerin yerini varsayımlar 

hatta önyargılar kolayca doldurabiliyor” ifadesi olduğu da şüphesizdir.    

 

Ancak, bu olayda olduğu gibi, Kabataş’ta  yaşanmamış bir olayın var olmayan görüntülerini 

gördüğünü iddia ederek kamuoyunda “Kabataş yalancısı” olarak tanınmasına neden olan ve  bu 

şahısta  sık sık oluştuğu görülen hafıza yanılmalarından  bir diğerini,  “….. Nisyan” ara başlığı ile 

aktaran şahsın bu eyleminin,  yazı başlığı ile ilgisinin ötesinde,  dünyevi ihtiyaçlardan 

kaynaklanan bilinçli bir hafıza kayması ve söylemi olduğu kanaatine ulaşabiliriz. Her iki 

haberden alıntılar aşağıdadır;  

 

İsmet Berkan’ın 5 Şubat 2013 tarihli yazısından alıntı aşağıdadır;  

 

(http://www.hurriyet.com.tr/amp/uzun-ve-gereksiz-tutuklama-zihniyeti-degisecek-mi-22523254 

 

 

 

 

 

http://www.hurriyet.com.tr/amp/uzun-ve-gereksiz-tutuklama-zihniyeti-degisecek-mi-22523254
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“Hafızai beşer,  nisyan ile… 

 

Bir başka tutuklu, 28 Şubatın en bilinen isimlerinden emeki Tümgeneral Erol Özkasnak, 

aylardır hakkında yazılacak iddianameyi bekliyor, 

 

Geçenlerde bir TV programında, 28 Şubat 1997 günün ertesi sabahı, yani 1 Mart 1997’de 

yaptığımız bir telefon konuşmasıyla ilgili hafızam beni yanıltınca yanlış şeyler söyledim, 28 Şubat’ı 

Özkasnak’ın darbe olarak tanımladığını öne sürdüm.  

Oysa doğrusu şu, O sabahki konuşmamızda Özkasnak bana ”21.yüzyılın ordusu yaptımı böyle 

yapar, darbeler geride kaldı” demişti ve bende bu sözleri 26 Nisan 2003’te Radikal’de çıkan bir 

yazımda böyle aktarmıştım. 

 

Hafıza insanı kolyaca yanıltabiliyor, olgusal şeylerin yerini varsayımlar, hatta önyargılar 

kolayca doldurabiliyor” 

 

 

İsmet Berkan’ın 25 Kasım 2016 tarihli haber.sol.org.tr  sitesindeki haberden alıntı  

aşağıdadır;  

 

(https://haber.sol.org.tr/medya/kabatas-yalancisi-ismet-berkan-hurriyetten-kovuldu-176961)  

                       

                           

             
 

https://haber.sol.org.tr/medya/kabatas-yalancisi-ismet-berkan-hurriyetten-kovuldu-176961
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Hafızası sürekli yanılan!  bu yolla adil yargılama hakkını her fırsatta ihlal eden bu şahsın,   

dava sürecinde müşteki avukatları tarafından sıkça başvurulan, adı ve içeriği bizce hiç de önemli 

olmayan kitabında ileri sürdüğü, kendisini ifade etmekten aciz iddiaların ve içeriğinin, Dünya ve 

Türkiye düzleminde  yerinin olmadığını da  bu suretle ifade etmiş olalım.   

 

5) STAR GAZETESİNDE YAYINLANAN MGK GENEL SEKRETERLİĞİ İLE İLGİLİ YALAN 

HABER; 

 

26.10.2012 tarihli STAR Gazetesinde “28 Şubat fişlemesi sivil sekreterle bitti” başlıklı 

haberde özetle;  

 

“Dönemin 2.Başkanı Çevik Bir ile Gensek.Erol Özkasnak’ın MGK Genel Sekreterliği Toplumla 

İlişkiler Başkanlığı (TİB)’ nda özel bir tim kurarak  300 kadar sivil bürokrat ve emekli subayı da bu 

birimde görevlendirerek MGK kararlarının uygulanması ve fişleme faaliyetlerini organize 

ettikleri, 28 Şubat sürecinde bazı gazete manşetlerinin bu birimde hazırlanarak servis ettikleri” 

yer almıştır.  Sözde haberde;   

 

Habere göre;  28 Şubat Döneminde TİB (Toplumla İlişkiler Başkanlığı) adı verilen bir birim 

kurulduğu,  300 EMEKLİ SUBAYIN İŞE ALINARAK BU BİRİMDE  (TİB)  GÖREVLENDİRİLDİĞİ İDDİA 

EDİLMİŞ VE BU İDDİANIN KAYNAĞI; TBMM  DARBELERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU BELGELERİ 

OLDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜR.  

 

Haberden alıntı aşağdadır;  

 

 
 

Bu YALAN HABER üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu, yetkili 

İstanbul Küçükçekmece C.Başsavcılığına gönderilmiştir.  

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1547 / 1709 
 

 

Gazetenin Sorumlu Yazı işleri Müdürü Özkan Demir savcılık ifadesinde “MUHABİR HAMZA 

ERDOĞAN’IN  HABERİ TBMM DARBELERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU’NA VERİLEN İFADELERDEN 

VE ORAYA GELEN BELGELERDEN YAPTIĞINI” söylemiştir.  

      Kamuoyuna da açıklanan TBMM D.A.K.da böyle bir belge olmamasına rağmen, C.Savcısı 

Zafer KOÇ araştırma mecburiyeti ilkesini de ihlal ederek 25.02.2013 tarihli hukuk dışı bir kararla  

“konunun kamuoyuna mal olduğunu, haber değeri bulunduğunu, basın ve ifade özgürlüğü 

içerisinde kaldığını”  belirtip  KYOK vermiştir. Bu suretle  kamuoyuna mal olmuş bir konuda, 

üstelik devam eden bir dava ile ilgili olarak adil yargılama hakkını da ihlal edecek her türlü 

yalan haber yapma özgürlüğü  yargı yolu ile yasal ve meşru hale gelmiştir. 

   4982 sayılı kanun kapsamında MGK Genel Sekreterliği ve TBMM Dilekçe Komisyonundan 

haberin içeriğindeki hususlarla ilgili belge ve bilgi istenmiştir. MGK Genel Sekreterliği 16.04.2013 

tarihli cevap yazısında özetle;  

 1995-1998 yılları arasında kuruma sadece 21 sivil memur ve 5 EMEKLİ SUBAYIN 

ALINDIĞINI, 

 1998 yılı itibari ile, kurumda toplam  226 kişinin çalıştığını ve bunun 53’ünün TİB’de görev 

yaptığını, 

 Memur alımlarının yürürlükteki mevzuata göre yapıldığını,  

bildirmiştir. 

MGK Genel Sekreterliğine, sadece 28 şubat döneminde değil, 1995-1998 yılları arasında yani 

4 YIL İÇİNDE, sadece  TİB’de değil, MGK Genel Sekreterliğinin çeşitli birimlerinde görev yapmak 

üzere SADECE 5 EMEKLİ SUBAYIN ALINDIĞI, TİB MEVCUDUNUN 53 OLDUĞU, 300 PERSONELDEN 

OLUŞMADIĞI MGK DAN GELEN CEVAPTAN ANLAŞILMIŞTIR. MGK Genel Sekreterliğinin 

16.04.2013 tarihli cevap yazısı aşağıdadır;  
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Ayrıca, TBMM Dilekçe Komisyonu ise 18.04.2013 tarihli cevap yazısında;  

TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN TUTANAKLARINDA VE BELGELERİNDE YAPILAN 

ARAŞTIRMADA GAZETE HABERİ İLE İLGİLİ BİR KAYDA RASTLANMADIĞI  BİLDİRİLMİŞTİR.  

BU RESMİ CEVAPLARLA HABERİN YALAN OLDUĞU KESİN OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞTIR.  

Yazıdan alıntı aşağıdadır;  
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KYOK a söz konusu resmi cevaplar ile İstanbul Anadolu 8.Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde 

itiraz edilmiş, ancak mahkeme 10.05.2013 tarihli kararı ile savcılığın kararına katılarak itirazı 

reddetmiştir. Bu kararı veren İstanbul Anadolu 8.Ağır Ceza Mahkemesi üye Hakimi ALİ ERBIYIK;   

FETÖ ile ilişkisi olduğu gerekçesi ile meslekten ihraç edilmiştir. Bu nedenle bu kararı hiç de 

yadırgamadığımızı da belirtmemiz gerekir. Ancak bu hukuksuzluklar bu savunma ile adli 

dosyalarda belgesi ile yerini almıştır.  

Yalan olduğu somut resmi belgelerde ortaya çıkarılan haberi yapan basın  ve yalan haberi 

meşru ve yasal hale getiren yargı tarafından Hukuk Devleti ve adil yargılama ilkesi açık bir şekilde  

ihlal edilmiştir.  

 

Bu dava FETÖ üyesi savcının iddiasını ispat gereği duymadığı,  sanıkların FETÖ  üyesi savcı ve  

yalan haber yayan basının iddiasının yalan olduğunu  ispat etme davasına dönüşmüştür.  Bu işlem 

dahi tek başına adil yargılamayı ihlal eden açık bir hukuksuzluktur. Bu gayretin, sistematik bir plan 

dahilinde kurgulanmış bir eylem olmadığını hiç kimse ve hiçbir karar milletimize inandıramaz.  

 

F. YANDAŞ BASININ  ADİL YARGILAMAYI ETKİLEME EYLEMLERİNE KARŞI TEPKİLER;  

 

1) Gazeteci Yazar Saygı Öztürk yandaş basının Mahkeme heyetine baskısını ve buna 

tepkisini Sözcü gazetesinde yayınlanan aşağıda yer alan 13.08.2013 tarihli makalesinde ifade 

etmiştir;  
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(https://www.sozcu.com.tr/2013/yazarlar/saygi-ozturk/mahkeme-heyetine-yandas-baskisi-370581/) 

 

 

             

https://www.sozcu.com.tr/2013/yazarlar/saygi-ozturk/mahkeme-heyetine-yandas-baskisi-370581/
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2) ANKARA 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ HEYETİNİN  32.CELSEDE GAZETECİ ELİF ÇAKIR 

HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMASI;  

 

Gazeteci Elif Şafak’ın 14.11.2013 tarihli, mahkeme heyetinin adil yargılama yapmadığına 

yönelik yazısı sonrasında yazısında, 13.Ağır Ceza mahkemesi Gazeteci Elif Çakır Hakkında suç 

duyurusunda bulunmuştur. Timeturk.com haber sitesinde yayınlanan haberden alıntı aşağıdadır;  

 

(https://www.timeturk.com/tr/2013/11/14/dava-buharlasiyor-a-suc-duyurusu.html) 

https://www.timeturk.com/tr/2013/11/14/dava-buharlasiyor-a-suc-duyurusu.html
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         ELİF ÇAKIR'IN 'DARBECİLER PARDON DİYOR' BAŞLIKLI YAZISI 

 

         

          

         

AİHM’e göre; Yargılamaya başkanlık eden yargıcın, olaylara dair medya yayınlarını ve sanığın 

kişiliğine ilişkin basın tarafından uydurulan imajı dikkate almamaları hususunda, jüriye talimat 

verdiği, ayrıca yargılamanın adilliğine ve masumiyet karînesine saygı duyulması hususunda 

medyaya yönelik sürekli uyarılar yayınladığı bir yargılamayla ilgili 6’ıncı madde altında herhangi 

bir problem ortaya çıkmamıştır (Mustafa Kamal Mustafa (Abu Hamza) (No. 1)/Birleşik Krallık, 

kabuledilebilirlik hakkında karar, §§ 36-40).   

 

Ancak, Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesi, mahkeme heyetinin adil yargılama yapmadığına 

yönelik yazısı sonrasında Gazeteci Elif Çakır Hakkında suç duyurusunda bulunmasına rağmen, 

sanıklar hakkında adil yargılamayı ve  masumiyet karinesini ihlal eden yıllarca süren sayısız haber, 

makale, hükümet üyelerinin açıklamaları, her 28 Şubat ta, sanıkları “DARBECİ” hatta “TERÖRİST” 

ilan eden TV programları vs. her türlü yayına karşı edilgen bir tavır sergilemiş, masumiyet 

karinesini ihlal eden basın yolu ile yapılan bu gibi  YAYIMLAR HAKKINDA, NE ANKARA 13.AĞIR 

CEZA MAHKEMESİ NE DE KARARI VEREN ANKARA 5 AĞIR CEZA MAHKEMESİ HİÇ BİR UYARI VE 

İŞLEMDE BULUNMAMIŞTIR.  

 

3) 28 Şubat'ın 21'inci yıldönümünde, yani mahkeme kararının yaklaşık 40 gün 

öncesinde AKP Genel Merkezi'ndeki bir etkinlikte konuşan Başbakan Binali YILDIRIM'ın,  

5.03.2018 tarihinde Aydınlık.com haber sitesinde yayınlanan tepki çeken açıklamaya yazar 

görüşü aşağıdadır;  

 

https://www.aydinlik.com.tr/basbakan-yildirim-ve-28-subat-soner-polat-kose-yazilari-mart-2018  

              

https://www.aydinlik.com.tr/basbakan-yildirim-ve-28-subat-soner-polat-kose-yazilari-mart-2018
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4) Başbakan Binali Yıldırım’ın yürütülmekte olan “28 Şubat davası” nın karar 

aşamasında parti genel merkezinde, yargıya direktif veren, adil yargılamayı etkileyen 

konuşması nedeni ile, sanıklarca hakkında suç duyurusuna bulunulmasına karşı verilen savcılık 

kararına ilişkin 26.07.2018 tarihli “O SAVCI BAKIN NEREYE GETİRİLDİ” başlıklı haber metni 

aşağıdadır;  

(https://odatv.com/o-savci-bakin-nereye-getirildi-26071802.html) 

 

                         

 

https://odatv.com/o-savci-bakin-nereye-getirildi-26071802.html
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G. MAHKEMENİN ÖZNEL VE NESNEL TARAFSIZLIĞININ BULUNMADIĞINA, İDDİANAMENİN 

VE KARARLARIN YOK HÜKMÜNDE SAYILMASI GEREKTİĞİNE YÖNELİK YARGI MENSUBU 

GÖRÜŞÜ VE BASIN TEPKİSİ;  

 

Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan’ın;  Ergenekon, Balyoz, Şike, Casusluk, 

28 Şubat vb. tüm davalarda soruşturma ve kovuşturma evrelerinde görev alan güvenlik görevlisi 

(polis) savcı, yargıç konumunda olanların nesnel tarafsızlıklarının yanı sıra, öznel tarafsızlıklarını 

kaybettiklerinin ortaya çıktığını, davaları kurguladıkları, delil uydurdukları, yasalara 

uymadıklarının belirlendiğini, Ergenekon, Balyoz, Şike, Casusluk, 28 Şubat vb. kumpas davalarını 

hazırlayan hakim ve savcıların iddianamelerinin ve aldıkları kararların yok hükmünde sayılması 

gerektiğini belirten Cumhuriyet Gazetesinde “Adil Yargılanma Hakkında Bir Öneri” başlığı ile 

yayınlanan ve Odatv de aktarılan “FETÖ’ci Savcıların Yazdığı İddianeme İle yargılama olurmu” 

başlıklı  ve 7.10.2019 tarhli yazı aşağıdadır;  

 

https://odatv.com/fetocu-savcilarin-yazdigi-iddianamelerle-yargilama-olur-mu-07101957.html 

 

https://odatv.com/fetocu-savcilarin-yazdigi-iddianamelerle-yargilama-olur-mu-07101957.html
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H. MAHKEME BAŞKANI FEVZİ ŞİNGAR, SAVCI LEVENT SAVAŞ’IN ARA MÜTALAASINI 

KARARA BAĞLAYAMADAN GÖREVİNDEN ALINMIŞTIR: 

 

 Çağrılara rağmen duruşmaya gelmeyen Tansu Çillerin zorla getirilmesine karar veren Ankara 

5.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fevzi Şingar, Savcı Levent Savaş’ın önceki duruşmalarda 

Genelkurmay Başkanı İ.Hakkı Karadayı ve Kuvvet Komutanlarının sanık olması nedeni ile 

mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi gerektiği,  

atılı suçun hükümete karşı işlendiği, suç tarihinin 18 Haziran 1997 olduğu, müştekilerin durumları 

ve bir dizi hukuki durumu açıklayan mütalasını önümüzdeki celsede (86.) karara bağlayacağını 

belirterek duruşmayı 22 Şubat 2017 tarihine ertelemiş, ancak 4 Şubat 2017 tarihli HSYK 

Kararnamesi ile görevinden alınarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandırılmış, 

yerine Hakim Mustafa Yiğitsoy getirilmiştir. Bu suretle C.Savcısı Levent savaş’ın mütalaasını 

karara bağlayamadan görevinden alınmıştır.  

 

Bu atamadan sonra, müşteki avukatları ve yandaş basının mahkeme heyetine, mahkeme 

heyetinin de müşteki avukatlarına karşı tutum ve davranışlarında gözle görülür müsamaha ve 

uyum gözlenmiştir. Buna mukabil, sanıklar ve sanık avukatlarına karşı, delillerin değerlendirmesi 

aşaması dahi atlanarak, söz verme, dinleme, delil sunma vs.konularında kayıtsız ve dikkate almaz 

bir tutum izledikleri de yaşanarak görülmüştür.    

 

Cumhuriyet Gazetesinde 7 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan haber metni aşağıdadır;  

 

 (http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/656566/28_Subat_davasinin_baskani_degisti.html) 

 

 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/656566/28_Subat_davasinin_baskani_degisti.html
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İ. SAVCI LEVENT SAVAŞ 86. CELSEDE MÜTALAASINI VERDİKTEN SONRA GÖREVİNDEN 

ALINMIŞTIR.  

 

Davanın iddia makamında bulunan savcısı Levent Savaş 86. Celsede mütalaasını verdikten 

sonra görevinden alınmış, ancak kendisinin Ankara Cumhuriyet Savcılığında görevine devam 

ettiği, şehir dışına atama görmediği, Yargıtay üyeliğini de seçilmediği dikkate alındığında, bu 

atamanın hoşa gitmeyen mütalaa sonunda siyasi kararla (ki HSYK Başkanı zaten Adalet Bakanıdır) 

görevinden alındığı anlaşılmaktadır.  

 

C.Savcısı Levent Savaşın mütalaası 86.duruşma zaptında bulunmakla birlikte, mahkemenin 

gerekçeli kararında yok saydığı hatta olmadığını ifade ettiği alıntılanan kısımları aşağıdadır.  

 

“ ..Hakkında cezalandırılması istenen İsmail Hakkıkaradayı'nın 94-98 tarihleri arasında Genel 

Kurmay Başkanı olarak 96 ve 97 tarihleri arasında Ahmet Çörekçi'nin hava kuvvetleri komutanı 

olarak görev yaptığı belirtilmiştir. Mahkemelerin görevleri yargılamanın usülune ilişkin 

konulardan olup ceza yargılamısı usülune ilişkin yasaların kamu düzeni ile ilgili olmalarından 

dolayı yasal değişikliğin yürürlüğe girmesiardından taraf iradelerin bağımsız olarak ceza 

yargılaması üsülüne ilişkin değişikliğin derhal uygulanmasıgerekir, aynı yargılamayürürlükteki 

yasaya göre yapılmalıdır, diğer bir deyiş ile yargılama henüz kesin olarak bitmemiş ise yeni 

yasanın yürürlüğü girmesinden itibaren yapılacak yargılama işlemlerinde kural olarak yeni yasa 

uygulanmalıdır..” 

     “….Bir kısım sanıklar yönünden ceza muhakemesinin kanununun 8 ve 11 . Maddesi dikkate 

alınarak bağlantı ve ayırma hususu düşünülmelidir, dosyamızda Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet 

Komutanlarının iddia edilen eylemlerinin örgütsel bağ iddiası görevin kendisine sağladığı kolaylık 

ve avantaj ile gerçekleştiğinin iddia edilmesi karşısında yüce divan sıfatı ile yargılamasının 

anayasa mahkemesinde yapılması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 158/3 maddesinde 

mahkemelerle Anayasa Mahkemesi arasında görev uyuşmazlığında anayasa mahkemesinin 

kararının esas alınacağı hükme bağlanmıştır, mahkeme Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet 

Komutanları ile ilgili olarak suç tarihindeki iddialara bağlı olarak tefrik kararı verip dosyayı 
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Anayasa Mahkemesine gönderebileceği gibi bağlantı iddiası karşısında yukarıda arz edilen 

iddianamenin sonuç bölümündeki düzenleme karşısında tüm sanıklar hakkında da dosyayı 

gönderebilir, düşüncemiz bu yöndedir, diğer yönden iddianamenin içeriği kabul ve geçerliliği 

diğer hususlar, açıklama ve buna yönelik talepler mahkeme takdirindedir, geçerli kabul edilen 

yargılamaya konu edilen iddianame ve buna bağlı görevsizlik kararı arz edilmiştir." DENİLEREK, 

MÜTALAASINDA BİR DİZİ HUKUKSAL KATEGORİYE İŞARET EDİLMİŞTİR.  

 

İlerleyen  celselerde sanık avukatlarının söz alıp savcının bu mütalaasını hatırlatması 

üzerine; Mahkeme başkanı Mustafa Yiğitsoy böyle bir mütalaanın tutanakta olmadığını 

belirtmiş, hâkim Turhan Kök’de başkanın ifadesine katılarak onaylamıştır. Bu gelişme, savcı 

Levent Savaş’ın bu mütalaasının yok sayılmasına neden olmuş ve mahkemenin bu konudaki 

kararını hukuka aykırı kılmıştır. Bu mütalaadan sonra savcı Levent Savaş görevinden alınmış, 

88.celseden itibaren savcı M.Hanifi Yıldırım Atanmıştır. 

 

Savcı Levent Savaş 26 Haziran 2014 tarihli celsede, suçun başlangıç tarihini Refah-Yol 

Hükümetinin kurulduğu 28 Temmuz 1996 ve suçun tamamlanma tarihini Refah-Yol 

Hükümetinin istifa tarihi olan 18 Haziran 1997 olarak tespit eden mütalaasını vermiş, 6.11.2014 

tarihli 71.celsede de bu mütalaasını tekrarlayarak, aşağıda alıntılanan şekilde ifade etmiştir;  

 

“ …27.06.2014 tarihli celsede iddianamenin kapsam ve suç tarihi ile ilgili görüşlerimizi arz ettik. 

Bu görüşlerimizi yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda hukuki gerekçeler ile yeniden 

tekrarlamak istiyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının TMK 10 uncu madde ile görevli 

bölümününce hazırlanan yargılamaya konu teşkil eden iddianamenin başlangıç kısmında 103 

sanığın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren düşürmeye devirmeye iştirak suçundan 765 sayılı 

Türk Ceza Yasasının 64,147,31, 33,40.maddeleri uyarınca cezalandırılmaları isteminde 

bulunulduğu, suç tarihinin başlangıç bölümünde 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 

kurulduğu 8 Temmuz 1996 ve sonrası suç yerinin de Ankara olduğu yer almaktadır. 

İddianamenin 1303’üncü sayfasında başlayan hukuki değerlendirme, 1306’ıncı sayfasında 

başlayan sonuç bölümüne ilişkin görüş dikkate alındığında (…) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 

baskı, tehdit ve yıldırmalar sonucu 18/06/1997 tarihinde istifa etmek zorunda kaldığı ve bu 

suretle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin istifası cebir ve şiddet yoluyla gerçekleştirildiğinden 

165 sayılı Türk Ceza Kanununun 147’inci maddesinde düzenlenen suçun tamamlandığı 

belirtilmiştir. İddianame tarafımızca hazırlanmıştır. Değerlendirmeye göre tamamlanmış bir 

suçun olduğu ve suçun tarihi 18/06/1997 olarak belirtildiği görülmektedir. (…) Ankara 13’üncü 

Ağır Ceza Mahkemesinin tensip zaptı, 18/07/2013 tarihli ara kararın İstanbul 12’inci Ağır Ceza 

Mahkemesinin 19/07/2013 gün ve 2013/472 değişik iş sayılı ve kararı ile gerekçesi iddianamede 

belirtilen hukuki değerlendirme ve sonuç bölümünde geçen ibareler yukarıda belirtilen tespit ve 

gerekçeler doğrultusunda 27/06/2014 tarihinde belirttiğimiz üzere yargılamaya konu suçun 

hükümete karşı suç olduğu ve suç tarihinin 18/06/1997 olduğu düşünülmüştür…”  

 

Gerekçeli kararda Cumhuriyet Savcısı Levent Savaşın suç tarihi ile ilgili 27.06.2014 ve 

6.11.2014 tarihli celselerde verdiği mütalaa da yok sayılmış, Israrla suç tarihinin ne olduğu, 

hükümetin istifa ettiği tarihin suç tarihi olması gerektiği, yüklenmeye çalışılan suçun ani bir suç 

olduğuna dair savunmalarımız ve savcılık mütalaası ile ilgili gerekçeli kararda GEREKÇE 

AÇIKLANMAMIŞTIR.  
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 C.Savcısı Levent Savaş’ın 71.celsedeki mütalasının alıntılan kısmında;  

 

“..Davasız yargılama olmaz ilkesine dayalı düzenleme ile ilgili olarak doktrinde ve Yargıtay 

ceza genel kurul kararlarında iddianamede fiilin yazılı olması yetmeyeceği fiilin suç 

oluşturduğunun isimlendirilmek veya sevk maddesi gösterilmek suretiyle dava edilmesi 

gerektiği, bir olayın açıklanması sırasında başka bir olaydan da söz edilmesinin o olay hakkında 

dava açıldığını göstermeyecektir. İddianame de dava konusu yapılan eylemin bir başka olaya 

dayalı olmadan bağımsız olarak açıklanması gerektiği açılan davanını kapsamı üzerinde 

herhangi bir kuşkunun bulunmaması gerektiği aksi halin savunma hakkının ihlaliyle davasız 

yargılama olmaz ilkesine aykırılık olacağı şeklindedir. Bu düzenleme ayrıca, suçtan zarar gören 

ve mağduru sanığa yüklenen ve cezalandırılması istenen fiil ile değerlendirmede mahkemeye 

yardımcı olacaktır. 

 

“…Hükümet Anayasanın 109 ve devamı maddeleri uyarınca teşekkül eden Bakanlar 

Kurulu'nun oluşturduğu icra organıdır. Osman Yaşar, Hasan Tahsin, Gökçen ve Mustafa Artuç'un 

zorunlu uygulamalı ikinci baskı Türk Ceza Kanunu kitabının altıncı cilt 8854 sayfasında bu suç ile 

Bakanlar Kurulu'nun kendini meydana getiren bakanların şahsından soyutlanmış bir organ 

olarak korunduğu bu nedenle bakanlıkları temsil eden kişilerin varlıklarından ayrı bir varlık 

korunduğundan suçun mağdurunun gerçek kişi olamayağı, buna karşın amacın gerçekleştirmek 

üzere işlenen araç suçların kendilerine karşı işlendiği gerçek kişilerin işlenen bu araç suçların 

mağduru durumundu bulunduğu belirtilmiştir. Yine Ali Parlar ve Muzaffer Hatipoğlu'na ait Türk 

Ceza Kanununun ikinci basım 4195 sayfasında hükümete karşı suçla korunmak istenen hukuksal 

yararın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin anayasal kurallarına uygun bir şekilde görevinin yerine 

getirilmesi imkanının korunması olduğu, yasa koyucunun bu madde hükmü ile Bakanlar Kurulu'nu 

bir bütün halinde korumayı amaçlamıştır. Yine Çetin Arslan, Bahattin Azizağaoğlu'na ait yeni Türk 

Ceza Kanununun şerhinin 1250'inci sayfasında hükümete karşı suçun hukuki konusunun 

hükümetin ortadan kaldırılması veya görevin engellenmesinin önlenmesinin olduğu 

belirlenmektedir. İddiamede 5237 sayılı Ceza Türk Kanunu 7/2 maddesi uyarınca 765 sayılı 

yasanın 147 ve 5237 sayılı yasanın 312 maddesi kapsamında yapılan LH(03.25.40) yasa 

değerlendirilmesi ve eski yasa ile yeni yasa kapsamında suçun oluşumuna yönelik açıklama 

dışında 765 sayılı yasanın 171 5237 sayılı yasanın 316'ıncı maddesinde düzenlenen suç için 

anlaşmak, 765 sayılı yasanın 313 ,314; 5237 sayılı yasanın 220; 4422 sayılı yasa kapsamında 

düzenlenen örgüte dair yine 765 sayılı yasanın 240; 5237 sayılı yasanın 257, 135 ve devamı 

maddelerinde düzenlenen görevi kötüye kullanma, kişisel verileri kaydetme, fişleme ve yayma 

suçlarına ilişkin dava açıldı, zamanaşımına uğradı bu konularla ilgili gerçek veya fikri iştimada 

bulunulduğu veya bileşik suça ilişkin değerlendirmede bulunulduğuna dair bilgi ve açıklamaya 

rastlanılamamıştır.  Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin tensip zabtı 18/07/2013 tarihli ara 

kararın İstanbul 12'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 19/07/2013 gün ve 2013/472 değişik iş sayılı ve 

kararı ile gerekçesi iddianamede belirtilen hukuki değerlendirme ve sonuç bölümünde geçen 

ibareler yukarıda belirtilen tespit ve gerekçeler doğrultusunda 26/06/2014 tarihinde 

belirttiğimiz üzere yargılamaya konu suçun hükümete karşı suç olduğu ve suç tarihinin 

18/6/1997 olduğu düşünülmüştür. …” Demektedir.  
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C.Savcısı Levent Savaş’ın yukarıda örneklenen ve duruşma tutanaklarında tam metni bulunan 

mütalaları ve 86.celsede verdiği son mütalaasından sonra yargı görevinden alınmış olması, 

siyasetin yargıya müdahalesi olarak değerlendirilmektedir.  

 

C.Savcısı Levent Savaş’ın görevden alınması ile ilgili 3.07.2017 tarihinde basında yer alan 

değerlendirme (Odatv.com) aşağıdadır;  

 

   ( https://odatv.com/kritik-davada-mahkeme-baskanindan-sonra-savci-da-gitti-0304171200.html) 

 

              

               

https://odatv.com/kritik-davada-mahkeme-baskanindan-sonra-savci-da-gitti-0304171200.html
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J. MAHKEME HEYETİ  ÜÇ KEZ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR : 

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının TMK 10 uncu madde ile görevli bölümünce hazırlanan 

iddianamenin savcısı FETÖ üyesi Mustafa Bilgili ve duruşma savcısı Kemal Çetin idi.  

 

İddianame 13. Ağır Ceza Mahkemesince (TMK 10.Maddesi ile görevli) 14.06.2012 tarihinde 

kabul edilmiş. İlk duruşması 2.09.2013 tarihinde, Başkan Hakim Tayyar Köksal, üye hakim 

Süleyman Köksaldı, Üye Hakim Hakan Oruç, Üye Hakim Turhan Kök ve yedek üye Hakim 

Kadriye Çatal’dan oluşan mahkeme heyeti ile görülmeye başlanmıştır.  

 

21.02.2014 gün ve 6526 sayılı yasasının 19. maddesi ile Terörle Mücadele Kanununun 10. 

Maddesinin kaldırılması sonucu dosya  Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gelmiş ve mahkeme ilk 

duruşmasını 27.06.2014 tarihinde 66. celsede yapmıştır. Davaya mahkeme heyetinin de 

değişmesi ile;  Başkan Fevzi Şingar, üye Hakim Turan Kök, Hâkim Hasan ÇAVAÇ ve Savcı  Levent 

Savaş ile görülmeye devam edilmiştir.  

 

Mahkeme Başkanı Hakim Fevzi Şingar 4 Şubat 2017 tarihli HSYK Kararnamesi ile görevinden 

alınarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandırılmış, yerine Hakim Mustafa Yiğitsoy 

getirilmiştir. 22 Şubat 2017 tarihli 87.celse ile birlikte dava Mustafa Yiğitsoy Başkanlığında 

görülmeye devam edilmiştir.   

 

Savcı Levent Savaş 86.celsede verdiği mütala ve son katıdığı 87.Celse sonrası bu görevinden 

alınmış ve Basın savcılığına atandırılmış, 23 Mayıs 2017 tarihli 88.celseden itibaren Savcı Mehmet 

Hanifi Yıldırım duruşma savcısı olarak görevlendirilmiştir.  

 

Bu arada; iddianame savcısı Mustafa BİLGİLİ aynı zamanda "Kozmik Oda" soruşturmasındaki  

hukuksuz ve yanlı tutumu nedeniyle hakkında soruşturma açılmış, Şubat 2016'da HSYK tarafından 

görevden uzaklaştırılmış, nihayet 15 Temmuz "ihanet kalkışması" sonucu FETÖ üyeliği 

gerekçesiyle hem savcılıktan ihraç edilmiş hem de hakkında yakalama kararı çıkarılmış, yaklaşık 4 

aylık bir firar döneminden sonra 09 Kasım 2016'da sahte bir kimlikle Ankara'da yakalanmıştır. 

Yardımcısı Kemal ÇETİN de davanın ilerleyen aşamalarında önce başka bir göreve atanmış, 15 

Temmuz kalkışmasından sonra o da HSYK nın 24/08/2016 tarihli kararı ile meslekten ihraç 

edilmiş,tutuklanmış, yargılaması halen tutuksuz olarak devam etmektedir.  Mustafa Bilgili’ye  ise 

görülen  15 Temmuz kalkışması ve FETÖ davalarında;  17 Yıl Ağır Hapis Cezası verilmiştir. 
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Dikkat çeken bir konu  ise; Turhan Kök, Özel Yetkili mahkemelerin kaldırılması ile Ankara 

5.Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde yer almış, 28 Şubat davasını karara bağlamış ve akabinde 

Yargıtay üyeliğine seçilmiştir. 

Dikkat çeken bir konu da; dilekçemizin diğer bölümlerinde belirttiğimiz gibi; FETÖ den 

tutuklu eski yargı mensubu (Başsavcı) Hasan Kaya; yargılandığı davada itirafçı olmuş ve itirafçı 

sıfatı ile verdiği ek ifadesinde, bir kısım yargı mensuplarının ismini vererek FETÖ ile ilişki leri ve 

“Bylock” kullandıkları hakkında itiraflarda bulunmuştur. Bu isimler arasında,  Ankara 5. Ağır Ceza 

Mahkemesi Başkanı Hakim Mustafa Yiğitsoy’da bulunmaktadır.  

 

Özel yetkili savcı Bilgili’nin İddianamesini kabul eden Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesi nin 

(TMK 10 Madde ile özel yetkili)  üye Hakimi Hakan ORUÇ,  FETÖ üyeliği nedeniyle 8 yıl 9 ay hapse 

mahkum edilerek meslekten ihraç edilmiş ve  halen cezaevindedir. Yedek üye Kadriye ÇATAL ise 

FETÖ  iltisakı  nedeniyle  meslekten  ihraç edilmiş, AİHM'e yaptığı başvuru reddedilmiştir. Böylece 

bu şahısların  özel yetkiyi TMK 10. maddeden ziyade, FETÖ den aldığı da anlaşılmıştır. 

 

Sonuçta dava sürecinde mahkeme heyeti 3 kez değişmiş, bir kısım yargı üyesi ise FETÖ 

yargılamalarında ceza almış ve meslekten ihraç edilmiştir.  Davaya bakan Ankara 13.Özel Yetkili 

Ağır Ceza Mahkemesi ile Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesinin Hakim ve Savcılarının görev 

değişikliği çizelgesi aşağıdadır;   

DURUŞMA SAVCISI, MAHKEME BAŞKANI VE ÜYE DEĞİŞİKLİKLERİ 

ANKARA 13. ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ 

CELSE CELSE 
SAYISI 

MHK.BŞK. ÜYELER DURUŞMA 
SAVCISI  

AÇIKLAMALAR 

 
 

1-65 

 
 

65 

Tayyar KÖKSAL   Başka Göreve Atandı 

 Süleyman KÖKSALDI Başka Göreve Atandı 

Hakan ORUÇ FETÖ’DEN TUTUKLU 

(Yd. Üye) 
Kadriye ÇATAL 

FETÖ’DEN İHRAÇ. AİHM’DE 
AÇTIĞI DAVAYI KAYBETTİ. 

 Kemal ÇETİN FETÖ’DEN YARGILAMASI  
DEVAM EDİYOR, MESLEKTEN 

İHRAÇ EDİLDİ 

ANKARA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ 

66-86 20 Fevzi ŞINGAR   Başka Göreve Atandı. 
 (Yandaş Medya algı operasyonu 

ve müşteki avukatları özel 
çabaları ile) 

87-106 19 Mustafa 
YİĞİTSOY 

  Hükmü İmzaladı. Sadece son   
19 Celseye katıldı. 

66-106 41  Turhan KÖK  Hükmü imzaladı. YARGITAYA 
üye seçildi. 

66-106 13  Tuba BÜYÜKŞAHİN  Hükmü imzaladı. 

66-106 12  Hasan ÇAVAŞ  Tuba Büyükşahin ile 25 Celse 
dönüşümlü katıldılar. 

66-87 21   Levent SAVAŞ Başka Göreve Atandı 

88-106 18   M.H.YILDIRIM Son 18 Celseye katıldı ve Esas 
Hakkında Mütaalayı Hazırladı 

Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi Diğer Yedek Üyelerinin Celselere Katılma Durumu 

66,68,
69,71,

72 

5  Ahmet KORKMAZ   
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70,79 2  Türkan MERDİVAN   

73-76 4  Mustafa ÇORUMLU   

67,77,
78,80 

4  Nejat ÖZKAN   

             

K. MEVZUAT DEĞİŞTİRİLEREK LEHE DELİLLERİN İMHA EDİLMESİ İLE CEZA DAVASI 

AÇILMASININ ÖNÜ AÇILMIŞTIR;  

 

1) 1997 yılında Hasan Celal Güzel, Batı Çalışma Grubu‘nun kurulmasına ilişkin bir takım 

suç teşkil etmeyen ve nereden alındığı belli olmayan bir kısım belgeyi öne sürerek Ankara 

DGM’sine başvurmuştur. Ancak, Ankara DGM 1977/77 sayılı kararı ile takipsizlik vermiştir. Daha 

sonra bu karara İstanbul DGM de itiraz edilmiştir. İstanbul DGM de kesinleşmiş takipsizlik kararı 

vermiştir. 

Ana soruşturma başlatılmadan önce, 2010 Anayasa Referandumu ile davanın açılmasına 

yönelik alt yapı şöyle oluşturulmuştur. Öncelikle davanın yeniden açılması ve sunulması gereken 

yeni deliller için İstanbul DGM‘si Başkanı‘nın olur vermesi gerekmekteydi.Başkanın, 

soruşturmanın yeniden açılması için olur vermeyeceği anlaşıldığından usülde bir değişiklik 

yapılarak ‘’Herhangi bir ağır ceza mahkemesi üyesinin olur vermesi ile soruşturma açılır“ 

hükmü getirilmiş, böylece ceza davası açılmasının önü açılmıştır. 

2) Başbakanlığın 14 Aralık 2010 tarihli 13136 sayılı genelgesi ile, açılacak davada 
sanıkların lehinde olabilecek Devlet Arşivlerindeki tüm bilgi ve belgeler imha ettirilmiştir. 

Bu sayede CD 5 ve versiyonları her türlü sahte delilin üretilerek Gnkur Başkanlığına 

yamanması imkanı sağlanmış, ilgisiz bir çok sözde belgenin önüne sahte kapaklar monte edilerek 

davaya delil üretilmiş, FETÖ üyesi Gnkur eski Adli Müşaviri M.Köse ve MGK Genel Sekreteri Vali  

Muammer Türker’in “dolaplarda buldum” “Sayın Başsavcım” gibi ifadeler ile gönderdikleri yazı 

ve özel mektuplar ekinde sözde belgeler ile bir kısım müşteki ve avukatların CD 5 içindeki sözde 

belgelerden ürettikleri fotokopi belgeler dosyaya dahil edilmiş bu sahte delillerin devlet 

arşivlerinden sahteliğinin kesin olarak kanıtlaması engellenmiştir.   

Birinci derece şahit durumundaki dönemin Başbakanı N.Erbakan’ın 27 Şubat 2011 de 

ölümünden sonra da soruşturmanın açılmasına yönelik bir engel de kalmamıştır. Böylece, 

Refahyol Hükümetinin 18 Haziran 1997 de istifa etmesini bir darbe ile ilişkilendirebilmek için 

gerekli hukuki yolun açılabilmesi mümkün olabilmiştir. Nisan 2011 de, bir avukatın talebi üzerine 

soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılmış, savcısı bir kısım üyeleri FETÖ’cü 

olduğu daha sonra anlaşılan 13 ncü Özel Yetkili Mahkeme görevlendirilmiştir. 

Her iki durum da, davanın siyaseten planlandığının ve adil yargılama hakkının da önüne 

geçilerek kotarıldığının en temel karinesidir.   

L. SORUŞTURMA AŞAMASINDA SAVCILIĞIN SÜPHELİLERE YÖNELİK BASKISI, YASAK 

SORGUSU, SAVCILIK VE MAHKEMEDEKİ  BEYANLARI ÜZERİNDEKİ  MANİPÜLASYONLAR;  

 

AİHM’de İlk olarak Teixeira de Castro davasında kabul edilen tuzağa düşürülmenin, en 

başından itibaren ve katiyetle bir kişiyi Adil Yargılanmadan mahrum bırakacağı hüküm altında 
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alınmıştır (§ 39). Mahkeme daha sonra verdiği Ramanauskas kararında (§ 55) tuzağa düşürülme 

kavramını tanımlamıştır. Bu tanıma göre tuzağa düşürülme devlet yetkililerinin, delil temin 

etmek ve kovuşturmayı başlatabilmek amacıyla bir suç faaliyetinin soruşturulması sırasında 

kendilerini edilgen bir tutumla sınırlamadıkları, aksine baskı kurarak, diğer bir durumda 

işlenmeyecek olan suçun işlenmesini kışkırtma açısından etki yaratacak tazyike başvurmalarıdır. 

Mahkeme, Khudobin kararında ayrıca tuzağa düşürülme yoluyla elde edilen tüm delillerin dosya 

dışında tutulmasının (değerlendirmeye alınmamasının) zorunlu olduğuna karar vermiştir (§§ 

133-135).  
 

Tuzağa düşürülmeye ilişkin koruma mutlak mahiyettedir. Dolayısıyla organize suçlar, 

uyuşturucu kaçakçılığı veya kamudaki rüşvetle mücadeleye ilişkin kamu yararı, polis kışkırtması ile 

elde edilen delile dayanılarak verilmiş bir mahkumiyeti haklılaştıramaz (Teixeira de Castro, § 36; 

Ramanauskas, §§ 49-54). 

 

Ulusal hukuk, itiraz, ikrar veya başka bir savunma yoluyla başvurucunun tuzağa düşürülme 

meselesini yargılama sırasında ortaya koyabilmesini temin etmek zorundadır (Ramanauskas, § 

69); ulusal mahkemelerin ispat edilebilir tuzağa düşürülme savunmasının ulusal mevzuat 

kapsamında esaslı bir savunma teşkil edip etmediğini doğrulama veya tuzağa düşürülme yoluyla 

elde edilmiş olan delili dosyaya dahil etmemeye (değerlendirme dışı tutma) ilişkin gerekçeler 

ortaya koyma yetkisine sahip olmaları zorunludur. Ulusal mahkemeler dava dosyasında 

bulunan materyallere dair, tuzağa düşürülme yoluyla elde edilen delilleri dosya dışında 

bırakma amacıyla, dikkatli bir inceleme yapmak zorundadırlar (Khudobin, §§133-135); 
 

Tuzağa düşürülmenin haksız olduğu savunmasını ileri sürmek başvurucuya yüklenen bir 

ödevdir (Khudobin, § 69); sonrasında, başvurucunun iddialarını çürütmek amacıyla ispat yükü 

savcılığa geçmektedir (Ramanauskas, § 70); 

 

Başvurucunun tuzağa düşürülme iddialarının tamamıyla mümkün olmadığını ortaya koymak 

amacıyla savcılık makamından oldukça kuvvetli deliller ortaya koyması beklenmektedir (yüksek 

delil standardı). Ulusal mahkemeler kuşku durumunda açık bir şekilde ortaya konulmamış 

(Ramanauskas, § 70) ama buna karşın başvurucunun ilk bakıştaki (prima facie) durumuyla yeterli 

şekilde desteklendiğinde belirli bir tuzağa düşürülmeyi muhtemelen var sayan çıkarımlar yapmak 

zorundadırlar. Savcılığa yüklenen delil standardının “makul şüphenin ötesi” ile en azından açık ve 

ikna edici delil arasında bir yerde olduğu görülmektedir. 
 

Tuzağa düşürülme meselesine dair ulusal mahkemeler tarafından yapılan incelemenin 

“çelişmeli, titiz, kapsamlı, nihai” olması gerekmektedir. Ulusal mahkemeler tuzağa düşürülme 

savunmasını değerlendirirken, sadece savcılık makamının uhdesinde olan doğrulanmamış bilgiye 

dayanarak sonuca ulaşmamalıdırlar (Baltiņš/Letonya, §§ 63-65). 

 

Savcılık soruşturma aşamasında, bir kısım şüphelilerin (sanıkların), aşağıda detayları ile 

açıklanan ve duruşma tutanaklarında yer aldığı şekilde tuzağa düşürülmek sureti ile, FETÖ savcısı 

tarafından delil üretildiği (elde edildiği diyemiyoruz) sanıklar tarafından ve soruşturma 

sırasında şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan tanıkların celselerde verdiği ifadelerinden anlaşılmıştır.   
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Sanık ve tanıkların mahkemedeki hukuken geçerli beyanları karşısında, AİHM kararlarında yer 

aldığı şekilde, tuzak iddialarını çürütmek amacıyla kuvvetli delillerle ispat yükü savcılığa geçmiş, 

ancak savcılık bu konuda bir şey değil, hiçbir şey yapmamıştır. Mahkeme ise, tuzağa düşürülme 

yönündeki sanık ve tanıkların bu açık beyanları karşısında, çelişmeli, titiz, kapsamlı, nihai 

olması gereken bir inceleme yapmamış, BU SÖZDE BEYANLARA DAYALI DELİLLERİ DOSYA 

DIŞINDA TUTMASI GEREKİRKEN, AKSİNE, BU ŞİKAYETLER VE BEYANLAR HİÇ YAPILMAMIŞ GİBİ 

YOK SAYMIŞ, VE HATTA SANIKLARIN SON SAVUNMALARINI DAHİ YOK SAYIP,  TUZAĞA 

DÜŞÜRÜLEREK ELDE EDİLMİŞ, HATTA EKLEME/ÇIKARMA YAPILMIŞ SAVCILIK İFADELERİNİ 

SANIKLARA İSNAT EDİLEN SUÇA AİT HER DELİL İÇİN DEFALARCA TEKRAR EDEREK KARARINA 

DAYANAK ALMIŞTIR.  

 

TUZAĞA DÜŞÜRME YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN/ÜRETİLEN VE DOSYA DIŞINDA BIRAKILMASI 

GEREKEN DİLEKÇEMİZDE AÇIKLADIĞIMIZ HER BİR BELGE VE SÖZDE DELİLİN HUKUKİ DELİL 

NİTELİĞİ BULUNMAMAKTADIR. Konu ile ilgili hususlar dilekçemizin her bir bölümünde ve 

sanıkların ayrı ayrı kendi dilekçelerinde kapsamlı olarak açıklanmakla birlikte, ana hususlar 

aşağıda açıklanmıştır;  

 

 İddianamede ve gerekçeli kararda; sözde BÇG belgelerini bilgisayarda yazdıkları iddia 

edilen savcılık ifadelerine atıf yaparak CD 5 içindeki  sözde BÇG belgelerinin neredeyse 

tamamına  tanık gösterilen  ancak ne yazdıklarını birebir hatırlamaları zaten mümkün olmayan 

Gnkur Başkanlığında görevli sivil memurlardan  ÖMER ÖZKAN ve SERHAT ALTAY’ın  78.celsede, 

RECEP DURLANIK’ın ise 79. celsede ve huzurda verdikleri ilk ifadelerinde; soruşturma 

aşamasındaki ifadelerinin çarpıtılarak ve “ben yazdım” ben gördüm” “hatırlıyorum” vs. gibi 

savcılık iddiasını destekleyecek ilaveler yapılarak tutanağa geçtiği,  yönlendirme, tehdit ve 

korkutma ile iradeleri dışında CMK m.148’e aykırı ifadelerinin alındığı, dosyaya sanık olarak 

dahil edilmekle  üstü örtülü şekilde tehdit edildikleri,  istendiği şekilde ifade vermeleri halinde 

korunup kollayacağı söylenerek iradelerinin sakatlandığı, savcılık ifadelerinin değiştirildiği, 

mahkemedeki hukuken geçerli  beyanları ile ortaya çıkmıştır. Ancak gerekçeli kararda bu 

kişilerin mahkemedeki bu beyanlarından hiç söz edilmeden, CMK m.148’e aykırı ve manüpile 

edilmiş savcılık ifadeleri, başka hiçbir kaynaktan teyit  edilmemiş, imzasız dijital  sözde belgelere  

şahit gösterilerek  dayanak alınmıştır.  

 
Kaldı ki bu tanıklar, hiçbir belgenin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, hiçbir belge 

içeriğini hatırlamadıklarını da ayrıca mahkemede beyan etmişlerdir. Tanıkların saptırılmış/ilave 

edilmiş savcılık ifadelerinde ki tutarsızlıklar da dahil, bu husus dilekçemizin her belge üzerinde 

yapılan tahrifat ve sahteliğin açıklandığı ilgili maddelerinde incelenmiştir. 

 
Duruşmada net bir şekilde iddia makamı tarafından baskıya maruz kaldığını ve ifadelerinin 

manipüle edildiğini söyleyen tanıklar konusunda mahkeme hiçbir işlem yapmamış, bu tanıklarla 

ilgili ifadeleri yasa dışı delil olarak bile kabul etmemiştir. Durumun mahkeme de ortaya çıkması 

ile sanıklar mahkemeden suç duyurusunda bulunulmasını talep etmiştir. Ancak, bu konuda bir 

karar alması halinde FETÖ mensubu savcıların yasa dışı eylemlerinin tescilleyeceğini düşünen 

mahkeme bilinçli bir eylemsizlik içine girmiştir. 
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 Ayrıca; FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin tarihçe sayfaları ve 7 Nisan 1997 sözde toplantı 

tutanağı da dahil karara dayanak aldığı sözde belgeleri süpheli ve tanıklara göstererek 

"Genelkurmaydan gelen belge", “…tarafından imzalı belge” "Genelkurmayın bildirdiği şekilde", 

“… İsimli sanığın  da doğruluğunu kabul ettiği” gibi sözlerle sanık ve tanıkları sanki bu belgeler 

gerçekmiş gibi ifade vermeye zorladığı tüm tanık ve sanık beyanları ile ortaya çıkmıştır. Belgelerin 

doğru olduğunu ve Genelkurmaydan geldiğini düşünen şüpheli ve tanıklar, BÇG faaliyetleri ve 

sözde belgelerle ilgili  tahmine dayalı doğru olabileceğini söylemişlerdir. Bir veya birkaç kişiden o 

toplantıya katılmış olabilirim sözünü aldıktan sonra, başkaca şüphelilere, "...isimli şüpheli 

katıldığını / bildiğini söyledi, bu da belgesi" diyerek diğer şüphelilerin de ifadelerini sakatlayarak 

sözde belgelerin ve sözde faaliyetlerin  gerçek olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır.  

 

 Av.Hulusi Coşkun’nun müvekkilinin ifadesini alan savcı Mehmet Özgür; şüpheli 

söylemediği halde tutanağa “ Ben bu darbeye her zaman karşıydım. Onlarla birlikte hareket 

etmedim…” şeklinde ifade yazdırmak istemiş, ancak avukatı Hulusi COŞKUN “Müvekkilim size 

böyle bir şey söylemedi.”diyerek müdahale etmek zorunda kalmıştır. Bu yönde savcılık 

manipülasyon girişimleri ile sorgu tutanağı tahrifatlarının oldukça sık yaşandığı sanıkların 

savunmalarında bulunmaktadır.  

 

 Bir başka dikkat çekici olayda ise;  sanık Avukatı Ahmet Alpaslan’ın Mustafa Bilgili’ye 

sorduğu soruya karşılık aldığı cevaptır;  İlk dalgada sorgu hâkimi tarafından adli kontrol tedbiriyle 

serbest bırakılan 5 kişiden 3’ü savcı M. BİLGİLİ’nin itirazı üzerine 15 gün sonra tutuklanmışlardır. 

Tutuklananlardan birinin avukatı Ahmet ALPARSLAN savcı M. BİLGİLİ’ye giderek bu üç kişiye 

neden itiraz ettiğini diğer ikisine ise neden itiraz etmediğini sormuştur. M. BİLGİLİ bu üç kişi 

hakkında elinde bazı deliller olduğunu, diğer iki kişiye ise namaz kılıp oruç tuttuklarını öğrendiği 

için itiraz etmediğini söylemiştir.   

 

 Sanık CENGİZ ÇETİNKAYA’da   05.11.2013 tarihli 30. celsesindeki savunmasında, savcılık 

ifadesindeki manipülasyonu aşağıdaki şekilde açıklamıştır; 

“Savcılık ifademin iddianameye yanlış ve eksik aktarılan kısmına gelince, iddianamede benim 

ile ilgili bölümde, sayfa 1240, sayın Tansu Çiller'in diye başlayan paragrafın ortalarında Savcılık 

ifademde göstermiş olduğunuz dokümanı ben hazırlamadım şeklinde ifade vermeme rağmen 

tutanağa göstermiş olduğunuz dokümanı kendim hazırladığımı düşünmüyorum şeklinde 

yuvarlanarak yazıldığını ve ayrıca iddianameye de yine yanlışlıkla olsa gerek gösterilen 

dokümanın kendisinin hazırladığını düşündüğünü şeklinde olumlu olarak yazılmıştır. Diğer 

ifadelerimin de Savcılık sorgulama tutanağına tam olarak yazılmadığını gördüm.” 

 

 Sanık Arslan Daşdan ve sanık Salih Eryiğit’in, savcılıkta verdikleri ifadelerinin 

değiştirildiğini, ilaveler yapıldığını, başka anlamlar yüklenerek iddianameye dahil edildiğini 

mahkeme huzurunda verdikleri ifadelerinde belgesiyle beyan etmelerine rağmen, sanıkların 

değiştirilip ilaveler yapılarak iddianameye monte edilen ifadeleri sanıklar aleyhine gerekçeli 

kararda mahkumiyetlerine dayanak alınmıştır.  

Sanık ARSLAN DAŞDAN’ın 13. Ağır Ceza Mah.de verdiği ifadesinde, savcının yaptığı çarpıtma 
ve ilaveleri açıkça ifade etmiştir. G.K.s.739-744 de bulunan ifadesinden alıntılar aşağıdadır;   
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“…Genelkurmay'da görev yaptığım altı aylık süre içinde kendi kadro görevimin dışında asla 

başka bir görev yapmadım. (….)  Batı Çalışma Grubu'nu kimlerin kurduğu konusunda hiçbir 

bilgimin olmadığını, bilmediğim konuda kimseye iftira edemeyeceğimi (…..)  Görev 

yapmadığım, duymadığım, görmediğim, bilmediğim bir yerde şunlar çalışıyordu diyerek 

insanlara iftira etmem mümkün mü?  Hal böyleyken Batı Çalışma Grubu'nda Çevik Bir, Çetin 

Doğan, İdris Koralp, Faruk Alpaydın, İsmail Hakkı Önder veya  Hüsnü Dağ, Mustafa Babacan 

çalışıyor demem ne derece akla, mantığa ve ahlâka uygun?” 

 

“Genelkurmay'da az bir süre çalıştım. Batı Çalışma Grubu'nun yapılanma şekliyle ilgili 

bilgim yoktur diye cevap verdim. Ancak, ancak benim bu cevabıma karşılık İFADEMDEN 

GENELKURMAY KELİMESİ ÇIKARILMIŞ,  aynen az bir süre çalıştığım için yapılanma şekliyle ilgili 

bilgim yoktur şeklinde  Savcılık ifade tutanağında yer almıştır. Savcılık ifade tutanağı sayfa 3. 

İddianamede ise BU İFADENİN ÖNÜNE İFADE TUTANAĞINDA DAHİ OLMAYAN, BATI ÇALIŞMA 

GRUBU'NDA KELİMESİ SEHVEN İLAVE EDİLMİŞ ve iddianamede Batı Çalışma Grubu'nda az bir 

süre çalıştığı şeklinde yanlış kanaate varılmıştır.” 

 

“….HÜSNÜ DAĞ VE MUSTAFA BABACAN, KENDİ KADRO GÖREVLERİ GEREĞİ BASIN VE 

GAZETELERİ TAKİP EDİYOR VE GENEL SEKRETER İLE İKİNCİ BAŞKAN'A ARZ EDİYORLARDI, 

ŞEKLİNDE CEVAP VERMİŞTİM.   Sayın başkanım buna karşılık cevabım aynen yukarıda belirttiğim 

gibi Çevik Bir, İdris Koralp, İsmail Hakkı Önder çalışıyordu. Hüsnü Dağ ve Mustafa Babacan basın 

ve gazeteleri takip ediyorlardı. Sonra da o bilgileri Genel Sekreter Erol Özkasnak ve İkinci Başkan 

Çevik Bir'e arz ediyorlardı, şeklinde sehven yanlış yazılmıştır.  Savcılık'taki ifade tutanağı sayfa 3. 

Halbuki Savcılık'taki ifade tutanağının yukarısı dikkatle incelendiğinde sizde de var, bende de var 

efendim. İsmail Hakkı Önder, Hüsnü Dağ,Mustafa Babacan'ın isminin hiç geçmediği görülecektir. 

Bu soruyla ilgili savunmamda ismi geçen kişileri tanımamla ilgili YASAL KADRO GÖREVLERİNİ 

ANLATMAK İSTERKEN BU BEYANLARIM BATI ÇALIŞMA GRUBU İLE İLİŞKİLENDİRİLEREK GENİŞ 

YORUMA GİDİLMİŞTİR……” şeklindedir.  

 

Sanık Arslan Daşdan’ın 13. Ağır Ceza Mah.de verdiği  yukarıdaki ifadesinden de  anlaşılacağı 

gibi, FETÖ üyesi savcı Bilgili, sanıkların savcılık ifadelerini çarpıtmakla kalmamış, ifadelerinde 

dahi bulunmayan kendisinin uydurduğu cümleleri, sanki sanık tarafından beyan edilmiş gibi 

iddianamesine  monte etmiştir.   

 

Mahkeme ise, sanığın savcılık ve mahkemede verdiği ifadelerini dikkate almadan, 

incelemeden, iddianameden kopyalayıp yapıştırmış ve sanıklara suç yüklemiştir. Bu delil 

karartma işlemi en hafifi ile yargı görevini kötüye kullanmaktır.  

 

Sanık SALİH ERYİĞİT’in 13. Ağır Ceza Mah.de verdiği ifadesinde, savcının yaptığı çarpıtmayı 
açıkça ifade etmiştir. G.K.s. 1906-1918de bulunan ifadesinden alıntılar aşağıdadır;   

 

“Şüpheli sıfatı ile 12 Nisan 2012 tarihinde Emniyet'te alınan ifademi Savcılık'ta da aynen 

tekrar etmeme rağmen üzülerek ifade ediyorum ki her iki ifadem arasındaki çelişkilerin 

nedenini ve iddianameye yansıtılma şeklini bir türlü anlayamadım. Kanaatimce bu durumun 

sayın Savcı tarafından sözlerimin sehven farklı yorumlanmasından  kaynaklandığını belirtmek 

istiyorum.” 
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 “…şubede ihtiyaç fazlası personel olmam sebebi ile amirlerim tarafından BÇG'de 

görevlendirildim. Yani o zamanki vasfım vasıfsızlığımdı. Batı çalışma grubu ile ilgili kimse 

benimle özel bir görüşme yapmadığı gibi komuta kademesindeki ÜST DÜZEYDEKİ GÖREVLİLERİ 

GENELKURMAYDA HİÇ GÖRMEDİM .” 

 

“..Genel Kurmay Başkanlığı tarihçesinden alınan toplantı isimleri yer almakta ve bu toplantı 

isimleri içerisinde Batı Çalışma Grubu toplantıları tarihleri ve katılımcılar belirtilmektedir. Bu 

noktada birinci sorum; siz bu Batı Çalışma Grubu toplantılarına katıldınız mı, katıldıysanız 

değişik bir adı altında bu toplantılar yapıldı mı,  

 

Ben bunu ifademde izah ettim, biz Plan Şubeye gidiyorduk, burada bu çalışmaları yapıyorduk, 

yani üst tarafta ne gibi çalışmalar var, ben bunu bilmiyorum ama böyle bir kulağıma çalındı, 

ben Batı Çalışma Grubu bir üst tarafta şeyi varmış diye duydum yani, ama gitmedim, 

BİLMİYORUM, YANİ İSİMLERİ İLGİLİLERİ BİLMİYORUM,”  

 

“Batı çalışma grubu 10 Nisan 1997 tarihinde kurulmuştur. Benim batı çalışma grubunda 

göreve başlamam 1997 mayıs ayının ortalarına doğru olmuştur.” 

 
Sanık SALİH ERYİĞİT’in 13. Ağır C. Mah.de verdiği ifadesinde;  İddianameye monte edilen 

ifadesinin,  savcılıkta verdiği ifade olmadığı, çelişkiler bulunduğu, Batı Çalışma Grubu ile ile ilgili 

kimseyle özel bir görüşme yapmadığı gibi komuta kademesindeki ÜST DÜZEYDEKİ GÖREVLİLERİ 

GENELKURMAYDA HİÇ GÖRMEDİĞİNİ,  BÇG İLE İLGİLİ ÜST DÜZEY İSİMLERİ / İLGİLİLERİ 

BİLMEDİĞİNİ BEYAN ETMİŞTİR.  Ayrıca kendisine gösterilen belgelerden BÇG nin 10 Nisan 1997 

tarihinde kurulduğunu, kendisinin ise MAYIS 1997 ORTALARINDA BÇG DE ÇALIŞMAYA 

BAŞLADIĞINI İFADE ETMİŞTİR.    

 

Yani, sanık iddianameye monte edilmiş çarpıtılmış ifadesinde yer aldığı gibi  “BÇG’nin Çevik 

BİR, Çetin DOĞAN, Kenan DENİZ, Fevzi TÜRKERİ, Erol ÖZKASNAK, İdris KORALP tarafından komuta 

kademesi doğrultusunda Genelkurmay Başkanının bilgisi dahilinde kurulduğu”şeklinde bir bilgiye 

sahip olmadığı ve savcılık ifadesinde böyle bir ifade kullanmadığı, hatta üst düzey ilgilileri hiç 

tanımadığını ve bilmediğini beyan etmiştir. Mayıs 1997 tarihinde, yani BÇG.nin kurulmasından 

bir ay sonra Gnkur.Başkanlığında göreve başlayan sanığın Nisan 1997 tarihinde gerçekleştiği 

ifade edilen bir üst düzey olayı, isim zikrederek bilmesi, şahit olması zaten mümkün değildir.   

 

 Yukarıda belirtilenler sadece örneklerdir. Diğer sanıkların ve şüphelilerin savcılık ifadeleri 

ile mahkemedeki savunmaları üzerinde yapılan kasıtlı manipülasyonlar, her sanığın kendi 

savunması ile dilekçemizin ilgili her bir bölümünde ayrıca açıklanmıştır.  

 

Yukarıda açıklanan hukuk dışı yargısal işlemlerle  FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin ve mahkemenin  

sanıkların savcılık ifadeleri ve mahkemedeki açık beyanları bulunmasına rağmen,  bilerek ve görev 

suçu işleyerek örgüt amaçları doğrultusunda sanıklara suç yüklemek üzere kasıtla 

gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Belgesiyle sabit olan kasıtlı suç isnat etme fiili her durumda 

hukuk dışıdır. 
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Açıklanan bu örnek hususlar sadece adil yargılamayı etkileyen bir eylem olmanın dışında 

davanın her bakımdan siyaseten yönetilmiş bir FETÖ kumpası olarak kurgulandığını da 

açıklamaktadır.  

 

M. DURUŞMA ÇÖZÜM TUTANAKLARI DEĞİŞTİRİLMİŞ, MANİPÜLASYON YAPILMIŞTIR;  

21 Nisan 2016 tarihindeki 84'ncü celsede,  eski başbakanlardan Mesut YILMAZ  tanık sıfatı ile 

mahkemedeki ifadesi sırasında; Müşteki avukatlarından biri  (muhtemel Av.Necip KİBAR) "28 

Şubat döneminde imam hatiplerin orta kısımlarının kapatılması ve üniversitelerde başörtüsü 

yasağı nedeniyle birçok kız öğrencinin okullarına devam edemediği / okulundan çıkarıldığı, 

kamuda başörtülü bayanların çalışmasına izin verilmediği, başörtüsüyle çalışmak isteyenler 

haklarında işlem yapılarak cezalandırıldığı veya görevlerinden uzaklaştırıldığı, dolayısıyla 

binlerce insanın mağdur edildiği" yönünde bir açıklama yapmış, bu açıklamanın ardından, eski 

Başbakan tanık Mesut Yılmaz müşteki avukatına dönerek ve sol eliyle de arkasında oturan  

sanıkları da işaret ederek ;  

"İyi de bunun için niye bu sanıkları suçluyorsunuz? Bunlar asker kişiler... Yasaları askerler 

mi çıkarıyor? Yasaları Meclis çıkarır. Bu söyledikleriniz yasal düzenlemelerle ilgili hususlardır ve 

bunun bir sorumlusu varsa siyasetçiler olarak biziz; askerlere değil bize sormanız 

lazım" şeklinde bir beyanda bulunmuştu. 

ANCAK, (55.HÜKÜMET) BAŞBAKAN TANIK MESUT YILMAZ’IN BU İFADESİ 21 NİSAN 2016 

TARİHLİ 84'NCÜ CELSE ÇÖZÜM TUTANAĞINDA BULUNMAMAKTADIR. Ses kayıtlarından 

çözülemeyen hususlar için zaman belirtilerek yazılan “anlaşılamamıştır” ifadesi de çözüm 

tutanağında bulunmamaktadır. Mahkemedeki beyanların kayda alınmasına rağmen çözüm 

tutanaklarına olduğu gibi aktarılmaması, özellikle lehte delil açısından oldukça önemli ifadelerin 

gizlenmesi, hiç şüphesiz ki adil yargılanma hakkının  ihlali ve delil gizleme eylemidir.  84.Celsenin 

ses ve görüntü kaydı arşivde bulunduğundan, bu hususun mahkemenizce tespiti kolaylıkla 

mümkündür.   

Adil Yargılamayı alenen etkileyen bu konu ile ilgili, çözüm tutanaklarının incelenmesi ve 

sorumlular hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21.Ceza Dairesi 

Başkanlığına sanık avukatları tarafından verilen örnek dilekçe aşağıdadır;   
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Sanık Özkasnak’ın 87.celsede tanığın “Amerikan kongresinin darbeyi önlediği” şeklindeki 

ifadesine itirazını ve akıl dışılığını açıkladığı kısmı, 88. Celse duruşma çözüm tutanağından 

çıkartılmıştır. Ancak duruşmanın ses ve görüntü kaydı arşivde bulunmaktadır. Sanığın beyanının 

88.celse ses ve görüntü kaydından bulunarak duruşma tutanağına dahil edilmesi ve duruşma 

tutanağından beyan çıkartanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ederiz.   
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N. DAVANIN ESAS DELİLİ MİLLİ GÜVENLİK SİYASETİ BELGESİ GİZLENMİŞTİR. 

Mahkeme, sanık avukatlarının talebi üzerine, 18.07.2016 tarihli ve 85. nolu celsede sayılan 

yıllara ait ve davanın esas delili olarak talep edilen Milli Güvenlik Siyaset Belgelerinin CMK 

125.maddesi kapsamında MGK Genel Sekreterliğinden istenmesine karar vermiştir.  

 

MGK Genel Sekreterliği, talep edilen belgeler MGK kararlarıymış gibi, bu kararlara ilişkin bir 

takım ilgisiz idari yargı kararlarına atıf yaparak ve belgenin “yüklenen suçu açıklığa 

kavuşturabilecek nitelikte somut bilgileri içermemekte, soyut ve kişilik dışı niteliği haiz genel 

çerçeveyi çizmektedir” şeklinde “ CMK 125 ve 332nci maddelerine aykırılıkla Anayasanın 117, 

118 ve 4954 sayılı kanunun Milli Güvenlik Siyaseti ve belgesine ilişkin açık hüküm ve tariflerine 

rağmen, gerçek dışı sözde gerekçe ile mahkeme kararını uygulamamıştır.  

 

Ancak mahkeme, delil takdiri yapan, yargısal direktif veren, hukuka ve kanuna açıkça aykırı 

cevaba uyarak ve kendi kararından da dönerek siyasi irade emrindeki idareye boyun eğmiş ve 

davanın esas delili ve Bakanlar Kurulu Kararı olan söz konusu delilleri dosyaya koymamış ve 

delillerin değerlendirilmesi aşamasında tartışılmasını sağlamamış, ısrarlı talepleri 88.celsede 

aldığı 23.05.2017 tarihli kararla reddetmiş bu suretle savunma, delil sunma ve adil yargılanma 

hakkını esastan ve mutlak surette hukuk tanımaz şekilde önlemiştir.  

 

Sayılan tarihlere ait MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGELERİ DAVANIN ESAS DELİLİDİR. Başta 

TSK olmak üzere devlet kurumlarının GÖREV-KADRO-TEŞKİLAT-MALZEME VE BÜTÇESİNİ 

BELİRLEYEN, İÇ VE DIŞ TEHDİDİ SOMUT OLARAK TESPİT EDEN VE MÜCADELE GÖREVİ VEREN, 

ATILI SUÇU ÇÜRÜTEN, BAKANLAR KURULU KARARI OLAN, EN TEMEL, EN SOMUT, EN ÜST DÜZEY 

DEVLET BELGESİDİR. ANCAK BU BELGELER MGK GENEL SEKRETERLİĞİNİN ADİL YARGILAMAYI 

ALENEN ETKİLEYEN HUKUKA AYKIRI VE TUTARSIZ CEVABI İLE MAHKEMEYE GÖNDERİLMEMİŞ, 

DELİL GİZLENMİŞTİR. MAHKEMENİN KARARINA RAĞMEN BELGEYİ GÖNDERMEYENLER HAKKINDA 

YAPILAN SUÇ DUYURUSU MAHKEMECE REDDEDİLMİŞ, MAHKEME KENDİ KARARINI ÇİĞNEYEREK 

VE İDAREYE BOYUN EĞEREK, CELP KARARINI UYGULAMAMIŞTIR. BU BELGE 

DEĞERLENDİRİLMEDEN VERİLECEK HER KARAR HUKUKA AYKIRIDIR, HAK İHLALİDİR VE ADİL 

YARGILAMAYI TEMSİL EDEMEZ.  

 

MGK Genel Sekreterliği, mahkemeninde uyduğu  bu tutarsız, gerçek ve hukuk dışı cevabı 

ile;  

 Milli Güvenlik Siyaset Belgelerinin Bakanlar Kurulu Kararı olduğunu gizleyip, salt MGK 

kararları olduğunu belirterek yalan söylemiştir,  

 Yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte somut bilgileri içermediğini, soyut ve 

kişilik dışı niteliği haiz genel çerçeveyi çizdiğini aksi mevzuata rağmen beyan ederek yalan 

söylemiştir,  

 Anayasadan kaynaklanmayan bir yetki kullanıp kendisini yargı yerine koyarak delil takdiri 

yapmış, mahkemeye direktif vermiştir.  

 CMK ve Yargı kararına uymayarak TCK’nun 257, 277, 204 ve 288 kapsamında suç 

işlemiştir.  

 Delil gizleyerek savunma hakkını engellemiştir.  

 Hukuk ve gerçek dışı işlem ve eylemi ile bilerek ve isteyerek adil yargılamayı etkilemiştir,  
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 Anayasanın hukuk devleti ilkesini ihlal etmiştir.  

 Davanın siyasetin etki ve direktifi ile yürütüldüğünün en somut delilini ortaya koymuştur.  

 

Kaldı ki, MGSB anlamsız tespitte olduğu gibi genel çerçeveyi çizen, ne olduğu belli olmayan, 

soyut kavramlarla öylesine yazılmış, amacı belirsiz devlet belgesi değildir. MGSB, sanıkların, TSK 

nın bütçe ve harekat itiyaçlarını belirlediği, plan ve harekat görevlerinde dayanak aldıkları, dava 

ile ilişkili İrtica tehdidini ve görev verilen icra makamlarını kesin ve somut olarak açıklayan 

belgedir. Bakanlar Kurulu Kararı olan talep edilen bu belgeler ile; İrticanın süregelen bir iç tehdit 

olduğu ve İrtica ile mücadelede TSK ya açık, kesin ve somut görev verildiğinin ortaya 

çıkartılması kesin olarak mümkün iken, bu delil hukuka aykırı olarak gizlenmiştir.  

 

Konu ile ilgili kapsamlı değerlendirme dilekçemizin; “5.D.” “12.” “14.” “16.D.” ve “  20.LLL. 

10).” Maddesinde de açıklanmıştır.  

 

O. ADİL YARGILANMA HAKKI, TÜRK HUKUKU, DEMOKRASİ VE TEMEL HAKLAR, 

İDDİANAME İLE DAHA EN BAŞTAN İHLAL EDİLMİŞTİR;   

İddia makamanındaki FETÖ üyesi Savcı Bilgili,  iddianamenin “6.1.4. Askeri Müdahale 

Kavramı” başlığı altında (s.1295) kendi örgütsel işlem eylem, demokrasi  ve siyasi görüşüne 

hiçte aykırı görmediğimiz biçimde;  “darbe” sözcüğünü, TDK Sözlüğü’nde yer verilen “Bir ülkede 

baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak bir hükümeti istifa ettirme 

veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi” tarifine dayandırmıştır.  

 TDK sözlüğünde “darbe” sözcüğünün “demokratik yollardan yararlanarak bir hükümeti 

istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi” olarak tanımlanması(!) 

2002 yılında yani 1997den 5 yıl sonra eklenmiştir. Saygın ve bilimsel çevrelerce de kabul edilmiş 

“Ancyclopedy Britannica” ve “ Meydan Larousse” gibi ansiklopedi sözlüklere baktığımızda ise TDK 

nun tarifindeki sadece ilk bölümün yer aldığı, 2002 yılında eklenen tanımlamaya hiçbir sözlükte 

yer verilmediği görülmektedir.  

Darbe tanımıyla ilgili olarak en çarpıcı değerlendirme 30 Temmuz 2013 tarihli Sabah 

Gazetesi’nde Nazlı Ilıcak’ın yazısında “Mısır’da neden darbeye darbe demiyorlar? Diye batıya 

kızıyoruz ama bizim Türk Dil Kurumu da “ demokratik yollardan yararlanarak hükümeti istifa 

ettirmeyi” darbe tanımı içine koymuş. Böylece, vatandaşın direnme hakkını kullanarak protesto 

etmesini, darbeye zemin hazırlayan bir eylem gibi göstermiş. Dünyanın hiçbir ansiklopedisinde 

ya da lügatinde böyle bir darbe tarifi mevcut değil.” denilmek suretiyle yapılmıştır.  

Yani yasal ve demokratik yollarla hükümetin değiştirilmesi darbe anlamına gelmemektedir. 

Bu tamamen siyasi bir tanım olup hukukun ilgi alanı dışında kalmaktadır. Bu durum, benzeri 

İkinci Dünya Harbi öncesinde Almanya ve İtalya’da görülen bir yöntemle hükümet olup rejimi 

değiştirmek şeklinde tecelli edebilir ki bunun anlamı  ancak KARŞI DEVRİMDİR. 

Ancak, Türk Hukukunu ve TCK’yı  kendi çarpık demokrasi anlaşıyına uydurma yolunu seçen 

savcı,  başta Sivil Toplum Örgütleri  ve medya olmak üzere,  her kurumun ve her vatandaşın,  bir 

ortağı AYM kararı ile “irticai faaliyetlerin odağı olduğu” tespit edilmiş bir hükümetin anayasal 

düzene aykırı bulduğu faaliyetlerine karşı  gösterdiği her türlü demokratik tepkisini darbe kılıfına 

sokarak suç üretmiştir. Bu iddia ile şekillenen iddianameye aynen katılan ve aynı iddiaları 
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benimseyerek hüküm veren, bir çok kesimi “şerikler” ilan eden  mahkemenin de Türk Hukukuna 

uygun  adil  bir yargılama yaptığı hiçbir biçimde söylenemez. Gerekçeli kararın neredeyse her 

bölümünde bu anlayışa uygun hüküm ve gerekçenin bulunduğu, dilekçemizdeki açık örneklerle 

ortadadır.   

Bu çarpık ve hukuk dışı siyasi bir anlayışa dayalı hiçbir hüküm TÜRK HUKUKUNU, 

ANAYASAL DÜZENİ VE ADALETİ TEMSİL EDEMEZ.   

P. SAVCILIK, İFADEYE ÇAĞIRDIĞI KAMUOYUNUN TANIDIĞI KİŞİLERİ UYDURMA BELGELER 

VE KASITLI İFADELER İLE YANILTARAK MÜŞTEKİ/MAĞDUR YARATMIŞ, MAHKEMEDE VERECEĞİ 

İFADELERİNİ YÖNLENDİRMİŞ, BU YOLLA BASINA YANSIMASINI DA SAĞLAYARAK MAHKEME 

HEYETİ ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURMUŞTUR. 

Bu konu, adil yargılamayı etkileyen bir eylem olmanın dışında,  bu kumpas davasının  stratejik 

bir plan doğrultusunda yürütüldüğü, esas hedefinin ise sahte belgeleri gerçek belgeler gibi sunup 

kamuoyunun tanıdığı kişilerden etkili mağdur yaratarak,  siyasi amaç doğrultusunda propaganda 

yapmalarını sağlamak, kamuoyu oluşturmak,TSK’yı şekillendirme faaliyetlerinde kolaylık 

sağlayarak  şeriata dayalı karşı devrime giden yolda ara hedefleri elde etmek ve alan açmak 

amacına yönelik olarak örgütün yargıdaki militanları tarafından yürütüldüğü, siyasi beklenti 

potansiyeli yüksek bu kişilerin de araç olarak kullanıldığı açıkça anlaşılmaktadır.  

Soruşturma sırasında bilirkişilerce yapılan incelemeler sonucu, sanıklara ait olmadığı kesin 

olarak tespit edilen “DYP liderinin düşürülmesi”, “DYP’nin çökertilmesi”, “DYP liderinin 

sağladığı menfaatler”, gibi ifadeler bulunan, Özel Oturum İle İlgili Görüş ve Öneriler” başlıklı 

Tamer Tatar’ın getirdiği sahte CD 5 içinde bulunan ve sözde toplantıda konuşulanların yazıldığı el 

yazması uydurma belge, FETÖ üyesi Savcı tarafından çok muhtemel dönemin Başbakan Yardımcısı 

Tansu Çiller’i sanıkların aleyhinde ifade vermeye yönlendirme amacıyla dava dosyasına eklenmiş 

ve T.Çiller’e savcılık ifadesi sırasında Genelkurmay Başkanlığının onayladığı gerçek bir belge 

olarak gösterilmiştir.  Sahte belge  aşağıdadır (8.Kls-S: 267-268);  
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Bu husus, Çiller’in FETÖ üyesi eski savcı Bilgili’ye verdiği ifadenin ardından canlı yayında 

yaptığı açıklama ile TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna verdiği ifade tutanağının içeriğinden 

de anlaşılmıştır.  

 

T.Çiller, 2 Ekim 2012 tarihinde 28 Şubat Soruşturmasını yürüten FETÖ üyesi Bilgili’ye mağdur 

ve tanık sıfatı ile ifade vermiş,  İfadesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklama, 3 Ekim 2012 

tarihinde basına yansımıştır. Söz konusu açıklamanın içeriği, T.Çiller’in TBMM Darbeleri 

Araştırma Komisyonu’na verdiği beyanın içeriği ile aynı olduğu ve söz konusu beyan resmi 

tutanağa geçtiği için, doğrudan resmi tutanaktan yaptığımız alıntı aşağıdadır;  

 

 T. Çiller’in  7/11/2012 tarihinde TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna verdiği ifade;  
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Gazetelerden 3 saat sürdüğü anlaşılan T.Çiller’in Savcılık ifadesinin hemen ardından FETÖ 

üyesi eski savcı Bilgili’nin telkinleri doğrultusunda kendisini “28 Şubat’ın gerçek hedefi, 

mağduru” olarak ilan ederken, dayanağının FETÖ üyesi Bilgili’nin gerçek belge olarak sunduğu bu 

el yazması uydurma not olduğu da anlaşılmıştır 

 

Dilekçemizde kapsamlı olarak açıklanmış olmakla birlikte söz konusu belge; 

 

 Tamer Tatar’ın FETÖ üyesi savcıya elden teslim ettiği ifade edilen sahte CD 5 içinde 

bulunan dijital sahte belgedir. 

 Savcının iddia ettiği gibi, Gnkur Başkanlığınca onaylanmış bir belge değildir. 

 El yazısının hiçbir sanığa ait olmadığı bilirkişi incelemesinde tespit edilmiştir, 

 Üzerinde hiçbir isim, imza ya da resmi bir işaret  yoktur.  

 Gnkur Başkanlığı dahil hiçbir kurumda ne kaydı, ne aslı, ne fotokopisi, ne de varlığına 

işaret edecek resmi hiçbir emare bulunamamıştır. 

 

Siyasi ikbal ve hırsı için, Başbakanlığı Erbakan’dan koşulsuz almak ve Refah Partisini sandıkta 

ezmek üzere, MGK kararlarına tam destek verdiğini de açıklayıp, siyasi manevralar planlayarak, 

koalisyondan çekilme tehdidi ile, 31 Aralık 1997 yeni koalisyon protokolü ve 1 Haziran 1997 

tarihinde açıklanan “başbakanlığın devri” ve “erken seçim” kararları ile Erbakan’ı ısrarla istifaya 

zorlayan T.Çiller’i  FETÖ üyesi savcının sahte belgelerle mağdur ilan etmesi,  uzun süredir siyasi bir 

çıkış gösteremeyen Tansu Çiller’in yeni dönemde kendisine yeni kazanımlar ve siyasi ufuklar 

açacak bu sözde mağduriyeti oldukça benimsediği, bu beklenti ve FETÖ üyesi savcının stratejik 

plan doğrultusunda kendisine atfettiği mağduriyet algısına uygun davranışlar sergilediği, 

kamuoyunu devam eden bir dava ile ile ilgili yönlendirmeye başladığı görülmüştür.  

 

Mağdur Tansu Çiller,  FETÖ üyesi savcının sahte belgelerle kurguladığı ve kendisine oldukça 

sevimli geldiği anlaşılan bu hikaye ile birlikte, halen devam eden bir dava hakkında, zaman zaman 

basın açıklaması yaparak  ve siyasi başarısızlığını da TSK ya yamayarak “DARBE” söylemi ile adil 

yargılamayı etkileme eylemlerine katılmıştır. 
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FETÖ üyesi savcının “Gnkur Başkanlığının onaylandığı gerçek belge” şeklinde yalan 

söyleyerek gösterdiği imzasız sahte belgelere, bunun sadece savcının bir iddiası olduğunu ve 

henüz hükmün verilmediğini unutarak,  “savcı gösterdi ise gerçektir” diyerek,  hüküm verilmiş 

gibi, 28 Şubat’ın bir darbe olduğunu, asıl mağdurun kendisi ve DYP olduğunu  fütürsuzca her 

fırsatta açıklayan dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in, o dönemde Emniyet Görevlisi 

B.Orakoğlu’nun  belli bir amaca hizmet edecek şekilde  bunlar “Darbe Belgeleridir” söylemine 

inanmış olmasının da,  hiç şaşırılacak bir durum olmadığını belirtmek gerekir. Mağdur Tansu 

Çiller’in FETÖ üyesi savcının yönlendirmesi ile adil yargılamayı etkilemeye yönelik yaptığı basına 

yansıyan  açıklamalarından örnekler aşağıdadır;   

17 Kasım 2012 tarihli www.sabah.com.tr haber sitesinde yayınlanan haberden alıntı 

aşağıdadır;  

 

(https://www.sabah.com.tr/gundem/2012/11/17/cillerden-28-subat-aciklamasi) 

 

      
 

18 Temmuz 2017 tarihli www.yenişafak.com.tr haber sitesinde yayınlanan haberden alıntı 

aşağıdadır;  

 

(https://www.yenisafak.com/gundem/cillerden-28-subat-ifadesi-parcalamak-lazimdi-parcaladilar-

2758075)  

 

   

http://www.sabah.com.tr/
https://www.sabah.com.tr/gundem/2012/11/17/cillerden-28-subat-aciklamasi
http://www.yenişafak.com.tr/
https://www.yenisafak.com/gundem/cillerden-28-subat-ifadesi-parcalamak-lazimdi-parcaladilar-2758075
https://www.yenisafak.com/gundem/cillerden-28-subat-ifadesi-parcalamak-lazimdi-parcaladilar-2758075
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Müdafi Av. Ümit Kara, Tansu Çillerin tanık olarak dinlendiği, dürüst davranmadığı, bilgisi 

olmadığı için mahkemeyi yanılttığı, tanık olarak dinlenen katılan beyanlarını kabul etmediğimizi, 

katılma talebinin reddi yönündeki talep ve itirazda bulunmuştur. 

 
Bu itiraz 89.celse duruşma tutanağında ve dilekçemizin “Tanık Beyanlarının 

Değerlendirilmesi”  ana başlıklı  “27.Q.22).” maddesinde bulunmaktadır.  Konu ile ilgili itiraz ve 

itiraz içeriğinde hafızaları tazeleyecek  önemli bir konuyu da içeren alıntı aşağıdadır;    

 

 89. celse tutanağı s. 80 Av.Ümit Kara: "Tanık olarak dinlenen katılan beyanlarını kabul 

etmiyoruz mahkemeyi yanıltabilecek olanları düzeltip beyanları tutanağa geçmeyi talep 

ediyoruz. (……) Gelelim hükümetin kurulması aşamasına, hükümetin kurulması aşamasında da 

sayın tanık basın müşavirine derhal beyanda bulun biz irtica ile yanyana görüşemeyiz 

Anavatan partisi kuruyorsa kursun biz koalisyon kurmayız demiştir. Ancak ne zaman ABDULLAH 

GÜL VE ŞEVKET KAZAN HAKKINDA TOFAŞ'IN 600 MİLYON LİRASININ BAŞKA YERDE 

KULLANILMASI, TEDAŞ İHALELERİNE FESAT KARIŞTIRILMASI VE SELÇUK PARSADAN OLAYIYLA 

İLGİLİ 3 TANE MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERMİŞTİR İŞ DEĞİŞTİRMİŞTİR. SAYIN ÇİLLER 

ADETA DÜŞMAN İLAN ETTİĞİ PARTİYE ARTIK YANAŞMAYA BAŞLAMIŞ VE GİZLİ PAZARLIK 

YAPILMIŞ VE BU KONUDA DÜRÜST DAVRANMAMIŞTIR. TANIK MAHKEMEYİ YANILTILMIŞTIR bu 

konuların da tutanağa geçirilmesini talep ediyorum” 

Müdafii Av. Aytekin EROL’da 30.09.2013 tarihli 21. Celsesindeki savunmasında, Tansu 

Çiller’in savcılık ifadesinden sonra “darbe” tanımlamasının yapılmaya başlandığına dikkat 

çekmiştir. Savunmasından alıntı aşağıdadır;  

 

“Son derece ilginç bir tespit ise bugüne kadar kamuoyunda 28 Şubat kavramının bir  askeri 

darbe olarak kabul edilmemiş ve anılmamış olmasıdır. Yani sürekli olarak 28 Şubat olarak veya 

28 Şubat süreci şeklinde anılan bir kavram ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine yazı ve 

yönlendirme yapmakla iştigal eden bir gazetecinin Sayın Tansu Çiller'in savcılıkta ifade 

vermesinden 1 gün sonra adeta bu 3 kaynaktan birisi tarafından tespit edilmiş bir eksikliği 

özellikle gidermek maksadıyla 09 Ekim 2012 tarihinde yazmış olduğu bir yazıda 28 Şubat askeri 

darbesi sorgulanıyor şeklinde başlayarak kullanılmıştır. Toplumumuz 28 Şubat olarak anılan 

süreci bu kadar yönlendirme ve baskıya rağmen bir askeri darbe olarak algılamıyor ve algılamak 
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istemiyor. Tabi bu arada gazete başlıkları verilirken kasti başlıklar değiştirilip insanların ilgi ile 

izlediği bir tank intikali korku ile izledi haline getiriliyor tabi huzurunuzda.” 

Q. SİYASİ PARTİLER, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE GAZETECİLER ÜZERİNDE İDDİANAME VE 

GEREKÇELİ KARARDA YER ALAN GERÇEK DIŞI İDDİALAR, DOSYAYA KOYULAN SÖZDE 

BELGELERLE FETÖ YARGISI KLASİĞİ OLAN BASKI ORTAMI YARATILMIŞ, BU SURETLE YANDAŞ 

BASININ YARGIYI ETKİLEME EYLEMLERİNE VE SİYASİ KAZANCA YOL VERİLMİŞ, ALEYHTE 

KAMUOYU OLUŞTURULMUŞ, BU YOLLA SORUŞTURMA AŞAMASINDAN BAŞLAYARAK ADİL 

YARGILAMAYI ETKİLEME EYLEMLERİ SÜRDÜRÜLMÜŞTÜR.  

 

 Bu kapsamlı eylemler zinciri de, FETÖ üyesi savcının Gnkur Başkanlığınca onaylanmış yalanı 

ile T.Çiller’e  gösterdiği belge ve devamı eylemlerde olduğu gibi,  adil yargılamayı etkilemenin 

ötesinde, ana başlıkta açıklandığı gibi stratejik bir plan doğrultusunda yürütülen bilinçli bir 

eylemdir. Balyoz ve Ergenekon gibi kumpas davalarında bir FETÖ klasiği olarak sıkça görülen,  

karşı siyasi düşünceli aydınları,  siyasi partileri, toplum liderlerini, muhalif basın ve sivil toplum 

örgütlerini, haklarında uydurma belgeler hazırlayarak bir şekilde davaya dahil etme, kasıtla 

üretilen şaibelerle onur ve mesleki saygınlıklarını zedeleme, hukukun üstünlüğünü savunma 

yolundaki gayretlerini baskılama,  taraf olmaya ve savunmaya zorlama, bu yolla kendi stratejik 

planlarına uygun siyasi fikirlerin gelişmesine zemin hazırlama, davaya müşteki üretme, taraftar 

kazanma, hukuksuzluklara sesini yükseltecek olanları “DARBECİ”likle yaftalama, korkutma ve 

gerekirse tutuklama ve bu planı yandaş basın yolu ile aynı yalanla sürdürme eylemi olduğu açıktır.     

 

Bu  eyleme ilişkin FETÖ üyesi savcı, T.Çiller’i  imzasız sahte belgeler ile yönlendirdiği gibi, CHP 

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında üretilen ve Tamer Tatar’ın savcıya teslim ettiği (!) 

iddia edilen sahte CD 5 içinde bulunan hakkında şaibe yaratacak üretilmiş bir sahte belgeyi BÇG 

belgesi şeklinde servis ederek, kamuoyunu manipüle etmiş, 2011 yılı Genel Seçimlerinde 

aleyhinde kullanılmasını sağlamış ve bu yolla hem siyasi kazanç hem de kendi örgütünün stratejik 

planı doğrultusunda, yandaş basın ile birlikte hedefine uygun zemin hazırlama görevini 

gerçekleştirmiştir.    

 

Başlıkta açıklanan amaçla, adil yargılamayı etkileme eyleminde konu olan ve siyasetin 

şekillenmesinde  özellikle siyasetçiler tarafından  sözde “BÇG Fişlemeleri” şeklinde tanımlanarak 

her fırsatta kendi siyasi amaçları doğrultusunda  kullanılan, iddianamede yer almasına rağmen,  

gerekçeli kararda “DELİLLER” KISMINA YAZILMAMIŞ VE MAHKEME HEYETİNCE “DELİL”  OLARAK 

DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR.  

 

Mahkeme heyetince,  BÇG’ye  ait olduğuna dair bir emare bulunmadığından “DELİL” olarak 

değerlendirilmemiş ise de, yandaş ve FETÖ iltisaklı basın tarafından BÇG belgesi olarak tanıtılan 

ve siyasetin çıkar ve mağduriyet malzemesi haline getirilen bu sözde belgeyi, adil yargılamayı 

etkilemesi ve FETÖ kumpası açısından açıklamakta yarar görmekteyiz;  

 

Bu sözde belge;  yandaş ve FETÖ medyasında  “BÇG NİN KILIÇDAROĞLU FİŞLEMESİ” 

şeklinde tanıtılan, bu belgeden üretilmiş sahte CD 5 içinde ve iddianamede “SOSYAL SİGORTALAR 

KURUMU’NDAKİ BÖLÜCÜ VE  MEZHEPÇİ KADROLAŞMA İLE YAPILMAKTA OLAN 

YOLSUZLUKLAR” adı ile yer alan belgedir.  
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 Bu sözde belge 8.klasörün 179-185. sayfaları arasında bulunmakta ve F.Gülen iltisakı nedeni 

ile TSK dan atılan  Tamer Tatar isimli şahsın FETÖ üyesi savcılara elden teslim ettiği iddia edilen 

CD 5 içinde;   

 

“CD5\Bcg\bornova\Hakan\SOSYAL SIGORTALAR KURUMU” (2 sayfa)  

“CD5\Bcg\bornova\Hakan\SOSYAL SIGORTALAR KURUMU-3” (2 sayfa)  

“CD5\Bcg\bornova\SERDAR ALB\SSK'DAKI MEZHEPCI KADROLASMA” (2 sayfa) 

“CD5\Bcg\bornova\SERDAR ALB\ SSK'DAKI MEZHEPCI KADROLASMA(KART)” (2 sayfa) 

 

Adres yolunda  Word belgesi olarak yer almaktadır (sözde belge aşağıda bulunmaktadır). 

 

CHP Genel Başkanı K.Kılıçdaroğlu hakkında BÇG tarafından hazırlandığı iddia edilen, ve 

8.Klasör de (s.179-185) bulunan sözde belge; 

 

 Tamer Tatar’ın FETÖ üyesi savcıya elden teslim ettiği iddia edilen sahte CD 5 içinde 

bulunan dijital sahte belgedir. 

 Başbakanlık Arşivinde bulunan ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığnca hazırlanan 

belgeden ve BÇG belgesi şeklinde 15 Nisan 2008 yılında kapatılan FETÖ cü BUGÜN 

gazetesinde yayınlanan sözde belgeden kısa alıntılar yapılarak üretilen ve sahte CD 5 

içine monte edilmiş 2 sayfalık sahte belgedir.  

 Üzerinde TSK ya (BÇG’ye) ait olduğunu gösterir hiçbir isim, imza, evrak dosya 

numarası gibi resmi bir  işaret  yoktur.  

 Gnkur Başkanlığı dahil hiçbir kurumda Gnkur Başkanlığınca hazırlandığına dair ne 

kaydı, ne aslı, ne fotokopisi, ne de varlığına işaret edecek resmi hiçbir emare 

bulunamamıştır. 

 TSK/Gnkur Başkanlığı evrak arşivinde aslı, fotokopisi, kaydı ya da imha tutanağı 

bulunmamıştır. 

 Hiçbir sanık ya da tanık tarafından teyit edilmemiştir. 

 MY 75-1 TSK Karargah Hizmetleri Yönergesinde tanımlı TSK ya ait hiçbir resmi 

formata uymayan üretilmiş bir kumpas belgesidir.    

 Aksine Başbakanlık ve BUTKK (Merkezi) arşivinde bulunmuş, hükümet tarafından 

resmi olarak sahiplenilmiş, kaynağı siyasi iradenin kontrolünde bulunan Başbakanlık 

Teftiş Kurulunun hazırladığı  kapsamlı rapordan alıntılarla üretilmiş sözde belgedir.  

 

  15 NİSAN 2008 TARİHİNDE F.GÜLEN İLTİSAKLI “BUGÜN” GAZETESİNDE  “BÇG NİN 

KILIÇDAROĞLU FİŞLEMESİ”  MANŞETİ İLE YAYINLANAN BELGE;  

 

Sahte CD 5 içinde bulunan 2 sayfadan ibaret sahte belgenin üretilmesine kaynak olan  daha 

kapsamlı bir başka belge, BÇG ile hiçbir ilişkisi bulunmadığı halde, FETÖ iltisaklısı olduğu 

gerekçesi ile kapatılan “BUGÜN Gazetesi”nde 15 Nisan 2008 tarihinde  “BÇG CHP’li 

Kılıçdaroğlu’nu da fişlemiş” sürmanşeti ile yayınlanmış, bir dizi tazminat ve idari davalara konu 

edilmiş ve Başbakanlık arşivinde bulunan ve  Başbakanlık tarafından basına sızdırıldığı yargı 

kararı ile tespit edilen belge, Başbakanlık tarafından “GİZLİ” kaşesi basılıp tarih ve sayı numarası 

verilerek “kim tarafından oluşturulduğu belli olmayan resmi belge” kapsamında 

K.Kılıçdaroğlu’nun açtığı davada mahkemeye gönderilmiş ve bu güne kadar da siyasete BÇG 
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üzerinden mağdur oluşturma, FETÖ amaçlarına hizmet etme, siyasi hedeflere kamuoyu 

oluşturma, adil yargılamayı etkileme ve özellikle seçimlerde kullanılan siyasi malzeme görevini 

başarı ile (!) yerine getirmiştir. 15 Nisan 2008 tarihli gazetenin kapak sayfası aşağıdadır; 

     

                 
 

FETÖ iltisaklı BUGÜN gazetesinde yayınlanan BÇG belgesi olarak tanıtılan bu belge, 8.klasör 

sayfa 179-185 de bulunan sözde “Sosyal Sigortalar Kurumu’ndaki Bölücü ve Mezhepçi 

Kadrolaşma İle Yapılmakta Olan Yolsuzluklar” isimli belgeden daha kapsamlıdır. BUGÜN 

Gazetesinde yayınlanan  belge, ne sahte CD 5 içinde bulunmuş ne de  başka bir kaynaktan dava 

dosyasına gönderilmemiştir. 2008 YILINDA BUGÜN GAZETESİNDE YAYINLANAN VE  

BAŞBAKANLIKTA BULUNAN BU BELGE,  SAVCILIK VE MAHKEMEYE  BÇG BELGESİ OLARAKTA 

GÖNDERİLMEMİŞTİR.  BÇG İLE HİÇBİR İLİŞKİSİ YOKTUR.   

 

Ancak, Başbakanlık arşivinden sızdırılan ve esasen Teftiş Kurulu Raporundan alıntılar ve 

ilavelerle üretilmiş olan bu belge, 28 Şubat kumpas davasının  psikolojik hazırlık faaliyeti olarak 

FETÖ ve siyasetin malzemesi olarak kullanılmış ve kumpas davasının kamuoyu oluşturma 

aşamasını gerçekleştirmiştir.   
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 15 NİSAN 2008 TARİHİNDE “BUGÜN” GAZETESİNDE  “BÇG NİN KILIÇDAROĞLU FİŞLEMESİ”  

MANŞETİ İLE YAYINLANAN BELGE İLE İLGİLİ YARGISAL İŞLEMLER;   

 

Terör örgütü ve siyasi yandaşlarının TSK ya yamamaya çalıştığı 15 Nisan 2008 tarihinde 

BUGÜN Gazetesinde yayınlanan  belge ile ilgili olarak K.Kılıçdaroğlu gazete aleyhine tazminat 

davası açmıştır.  Ankara 1.İdare Mahkemesi ise, raporun gerçek olup olmadığını tespit etmek 

için Başbakanlığa yazı yazmış,  Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü rapora “GİZLİ” 

damgasını vurarak  tarih, sayı ve evrak numarası ile davanın görüldüğü mahkemeye 

Başbakanlığın resmi kayıtlı evrakı olarak göndermiştir.   

 

Bunun üzerine K.Kılıçdaroğlu “Gizli kalması gereken bilgileri basına sızdırarak kişilik 

haklarını ağır şekilde ihlal ettiği” gerekçesi ile Başbakanlık aleyhine tazminat davası açmıştır. 

Görülen davada Ankara 1.İdare Mahkemesi asıllarının nerede olduğunun ve Başbakanlık 

Uygulamayı Takip ve Değerlendirme Merkezi’ne ne şekilde intikal ettirildiğinin bilinmediğini (!) 

belirterek, davacının iddialarını kanıtlayacak somut bir belge sunmadığı gerekçesiyle davanın 

reddine karar vermiştir. Karar üzerine K.Kılıçdaroğlu’nun avukatı tarafından Danıştay 10 Dairesi 

tarafından yapılan itiraz kabul edilerek, “Kim tarafından düzenlendiği ya da düzenlettirildiği 

belli olmayan ve niteliği gereği gizli kalması gereken raporun basına sızdırılması suretiyle aktif 

siyaset yürüten davacı hakkında birtakım şüphe ve tereddütler uyandırılmış, toplumdaki her birey 

gibi onurlu ve saygın yaşama hakkı ağır bir şekilde zedelenmiştir” gerekçesi ile Başbakanlığın 

K.Kılıçdaroğlu’na tazminat ödemesine karar verilmiştir. 

 

Konu hakkında internet haber sitesinde yayınlanan haberden alıntı aşağıdadır;  

(https://www.evrensel.net/haber/338546/basbakanlik-fislemelerin-sizdirilmasinda-suclu-bulundu) 

 

 

 
 

https://www.evrensel.net/haber/338546/basbakanlik-fislemelerin-sizdirilmasinda-suclu-bulundu
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 1996,1997 ve 1998 YILLARINDA BAŞBAKANLIK OLURU İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 

BAKANLIĞINCA SSK HAKKINDA HAZIRLATILAN  TEFTİŞ KURULU RAPORLARI VE SSK GENEL 

MD.K.KILIÇDAROĞLU’NUN GÖREVDEN ALINMASI ;  

 

1996, 1997 ve 1998 yıllarında dönemin Başbakanlarının onayı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca SSK hakkında (en az) 5 adet rapor hazırlandığı 

anlaşılmaktadır. Kapağından ayrılarak, ilişkisi kopartılarak muhtemel ilavelerle ve kasıtla BÇG 

raporu olarak sunulan bu raporların ya da bu raporlar tahrif edilerek hazırlanan belgenin 1998 

yılında BUGÜN gazetesinde yayınlanan belge olduğu,  bu raporlardan alıntılar yapılarak 2 sayfalık 

sahte bir belge hazırlandığı ve sahte CD  5 içine monte edilip sözde BÇG belgesi olarak davaya 

dahil edildiği de anlaşılmaktadır.  

 

1996 yılında Çalışma Bakanı Mustafa Kul tarafından hazırlatılan SSK raporu;  

 

1998 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Müfettişi Yusuf Aydın tarafından 

hazırlanan  raporda da  atıf yapıldığı gibi, Çalışma Bakanlığının 1996 yılı başında SSK hakkında 

Teftiş Kurulu Başkanlığına rapor hazırlattığı,  raporda  8.Klasörde bulunan 2 sayfalık sözde BÇG 

raporuna monte edilen SSK Kartal Devlet Hastanesi İnşaatında yolsuzluk iddiaları gibi ifadelerin 

de bu raporda yer aldığı anlaşılmaktadır.  
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12.02.1996 tarihli MİLLİYET Gazetesinde  yayınlanan haberden alıntı aşağıdadır;  

 
 

 

                
 

SSK Genel Müdürü K.Kılıçdaroğlu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı RP li Necati Çelik 

tarafından görevinden alınması;  

 

SSK Genel Müdürü K.Kılıçdaroğlu 23 Eylül 1996 tarihinde Refah –Yol hükümeti döneminde 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik tarafından görevinden alınarak Bakanlık Müsteşar 

Muavinliğine atandırılmış, Kılıçdaroğlu’nun açtığı dava sonucu, Danıştay 5. Dairesi tarafından 5 

Şubat 1997 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Kılıçdaroğlu’nun görevden alınması 

döneminde Refah-Yol Hükümeti Çalışma Bakanı Necati Çelik’in Teftiş Kurulu raporlarında 

belirtilen SSK ya Dev-Yol ve Dev-Sol üyelerinin alındığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

kürsüsünden gösterdiği belgelerle açıkladığı da anlaşılmaktadır. Medyaya yansıyan haberlerden 

alıntılar aşağıdadır;  
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Cumhuriyet Gazetesinin 22 Kasım 2016 tarihli cumhuriyet.com.tr haber sitesinde yayınlanan 

haberde;  

 

(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/634081/kilicdaroglunu-sskde-gorevden-alan-bakanin-

kizi-chpye-uye-oluyor.html) 

 

      
 

Gerçek Kocaeli Gazetesinin 27 Aralık 2016 tarihli  gerçekkocaeli.com.tr haber sitesinde 

yayınlanan haberde;  

(http://www.gercekkocaeli.com.tr/HD44914_kizi-necati-celikin-kemiklerini-sizlatti.html) 

 

                       
 

Refah-Yol Hükümeti Bakanı Necati Çelik’in göreve getirdiği Ekrem Önal oluru ile SSK 

Başmüfettişi Mustafa Konuk tarafından hazırlanan 24 Şubat 1997 tarihli rapor;  

 

Danıştay 5. Dairesinin SSK Genel Müdür K.Kılıçdaroğlu’nun Bakan Necati Çelik tarafından 

görevden alınması ile ilgili 5 Şubat 1997 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmesinin hemen 

ardından SSK Genel Müdürü Ekrem Önal’ın “olur”u ile Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa Konuk 

tarafından 24 Şubat 1997’de bir rapor hazırlandığı anlaşılmaktadır. Medyaya yansıyan 24.07.2014 

tarihli haberden alıntı aşağıdadır; .  

 

(https://www.star.com.tr/politika/iste-kilicdaroglunun-unutulan-dosyasi-haber-916843/) 

 

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş Müfettişi İsmet Babür'ün 4 Nisan 1997 tarihli 

raporu; 
 

Refah-Yol Hükümeti Döneminde, Danıştay 5. Dairesinin SSK Genel Müdür K.Kılıçdaroğlu’nun 

Bakan Necati Çelik tarafından görevden alınması ile ilgili 5 Şubat 1997 tarihinde yürütmeyi 

durdurma kararı verilmesinin hemen ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca SSK daki 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/634081/kilicdaroglunu-sskde-gorevden-alan-bakanin-kizi-chpye-uye-oluyor.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/634081/kilicdaroglunu-sskde-gorevden-alan-bakanin-kizi-chpye-uye-oluyor.html
http://www.gercekkocaeli.com.tr/HD44914_kizi-necati-celikin-kemiklerini-sizlatti.html
https://www.star.com.tr/politika/iste-kilicdaroglunun-unutulan-dosyasi-haber-916843/
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personel alımları hakkında  Bakanlık Başmüfettişi İsmet Babür tarafından 4 Nisan 1997 tarihli bir 

rapor hazırlandığı medya yansımıştır. SSK Hakkında söz konusu müfettiş raporlarını TV 

kanallarında açıklayan Melih Gökçek bu açıklamasında;   

 

"Buyurun belgelerle ispat ettim. İşaretlenmiş kaç tane Gündüz, kaç tane Karabulut soyadı 

var. Gündüz annesinin soyadı, Karabulut kendi soyadı”  şeklindeki açıklamasından, müfettiş 

raporlarına K.Kılıçdaroğlunun sayadının “KARABULUT” olduğu şeklinde yansıdığı da 

anlaşılmaktadır. K.Kılıçdaroğlu bu iddialara yanıt vererek soyadının “KARABULUT” olmadığını 

açıklamıştır.   

 

Ancak bu ifade, 8.klasörün 179-185. sayfaları arasında bulunan  “Sosyal Sigortalar 

Kurumu’ndaki Bölücü ve  Mezhepçi Kadrolaşma İle Yapılmakta Olan Yolsuzluklar” başlıklı   2 

sayfalık üretilmiş sözde belgede yer alan  “gerçek soyadı KARABULUT olup, Dersim isyanına 

katılan Kureyşan aşiretindedir” cümlesinin kumpasın kaynağını ve ilişkisi açıklaması bakımından 

önemlidir. Bu ifadenin Müfettiş Raporlarında yer aldığı ve bu raporlardan alıntılarla 8.Klasörde 

bulunan ve gerekçeli kararda delil olarak sayılmayan sözde kumpas belgesine monte edildiği de 

anlaşılmaktadır.  
 

Medyaya yansıyan haber metninden alıntı aşağıdadır;  
 

(https://www.dunyabulteni.net/genel/gokcek-kilicdaroglu-belgelerini-acikladi-h161345.html) 

 

   
 

 
 

1998 yılında Başbakanlık oluru ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami  Çağan direktifi 

ile Teftiş Kurulu Başkanlığınca  hazırlanan SSK raporu;  

 

15 Nisan 2008 tarihinde FETÖ iltisaklı kapatılan BUGÜN gazetesinde 2008 yılında 

yayınlanan sözde BÇG raporu olarak yansıtılan belgenin;   Başbakanlığın 4.09.1997 tarih ve PER: 

8645 sayılı oluru ile 28.06.1998 tarihinde Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Tuncer Dönmez 

https://www.dunyabulteni.net/genel/gokcek-kilicdaroglu-belgelerini-acikladi-h161345.html
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tarafından Müfettiş Yusuf Aydın’a  hazırlatılan ve daha önce yine SSK hakkında hazırlanan  iki 

ayrı  Teftiş Kurulu raporuna da atıf yapan Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu raporundan alıntılarla 

bu rapor tahrif edilerek oluşturulan bir sözde belge olduğu, bu gerçek gizlenerek sözde BÇG 

fişlemeleri şeklinde gazetede yayınlandığı, rapordan alıntılar yapılarak 8 Klasörde bulunan (sayfa 

179-1852)  2 sayfalık kumpas  belgesinin üretildiği ve sahte CD 5 içine monte edilerek, FETÖ 

üyesi savcı Bilgili tarafından sözde BÇG belgesi şeklinde iddianameye dahil edildiği 

anlaşılmaktadır.  

 

Açık kaynaklardan elde edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunun 

28.06.1998 tarihli  SSK raporunun ilk sayfası ve  12.12.2004 tarihinde “Haber7.com” haber 

sitesinde yayınlanan Bakanlık Müfettişi Yusuf Aydın tarafından hazırlanan  Teftiş Kurulu 

Raporundan alıntıları içeren ilgili haberden alıntı aşağıdadır;  

 

                     
 

 

     http://www.haber7.com/gundem/haber/1245729-kilicdaroglu-bunlara-ne-diyecek 

 

 

http://www.haber7.com/gundem/haber/1245729-kilicdaroglu-bunlara-ne-diyecek
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SSK Başmüfettişi Oğuz Tor'un 19 Haziran 2000 tarihli raporu;  

 

SSK Genel Md. K.Kılıçdaroğlu’nun istifasından sonra SSK Baş müfettişi Oğuz Tor tarafından 

SSK Hakkında bir rapor hazırladığı anlaşılmaktadır. Raporda, SSK ya alınan personel hakkında 

"Referans sahiplerinin kimliklerin genel olarak bir eğilimi yansıttığı” tespitinin de yapıldığı 

anlaşılmaktadır.  Medyaya yansıyan haberden alıntı aşağıdadır;  

 

(https://www.dunyabulteni.net/genel/gokcek-kilicdaroglu-belgelerini-acikladi-h161345.html) 

 
“SSK Başmüfettişi Oğuz Tor'un 19 Haziran 2000 tarihli raporuna göre, Kılıçdaroğlu'nun genel müdürlüğü 

döneminde SSK'da yüzlerce kişinin ataması, hukuka aykırı şekilde referansa bağlı olarak yapıldı. Oğuz Tor, raporda 

şu ifadelere yer veriyor: "Referans sahiplerinin kimliklerin genel olarak bir eğilimi yansıttığı, yoğun olarak genel 

müdür ve yardımcılarının da sakat doğan idari işlerin gerçekleşmesinde pay sahibi oldukları tespit ve müşahede 

edilmiştir." 

https://www.dunyabulteni.net/genel/gokcek-kilicdaroglu-belgelerini-acikladi-h161345.html
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 1998 YILINDA ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINCA SSK HAKKINDA 

HAZIRLANAN RAPOR VE 2008 YILINDA BUGÜN GAZETESİNDE YAYINLANAN HABER İLİŞKİSİ;   

 

1998 yılında BUGÜN gazetesinde sözde “BÇG Fişlemeleri” şeklinde tanıtılarak algı yaratılan ve 

üzerinde TSK ya ait olduğuna dair hiçbir resmi, emare bulunmayan sözde raporun,  esasen 1998 

yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunca hazırlanan ve Başbakanlık arşivinde 

bulunan  raporun bağlamından kopartılmış  hali  ya da bu rapor esas alınarak hazırlanmış  /tahrif 

edilmiş bir  kumpas belgesi olduğu, yukarıda açıklanan Teftiş Kurulu Raporunun içeriğinden açıkça 

anlaşılmaktadır.   

 

1998 yılında hazırlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu raporundan 

alıntılarla ve oldukça kısaltılarak üretilmiş olduğu anlaşılan 8.klasörün 179-185. sayfaları 

arasında bulunan  “Sosyal Sigortalar Kurumu’ndaki Bölücü ve  Mezhepçi Kadrolaşma İle 

Yapılmakta Olan Yolsuzluklar” başlıklı   2 sayfalık üretilmiş sözde belgeyi   iddianamesine BÇG 

belgesi olarak monte eden  ne FETÖ üyesi savcı Bilgili,  ne de mahkeme heyeti; 

 

BUGÜN Gazetesinde yayınlanan ve esasen 1998 Teftiş Kurulu raporunun bağlamından 

kopartılmış  hali ya da bundan üretilmiş sözde  raporun, tazminata ve idari davaya konu 

olduğunu, bu konuda Ankara 1.İdare Mahkemesinin ve Danıştay 10 Dairesinin 27 Ekim 2014 ve 4 

Ekim 2017 tarihli kararlarının bulunduğunu, bu kararlarda sözde belgenin BUTKK ve Başbakanlık 

resmi arşivinde yer aldığını, hükümetin tarih, sayı ve gizlilik derecesi vererek resmi işleme 

soktuğunu, mahkeme kararlarında“KİM TARAFINDAN DÜZENLENDİĞİ YA DA DÜZENLETTİRİLDİĞİ 

BELLİ OLMAYAN” tespitinin yapıldığından hiç söz etmemiştir.  Savcılığın ve mahkemenin bu kasıtlı 

eylemsizliği, kumpasın ve davanın herkesce zaten bilinen siyasi boyutunu ortaya koymak için 

oldukça yeterlidir.  

 

Danıştay 10.Dairesinin karar gerekçesinden anlaşılacağı gibi; BUGÜN Gazetesinde 

yayınlanan ve Başbakanlık tarafından  İdare Mahkemesine gönderilen SSK ve K.Kılıçdaroğlu 

hakkında düzenlenen rapor; Başbakanlığın arşivinde bulunan, resmi işlem gören, devletin 

güvenliği ile ilgili gizli kalması gereken Başbakanlığın resmi bir belgesi olup, söz konusu rapor 

sahte olduğu ya da kişileri fişlediği için değil,  Başbakanlığın kamu güvenliğini ilgilendiren gizli 

kalması gereken bir belgesinin basına sızdırılarak anayasal güvence altında bulunan kişi  temel 

hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği gerekçesi ile tazminat ödemesine karar verilmiştir.  SONUÇTA 

BU SÖZDE BELGENİN KAYNAĞI VE SAHİBİ DÖNEMİN SİYASİ İKTİDARIDIR.   

 

SÖZ KONUSU RAPORUN KİME NE ZAMAN HAZIRLATILDIĞINI, BAŞBAKANLIĞIN HANGİ 

GEREKÇE İLE SAHİPLENDİĞİNİ  EN İYİ BİLECEK İKTİDARIN BİZZAT KENDİSİDİR.  ANCAK BU BİLGİ 

VE BELGEYİ BAŞBAKANLIKTAN  VE  DANIŞTAY 10. DAİRESİNİN DAVA DOSYASINDAN  İSTEMEK 

İSE YARGININ GÖREVİDİR. ESASEN BU SÖZDE BELGE İLE  KUMPAS İŞBİRLİĞİ VE SİYASİ 

UZANTILAR HAKKINDA  EMARELER DE ORTAYA ÇIKMAKTADIR.  

 

Ancak, hem AKP iktidarı  hem de K.Kılıçdaroğlu ve avukatı, BUGÜN GAZETESİNDE 

YAYINLANAN  RAPOR ÜZERİNDE VE KAYITLARDA TSK’ YI YA DA BÇG’Yİ İŞARET EDEN TEK BİR 

EMARE OLMADIĞI HALDE, mağduriyet algısı yaratmak ve  siyasi kazanım için mahkeme 

kararlarında dahi sözde belgenin kim tarafından hazırlandığının bilinmediğine,  aksine 
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Başbakanlığa ve “Başbakanlık Uygulamayı Takip Merkezine” ait olduğuna işaret edilmesine 

rağmen,  kendi  kişi haklarını ve siyasi hedeflerini korumak  adına,   belgesiz dayanaksız, en az 

kendileri kadar saygın olan ve  saygın olma hakkına sahip olan başka kişilerin kişilik haklarına 

kolaylıkla saldırmakta hiçbir beis görmemiş, sözde belgeyi  siyasi hedeflerine en uygun düşen 

BÇG ye yamamayı tercih ederek adil yargılanma hakkını tereddütsüz ihlal etmişlerdir.  

 

 İDDİANAMEDE VE 8.KLASÖRDE YER ALAN, “SOSYAL SİGORTALAR KURUMU’NDAKİ 

BÖLÜCÜ VE  MEZHEPÇİ KADROLAŞMA İLE YAPILMAKTA OLAN YOLSUZLUKLAR” BAŞLIKLI   2 

SAYFALIK SAHTE BELGE;   

İddianamede (s.571); “3.43.“GİZLİ” İbareli SOSYAL SİGORTALAR KURUMU’NDAKİ BÖLÜCÜ VE  

MEZHEPÇİ KADROLAŞMA İLE YAPILMAKTA OLAN YOLSUZLUKLAR (8.Kls S:179 – 185)” başlığı 

altında yer alan İki sayfalık sözde belge gerekçeli kararda DELİL OLARAK KABUL EDİLMEMİŞ 

olmakla birlikte, 8.Klasörde bulunan bu kumpas belgesinin, 1996 ve 1998 yılı Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığınıca Teftiş Kurulu Başkanlığına hazırlattığı SSK raporlarından ve  Başbakanlık 

arşivinde bulunan, FETÖ cü BUGÜN Gazetesinde yayınlanan sözde rapordan kısa alıntılarla 

oluşturulmuş açık bir kumpas belgesi olduğu tereddütsüz olarak anlaşılmaktadır.  2008 yılında 

FETÖ cü BUGÜN Gazetesinde yayınlanan sözde BÇG raporu ile de AYNI DEĞİLDİR  

Tamer Tatar’ın FETÖ üyesi Savcıya elden teslim ettiği iddia edilen sahte CD 5 içinde 

bulunan sahte belge aşağıdadır;  
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Belgenin amaç ve içeriğine geçmeden önce, belgenin şekil unsuru açısından TSK ya ait 

olmadığını gösteren birkaç konuyu açıklamakta yarar görülmektedir.  

MY 75-1 TSK Karargah Hizmetleri Yönergesinde;  1.Konu, 2. Açıklama, A. Genel, B. İnceleme, 

3.Sonuç şeklinde  tanımlı hiçbir resmi format yoktur.  Karargah çalışmalarında kullanılan tüm 

yazım formatlarında; Hangi Format olduğu evrakın en başına “ANDIÇ”, “KARAGAH İÇİ MÜTALA 

KAĞIDI”, “BİLGİ NOTU” vs. şeklinde formatın ve kapsamının ne olduğu mutlaka belirtilir.  

Bu tanımlamadan sonra; 

DOSYA NO ;          TARİH : 

KONU :  

KİMDEN ; 

KİME   : 

 

EVRAKIN NİTELİĞİNE GÖRE İÇERİK BÖLÜMLERİ 

“HAZIRLAYAN İMZA BLOĞU” ve “ONAY” Blokları bulunur. 
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Bunları kapsamayan hiçbir evrak işleme sokulmaz ve resmi nitelik taşımaz. BU SAHTE 

BELGE BU FORMATA AYKIRIDIR.  

Bu sözde BÇG  belgesinde en dikkat çeken hususlardan birisi ise;   “3.SONUÇ” kısmında 

yapılan anlamsız tekliftir. Teklifte;  “Bu araştırmanın ilgili Bakanlıkça ya da Başbakanlıkça 

yapılması kurulun takdirindedir.” Denmektedir. Yani kurul (hangi kurulsa!) bu araştırmanın kim 

tarafından yapılacağına karar verecek, verdiği karara göre de Başbakanlığa ya da uygun 

göreceği Bakanlığa direktif  verecektir.  Bu saçmalığı  TSK tarafından hazırlanmış gerçek belge 

olarak kabul edip iddianameye monte etmek  için özel bir amaç ve yetenek gerektiği açıktır. Bu 

saçmalık görülmüş olacak ki, bu sözde belge gerekçeli kararda DELİL OLARAK KABUL 

EDİLMEMİŞTİR.  

Ayrıca; hiçbir TSK evrakında fıkra harfleri, madde numaraları ile aynı sütünda bulunamaz. 

Fıkra harfleri sahte belgede olduğu gibi “A.”,”B.” şeklinde büyük harfle değil, “a.”,”b” şeklinde 

küçük harf ile yazılır ve madde numarasının hizasından bir tab girinti ile başlar. (MY 75-1 TSK 

Karargah Hizmetleri Yönergesi sayfa 4-31)   

 

Yazılarda; Madde, fıkra, bend, küçük bent, kısım, küçük kısım vs. rakam ve harfleri kullanılır. 

Sahte belgede olduğu gibi hiç yerde “TİRE” ( - ) işareti ile maddeleme yapılamaz. Ayrıca, daha 

çok  FETÖ üyesi yargı üyelerinin aşina olduğu adliye evraklarında görülen neredeyse sayfa 

ortasına gelen paragraf girintisi kullanılamaz. Tarih yazılmamış,  imzasız  hiçbir evrak işleme 

konulamaz. Belgenin TSK açısından sahteliği ile ilgili daha bir çok husus bulunmakla birlikte bu 

kadarını yeterli görmekteyiz.  

 

Şeri düzen  özentili stratejik planın bir parçası olan bu eylemde esas amacın, bu sözde belge 

de yer alan TSK ya yamanmaya çalışılan uydurma iddiaları, belgesiz dayanaksız doğrudan ileri 

sürmek şüphesiz ki suç teşkil edeceğinden, en uygun ortam olarak devam eden bir kumpas 

davasının sanıklarına yamayarak,  “……yapmışlar”, “……etmişler”,  şeklinde  manivela kullanmak 

sureti ile dile getirme ortamını yaratmak  olduğundan hiçbir şüphe yoktur. Belge içindeki iddialara 

bakıldığında esasen TSK’nın değil, siyasetin  kullandığı konu ve malzeme olduğu da zaten 

anlaşılmaktadır. Gündeme geldiği tarihteki siyasi atmosferde, siyasi malzeme yapılan PKK ve 

Alevilik unsurlarının da özellikle eklenerek, siyasi kazanç temin edilmeye çalışıldığı da gözden 

kaçmamaktadır.   

 

Türk Silahlı Kuvvetleri  tarihi boyunca “MEZHEP” ve “YOLSUZLUK” üzerinden hiçbir evrak 

belge ya da söylem geliştirmemiş, taraf olmamış, hiçbir resmi açıklamasında ve evrakında konu 

etmemiştir. İçeriğindeki TSK açısından anlamsız tespit ve değerlendirmelerle ilgili olarak;  

 

TSK ya “MEZHEP” üzerinden resmi kayıtlara yansıyan ilk saldırı 1997 yılında Hasan Celal Güzel 

tarafından BÇG hakkında savcılığa yapılan suç duyurusunda, şikayet dilekçesine eklediği tamamen 

uydurma olan “TSK’daki  Mezhepçi Yapılanma” başlıklı sahte belgedir.  

 

Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, şikayet dilekçesinde ekli 

diğer 5 belge ile birlikte bu belge ile ilgili olarak, 29 Temmuz 1997 tarih 1997/285 Hz. sayılı 

yazısına cevaben, Gnkur.Bşk.lığının 29 Temmuz 1997 tarih ve 955 ara numaralı yazıda (G.K.s. 

2955, Kls.250) özetle;  
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“İlgi yazı ekinde gönderilen belgelerin incelendiği, bu belgelerin İrtica tehdit 

değerlendirmesine esas olacak, irticai faaliyetlerin tespitine ilişkin “Gizli” gizlilik dereceli ve kişiye 

özel gerçek belgeler olduğu, Belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi yapmak üzere 

Kur.Kd.Bnb.Erdoğan Alparslan’ın görevlendirildiği, “TSK’deki Mezhepci Yapılanma” başlıklı 

dokümanın TSK’lerince hazırlanmadığını, bu dokümanın gerçek dışı, uydurma, Türk Silahlı 

Kuvvetlerini bölmeye ve karalamaya yönelik olduğunun tespit edildiği bildirilmiştir.”  

 

 Şeklinde cevap verilerek bu belgenin sahte olduğu tespit edilmiş ve sahte belgede yer alan  

şemaların da sahte olduğu teyit edilmiştir.  Ancak, KYOK un  hukuka aykırı olarak kaldırılmasına 

da gerekçe olan 1997 yılına ait bu sahte belge ile CHP Genel Başkanı K.Kılıçdaroğlu hakkında 

hazırlanan kumpas belgesi arasında, bu yönden de bir kumpas ilişkisi vardır.  

 

28 Şubat davası sürecinde, Hasan Celal GÜZEL tarafından mezhepçi yapılanma içerisinde 

ismi Alevi olarak sayılan, aslında  sünni ve muhafazakâr bir aileden gelen bir emekli subay, 

Hasan Celal GÜZEL’in tanık olarak ifade verdiği ancak bu belge üzerinde hiç konuşulmamış olması 

nedeniyle söz almak istediğinde kendisi azarlanarak bilgi ve görgüsüne başvurulmamıştır.  

 

Sözde Raporun  “3.SONUÇ” kısmında yapılan teklifte;  “Bu araştırmanın ilgili Bakanlıkça ya 

da Başbakanlıkça yapılması kurulun takdirindedir.” CÜMLESİNDEKİ “KURUL” İFADESİNDEN VE 

TEKLİF İÇERİĞİNDEN,  ANKARA 1.İDARE MAHKEMESİNİN KARARINDA YER ALAN “BAŞBAKANLIK 

UYGULAMAYI TAKİP VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ’NE NE ŞEKİLDE İNTİKAL ETTİRİLDİĞİNİN 

BİLİNMEDİĞİ” İFADESİNDEN, SÖZDE RAPORDA YER ALAN  SÖZ KONUSU KURULUN TEFTİŞ 

KURULU YA DA BAŞBAKANLIK UYGULAMAYI TAKİP VE KOORDİNASYON KURULU OLDUĞUNU 

SÖYLEMEK MÜMKÜNDÜR.   

Gnkur Başkanlığınca Başbakanlığa ya da herhangi bir kuruma kurumsal başlığı  

bulunmayan, isimsiz, imzasız  hiç bir belge gönderilmemiştir. Bu yönde tek bir örnek yoktur. Bu 

sözde belgenin Başbakanlık direktifi ile  hazırlanan,  Başbakanlığa sunulan ve işlem için onay 

istenen bir rapordan alıntı ile üretildiği de anlaşılmaktadır.   

 ÇALIŞMA SOSYAL GÜVENLİK  BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI, SSK TEFTİŞ 

KURULU RAPORLARI VE İDDİANAMEDE YER ALAN SÖZDE BÇG BELGESİ;   

 

Açık kaynaklardan ulaşılabilen bilgilere göre SSK hakkında;  1996 yılında Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Mustafa Kul tarafından hazırlatılan SSK raporu, Refah-Yol Hükümeti Bakanı 

Necati Çelik’in göreve getirdiği Ekrem Önal oluru ile SSK Başmüfettişi Mustafa Konuk tarafından 

hazırlanan 24 Şubat 1997 tarihli rapor,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş Müfettişi İsmet 

Babür'ün 4 Nisan 1997 tarihli raporu, Başbakanlık oluru ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Nami  Çağan direktifi ile Teftiş Kurulu Başkanı Tuncer Dönmez tarafından Bakanlık  Müfettişi 

Yusuf Aydın’a hazırlattırılan 28 Mayıs 1998 tarihli  rapor, SSK Başmüfettişi Oğuz Tor'un 19 

Haziran 2000 tarihli raporunun bulunduğu görülmektedir. 
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Bu raporlarda 1993 yılından itibaren bilgilere yer verilerek özetle;  SSK Kartal Devlet 

Hastanesi İnşaatında yolsuzluk iddiaları gibi arsa ve inşaat ihalelerinde yapıldığı iddia edilen 

usülsüzlükler, SSK ya personel alımlarında kayırma yapıldığı,  personel hakkında "Referans 

sahiplerinin kimliklerin genel olarak bir eğilimi yansıttığı”, K.Kılıçdaroğlu’nun gerçek soyadının 

“KARABULUT” ve annesinin soyadının “GÜNDÜZ” olduğu, ismen sayılan 22 SSK Personeli 

hakkında PKK, Dev-Yol, TİKP gibi terör örgütlerine üye oldukları, örgüt amaçları doğrultusunda 

faaliyette bulunduklarına ve yargı kararlarına işaret edilerek bu kapsamda inceleme yapıldığı, 

Dev-Yol, Dev-Sol üyelerinin SSK ya alındığı,  176 SSK personeli hakkında inceleme yapıldığı 

(28.06.1998 tarihli Tuncer Dönmez raporu) gibi tespitlerin bulunduğu görülmektedir.   

 

Raporlarda bulunan bu ifadelerden alıntılar ve üretilen cümleler 8. Klasör de bulunan ve 

1998 yılına ait ifadelerinde bulunduğu sözde  “Sosyal Sigortalar Kurumu’ndaki Bölücü ve  

Mezhepçi Kadrolaşma İle Yapılmakta Olan Yolsuzluklar” başlıklı   2 sayfalık üretilmiş sözde BÇG 

belgesi ve sözde EKİ olan SSK personel listesine monte edilmiştir. 1996 yılından bu yana 

Başbakanlık oluru ile oldukça fazla sayıda ve ısrarla hazırlanan Bakanlık ve SSK raporlarında sıkça 

yer alan bu iddialar ve hakkında inceleme yapılarak raporlarda ismen sayılan kişiler hakkında TSK 

nın 1998 yılında yani  Başbakanlık, Bakanlık ve SSK nın zaten üzerinde inceleme yaptığı konularla 

ilgili, TSK nın hiç de ilgili olmadığı bir konuda  “İDDİA”şeklinde sanki ilk kez duyulmuş gibi sözde 

rapor hazırlamış olmasına inandırılmaya çalışılması da ayrıca   abestir, akıl dışıdır. 

 

Gerekçeli kararda, 2 sayfalık ana rapor DELİL SAYILMAMASINA RAĞMEN, hayret uyandıracak 

şekilde raporun EK’İ olduğu halde gerekçeli kararda DELİL SAYILAN sözde SSK Personeli 

Fişlemeleri şeklindeki 3 sayfalık belgenin, esasen kimin kumpası olduğu, içerik ve fonksiyonu 

itibari ile hangi siyasi amaca hizmet ettiği değerlendirildiğinde kumpasın ayak izini bulmak 

oldukça mümkündür.  

   

 15 NİSAN 2008 TARİHLİ BUGÜN GAZETESİNDE YAYINLANAN SÖZDE BÇG RAPORU VE  

İDDİANAMEDE YER ALAN SÖZDE BÇG BELGESİ;   

 

FETÖ iltisaklı kapatılan BUGÜN gazetesinde 15 Nisan 2008 tarihinde “BÇG NİN 

KILIÇDAROĞLU FİŞLEMESİ”  başlıklı yalanı ile yayınlanan sözde BÇG raporu ile FETÖ cü savcı 

Bilgili’nin iddianameye monte ettiği 8.klasörün 179-185. sayfaları arasında bulunan “Sosyal 

Sigortalar Kurumu’ndaki Bölücü ve  Mezhepçi Kadrolaşma İle Yapılmakta Olan Yolsuzluklar” 

başlıklı  2 sayfalık üretilmiş sözde belge BİREBİR AYNI DEĞİLDİR.     

 

BUGÜN Gazetesinde yer alan ve K.Kılıçdaroğlu’nun da “28 Şubat Mağduruyum” söylemine 

konu olan ve siyaset malzemesi yapılan sözde BÇG raporu DAVA DOSYASINDA 

BULUNMAMAKTADIR. BUGÜN Gazetesinde yayınlanan ve Başbakanlık arşivinde de “kim 

tarafından hazırlandığı bilinmeyen” belge olarak tanıtılan  ve BÇG belgesi olarak algı yaratılan 

belge ile   iddianamede yer alan sözde belge iddia edildiği gibi  BÇG belgesi olmuş olsaydı,  en 

azından BİREBİR AYNI OLMALARI GEREKİRDİ. Bu iki sözde belgenin de belli siyasi ve stratejik bir 

plan doğrultusunda hazırlandığı bu yönü ile de anlaşılmaktadır.  İki sözde belge arasındaki en 

önemli fark sonuç kısmıdır. 
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BUGÜN Gazetesinde yayınlanan sözde BÇG belgesinin sonuç kısmı;  

 

“Uğruna binlerce şehit verdiğimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan irtcai 

faaliyetlere benzer yakın tehlike arz eden Kürtçülük ve mezhepçilik faaliyetlerini alenen sürdüren 

Kılıçdaroğlu’nun faaliyetleri için tedbir alınmalıdır”  Şeklindedir. 

 

Oysa ki iddianameye monte edilen ve 8.klasörün 179-185. sayfaları arasında bulunan  

sözde BÇG belgesinin sonuç kısmı ise;  

 

“Ülkemizin en önemli Sosyal Güvenlik Kurumunda bir numaralı yönetici olan Genel Müdürün 

özellikle mezhepçilik ve Kürtçülük faaliyetleri içinde olduğu iddiaların araştırılmaya değer 

nitelikte ve kıymette olduğu,  Bu araştırmanın ilgili Bakanlıkça veya Başbakanlıkça yapılması 

kurulun takdirindedir.” Şeklindedir.  

 

Bu sözde belgeler FETÖ üyeleri ve işbirlikçileri tarafından zamana ve siyasi ihtiyaca göre   

2008 yılı Bakanlık Teftiş Kurulu raporundan üretilerek hazırlanmış kumpas belgeleri olduğu açık  

olmakla birlikte,  BİREBİR AYNI OLMASI GEREKTİĞİ HALDE BİREBİR AYNI OLMAYAN  VE AYNI 

SONUÇLA BİTMEYEN bu iki belgenin  BÇG ile hiçbir iişkisi bulunmadığı gibi, FETÖ savcısı Bilgili’nin 

iddianameye monte ettiği “Sosyal Sigortalar Kurumu’ndaki Bölücü ve  Mezhepçi Kadrolaşma İle 

Yapılmakta Olan Yolsuzluklar” başlıklı 2 sayfalık üretilmiş sözde belgedeki bu bariz kumpas 

ilişkisini açıkça ortaya koyacak olan bu hususların varlığı,  gerekçeli kararda NEDEN DELİL OLARAK 

KABUL EDİLMEDİĞİNİN GEREKÇESİNİ DE OLUŞTURDUĞUNU SÖYLEMEK  MÜMKÜNDÜR.    

 

Ancak, bu sözde belgeler Ergenekon kumpas davasında yer alan  “AKP VE F.GÜLEN’İ BİTİRME 

PLANI” olarak bilinen  sözde “İRTİCA İLE MÜCADE PLANI”nda olduğu gibi, esasen siyasi subliminal 

mesaj taşıması ve bu yolla CHP Genel Başkanı K.Kılıçdaroğlu’nun“MEZHEPÇİLİK VE KÜRTÇÜLÜK” 

faaliyeti içinde olduğu  mesajını vererek,  bu yönde siyasi algı oluşturması  açısından da, siyasi 

bir kumpas olarak dikkat çekicidir.  BU BELGELER HER YÖNÜ İLE FETÖ VE İŞBİRLİKÇİLERİNİN 

ÜRETTİĞİ KUMPAS BELGELERİDİR.  

 

 GEREKÇELİ KARARDA DELİL  OLARAK GÖSTERİLMEYEN  2 SAYFALIK SÖZDE RAPORUN 

EKİ OLAN, ANCAK TAM BİR ÇELİŞKİ İLE  DELİL OLARAK GÖSTERİLEN  29  SSK PERSONELİNİN 

İSMİNİN  YER ALDIĞI 3 SAYFALIK SÖZDE  LİSTE;  

Bu sözde belge gerekçeli kararda “DELİLLER” kısmında   “(33). GENELKURMAY ANTETLİ CD 

DEN ELDE EDİLEN BELGELER (9.KLASÖR)” başlığı altında sayfa 3224 de; “SSK GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ BÖLÜCÜ KADROLAŞMA, (27.Kls. S:256-258) başlıklı, gizli, 3 sayfadan 

oluşan belgede özetle; o tarihte SSK Genel Müdürü olan Kemal KILIÇDAROĞLU ilk sırada olmak 

üzere 29 SSK personelinin adı, soyadı, görevi ve takip edilerek fişlendiğine dair belge,” şeklinde 

tanımlanmıştır. 

2 SAYFALIK ANA RAPOR GEREKÇELİ KARARDA DELİL OLARAK SAYILMADIĞI HALDE,  sözde 

raporun EKİ OLARAK “BÇG FİŞLEMELERİ” şeklinde 27.Kls. :256-258. sayfalarında iddianameye 

ve gerekçeli karara delil olarak monte edilen sözde listeden alıntı aşağıdadır;  
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Başbakanlığın 4.09.1997 tarih ve PER: 8645 sayılı oluru ile 28.06.1998 tarihinde Bakanlık 

Teftiş Kurulu Başkanı Tuncer Dönmez tarafından Müfettiş Yusuf Aydın’a  hazırlatılan rapordan 

alıntı aşağıdadır;  

     

8.Klasörde yer alan ve gerekçeli kararda, DELİL OLARAK SAYILMADIĞI HALDE,  sözde 

rapordan ayrılarak  27.klasöre sözde 2 sayfalık raporun EKİ olarak koyularak, sözde “BÇG SSK 

FİŞLEMELERİ” şeklinde tanıtılıp DELİL SAYILAN kumpas listesindeki isimler ile, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığının Teftiş Kurulu Raporunda yer alan isim listesi BİREBİR AYNIDIR. Bu 

kumpas listesinin Teftiş Kurulu listesindeki isimler kullanılarak oluşturuluğu görülmektedir. 

27.Klasörde bulunan sözde fişleme listesine CHP Genel Başkanı K.Kılıçdaroğlu dahil 7 kişi daha 

eklenerek bu kumpas belgesi hazırlanmış ve 27.Klasöre monte edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.  

27.Klasördeki sözde listede “İzzetin ENDAKÇI”nın soyadının “KUNDAKÇI” şeklinde yanlış 

yazıldığı da görülmektedir.  Her kumpas belgesinde parmak izini bırakan FETÖ nün bu kumpas 

listesi üzerinde, BÇG yi işaret edecek hiçbir emare de yoktur.  

 

 YUKARIDA AÇIKLANAN KUMPAS BELGELERİ KULLANILARAK ADİL YARGILAMAYI 

ETKİLEME EYLEM VE SÖYLEMLERİ;  

 

Başbakanlıktan sızdırılarak 2008 yılında Bugün Gazetesinde yayınlanan belge ile  FETÖ 

üyesi savcıların iddianameye monte ederek 28 Şubat davasının soruşturma aşamasında 

stratejik bir plan ve amaç doğrultusunda sızdırdığı, içinde sayısız Bakanlık ve Teftiş Kurulu 

raporlarından alıntılar bulunan bu sözde belge sonuç olarak,  CHP Genel Başkanı tarafından, 

siyasi atmosferin ve inanç hassasiyetinin de baskısı ile sözde belgelerin sahte olma ihtimalini de 

göz ardı ederek “BÇG ve 28 Şubat Mağduruyum” şeklinde, açıklamalarda bulunmasına, sözde 

belgeleri hükümet üyelerinin ve FETÖ yandaşı basının baskısı ile BÇG ye mal etmesine, taraf 

olmasına bir gerekçe teşkil etmiş, bu planlı kumpas  belgeleri 2009 ve  2011 seçimlerinde BÇG 

üzerinden, BÇG yi ve  CHP yi karalamaya yönelik siyaset malzemesi yapılmış, belge üzerinden 

geliştirilen ve süregelen kasıtlı siyasi söylemlerle, hukuk devleti ilkesi göz ardı edilmiş ve adil 

yargılanma hakkı ihlal edilmeye  devam edilmiştir.  
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Konu ilgili basına yansıyan haberlerden örnek  alıntı aşağıdadır;  

 

15 Nisan 2012 tarihli “t24.com.tr” haber sitesinde yayınlanan “BÇG ve 28 ŞUBAT 

MAĞDURUYUM” başlıklı haber;  

 

(https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-bcg-ve-28-subat-magduruyum,201688) 

 

 

               

 

 

 

https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-bcg-ve-28-subat-magduruyum,201688
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Yukarıdaki açıklamalarımız kapsamında; konu ile ilgili Ankara 1.İdare Mahkemesinin ve  

Danıştay 10.Dairesinin 27 Ekim 2014 ve 7 Ekim 2017 tarihli kararlarına ait dava dosyalarının ve 

yukarıda sayılan Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı ile SSK Teftiş Kurulu raporlarının 

istenerek dosyaya dahil edilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

 

R. ANAYASANIN 4.MADDESİ VE AİHS’NİN 10.MADDESİ İLE KORUNMUŞ BİLGİ EDİNME 

HAKKI ENGELLENMİŞ BU SURETLE SAVUNMA, ADİL YARGILANMA  VE  DELİL SUNMA HAKKI 

KISITLANMIŞTIR. 

 

Soruşturmanın başında Tamer Tatar’ın sahte CD 5’i ve sözde 7 Nisan 1997 toplantısına ait 

sahte toplantı tutanağını FETÖ üyesi savcılara tesliminden sonra, uydurma belgelerle   yapılan 

tutuklamalarla birlikte sanıklar ve avukatları, soruşturma dosyasına erişememiş, genel olarak 

bildirilen  bu uydurma belgelerin ve iddiaların dayanağının olmadığını ortaya koymak için başta 

Gnkur Başkanlığı olmak üzere kamu kurumlarından 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  

kapsamında bilgi ve belge talep etmiş, ancak savcı M. BİLGİLİ 26.11.2012’de Adli Müşavir M. 

KÖSE’ye bir yazı yazarak, bir kısmı tutuklu bulunan şüphelilerin (sanıkların) savunmaları için 

istedikleri bilgilerin gönderilmemesini,talep ve cevaplarının doğrudan kendisine gönderilmesini 

istemiştir.  Bu suretle sanıkların uzun süre, iddialara karşı belge/bilgi toplama ve bu surette 

savunma hakkı kısıtlanmıştır.  

 

Hatta bu hukuksuz kısıtlama süreci, iddianamenin kabulü ve yargılamanın başlamasına 

rağmen, aynen sürdürülmüştür.  
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Bir örnek olarak, tutuklu bulunduğu süre içinde,  sahteliği açık olan Jandarma Genel K.lığına 

ait olduğu iddia edilen bir belge ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgi, sanık Çetin Doğan’ın avukatı 

tarafından, J.Gn.K.lığından Bilgi Edinme Hakkı ve Avukatlık Kanunu kapsamında  1 Ağustos 2013 

tarihli bir yazı ile talep edilmiştir. Dilekçe aşağıdadır;      

 

               
 

       
 

J.Gn K.lığı antetli, J.Kurmay Albay Murat Koçyiğit imzalı 26 Ağustos 2013 tarihli bir yazı ile; 

kısıtlama kararının devam ettiğinin öğrenildiği, bu kapsamda başvuruların değerlendirilmek 

üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirilmiştir. Yazıda imzası olan şahıs 

ESENLİKLER DİLEMEYİ DE ihmal etmemiştir.  Yazı aşağıdadır;   
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Başvuruyu, FETÖ üyesi savcı Bilgili’ye gönderdiğini bildiren bu şahsın imzaladığı  evrakta,  bir 

dosya numarasının ve “J.Gn.Komutanı Namına” yetki satırının bulunmadığı, yazının, 

J.Gn.K.lığının  resmi kurumsal evrakı olmadığı ve yetki gaspı ile arkadaşına yazar gibi,  bir de 

ESENLİKLER DİLEDİĞİ  görülmektedir (bu şahsın kim olduğu aşağıda açıklanmıştır). 

 

Yargılama devam ederken, adil yargılama, savunma ve bilgi edinme hakkı hukuka aykırı 

olarak alenen kısıtlanan sanıkların tekrarlı şikayetleri sonucu, hukuk dışı kısıtlama kaldırılmak 

zorunda kalınmış, Çetin Doğan’ın avukatı tarafından yapılan ikinci başvuru yine Murat Koçyiğit 

isimli Genel Sekreter J.Kur.Alb. tarafından  kurumsal resmi niteliği  ve dosya numarası 

bulunmayan 5 Aralık 2013 tarihli  yazı ile cevaplandırılmıştır.  Cevap yazısında; 4982 Sayılı Kanun 

20. maddesi,  Yönetmeliğin 31.maddesi (a) bendi ve Başbakanlığın 2004/12 sayılı Dilekçe ve Bilgi 

Edinme Hakkının Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 1.maddesinin (a) bendi ve 2.maddesinin (b) 

bendine atıf yaparak, “CEVAPLANDIRILMASININ GEREKMEDİĞİ” ni ifade edip yine ESENLİKLER  

DİLEMİŞTİR.   
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Murat Koçyiğit İmzalı 5 Aralık 20013 tarihli yazı aşağıdadır;  

 
 

Kendince hukuka  ve mevzuata uygun cevap verdiğini zanneden bu şahıs,  tam da atıf 

yaptığı mevzuat maddeleri gereğince talep edilen bilgileri vermekle yükümlü olduğunu,  

anlayamamış olmakla birlikte,  örgüt faaliyetleri kapsamında Anayasa ve AİHS ile  güvence altına  

alınmış, adil yargılama ve bilgi edinme hakkını  bilinçli olarak ihlal ettiğinin farkında olduğu da 

anlaşılmıştır. Soruşturma aşamasında, talep edilen savunma belgelerine ulaşılamadığı gibi, 

kovuşturma aşamasında da bu çeşit hukuk dışı, savunma hakkını engelleme ve adil yargılamayı 

etkileme eylemlerine maruz kalınmıştır.  

 

15 Temmuz kalkışmasında SİVİLLERE ATEŞ EDEN, “YURTTA SULH KONSEYİ” ÜYESİ OLDUĞU 

BELİRLENEN J.Gn.K.lığı Genel Sekreteri J.Kur Alb.Murat Koçyiğit  hakkında, yargılandığı davada  

141 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİR.  FETÖ’nün yönetici kadrosunda 

bulunan bu şahsın eylemi ile,  bu davanın bir FETÖ kumpası olduğu ve davanın her aşamasında 

örgüt amaçları doğrultusunda, örgüt üyeleri ve FETÖ yargısının işbirliği içinde bulunduğu bir kez 

daha kanıtlanmıştır.  

 

Adil yargılama ve savunma hakkını kendince, hukuka aykırı şekilde kısıtlamaya çalışan bu 

şahsa, örgüt arkadaşları ile birlikte bulunduğu mekanda UZUN ÖMÜRLER VE ESENLİKLER 

DİLERİZ.   
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Anadolu ajansının internet sitesinde yayınlanan 20.6.2019 tarihli haberden alıntı 

aşağıdadır;  

 

(https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/jandarmada-darbe-gorevlendirmelerini-yapan-

albaya-141-kez-agirlastirilmis-muebbet/1510888) 

 

 

      

    

   

 

Bir belgenin, “GİZLİ” gizlilik dereceli olması, bu belgenin ilgili kişiye verilmemesine bir 

gerekçe teşkil edemeyeceği,  kanun uygulamasının “Devlet sırrı” kavramı ile ilişkili olduğu,  

hem 4982 sayılı kanun, hem yargı  kararları, hem de  Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun 

sayısız uygulama kararı ile zaten sabittir. Kaldı ki, bu durumda dahi itiraz mümkün olup, belgenin 

https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/jandarmada-darbe-gorevlendirmelerini-yapan-albaya-141-kez-agirlastirilmis-muebbet/1510888
https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/jandarmada-darbe-gorevlendirmelerini-yapan-albaya-141-kez-agirlastirilmis-muebbet/1510888
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“Devlet Sırrı” olup olmadığı yönünde kurul tarafından inceleme yapılıp karar verilmesini gerekli 

kılar, ki böyle bir gerekçe de zaten gösterilememiştir. Ayrıca, 4982 sayılı kanun hükümlerinde  

CMK hükümlerinin saklı olduğu da belirtilmektedir. Bu hususun mevzuata ve yargı kararlarına 

dayalı gerekçesi zaten açık olduğundan, burada tekrar açıklama gereği duymuyoruz.  

 

Bilgi Edinme Hakkının kullanılması ile ilgili itirazların karar merci olan 4982 Sayılı Kanun 

gereğince 2000 yılında kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu işlevini yitirmiştir;  

 

4982 sayılı kanuna aykırı uygulamalara itiraz etmek istendiğinde, bu kurulun kurumsal 

internet sitesinde (http://www.bedk.gov.tr/) halen çalışmalarına devam ettiği görülmekle birlikte 

ismen var olduğu ancak fiilen işlevinin bulunmadığı, itiraz dilekçelerinin kabul edilmediği ve bu 

yöndeki itirazların CİMER’e yönlendirildiği görülmüştür. CİMER’e yapılan itirazlara, bu 

kurumdan da bir cevap alınamıştır.  Anayasanın 4.maddesi ve AİHS’nin 10.maddesi ile korunmuş, 

savunma hakkı ve adil yargılanma hakkı ile de doğrudan ilişkili olan  bilgi edinme hakkının etkin 

olarak kullanılmasını sağlama yükümlülüğü bulunan devletin, bu hakkın etkin olarak kullanımını 

sağlayamadığı anlaşılmaktadır. Bu suretle, adil yargılanma hakkı, savunma hakkı ihlal edilmekte 

ve bu hakların kullanımı  etkin olarak gözetilmemektedir.    

Birinci derece mahkemesince hüküm verilmiş davanın, istinaf safhasında dahi, aynı 

hukuksuzluk sürdürülmüştür. Örneğin; 

Aynı şekilde; Gnkur Başkanlığından 4982 sayılı kanun ve Avukatlık Kanunu kapsamında 

istenen bilgi ve belgeler ile kovuşturma aşamasında bir süre daha devam eden hukuka aykırı 

kısıtlama ve talepler;  FETÖ üyesi savcı M.Bilgili’ye gönderilmesi kararının kaldırılmasına rağmen,  

önce FETÖ üyesi Gnkur Adli Müşaviri M.Köse tarafından,  daha sonra  Gnkur Hukuk İşleri Başkanı 

Hak.Tuğg.Dinçer Ural tarafından belgelerin “GİZLİ” gizlilik dereceli olduğu ve 4982 S.K. kapsamı 

dışında bulunduğu gerekçesi ile karşılanmamış, savunma hakkı ve adil yargılanma hakkı ihlal 

edilmiştir. Örneğin  Gnkur Başkanlığından talep edilen TSK  İstihbarata Karşı Koyma, Güvenlik ve 

İşbirliği Yönergesi (MY 114-1 A/B/C) uzun süre gönderilmemiş, istenmesi mahkemeden talep 

edilmiş  ve dosyaya  ancak 3 yıl sonra  bu yolla dosyaya dahil edilebilmiştir.   

 

Bu hukuksuzlukla ilgili bir örnek de aşağıdadır;  

 

Sanık avukatı Ömer Çelikkesen tarafından, sözde Gnkur Gensek Tarihçesinin sahteliğini,  

gazeteci İlnur Çevik’in ile  FETÖ üyesi M.KÖSE’nin yalan beyanını ortaya koymak üzere 7 Kasım 

2018 tarihli dilekçe ile;  TSK Tarihçe Yönergesi (MY 86-2 (A) ve (B)), 1 Kasım 2018 tarihli dilekçe 

ile;  Gnkur Genel Sekreterliğinin 1997 Yılı Tarihçesi ve Gazeteci İlnur Çevik’in 1 Mart-18 Haziran 

1997 tarihleri arasında Gnkur Başkanlığına giriş-çıkış tarihleri, 2 Kasım 2018 tarihli dilekçe ile ; 4 

Nisan 1997 tarihli belge ile ilgili olarak FETÖ üyesi  M.Köse’nin savcılığa gönderdiği yazı da yer 

alan “belgenin incelemesinin Genel Sekreterlik tarafından yapıldığı” ifadesinin dayanağı, belgesi, 

kaynağı  vs. hakkında bilgi ve belgelerin verilmesi talep edilmiştir.   

 

Ancak, Hak.Tuğg.Dinçer Ural tarafından her taleple ilgili, mevzuata ve hukuka aykırı aynı 

gerekçe gösterilerek talepler karşılanmamıştır (1 8.10.2018, 22.11 2018  ve  27.11.2018 tarihli red 

cevapları) 

http://www.bedk.gov.tr/
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Gerekçede özetle;  4982 S.K.nun, 9.maddesine atıfla isten belgelerin “Gizli” gizlilik dereceli 

olduğu, kanunun 20.maddesine ve  Adalet Bakanlığının 14 Nisan 2017 tarihli yazısına atıfla 

soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin belgeler olduğu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 21  

Ağustos 2016 tarihli yazısına atıfla soruşturma aşamasındaki taleplerin Cumhuriyet Savcısına 

yönlendirileceği belirtilmiştir. Hak.Tuğg.Dinçer Ural imzalı 27 Kasım 2018 tarihli yazı aşağıdadır;  

   

              
Hak.Tuğg.Dinçer Ural tarafından ileri sürülen mevzuat ve hukukla ilişkisi olmayan gerekçe ile 

adil yargılanma hakkı, savunma hakkı  ve istinaf /temyiz aşmasındaki davaya delil sunma hakkı 

alenen ihlal edilmiştir. Şahsın, ileri sürdüğü hukuka ve mevzuata aykırı, tutarsız gerekçe ile ilgili 

olarak özetle;  
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 4982 S.K. uygulaması “Devlet Sırrı” kavramı ile ilişkilidir. Gizlilik dereceli evraklar kanun 

kapsamındadır. Kaldı ki, talep edilen belge (Gnkur Gensek Tarihçesi) hiçbir gizlilik derecesi 

taşımadığı gibi tasnif dışı gizlilik derecesinde dahi değildir.   

 Talep edilen belge ve bilgiler savunma ve adil yargılanma hakkı ile ilgilidir, Gnkur 

Başkanlığınca yürütülen bir soruşturma ve kovuşturma ile ilgili belgeler olmadığı gibi, talep 

edilen belge ve bilgilerin kanunun 20. maddesinde sayılan sınırlamalar ile hiçbir ilişkisi 

yoktur. 

 Talebin, Ankara C.Başsavcılığının 21  Ağustos 2016 tarihli yazısında ifade edilen, soruşturma 

aşamasındaki taleplerin Cumhuriyet Savcısına yönlendirileceği sınırlaması ile de zaten hiçbir 

ilişkisi yoktur. Cevap tarihinde dava soruşturma değil, verilen hükmün istinaf 

aşamasındadır. 

 Bilgi Edinme hakkı, savunma, delil sunma ve adil yargılanma hakkı ile doğrudan ilişkili temel 

bir haktır. Bu haklar ile de ilişkili olan  Bilgi edinme hakkı, Anayasanın 4.maddesi, AİHS.nin 

11.maddesii ve yerleşik kararları ile güvence altındadır. 

 

ANCAK; GNKUR BAŞKANLIĞININ HAK.TUĞG. DİNÇER URAL İMZALI HUKUKA AYKIRI 

TUTARSIZ İDARİ İŞLEMİ İLE,  SAYILAN TEMEL HAKLAR ALENEN  VE ISRARLA İHLAL EDİLMİŞTİR.  

Sayılan belgelerin hukuka aykırı olarak verilmemesi sonucunda, haksız ve hukuk dışı işleme 

karşı Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edilmek istenmiş ise de, bu kurulun işlevini 

kaybettiği ve ismen var olsa da fiilen görev yapmadığı anlaşılmış ve itiraz CİMER’e 

yönlendirildiğinden,  itirazlar  bu  kuruma yapılmıştır. Ancak, bu itirazlara da bu güne kadar 

CİMER TARAFINDAN HİÇ BİR CEVAP VERİLMEMİŞ VE TEMEL HAKLARIN İHLALİ SÜREKLİ BİR HAL 

ALMIŞTIR. 

En son CİMER’e, itirazların akibetini soran dilekçe ile başvurulmuş (26.10.2108, 10.12.2018 

tarihli itiraz dilekçesi) ancak bu başvuruya da bir cevap alınamamıştır. 3.09.2019 tarihli 

CİMER’e verilen dilekçe  aşağıdadır;  
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 SONUÇ OLARAK TEMEL BİR HAK OLAN, BİLGİ EDİNME HAKKI İLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ 

BULUNAN, SAVUNMA VE ADİL YARGILANMA HAKKI İHLAL EDİLMEYE DEVAM EDİLMEKTEDİR.  

S. ADİL YARGILAMAYI ETKİLEME EYLEMLERİNE KARŞI YASAL GİRİŞİMLER;  

 

1) SANIK AV.FETHİ ÖZTÜRK TARAFINDAN ANKARA C. BAŞSAVCILIĞI’NIN KESİNLEŞMİŞ 

KYOK’UN, CMK 173/6 MADDESİNE UYGUN  OLARAK KALDIRILMASINI SAĞLAMADAN KAMU 

DAVASI AÇMASI  VE  MÜLGA ANKARA 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NİN DE BU HUSUSU 

GÖZETMEDEN İDDİANAMEYİ KABUL ETMESİ HUSUSUNDA KARAR MAKAMINDA BULUNANLAR 

HAKKINDA SUÇ DUYURUSU;    
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5 Mayıs 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları” konulu emirle ilgili olarak, Hasan 

Celal GÜZEL tarafından 28.7.1997 tarihinde DGM Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş 

Başsavcılık 04.08.1997 tarihinde 1997/ 285 Hazırlık ve 1997/ 77 Karar sayılı dosya ile Aydan EROL 

hakkında “takibat icrasına mahal olmadığı” kararını vermiş, bu karara karşı yapılan itiraz üzerine 

de İstanbul 4. No’lu DGM nin 11.12.1997 tarih ve MÜT. KARAR NO: 1997/285 sayılı kararı ile itiraz 

reddedilmiş ve bu suretle KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR KESİNLEŞMİŞTİR. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı (TMK. 10. Madde ile Görevli Bölüm) Soruşturma No: 

2013/307, Savcılık Esas No: 2013/35, İddianame No: 2013/ 27 numaralı iddianamesi 309 ncu 

sayfasında “Her ne kadar müşteki Hasan Celal Güzel’in Batı Çalışma Grubu hakkında, 28.07.1997 

tarihli şikayet ve ihbarı neticesinde Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 

Başsavcılığı’nın 1997/285 soruşturma dosyasında 04.08.1997 tarihinde takipsizlik kararı verilmiş 

ise de; bu kararın verilmesinden sonra ortaya çıkan yeni delil ve olaylar nedeniyle, 1412 sayılı 

CMUK’nın 167/2 ve 5271 sayılı CMK’nın 172/2. Maddesindeki yetkiye dayanılarak yeniden 

soruşturmaya başlanmış ve şüpheliler hakkında kamu davası açılmıştır”  

ifadesiyle de sanık Aydan EROL hakkında kamu davası açılmıştır. Söz konusu dava açılmadan 

önce Başsavcılıkça CMK 173/6 maddesi gereğince “takipsizlik kararının kaldırılması” 

gerekirken, yasaya aykırı olarak bu işlem yapılmamış, mülga Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi ( 

TMK. 10. Maddesi ile Görevli) de takipsizlik kararının MCK 173/6 da öngörülen usülle 

kaldırıldığını gözetmeksizin 14.6.2013 tarih ve 2013/43 Esas numaralı tensip zaptı (EK-6) ile 

dava açılmış ve kovuşturma başlatılmıştır. 

Hasan Celal Güzel’in şikâyet ve ihbar dilekçesi 28.7.1997 tarihli olup Ankara DGM 

Başsavcılığının “takibat icrasına mahal olmadığı” kararı 4.8.1997 tarihlidir. Yani şikâyeti müteakip 

7 gün içerisinde karar verilmiştir. İtiraz üzerine İstanbul 4. No’ lu DGM nin “itirazın reddi kararı” 

ise 11.12.1997 tarihlidir. Arada yaklaşık 4 aylık bir süre mevcuttur.  

Mezhepçi yapılanmanın faaliyetleri konusunda yeterli inceleme yapılmadığı gerekçesine 

dayandırılan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 

talebiyle aynı tarihte kararını vermiştir. Hem yeterli inceleme yapılmadığını gerekçe yapmış hem 

de aynı gün İstanbul 4. No’lu DGM nin kararını kaldırmıştır.  

Hem eski delilleri hem de ortaya konan yeni delilleri bir gün içerisinde yeterli incelemeyle 

değerlendirebilmiştir! Öte yandan iddianamede, sanık Aydan EROL açısından hiçbir yeni delil 

ileri sürülmemiştir. Yeni delil olarak tarif edilen sözde belgeler, aynı belgenin fotokopileridir.  

5271 sayılı CMK m.173/6 ya göre soruşturma ve kovuşturma şartı olan “yeni delil”in  

bulunmaması, söz konusu  “takibat icrasına mahal olmadığına“ dair Ankara DGM Başsavcılığının 

kesinleşmiş kararı kaldırılmadan soruşturma ve kovuşturma yapılması ile yasanın  ihlal edildiği,  

Yargıtay 2. Ceza Dairesi’nin T 1.3.2012, E 2012/306, K2012/4994 ve Yargıtay Ceza Genel 

Kurulu’nun T24.1.2006, E2006/6, K2006/1 sayılı kararları da öncelikle takipsizlik kararının 

kaldırılması gerektiği,  sanık Aydan Erol’un 15 şubat 2013 tarihinden takipsizlik kararının 

kaldırıldığı  19 temmuz 2013 tarihine kadar hürriyetinden yoksun bırakıldığı, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 5 nci, anayasanın 19 ncu maddelerinin  ihlal edildiği, Aydan EROL yönünden “ 

kesin hüküm”  niteliğindeki bu kararın Aydan EROL’un sanık sıfatıyla yargılanmasına engel olduğu 

gerekçeleri ile; 
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Sanık Aydan Erol müdafi Av Fethi Öztürk HSYK ya verdiği 12.06.2014 tarihli dilekçesi ile ; 

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yukarıda açıklanan hususları dikkate almadan ve CMK 172/2 

de belirtilen “yeni delil” kavramını göz ardı etmekten ve CMK 173/6 da dava şartı olan “ 

kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın Ağır Ceza Mahkemesi’nce kaldırılması” koşuluna 

uymadan dava açması, 

 

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin de dava şartının varlığını irdelemeden iddianameyi 

kabul edip tensip kararı vermesi ve kovuşturmaya başlaması ve, 

 

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin de yeterli inceleme yapmadan “kovuşturmaya yer 

olmadığı” kararını kaldırması, nedenleriyle kusurlu olduklarını ve haklarında gerekli inceleme 

ve kusurlu bulundukları ahvalde gerekli işlemlerin yapılmasını talep edilmiştir.   

 

ŞİKAYETİN ÜZERİNDEN 6 YIL  GEÇMESİNE RAĞMEN ŞİKAYET HSYK (HSK) TARAFINDAN 

SONUÇSUZ BIRAKILMIŞTIR;  

 

Gnkur Başkanlığına şikayetin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hiçbir bilgi alınmaması 

üzerine Av.Fethi Öztürk tarafından 18.04.2016 tarihli dilekçesi ile HSYK’ya (HSK) başvurarak;  bu 

güne kadar yapılan işlemler hakkında bilgi verilmediğini belirterek bilgi talep etmiştir. HSYK  

Genel Sekreterliği 27.04.2016 tarihli cevabı ile “incelemenin halen devam ettiğini” bildirmiştir.  

Cevap yazısı aşağıdadır;  
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ANCAK BU GÜNE KADAR HİÇ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞ, ŞİKAYET HSK TARAFINDAN 

SONUÇSUZ BIRAKILMIŞTIR.  

2) GNKUR MEBS BAŞKANLIĞI LOGOLU A.3278 SERİ NUMARALI CD NİN (CD 5) 

KARARGAH DIŞINA ÇIKARTILMASI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU, ASKERİ SAVCILIK 

SORUŞTURMASI, ASKERİ MEVZUATA AYKIRI “GÖREVSİZLİK” KARARI VE ANKARA 

C.BAŞSAVCILIĞININ  SONUÇLANDIRAMADIĞI SORUŞTURMA;  

Sanık Avukatları tarafından, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında CD’nin seri numarası 

belirtilerek akıbeti hakkında Gnkur. Başkanlığından bilgi talebinde bulunulmuştur. Gnkur. 

Başkanlığının cevabi yazısında söz konusu CD’nin 18 Haziran 2007 tarihinde Gnkur. Bilgi Sistemler 

Başkanlığı deposundan sorumlu personel tarafından çıkarıldığının tespit edildiğini ancak kime 

teslim edildiği konusunda bilgi bulunmadığı ifade edilmiştir.  

Konunun araştırılması yönünde Gnkur. Başkanlığına yapılan ısrarlı müracaatlar sonucunda  

Gnkur. Başkanlığının 24 Şubat 2014 gün ve ADMÜŞ:26702250-9140-70-14/M.O.A. yazısı ile söz 

konusu CD’nin Gnkur. Karargahı dışına nasıl çıkarıldığı konusunda soruşturma açıldığı 

öğrenilmiştir. Gnkur. Başkanlığının yazısından alıntı aşağıdadır : 
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Yapılan soruşturmanın akıbeti konusunda Gnkur. Başkanlığına tekrar bilgi talebinde 

bulunulmuş ve Gnkur. Askeri Savcılığın 2 Kasım 2015 tarihli  aşağıda alıntısını yaptığımız cevabi 

yazıda özetle, “Genelkurmay MEBS Bşk.lığı logolu CD’nin karargah dışına çıkarılması olayına 

ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, soruşturma konusunun aydınlatılabilmesi 

maksadıyla gerekli soruşturma işlemlerinin yapıldığı, ilgili olabilecek kişilerin ifadelerinin tespit  

edildiği, ilgili olabilecek birimlerden bilgi talep edildiği ve soruşturmanın halen devam etmekte 

olduğu” şeklinde aşağıdaki yanıt alınmıştır. 
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CD5’e ilişkin en son bilgi talebi 25 Haziran 2018 tarihinde yapılmış olup, Gnkur. Başkanlığının 

aşağıda alıntısını yaptığımız 27 Haziran 2018 tarihli cevabi yazısında “İlgili Mahkeme tarafından 

talimat verilmesi durumunda işlem yapılabileceği” bildirilmiştir. 

Genel Kurmay Askeri Savcılığı FETÖ iltisakından meslekten ihraç edilen (Hakim eski Yarbay) 

Uğur Aydın’ın başlatıp sürüncemede bıraktığı, meslekten ihraç edilmesi ile Hakim Albay Hakan 

Kesgin’in tamamladığı soruşturmada, askeri mevzuat yönünden soruşturmanın bir karara 

bağlanması gerekir iken,  askeri mevzuata aykırılıkla bu yönü  yok sayılarak  2 Eylül 2016 tarih ve 

2016/16 K sayılı “GÖREVSİZLİK KARARI” verilmiş, dosya Ankara C.Başsavcılığına gönderilmiştir. 

Karar aşağıdadır;  

 
 
( Sayfa devamında  Müşteki Yıldırım Türker vekili  Av.Aytekin Erol, Müşteki Çevik Bir vekili Av.Ümit 

Kara, Müşteki Vural Avar vekili Av.Ümit Kara, Müşteki Adnan Demir vekili Av.Kadir Kocalar, 

Müşteki Lokman Ekinci vekili Av.Yasin Tekakça, Müşteki Çetin Doğan vekili Av.Hüseyin Ersöz 

yazılıdır. Müştekilerin açık adresleri yazılı olduğundan bu kısım alıntılanmamıştır)  
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A.3278 seri numaralı CD 5’in Gnkur karargahı dışına çıkartılması ile ilgili Gnkur Askeri 

savcılığının yürüttüğü soruşturma ve verilen görevsizlik kararı, Ankara C.Başsavcılığına verilen 
dilekçe ile 7 yıldır sürüncemede bırakılan söz konusu soruşturmanın safahati dilekçemizin 
“20.ZZZ. 1).” maddesinde detayları ile açıklanmıştır 

Savcılık soruşturmasında; CD (5) içinde yer alan bilgi ve belgelerin Gnkur 

Kh.Des.Kt.Grp.K.lığına ilişkin olmadığı göz önüne bulundurulduğunda, müteakip aşamada CD yi 

bulundururken kaybına sebebiyet veren CD ye bilgi yükleyerek çıkarılması eylemini 

gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespitinin mümkün olmadığı ifade edilmektedir (2.sayfa)  

 

Kararda; CD 5 in Ankara 5 A.C.Mah.de görülen davadaki safahati özetlenmiş, As Y.U.K.’un 

9.maddesine ve Anayasanın 145.maddesine atıfla CD 5’in devam eden davanın esas delili 

olduğundan bahisle soruşturma konusunun askeri yargının görev alanına girmediği kanaatine 

ulaşıldığı ifade edilmiştir (6.sayfa).  

 

Ancak; söz konusu savcılık kararının “OLAY” kısmında ifade edildiği gibi, askeri savcılığın 

soruşturma konusu; sadece “Gnkur MEBS Başkanlığı logolu A.3278 seri numaralı CD nin 

karagah dışına çıkartılması”dır. Gnkur Başkanlığında her hangi bir askeri malzeme ya da evrakın 

ya da materyalin karargah dışına çıkartılması, o malzemenin karıştığı suçtan bağımsız olarak, 

öncelikle mevcut emirler, yönergeler ve askeri mevzuata aykırılıkla işlenen As.C.Kanunu ve 
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Askeri disiplin mevzuatı kapsamında ayrıca suç teşkil eden bir eylemdir. Adı geçen askeri 

şahıslara belli bir vazifeyi ifa etmek üzere verilen bu görev (askeri malzeme olan MEBS Başkanlığı 

logolu ve seri numaralı CD lerin tahsis edildiği yerde kullanılmasını sağlamak üzere, mevcut 

mevzuat ve emirlere uygun şekillde dağıtımın yapılması) verilen emre aykırılıkla görev 

savsaklanmak sureti ile işlendiğinden, görevi ihmal ve emre itaatsizlik suçunu teşkil eder ki, bu 

husus 28 Şubat davasından bağımsız, askeri kişiler bakımından TCK’da karşılığı olmayan, 

tamamen askeri mahkemelerin görev alanına giren ayrı bir askeri suçtur.  

 

Ancak savcılık, 2012 yılında açılan soruşturmayı 2016 yılı Eylül ayına kadar sürüncemede 

bırakarak hem 28 şubat davasında esas savunma delilinin karatılmasına, hem de askeri 

mevzuata aykırılıkla işlenen askeri bir suçun askeri yargıdan kaçırılmasına neden olmuştur.  

Kaldı ki; sivil yargı, askeri bir şahsın askeri bir vazifeyi ifa ederken işlediği emre itaatsizlik, 

görevi ihmal, askeri malzemenin kaybına neden olmak gibi, askeri disiplin mevzuatı ve 

As.C.K.nunda sayılan, askeri mahkemelerin görev alanına giren askeri suçlarda yetkili değildir. 

Savcılığın, söz konusu askeri suçlar yönünden süpheliler hakkında bir karar vermeden, görevsizlik 

kararı vermesi hem hukuk dışıdır, hem de şüphelilerin soruşturma sonucu askeri suçlar 

bakımından yargıdan kaçırılması şüphelidir. Bu soruşturmanın, FETÖ Askeri Yargı Yapılanması 

davasında FETÖ üyesi olarak yargılanan ve TSK dan ihraç edilen (Hakim Binbaşı) eski Askeri 

savcı UĞUR AYDIN tarafından yürütülmüş olması da bir kez daha şüphelidir. 

Gnkur Askeri savcılığının 4 yılın sonunda 2 Eylül 2016 da verdiği görevsizlik kararı ile 

soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiş ancak, bu güne kadar soruşturma 

ile ilgili bir gelişme görülmemiştir. Sonuçta 2012 yılından başlamak üzere şikayet ile ilgili 7 yıl 

süren savcılık aşaması tamamlanamamış, CD 5 in akibeti ve deliller karartılmıştır. Son olarak, 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmanın safahatı hakkında bilgi talep edilmiştir. Sanık 

Yıldırım Türker’in avukatı tarafından Ankara C.Başsavcılığına verilen dilekçe aşağıdadır;  
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3) TANIK MESUT YILMAZ’IN 84.CELSEDEKİ İFADESİNİN DURUŞMA TUTANAĞINA  
YAZILMAMASI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU VE DÜZELTİLMESİ TALEBİ; 

 
21 Nisan 2016 tarihindeki 84'ncü celsede, eski başbakanlardan Mesut YILMAZ’ın  tanık sıfatı 

ile verdiği mahkemedeki ifadesinde geçen delil niteliğindeki bir kısım beyanlarının  84. Celse 

tutanağında bulunmadığının tespit edilmesi üzerine;  adil yargılamayı etkileyen bu hususun 

düzeltilmesi, eksik ifadesinin duruşma tutunağına geçirilmesi ve sorumlular hakkında yasal işlem 

yapılması için bir kısım sanık müdafileri tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21.Ceza 

Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurulmuştur. Bugüne kadar bir gelişme tarafımıza 

bildirilmemiştir. Bu konu dilekçemizin “Duruşma Çözüm Tutanakları Değiştirilmiş, Manipülasyon 

Yapılmıştır” başlıklı “38.M.” maddesinde açıklanmıştır.   

4) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ 12. SINIF DERS KİTABINDA 28 ŞUBATI "DARBE" 
OLARAK TANIMLAMASI HAKKINDA BAŞLATILAN  İDARİ YARGI SÜRECİ: 

28 Şubat kumpas davasının yargı süreci devam ederken, henüz yargı kesin kararını 

vermemişken, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 12'nci sınıflarda okutulan ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA 

TARİHİ adlı ders kitabında; 28 Şubat'ın bir "askerî darbe" olduğu,  bu darbede (!) askerin silah ve 

mevzuat gücünden başka, kamuoyunun da desteğini almaya çalıştığı,  kamuoyu oluşturmak için 
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bir takım sivil toplum kuruluşları, basın-yayın organlarını, üniversiteleri, sermaye çevrelerini, sivil 

bürakrasi ve yargı mensuplarından faydalandığı,  adını 28 Şubat 1997’deki MGK bildirisinden alan 

Post-Modern (modern ötesi (!)) olarak adlandırıldığı, Refah-Yol hükümetini oluşturan partilerin 

itibarsızlaştırıldığı, tüm topluma irtica korkusu salınarak demokrasiye müdahale edildiği şeklinde 

devam eden, yasal kanıta ve yargı kararına dayanmayan,  TCK madde 288 kapsamında suç teşkil 

eden ve adil yarılamayı alenen etkileyen  bu siyasi maksatlı idari işlemin iptal edilmesi, adı geçen 

ders kitabının düzeltilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığına dilekçe ile başvurulmuş, söz konusu 

dilekçeye Bakanlık adına cevap verilmesi gerekir iken, Milli Eğitim Bakanlığının kurumsal 

görüşünü temsil etmeyen Talim Terbiye Kurul Başkanı Alparslan Durmuş tarafından, düzeltilmesi 

istenen idari işlemin TCK 288 e göre suç teşkil ettiğinin anlaşılmadığı anlaşılan geçiştirme bir 

cevap verilmiş, bu cevap üzerine;   

Verilen hükmün henüz kesinleşmediği bir dava dosyasında, dava konusu işlemler üzerinden 

masumiyet karinesinin ihlal edilmesi, davaya “yön verme”/etkileme niteliğindeki dava konusu 

işlemlerin benimsenmesi ve kabul edilmesinin mümkün olmadığı, bu suretle ortaya çıkan dava 

konusu işlemlerin hukuka açıkça aykırı olduğu belirtilerek, ulusal ve uluslar arası mevzuata açıkça 

aykırılık teşkil ettiği belirtilerek, T.C. Milli Eğitim Bakanlığının tesis ettiği idari işlemin iptali talebi 

ile 28.01.2019 tarihinde Ankara 18. İdare Mahkemesinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı aleyhinde 

dava açılmış olup, görülen dava sonucunda; Ankara 18 .İdare Mahkemesi 24.12.2019 tarih ve 

E:2019/176, K:2019/2587 Sayılı kararı ile “davanın ehliyet yönünden reddine” Karar vermiştir. 

Mahkemenin anayasaya, usül ve yasaya aykırı bu kararına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine 

itiraz edilmiş olup dava dersdesttir.  

Bu konu dilekçemizin “Milli Eğitim Bakanlığının Adil Yargılamayı Etkileme Eylemi” başlıklı 

“38.C.” maddesinde açıklanmıştır.   

 

5) STAR GAZETESİNDE YAYINLANAN MGK GENEL SEKRETERLİĞİ İLE İLGİLİ YALAN 

HABER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU, SAVCILIĞIN VE MAHKEMENİN HUKUK DIŞI KARARI: 

 

26.10.2012 tarihli STAR Gazetesinde “28 Şubat fişlemesi sivil sekreterle bitti” başlıklı 

haberde;  28 Şubat Döneminde MGK Genel Sekreterliğinde TİB (Toplumla İlişkiler Başkanlığı) adı 

verilen bir birim kurulduğu, 300 emekli subayın işe alınarak bu birimde (TİB) görevlendirildiği 

iddia edilmiş ve bu iddianın kaynağı; TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu belgeleri olduğu 

ileri sürülmüştür. 

 

MGK Genel Sekreterliği ve TBMM Dilekçe Komisyonundan haberin içeriğindeki hususlarla 

ilgili belge ve bilgi istenmiştir. MGK Genel Sekreterliği 16.04.2013 tarihli cevap yazısında 

gazetede yer alan bilgililerin doğru olmadığı, TBMM Araştırma Komisyonunun 18.04.2013 

tarihli yazısnda da, TBMM komisyon tutanaklarında ve belgelerinde yapılan araştırmada gazete 

haberi ile ilgili bir kayda rastlanmadığı bildirilmiştir. 

 
Bu belgeli YALAN HABER üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu, 

yetkili İstanbul Küçükçekmece C.Başsavcılığına gönderilmiştir.  Gazetenin Sorumlu Yazı işleri 

Müdürü savcılık ifadesinde; “HABERİ TBMM DARBELERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU’NA VERİLEN 

İFADELERDEN VE ORAYA GELEN BELGELERDEN YAPTIĞINI” söylemiştir. Savcılık araştırma 

mecburiyeti ilkesini de ihlal ederek 25.02.2013 tarihli hukuk dışı bir kararla “konunun kamuoyuna 
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mal olduğunu, haber değeri bulunduğunu, basın ve ifade özgürlüğü içerisinde kaldığını” belirtip 

KYOK vermiştir. Bu suretle kamuoyuna mal olmuş bir konuda, üstelik devam eden bir dava ile 

ilgili olarak adil yargılama hakkını da ihlal edecek her türlü yalan haber yapma özgürlüğü yargı 

yolu ile yasal ve meşru hale getirilmiştir.  Bu konu dilekçemizin “Yandaş Basının Adil Yargılamayı 

Etkileme Eylemleri” başlıklı “38.E.5).” maddesinde açıklanmıştır.   

 

6) FETÖ ÜYESİ SAVCININ, BİR KISIM  SANIKLARA, BASKI TEHDİT VE KORUNUP 

KOLLANMA TEKLİFİ İLE İFADELERİNİ ALDIĞININ ORTAYA ÇIKMASI SONUCU SUÇ DUYURUSUNDA 

BULUNULMASI VE MAHKEMENİN EYLEMSİZLİĞİ: 

 

Sanık sıfatıyla müdafii eşliğinde Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan, Gnkur Başkanlığında 
sivil memur olarak görev yapmış SERHAT ALTAY ve RECEP DURLANIK ;  
 

İddianamede ve gerekçeli kararda; sözde BÇG belgelerini bilgisayarda yazdıkları iddia edilen 

savcılık ifadelerine atıf yaparak CD 5 içindeki sözde BÇG belgelerinin neredeyse tamamına tanık 

gösterilen ancak ne yazdıklarını birebir hatırlamaları zaten mümkün olmayan Gnkur 

Başkanlığında görevli sivil memurlardan ÖMER ÖZKAN ve SERHAT ALTAY’ın 78.celsede, RECEP 

DURLANIK’ın ise 79. celsede ve huzurda verdikleri ilk ifadelerinde; soruşturma aşamasındaki 

ifadelerinin çarpıtılarak ve “ben yazdım” ben gördüm” “hatırlıyorum” gibi savcılık iddiasını 

destekleyecek ilaveler yapılarak tutanağa geçtiği, yönlendirme, tehdit ve korkutma ile iradeleri 

dışında CMK m.148’e aykırı olarak ifadelerinin alındığı, dosyaya sanık olarak dahil edilmekle 

üstü örtülü şekilde tehdit edildikleri, istendiği şekilde ifade vermeleri halinde korunup 

kollayacağı söylenerek iradelerinin sakatlandığı, savcılık ifadelerinin değiştirildiği, 

mahkemedeki hukuken geçerli beyanları ile ortaya çıkmıştır.  

 
Duruşmada net bir şekilde iddia makamı tarafından baskıya maruz kaldığını ve ifadelerinin 

manüpile edildiğini söyleyen tanıklar konusunda mahkeme hiçbir işlem yapmamış, bu 

tanıklarla ilgili ifadeleri yasa dışı delil olarak bile kabul etmemiştir. Durumun mahkeme de 

ortaya çıkması ile sanıklar mahkemeden suç duyurusunda bulunulmasını talep etmiştir. Ancak, 

bu konuda bir karar alması halinde FETÖ mensubu savcıların yasa dışı eylemlerini tescilleyeceğini 

düşündüğü anlaşılan mahkeme bilinçli bir eylemsizlik içine girmiştir. 

 

7) MAHKEME KARARINA RAĞMEN, SAVUNMANIN ESAS DELİLİ  OLAN MİLLİ GÜVENLİK 

SİYASETİ BELGESİNİ HUKUKA AYKIRI BİR SÖZDE GEREKÇE İLE MAHKEMEYE GÖNDERMEYEN 

MGK GENEL SEKRETERLİĞİ HAKKINDA YAPILAN SUÇ DUYURUSU:    

 

Yukarıda yer alan “38.N.” maddesinde açıkladığı gibi, sanık avukatlarının talebi üzerine, 

18.07.2016 tarihli ve 85. nolu celsede sayılan yıllara ait ve davanın esas delili olarak talep edilen 

Milli Güvenlik Siyaset Belgelerinin CMK 125.maddesi kapsamında MGK Genel Sekreterliğinden 

istenmesine karar vermiş, ancak MGK Genel Sekreterliği, talep edilen belgeler MGK kararlarıymış 

gibi, bu kararlara ilişkin bir takım ilgisiz idari yargı kararlarına atıf yaparak ve belgenin “yüklenen 

suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte somut bilgileri içermemekte, soyut ve kişilik dışı niteliği 

haiz genel çerçeveyi çizmektedir” şeklinde “CMK 125 ve 332nci maddelerine aykırılıkla 

Anayasanın 117, 118 ve 4954 sayılı kanunun Milli Güvenlik Siyaseti ve belgesine ilişkin açık 

hüküm ve tariflerine rağmen, gerçek dışı sözde gerekçe ile mahkeme kararını uygulamamıştır.  
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Delil takdiri yapan, mahkemeye yargısal direktif veren, savunma, delil sunma ve adil 

yargılanma hakkını esastan ve mutlak surette hukuk tanımaz şekilde önleyen ve  mahkeme 

kararına rağmen belgeyi hukuk dışı gerekçe ile göndermeyenler hakkında celsede yapılan suç 

duyurusu,  kendi kararını çiğneyen ve siyasetin emrindeki idareye boyun eğen mahkemece 

reddedilmiştir. Bu husus adil yargılamayı esastan etkileyen davanın en önemli hukuksuzluğu ve 

delil gizleme eylemlerinden birisidir. Kamuoyunun da bilmesi gereken bu hukuk dışılığı ve 

mahkemenin  kasıtlı eylemsizliğini Cumhuriyetin savcılarına yapacağımız suç duyurusu hakkımızı 

saklı tutarak mahkemenize  sunuyoruz.  

 

8) ADLİ EMANETTEN KAÇIRILAN BELGELER İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSU: 

 

Belge asıllarının Adli Emanete teslim edildiği tutanaklarda ve gerekçeli kararda yer almasına 

rağmen, adli emanette bulunmayan belgeler ile ilgili olarak Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesinden 

sorumlular hakkında suç duyurunda bulunulması talep edilmiştir. Konu hakkında hiçbir gelişme 

bulunmamaktadır. Bu husus aşağıdaki alt başlıkta ve  dilekçemizin  “Adli Emanette Bulunmayan 

/Kaçırılan Belgeler ve Kumpasın Delili”başlıklı 39.maddesinde açıklanmıştır.  

 

T. ADLİ EMANETTEN KAÇIRILAN BELGELER: 

  Gerekçeli kararda Aslının Adli Emannette olduğu belirtilen ve davanın esasen bir siyasi 

kumpas davası olduğunun karinesi olan önemli dava delilleri  ADLİ EMANETTEN KAÇIRILMIŞTIR. 

Bu suretle savunma ve adil yargılanma hakkı ihlal edilmiş, delil gizlenmiş ancak bu eylemle, bu 

davanın kurgulanmış açık bir siyasi kazanç, öç alma ve siyaseten kotarılmış bir kumpas davası 

olduğu da kanıtlanmıştır. Konu ile ilgili kapsamlı açıklama aşağıdaki (Md.39) başlıkta detayları ile 

açıklanmıştır. 

Savcılık mahkeme kararı olmaksızın, gizli dahi olmayan sıradan sözde belgelerin bir kısmını 

iğneli kağıtla kapatma (Sözde Gnkur Gensek Tarihçe sayfaları vs.) üzerine post-it yapıştırarak 

fotokopisini çekme, fotokopi imzalı belgeleri asıl belge şeklinde tarif etme gibi manipülatif 

yöntemlerle gizleme ve sansüre tabi tutmuş, yargı sürecinde de bu belgelerin aslına 

ulaşılamamıştır. Ayrıca, Adli emanete “asıl” kaydı ile verildiği ifade edilen belgelerin de “asıl” 

olmadığı, tahrif edilmiş, sansürlenmiş fotokopilerden ibaret olduğu, asıllarının adli emanette 

bulunmadığı anlaşılmış, bu suretle ileri sürülen iddiaların kaynağı asıl belgelere erişim 

engellenmiştir. 

AİHM bir kararında; Ulusal güvenlik veya terörle mücadele tedbirlerinin tehlike altında 

olduğu durumlarda, gizli materyallerin kullanılması kaçınılmaz olabilir (Khan, §§ 34- 40). Buna 

karşın materyallerin savunmaya ifşa edilip edilmeyeceğine savcılık tek başına karar veremez. 

6’ıncı maddeye uygun olması için, ifşa edilmeme kararının a) yargılamanın her aşamasında/ 

derecesinde ulusal mahkemeler önüne getirilmesi, b) ulusal mahkemeler tarafından kamu yararı 

ile savunma menfaatleri arasında denge sağlanması yöntemi kullanılarak ve sadece zorunlu 

hallerde alınması gerekmektedir (AİHM Rowe ve Davis kararı) demektedir.  

AİHS  6’ıncı madde anlamı çerçevesinde “adillik” esas olarak ulusal mahkemelerin doğru veya 

yanlış bir karar verip vermediğine değil, davalarını ortaya koyma ve sahte olduklarını 
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düşündükleri delillere itiraz etme açısından başvuruculara yeterli imkan verilip verilmediğine 

bağlıdır (Karalevičius, kabuledilebilirlik hakkında karar) demektedir.  

39. ADLİ EMANETTE BULUNMAYAN /KAÇIRILAN BELGELER VE KUMPASIN DELİLİ. 

 

A. GNKUR (GENSEK) 1997 SÖZDE TARİHÇE SAYFALARININ ASLI ADLİ EMANETTE YOKTUR.  

 

Sözde Tarihçenin 7 Nisan 1997 Tarihli Sayfası;  

 

Terör örgütü üyesi savcı 7 Nisan 1997 Pazartesi günü İNÖNÜ salonunda yapılan toplantı ile 

ilgili bilgi ve belgelerin gönderilmesini,  EK’ine Tamer Tatar’ın getirdiği 6 sayfalık sözde toplantı 

tutanağını ekleyerek 18 Ocak 2013 tarihli yazı ile Gnkur Başkanlığından talep etmiştir.  

 

 Terör örgütü üyesi M.Köse 30 Ocak 2013 tarihli yazı EK’inde (Kls.3 s.292) Gensek İcra 

Subaylığında bulunan 6 sayfa sözde toplantı tutanağı ile birlikte, Gnkur (Gensek) Tarihçesinin 7 

Nisan 1997 tarihli sayfasını,  bir kısmının kapatıldığını ve gerekçesini yazısında belirtmeden 

“Gnkur Başkanı Org. İ.Hakkı Karadayı”  ve  “Gnkur Kh. Faaliyetleri” bölümlerini  kapatarak  FETÖ 

üyesi Bilgili’ye gönderilmiştir. (Bu işlem TCK Kapsamında suç olarak tanımlanmıştır ve şikayete 

bağlı değildir)  

 

Sözde tarihçenin, usülüne uygun olarak bir kısım yerlerin kapatıldığının şerhi düşülmüş 

“Aslı Gibidir” onayı olmayan “7 Nisan 1997 tarihli sayfası FETÖ üyesi Bilgili tarafından,  dosyaya 

ve adli emanetin 2013/26 sırasına bu şekilde kaydedilmiştir.  2013/26 numaralı Emanet Eşya 

Makbuzu (K.2.s.140)  ve 7 Nisan 1997 tarihli sayfanın 1.sayfası aşağıdadır (Kls.3 S.284-285);                   
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Sözde tarihçenin 7 Nisan 1997 tarihli sayfasının, esasen Tamer Tatar 16 Ocak 2013 tarihinde 

sözde 7 Nisan Toplantı tutanağını henüz teslim etmeden ve  savcılıkça istenmeden 27 Kasım 2012 

tarihli yazı ile  FETÖ üyesi Köse tarafından savcılığa gönderilmiş olduğu, FETÖ üyesi Bilgili’nin 

aşağıda yer alan 15 Mart 2013 tarihli yazısından anlaşılmaktadır. Ancak bu kumpasın açık 

vereceği düşünüldüğünden,  FETÖ üyesi Bilgili 18 Ocak 2013 tarihli  yazısı  ile 7 Nisan 1997 tarihli 

toplantı ile ilgili belgeleri istemiş, Köse’de 7 Nisan 1997 tarihli sayfayı 30 Ocak 2013 tarihli yazı 

EK’inde savcılığa (tekrar) göndermiştir. Bu açık veren kumpas eylemi, dilekçemizin “20.Q” 

maddesinde açıklanmıştır.  

 

Sözde  Tarihçenin Diğer Sayfaları;   
 

FETÖ üyesi Bilgili, 15 Mart 2013 tarihli yazı ile;  tarihçenin 7 Nisan 1997 tarihli sayfasının 27 

Kasım 2012 tarihinde gönderildiğini belirtip, Gnkur (Genel Sekreterliği) 1997 YILI TARİHÇESİNİN 

TAMAMININ İNCELENİP İADE EDİLMEK ÜZERE (!) FETÖ üyesi Köse’den acele talep etmiştir 

(Kls.248 s.250);   

1 3 0 0 5 9 
Gnkur GENSEK 
Evrak Güvenlik Numarası 

1 3 0 2 7 5  
Gnkur Adli Müşavirliği 
Evrak Güvenlik Numarası 
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Adli Müşavir FETÖ üyesi Köse’ ise  1997 yılı (Gensek) Tarihçe sayfalarını 18 Mart 2013 tarihli 

yazı EK’inde  FETÖ üyesi Bilgili’ye gönderdiği gerekçeli kararda ifade edilmektedir.  Ancak 18 

Mart 2013 tarihli M.Köse imzalı yazı dosyada yoktur. Bu belge de dosyadan kaçırılmıştır.  

 

FETÖ üyesi KÖSE’nin, 18 Mart 2013 tarihli (gerekçeli karadan öğrendiğimiz, ancak 

görmediğimiz) evrak EK’inde gönderdiği 1997 yılı tarihçe sayfalarını işine geldiği gibi iğneli 

kağıtlarla kapatan Bilgili, kapatılmış olarak çektiği fotokopilerini ve özet çıkartarak hazırladığı 2 

ayrı tutanağı (Kls.2 s152-153, 153-167)(G.K.s.2936) dosyaya koymuş, ANCAK TARİHÇE 

SAYFALARINI ADLİ EMANETE TESLİM ETMEMİŞ, KAÇIRMIŞTIR. TARİHÇE SAYFALARININ 

ASILLARININ İADE EDİLİP EDİLMEDİĞİNE YA DA AKIBETİNE DAİR HİÇ BİR BELGE DOSYADA 

YOKTUR.   

 

DOSYADA, TARİHÇE SAYFALARINA AİT FETÖ ÜYESİ SAVCI BİLGİLİ’NİN UYDURMA 

TUTANAĞINDAN BAŞKA HİÇ BİR DELİL YOKTUR. FETÖ ÜYESİ SAVCI BU İŞLEMİ İLE SÖZDE 

TARİHÇE SAYFALARINI,  MUHTEMEL BİR KRİMİNAL İNCELEMEDEN DE KAÇIRMIŞTIR.  

 
ADLİ EMANETTE ASLI BULUNAMAYAN 7 NİSAN 1997 TARİHLİ TARİHÇE SAYFASI İLE İLGİLİ 

YAPILAN İŞLEMLER VE SUÇ DUYURUSU;  

 

Soruşturma ve yargılama sürecinde sanık ve müdafilere (belki mahkeme üyelerine de) 

davanın dayandırıldığı hiçbir belgenin ıslak imzalı orijinal suretleri gösterilmemiş ve bunların adli 

emanette oldukları bildirilmiştir.Gerekçeli kararın yayımlanmasını müteakip istinaf savunmasında 

kullanılmak üzere Genelkurmay Başkanlığından gönderilen orijinal suretlerinin incelenmesine 

ihtiyaç duyulmuştur. Bu maksatla  Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe verilerek  131. Klasör 

Sayfa 173 ve 259 ‘da yer alan ve bazı bölümleri post-it ile kapatılmış bulunan Batı Eylem Planı 

imha tutanaklarının  ve 2013/26 adli emanet kayıtlı  Gnkur Genel Sekreterliğinin 7 Nisan 1997 

tarihli  sayfasının Adli Emanette bulunan orijinal suretlerini inceleme istediğimiz bildirilmiştir.  

Ancak;  
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Hem iddianamede hem de gerekçeli kararda asıl belge olduğu ifade edilen belgelerin,  

üzerlerinde tahrifat yapılmış fotokopi suretlerinin olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir.  

Belgelerin uydurulmuş fotokopi kağıt olduğunun ortaya çıkması üzerine orijinal belgenin 

bulunması, kaybolmuşsa ilgililer hakkında cezai işlem uygulanması için, Ankara 5.Ağır Ceza 

Mahkemesine,  savcılığa ve  Milli Savunma Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Gelen hukuk dışı cevabi yazılarda, kişiler hakkında suç işlediklerine dair somut bir delil ortaya 

konamadığı gerekçesiyle soruşturma taleplerinin reddedildiği belirtilmiştir. SOMUT SUÇ BELGESİ 

ADLİ EMANETTEDİR. SUÇ BELGESİNİ ADLİ EMANETE TESLİM EDEN VE TESLİM ALAN KİŞİLER  İSE 

ADLİ EMANET MAKBUZUNDA YAZILIDIR. SUÇ HER BAKIMDAN SUBUT ETMİŞ, KUMPAS, BELGESİ 

İLE ORTAYA ÇIKMIŞTIR.  5.2.2019 tarihli talep ve suç duyurusu dilekçemiz aşağıdadır;  

                   



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1634 / 1709 
 

 

                      

B. GNKUR GENSEK İCRA SUBAYLIĞI DOLABINDA BULUNAN (!) 7 NİSAN 1997 TARİHLİ 
SÖZDE  TOPLANTI TUTANAĞI (6 SAYFA);  
 

Sözde 7 Nisan 1997 tarihli toplantı tutanağının Tamer Tatar tarafından teslim tarihi olan 16 

Ocak 2013 tarihinden sonra, Terör örgütü üyesi savcı 7 Nisan 1997 Pazartesi günü İNÖNÜ 

salonunda yapılan toplantı ile ilgili bilgi ve belgelerin gönderilmesini 18 Ocak 2013 YAZI EKİNE 

TAMER TATAR’IN GETİRDİĞİ 6 SAYFALIK (7 sayfa olması gerekir) sözde toplantı tutanağını 

ekleyerek Gnkur Başkanlığından talep etmiş (Ek klasörde yoktur), Terör örgütü üyesi M.Köse 30 

Ocak 2013 tarihli yazı ile (Kls.3 s.292) sözde toplantı tutanağını “ilgi yazı EK’inde bulunan yazının 

orijinal veya tıpkıçekim olup olmadığı anlaşılamayan bir suretinin tespit edildiği” açıklaması ile 

yazı EK’inde (onaysız fotokopisini) Bilgili’ye göndermiştir (Kls.3 s.286-291)  

 

M.Köse, 30 Ocak 2013 tarihli yazının 2.maddesinde; “ilgi yazı EK’inde bulunan yazının 

orijinal veya tıpkıçekim olup olmadığı anlaşılamayan bir suretinin mevcut olduğu tespit edilmiş 

ve yazı sureti EK-A’da gönderilmiştir” ifadesini kullanarak, savcı Bilgili’nin ilgi yazısının (18 Mart 

2013) EK’inde gönderdiği tutanağın, İCRA SUBAYLIĞINDA BULUNAN SÖZDE TUTANAĞIN  AYNEN 

GÖNDERİLDİĞİ İZLENİMİ YARATMIŞTIR. 

 

M.Köse’nin, 30 Ocak 2013 tarihli yazı ekinde “İlgi Yazı Ek’inin Sureti” şeklinde belirterek 

Bilgili’ye gönderdiği sözde toplantı tutanağı; Gensek İcra Subayının bulduğunu iddia ettiği sözde 

belgenin kendisi değildir. İcra subayının bulduğunu iddia ettiği belgeden çekilmiş fotokopidir. 

Ancak fotokopi belge üzerinde ne genel sekreterlik ne de adli müşavirlik tarafından vurulan 
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“aslının aynı” kaşesi ve imzası yoktur. Yani; İCRA SUBAYI DOLABINDA BULUNAN SÖZDE 

TUTANAĞIN ASLI HALA GENEL SEKRETERLİKTE BULUNMAKTA VE BULUNAN ORİJİNAL BELGE 

SAVCILIĞA GÖNDERİLMEMİŞ VE ADLİ EMANETE VERİLMEMİŞTİR 
 

İddianamedenin 83. Sayfasında, gerekçeli kararın 165 ve 2904. Sayfasında;  “07 Nisan 

tarihli irtica konusunda alınacak tedbirler başlıklı GİZLİ ibareli 6 sayfadan oluşan belge (Belge aslı 

emanetin 2013/10 sırasında kayıtlı olup, belgenin onaylı sureti Genelkurmay Başkanlığının 30 

Ocak 2013 tarihli cevabi yazı ekinde Başsavcılığa gönderilmiştir) Genelkurmay Başkanlığı 30 

Ocak 2013 tarihli cevabi yazıları ekinde Genelkurmay Genel Sekreterliğinin 1997 yılı tarihçesinin 7 

Nisan 1997 pazartesi gününe ait sayfalarının suretini de göndermiş olup belgenin 

incelenmesinde;” denmektedir. 

 
İdianameden kopyalayıp gerekçeli kararına aynen yapıştıran mahkeme; Gensek İcra 

Subayının kendi dolabında bulduğunu iddia ettiği, üstelik fotokopisi çekilerek savcılığa gönderilen 

ve “aslının fotokopisi” kaşesi dahi olmayan sözde tutanağa “BELGENİN ONAYLI SURETİNİ GNKUR 

BAŞKANLIĞININ 30 OCAK 2013 TARİHLİ EVRAK EKİNDE GÖNDERDİĞİ GERÇEK DIŞI İFADESİNİ 

GEREKÇELİ KARARINA YAZABİLMİŞTİR.  

 

“ONAYLI BELGE” olduğunu FETÖ üyesi savcıdan kopyalayıp aynen ifade eden MAHKEME 

HEYETİ, FOTOKOPİ BELGE ÜZERİNDEKİ GNKUR BAŞKANLIĞINA AİT ONAYIN NEREDE OLDUĞUNU 

KİM TARAFINDAN ONAYLANDIĞINI AÇIKLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. 

 
Gensek İcra Subayı Terör Örgütü Üyesi (Kur.Yb) Deniz Ay’ın  dolabında bulunduğu iddia 

edilen sözde belgenin, 30 Ocak 2013 tarihli evrak ekinde savcılığa gönderilen fotokopisi 

üzerindeki TEK SAHTE ONAY, ZABIT KATİBİNİN, ASLI SAVCILIKTA OLMADIĞI  HALDE, FETÖ ÜYESİ 

BİLGİLİ’YE GÖNDERİLEN FOTOKOPİ BELGENİN SAYFA ARKALARINA VURDUĞU “ASLININ AYNI” 

KAŞESİDİR. Kls.3 s. 286-291. arasında bulunan fotokopi belgelerin arka sayfalarına vurulan 

“aslının aynıdır” kaşesi aşağıdadır;  

 

                                       
 
Yani savcılık, Gnkur Başkanlığında bulunduğu iddia edilen sözde tutanağın ASLI SAVCILIKTA  

BULUNMADIĞI HALDE, SAVCILIĞA GÖNDERİLEN FOTOKOPİ BELGELERİN “ASLI GİBİ” OLDUĞUNU 

ONAYLAMIŞTIR.  TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ BİLGİLİ VE MAHKEME HEYETİNİN GÖSTEREBİLECEĞİ TEK 

SAHTE ONAY BUDUR.  
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Yukarıda açıklanan işlemler, sahte ve üretilmiş fotokopi belgelerin, asıl evrak haline nasıl 
getirildiğini ve  onaylanmış resmi evrak izlenimi yaratılmaya çalışıldığının ve adli emanetten asıl 
evrakların nasıl kaçırıldığının tipik bir örneğidir.   
 

M.Köse’nin 30 Ocak 2013 tarihli evrak EK’in de gönderdiği, aslı gibi olduğu belli olmayan bu 

onaysız 6 sayfa fotokopi sözde toplantı tutanağı; M.Bilgili tarafından 2013/26 sıra numarası ile 

Adli Emanete kaydedilmiştir. Emanet Eşya Makbuzu Aşağıdadır (Kls.294 s.294);  

 

            
 

Ayrıca; gerekçeli kararın yukarıda yer alan paragrafında (s.2904); 07 Nisan tarihli 6 sayfadan 

oluşan belge aslının emanetin 2013/10 sırasında kayıtlı olduğu şeklinde ifade edilen sözde 

“BELGE ASLI”; Tamer Tatar’ın 16.01.2013 tarihinde Terör Örgütü üyesi savcıya teslim edip 7 

sayfa olarak tutanağa geçen, ancak 6 sayfa olarak ifade edilen ve adli emanetin 2013/10 

sırasına kaydedilmiş olan bilgisayar çıktısı sözde toplantı tutanağıdır. Mahkeme bu ifadeleri yan 

yana yazıp kavram kargaşası ile BELGE ASLININ SANKİ ADLİ EMANETTE OLDUĞU ALGISI DA 

YARATMIŞTIR. 2013/10 sıra numaralı Emanet Eşya Makbuzu aşağıdadır (Kls.3 s.280); 
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Böylece;  GENSEK İCRA SUBAYLIĞINDA BULUNAN sözde belgenin fotokopisi adli emanete 

verilmek sureti ile, BU BELGE, 1997 YILINA AİT OLUP OLMADIĞI YÖNÜNDE YAPILMASI 

MUHTEMEL BİR KRİMİNAL İNCELEMEDEN VE YARGIDAN KAÇIRILMIŞTIR.   

 

C. 6 MAYIS 1997 TARİHLİ SÖZDE “BATI HAREKATI KONSEPTİ”NİN İMHASINI GÖSTEREN 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI HAREKAT BAŞKANLIĞINA AİT 180 SAYFADAN OLUŞAN İMHA 

EDİLEN ARŞİV MALZEME ENVANTERİNİN ASLI ADLİ EMANETTE YOKTUR.  

 

   6 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Harekatı Konsepti” nin imha edildiğine ve bu suretle 

varlığına delil sayılan J.Gn.K.lığı imha tutanağı ile ilgili olarak G.K.s.2984 de ;  

 

“Genelkurmay Başkanlığının 27 Ağustos 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140-303-12/M.O.A. sayılı 

yazısı ile Çevik Bir imzalı 06 Mayıs 1997 tarihli HRK.: 3429-26-97/İGHD.Pl.Ş(2) Sayılı Batı Harekat 

Konsepti konulu belge asıllarının bulunmadığı, J.Gn.K.lığına gönderilen nüshasının 29 Mayıs 

2009 tarihinde, Hv.K.K.lığına gönderilen nüshasının 26 Mart 2010 tarihinde imha edildiği 

bildirildiği, Batı Çalışma Grubu Batı Harekat Konsepti ile ilgili olarak Genelkurmay 

Başkanlığından soruşturma dosyasına gönderilen Jandarma Genel Komutanlığı Harekat 

Başkanlığına ait 180 sayfadan oluşan imha edilen arşiv malzeme envanterinin 8.sayfasında 81 

.sırasında gizli, tarih ve sayısının (06.05.1997, Gnkur.Bşk.lığı.HRK: 3429-26-97/ İGHD.Pl.Ş.(2), 

konusunun ve ara numarasının (Batı Harekat Konsepti) uyuştuğu ve Jandarmada bulunan bir 

nüshasının imha edildiği belirtildiği, (131.klasör S:259)”  denmektedir. 

 

Söz konusu imha tutanağının 2012/214 emanet kaydı ile  ASILLARININ Adli Emanete teslim 

edildiği gerekçeli karar sayfa 3827 de aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;   

 

“2012/226 esas sırasına kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde; Genelkurmay Başkanlığının 20 

Eylül 2012 tarih ve AD.MÜŞ:9140-303/12/M.O.A90035508 (122659) sayılı yazısı ve ekindeki, Yok 

Edilecek Arşiv Malzeme Tutanağı ( 14 sayfa belge aslı 3 sayfa fotokopi olmak üzere toplam 17 

sayfa ( Fotokopi 3 sayfanın aslı 2012/214 emanette kayıtlı), Arşiv Malzemesi Envanteri Başlıklı 

Tutanağın (177 sayfa belge aslı 3 sayfa fotokopi olmak üzere toplam 180 sayfa) (Fotokopi 3 

sayfanın aslı 2012/214 emanete kayıtlı şeklindeki) dosyada delil olarak saklanmasına,” 

 

Ancak imha tutanağında yazan sayfa sayısı ile  CD 5 içindeki 6 Mayıs 1997 tarihli sözde 

“Batı Harekatı Konsepti”nin sayfa sayıları uyuşmadığından (sayfa sayılarının uyuştuğu gerekçeli 

kararda belirtilmemiştir) imha tutanağının  sayfa sayısı hanesi FETÖ cü savcı Bilgili tarafından 

kasıtla POST-İT ile kapatılarak fotokopisi çekilmiş,  bu şekilde hem dava klasörüne hemde Adli 

Emanete verilmiştir.  ASLI ADLİ EMANETTE OLDUĞU İFADE EDİLEN J.GN.K.LIĞI ARŞİV 

MALZEMESİ ENVANTERİ BAŞLIKLI TUTANAĞIN (İMHA TUTANAĞI) SAYFA NUMARASI AÇIK OLAN 

ASLI, ADLİ EMANETTE YOKTUR.  

 

6 Mayıs 1997 tarihli “Batı Harekatı Konsepti”nin imha satırı olan 81. Satırın “ikincil evrakla 

birlikte sayfa sayısı” hanesinin POST-İT ile kapatılarak doyaya ve adli emanete verilmiş Jandarma 

Genel K.lığının imha tutanağının ilgili kısmı (Kls.131 s..259,173) ve 2012/214 sıra numaralı Emanet 

Eşya Makbuzu (Kls.131. s.181) aşağıdadır;  
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7 Nisan 1997 tarihli Gnkur Gensek tarihçe sayfası ve  söz konusu  imha tutanağının aslının 

adli emanette bulunmaması ve belgenin üzerlerindeki “ikincil evrakla birlikte sayfa sayısı” hanesi   

POST-İT ile kapatılarak fotokopisi çekilerek, suretlerinin  Adli Emanete verildiğinin tespit 

edilmesi üzerine;  yukarıdaki başlıkta yer alan 5.2.1997 tarihli  talep ve suç duyurusu dilekçemiz 

ile Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesine, savcılığa ve  Milli Savunma Bakanlığı’na suç duyurusunda 

bulunulmuştur. 

Gelen hukuk dışı cevabi yazılarında, kişiler hakkında suç işlediklerine dair somut bir delil 

ortaya konamadığı (!) gerekçesiyle soruşturma taleplerinin reddedildiği belirtilmiştir. SOMUT SUÇ 
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BELGESİ ADLİ EMANETTEDİR. SUÇ BELGESİNİ ADLİ EMANETE TESLİM EDEN VE TESLİM ALAN 

KİŞİLER  İSE ADLİ EMANET MAKBUZUNDA YAZILIDIR. SUÇ HER BAKIMDAN SUBUT ETMİŞ VE 

KUMPAS, BELGESİ İLE ORTAYA ÇIKMIŞTIR.    

 
D. FETÖ ÜYESİ GNKUR ESKİ ADLİ MÜŞAVİRİ KÖSE’NİN  GÖNDERDİĞİ 27 MAYIS 1997 

TARİHLİ  GNKUR ADLİ MÜŞAVİRLİĞİNE ADRESLİ  SÖZDE “BATI EYLEM PLANI”NİN  ASLI ADLİ 

EMANETTE YOKTUR. 

 

     FETÖ üyesi eski Gnkur Adli Müşavir M.Köse; Gnkur. Adli Müşavirlik arşivinde 4 ayrı dosyada 

bazı BÇG belgelerinin bulunduğundan bahisle;  6 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Eylem Planı”nın 

Gnkur 6 Mart 2012 tarihli evrak ekinde 27 Mayıs 1997 “Batı Eylem Planı” nın (sözde Adli 

Müşavirliğe adresli) 20 sayfa fotokopisini, 14 Mart 2012 tarihli evrak ekinde ise ASILLARI 

OLDUĞUNU BEYAN EDEREK savcılığa göndermiş (Kls.1.s.235), belgeler FETÖ üyesi Bilgili 

tarafından 26.03.2102 tarih ve 2012/75 sırasında adli emanete kaydedilmiştir. (8.Kls. s.189, 208- 

1.Kls.s.215, 234, 235). Emanet Eşya Makbuzu ve 14 Mart 2013 tarihli yazı aşağıdadır;  
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Söz konusu imha tutanağının, 2012/75 emanet kaydı ile  ASILLARININ Adli Emanete teslim 

edildiği gerekçeli karar sayfa 3826 da aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;   

 

“G.K.s. 3826 da; “2012/75 esas sırasına kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde zarf üzerinde 

Genelkurmay Başkanlığının 14 Mart 2012 tarih ve 9170.303.12 AD.MÜŞ. Sayılı yazı ekindeki ; 

BATI EYLEM PLANI KONULU BELGE ASLI (1 sayfa), Batı Çalışma Grubu Eylem Planı (19 sayfa) ve 

Genelkurmay Başkanlığı Brifinglere ilişkin mesaj formlarının (11 sayfa) dosyada delil olarak 

saklanmasına” 

 

Mahkeme, bu belgeye iddianamenin geçtiği gerekçeli kararının başlarında yer vermesine 

rağmen, mahkûmiyet gerekçesinde “Batı Eylem Planı”nın gerçek olduğunu ifade ederken sadece 

imha tutanaklarını ve dosya fihristini dayanak almış ve olmayan evrakın imhasının da 

olamayacağından söz ederek gerçekliğine karar vermiştir. Ancak mahkeme Adli Müşavirliğe 

gönderildiği ifade edilen 27 Mayıs 1997 tarihli Adli Müşavirlik nüshasının“ASLI” nın (ıslak 

imzalı) Adli Emanette bulunduğundan hiç söz etmemiştir (!). 

FETÖ ÜYESİ MUHARREM KÖSE TARAFINDAN GÖNDERİLEN, GNKUR ADLİ MÜŞAVİRLİĞE 

ŞEKLEN ADRESLİ GÖZÜKEN  ADLİ EMANETTE “2012/75 ESAS SIRASINA KAYITLI 27 MAYIS 1997 

TARİHLİ  SÖZDE BELGENİN ISLAK İMZALI ASLI ADLİ EMANETTE YOKTUR VE CD 5 İÇİNDEKİ 

GNKUR PERSONEL BAŞKANLIĞINA ADRESLİ GÖZÜKEN SÖZDE BELGENİN BAŞLIK KISMI 

DEĞİŞTİRİLMİŞ BİREBİR FOTOKOPİSİDİR. 

E. Dz.K.K.LIĞININ 5 MAYIS 1997 TARİHLİ “BİLGİ İHTİYAÇLARI” KONULU AYDAN EROL  

İMZALI ASIL BELGE ADLİ EMANETTE YOKTUR. 

FETÖ üyesi M.KÖSE, Dz.K.K.lığıın 5 Mayıs 1997 tarihli Bilgi İhtiyaçları”konulu emrin aslının 

olup olmadığını Kuvvet K.lıklarından sormuş, Kuvvet K.lıkları BU BELGENİN ASLININ  KENDİ 

KAYITLARINDA BULUNMADIĞINI BİLDİRMİŞTİR. Resmi yazı ile gönderilen tek belge; Gnkur 

Bşk.lığınca, Hasan Celal Güzel’in DGM Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesi EK’ine koyduğu, 

gazelerde de yayınlanan, Gnkur Başkanlığındaki H.Celal Güzel “suç duyurusu” dosyasından 

fotokopisi bulunarak, M.Köse imzalı  6 Mart 2012 tarihli yazı (Kls.1.s.164) ile savcılığa gönderilen 
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ÜZERİNDE ISLAK İMZA VE “K.ARZ” EL YAZI NOTU BULUNMAYAN FOTOKOPİ BELGENİN 

FOTOKOPİSİDİR.  Belge aşağıdadır (Kls.1 S.147-148);  

                  
 

Belge Adli Emanete 2012/195 sırasında “EK-D” olarak kaydedilmiştir (Kls.1 s.165);  

 

                 

“k.Arz” el 

yazı notu 

YOK 

Gnkur Adli 

Müşavirliğinin 

“Fotokopinin 

Fotokopisidir 

ibaresi  ve imzası 
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5 Mayıs 1997 tarihli belge ile ilgili olarak gerekçeli karar sayfa 2969; “Genelkurmay 

Başkanlığının 27 Ağustos 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140-303-12/ M.O.A. sayılı yazısı ile Aydan Erol 

imzalı 05 Mayıs 1997 tarihli İSTH.: 3429-3-97/İKK.Ş.(317) sayılı Batı Çalışma Grubu Bilgi 

İhtiyaçları konulu belge asıllarının bulunmadığı, K.K.K.lığına gönderilen nüshasının 16 Temmuz 

2002 tarihinde imha edildiği bildirilmiştir”  denmektedir. 

 

5 Mayıs 1997 tarihli belgenin aslının bulunamadığının bildirildiği Gnkur Başkanlığının 27 

Ağustos 1997 tarihli yazısının 2.sayfası aşağıdadır;  

 

                   
 

Üzerinde FOTOKOPİ İMZA, FOTOKOPİ EL YAZI NOTU VE FOTOKOPİ PARAFLAR BULUNAN 

TEK BELGE B.Orakoğlu’nun 2013 yılında savcılığa teslim ettiği dosya içinde bulunan NEREDEN 

TEMİN EDİLDİĞİ BELLİ OLMAYAN FOTOKOPİ BELGEDİR. ISLAK İMZALI 5 MAYIS 1997 TARİHLİ HİÇ 

BİR BELGE YOKTUR.  Bülent Orakoğlu’nun savcılığa teslim ettiği dosya içinde bulunan belge 

1.sayfasından alıntı aşağıdadır  (Kls.47.s.41);   
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47.Klasörde yer alan bu fotokopi belge iddianamede ve gerekçeli kararda, “Dz.K.K.lığı Askeri 

Savcılığı Tahkikat Dosyasındaki Belgeler” adı altında üzerinde ıslak imza ve “K.Arz Notu “ olan 

belge şeklinde sunulmuştur.    

 
FETÖ üyesi savcı K.Çetin, Sarumsak davası tahkikat dosyasını 24 Mayıs 2012 tarihli yazısı ile 

Dz.K.K.lığı Askeri Mahkemesinden istemiş, Ancak mahkeme 24 Mayıs 2012  tarihli yazı ile 

dosyanın beraatle sonuçlandığından arşiv yönergesi gereğince imha edildiğini bildirmiş ve imha 

tutanağını savcılığa göndermiştir. YANİ DOSYADA VE ADLİ EMANETTE ISLAK İMZALI VE 

DZ.K.K.LIĞI TAHKİKAT DOSYASINDAN GÖNDERİLEN BELGE YOKTUR. Yazılar aşağıdadır (Kls.1 

s.377-379);  
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5 MAYIS 1997 TARİH VE “BİLGİ İTİYAÇLARI” KONULU BELGENİN ISLAK İMZALI ASLI ADLİ 

EMANETTE VE DOSYA DA YOKTUR. Ancak, olmayan belge, bir anda ıslak imzalı belge şeklinde 

dönüşmüş ve  13.11.2014 tarihli 72.celsede Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden Hakim 

TURHAN KÖK tarafından sanık Cevat Temel Özkaynak’a Dz.K.K.lığının 5 Mayıs 1997 tarih ve “BÇG 

Bilgi İhtiyaçları” konulu belgenin ıslak imzalı aslının adli emanette kayıtlı olduğu  ve Gnkur 

Başkanlığından geldiği  belirtilerek soru yöneltilmiştir.  

 

13.11.2014 tarihli  72.Celse tutanağının ilgili kısmı aşağıdadır;   

“HAKİM TURHAN KÖK: "Evet iddianamede GENELKURMAYDAN GELEN ISLAK İMZALISI 

EMANETTE KAYITTA OLAN BÇG BELGELERİ OLAN, BATI ÇALIŞMA KURULU BİLGİ İHTİYAÇLARI 

BELGESİ onu size göstereceğiz şimdi bu belgeyi gördünüz mü? (Mübaşir Sanığa belgeyi gösteriyor) 

" 

Sanık Cevat Temel ÖZKAYNAK: (Sanığın verdiği cevap kayıt sisteminde anlaşılamamaktadır.) 

Gerekçeli kararda ise (s.2965 )  B.Orakoğlu’ nun CD içinde teslim ettiği, üzerinde “K.Arz” 

notu olan dijital belge, bir anda ıslak imzalı asıl belge haline dönüşmüştür. 

 

  G.K.s.2965;  “05 MAYIS 1997 TARİHLİ “BATI ÇALIŞMA GRUBU BİLGİ İHTİYAÇLARI” KONULU 

BELGE 5 Mayıs 1997 tarihli ve İSTH:3429-3-97/İKK.Ş.(317) sayılı Batı Çalışma Grubu Bilgi 

İhtiyaçları konulu GİZLİ ibareli "GİZLİ - KİŞİYE ÖZEL" kaşeli Deniz Kuvvetleri Komutanı Namına/ 
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emriyle İKK.Ş.Md.Bnb.M.AYGÜNER ve İsth.D.Bşk.E.ŞAHAN paraflı, Koordine eden Hrk.Bşk.Tüma. 

A.ATILAN paraflı Kurmay Başkanı Koramiral Aydan EROL imzalı belgenin ilk sayfasında üst 

tarafta Sayın K.öncesiyle birlikte arz.şeklinde el yazısı ile yazılıp paraflanan iki sayfadan oluşan 

ve EK A sında Bilgi formatları bulunan belgenin Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu 

olduğu,”  belirtilmektedir.  

 

        Hangi belgenin nereden geldiğinin, belgenin asıl mı? fotokopi mi? dijital mı? Olduğunun 

farkında olmayan, ya da kasıtla belge dönüştüren mahkeme heyetinin verdiği kararın, hukuku 

temsil ettiği ve  adil olduğu söylenemez. Ancak bu durum, bir belgenin yargı elinde nasıl evrim 

geçirdiğinin, tipik bir örneğini teşkil eder.  

 

SONUÇ OLARAK; 5 MAYIS 1997 TARİH VE “BÇG BİLGİ İHTİYAÇLARI” KONULU BELGENİN 

ISLAK İMZALI ASLI  ADLİ EMANETTE YOKTUR VE  GNKUR BAŞKANLIĞINDAN  ISLAK İMZALI BİR 

BELGE GÖNDERİLMEMİŞTİR.   

 

F. HV.K.K.LIĞINDAN TEMİN EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN (!) 10 NİSAN 1997 TARİHLİ BELGENİN 

ISLAK İMZALI ASLI ADLİ EMANETTE YOKTUR.   

 

Gnkur eski Adli Müsaviri FETÖ üyesi M.Köse, 6 Mart 2012 tarihli yazında;  Gnkur Adli 

Müşavirliğinde bir inceleme yaptığını ve yapılan incelemede (!) 4 ayrı dosya içinde bir takım 

belgeler bulduğunu belirterek, yazının “EK-Ç” sinde“Avukat Başvurusu” dosyası içinde bulunan 

sözde belgeleri savcılığa göndermiştir. Bu sözde belgeler içinde 10 Nisan 1997 tarihli “Batı 

Çalışma Grubu” konulu belge de bulunmaktadır. YANİ, HANGİ KONUDA NA ZAMAN BAŞVURU 

YAPTIĞI BİLİNMEYEN, BAŞVURUSU SAVCILIĞA İNTİKAL ETMEMİŞ KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR AVUKAT 

GNKUR ADLİ MÜŞAVİRLİĞİNE BAŞVURMUŞ (!)  VE 10 NİSAN 1997 TARİHLİ BELGENİN HAVA 

KUVVETLERİ K.LIĞI NUSHASINI DA DİLEKÇESİNE EKLEMİŞTİR.  

 

Oysaki, ne Hasan Celal Güzel’in DGM Başsavcılığına yaptığı başvuru dilekçesi, ne Gnkur 

Başkanlığının H.Celal Güzel hakkında yaptığı suç duyurusunda, ne de Dz.K.K.lığı  ve bir kısmı DGM 

de görülen Orakoğlu-Sarumsak davasında 10 Nisan 1997 tarihli Belge KONU EDİLMEMİŞ VE 

DOSYADA YOKTUR.  FETÖ üyesi KÖSE’nin sahte 10 Nisan 1997 tarihli belgeyi kumpas davası 

piyasasına sürmesi aşağıdaki 6 Mart 2012 tarihli yazı ile gerçekleşmiştir (Kls.1 s.164);  
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Daha sonra, Hv.K.K.lığına adresli gözüken 10 Nisan 1997 tarihli belgenin “ASLI”NIN, ilgili 

komutanlıktan temin edildiğini belirterek, 3 Nisan 2012 tarihli evrakın EK’inde savcılığa 

göndermiştir. Yazı aşağıdadır (Kls.1 s.240);  
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Dosyada bulunan 10 Nisan 1997 tarihli belgeler;  Gnkur Personel Başkanlığına adresli 

gözüken nushası CD 5 içinde (CD5/Arşiv/Batı Çalışma Grubu isimli klasörde) (Kls.8 s.265,269,270) 

diğerleri ise Gnkur Adli Müşavirlliğindeki “Avukat Başvuru” dosyasında bulunduğu ve 

Hv.K.K.lığından temin edildiği iddia edilerek FETÖ üyesi KÖSE’nin 6 Mart 2012 ve 3 Nisan 2012 

tarihli evrak EK’lerinde savcılığa gönderdiği Hv.K.K.lığına adresli gözüken nushasıdır (Kls.1 s.108-

110, 239-241). Dosyada bulunan  10 NİSAN 1997 TARİHLİ TÜM BELGELER ÜRETİLMİŞ BELGEDİR. 

BİRBİRLERİNİN ADRES KISIMLARI DEĞİŞTİRİLMİŞ BİREBİR FOTOKOPİSİDİR.  HİÇ BİR BELGE  ISLAK 

İMZALI ASIL BELGE DEĞİLDİR. (Bu konu dilekçemizin “20.R.” maddesinde açıklanmıştır) 

 

Hv.K.K.lığından temin edildiği belirtilen 10 Nisan 1997 tarihli belgenin savcılıkça fotokopisi 

çekilerek “ASLININ AYNI”sı (!) çıkartılmış ve dosyaya koyulmuştur. Belgenin Hv.K.K.lığına 

gönderilen asıl belge olduğu iddia edilen nushası adli emanetin 2012/82 sırasına ASIL BELGE 

OLDUĞU BELİRTİLMEDEN KAYDEDİLMİŞTİR. Bu belge de diğer kumpas belgeleri gibi “ASIL”- 

   Ankara C.Başsavcılığı 
“ASLININ AYNI”  kaşesi 
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“ASLI GİBİ” karmaşası yaratılarak muhtemel bir kriminal incelemeden kaçırılmıştır. Emanet 

Eşya Makbuzu aşağıdadır (Kls.1 s.242);  

              
 

FETÖ üyesi M.Köse’nin, önce “Avukat Başvurusu” yalanı ile dava piyasasına çıkarttığı, daha 

sonra ilgili komutanlıktan temin edildiğini ve aslı olduğunu belirterek  savcılığa gönderdiği ve  adli 

emanetin 2012/82.sırasına kaydedilen Hv.K.K.lığına adresli 10 Nisan 1997 tarihli belge  

FOTOKOPİ İMZALIDIR, DAVAYA FİZİKİ SOMUT DELİL YARATMAK İÇİN ÜRETİLMİŞ BELGEDİR 

(Kls.1 s.108-110). CD 5 içinde bulunan Gnkur Personel Başkanlığına adresli gözüken nushasının 

adres kısmı değiştirilmiş BİREBİR FOTOKOPİSİDİR.   

 

Bu belge, sahte CD 5 içindeki belgelerin de üretilmiş kumpas belgeleri olduğunu 

açıklamaktadır. Bu iki belgenin imza kısımlarını tekrar görmekte yarar vardır;  

 

 

                                                        
Bu iki belge, farklı adreslere gönderilmesine rağmen ÇEVİK BİR İMZALARI, ELYAZISI 

TARİHLERİ (10) VE EL YAZISI EVRAK ARA NUMARALARI BİREBİR AYNIDIR.   

Sahte CD 5 içindeki Gnkur Personel  Bşk.lığına 
adresli  gözüken 10 Nisan 1997 tarihli dijital  belge 

(CD5/Arşiv/Çalışma grubu oluşturulması) 

FETÖ üyesi  M.Köse’nin, kimliği belirsiz (!) Avukatın 
başvuru dosyasında bulduğunu ve  ilgili komutanlıktan 
temin ettiğini  ileri sürerek 6 Mart 2012 ve 3 Nisan 
2012 tarihli evrak eklerinde savcılığa gönderdiği  
Hv.K.K.lığına adresli  gözüken 10 Nisan 1997 tarihli 

belgeler (Kls.1 s.108-110) 
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Burada dikkat çeken başka önemli bir konu ise;  ne iddianamede ne de gerekçeli kararda bu 

belgenin, Gnkur Adli Müşavirliğe sözde Başvuru yapan kimliği belirsiz avukat tarafından 10 

Nisan 1997 tarihli belgenin sözde Hv.K.K.lığı nushasının fotokopisini teslim ettiğinden ve bu 

kimliği belirsiz avukatın ne zaman ne maksatla Gnkur Adli Müşavirliğine başvurduğundan hiçbir 

şekilde söz edilmemesidir.  

 

10 Nisan 1997 tarihli belgenin Hv.K.K.lığına adresli gözüken ve adli emanetin 2012/82 

sırasına bayıtlı belge ASIL VE ISLAK İMZALI GERÇEK BİR BELGE DEĞİLDİR.  

 

G. GNKUR  İÇ GÜVENLİK HAREKAT DAİRE BAŞKANLIĞININ (İGHD) “DOSYA FİHRİSTİ” NİN 

ASLI ADLİ EMANETTE YOKTUR.  

   

 27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Eylem Planı" nın  Gnkur 2.Kademe Arşivine teslim edildiği 

ve tekrar teslim alındığını sözde belirten,  dilekçemizin “20. “maddesinde, üretilmiş/tahrif edilmiş 

olduğu açıklanan “İGHD  Dosya Fihristi”nin  FOTOKOPİ  SURETİ  15 Mayıs 2012 tarihli  KÖSE 

imzalı yazı EK’inde savcılığa gönderilmiştir. FETÖ üyesi Bilgili, diğer üretilmiş kumpas 

belgelerinde olduğu gibi, üretildiği açık olan 36 SAYFA SÖZDE İGHD DOSYA FİHRİSTİNİN (Kls.1 

s.313- 342) ASLINI GNKUR BAŞKANLIĞINDAN İSTEMEMİŞ,  SURETİNİ İSE 2012/131 esas sırası ile 

Adli Emanete kaydettirmiştir.  
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FETÖ üyesi KÖSE imzalı 15 Mayıs 2012 tarihli yazı (Kls.1 s.342) ve Emanet Eşya Makbuzu 

(Kls.1 s.344) aşağıdadır;  
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27 Mayıs 1997 tarihli sözde “Batı Eylem Planı  ile CD 5, Atatürkçü DD ve YÖK ten ele geçen 

kumpas belgelerini teyit etmek üzere kurgulandığı süphesiz olan sözde fihristte, evrak kayıt 

numarası bulunmayan sözde belgelerinde, 2.kademe arşivine teslim edilmiş ve geri alınmış gibi 

gözükmektedir. Yani resmi evrak niteliği taşımayan, evrak kaydı bulunmayan kağıt parçaları 

toplanarak, resmi evrak gibi bu sözde fihristle 2.kademe arşive teslim edilmiştir.   

 

Aslı, Adli Emanette bulunmayan sözde “İGHD Dosya Fihristi’ nin  bir sayfası aşağıdadır 

(Kls.1 s.4);  

 

                 
 

Sözde belgelerin varlığına dayanak alınan bu sözde Dosya Fihristinin;  görevi ile hiç bir ilgisi 

olmadığı halde, FETÖ KONSEY ÜYESİ GENERAL-AMİRAL ŞUBE MÜDÜRÜ ALB M.SERDAR 

SEVGİLİ’NİN KUMPAS KONTROLÜNDE HAZIRLANDIĞI DA ANLAŞILMAKTADIR. Bu konu, 

? 
1 2 0 8 5 2 

Gnkur General-

Amiral Şube 

Md.  Evrak 

Güvenlik 

Numarası 
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dilekçemizin “Evraklarda Güvenlik Numarası Kullanımı ve Kumpas Belgeleri” başlıklı “37.” 

Maddesinde kapsamlı olarak açıklanmıştır.  

 
FETÖ üyesi Bilgili, BELGE ASLINI KAÇIRIP,  FOTOKOPİ SURETİNİ  ADLİ EMANETE VERMEKLE;  

2003 yılında hazırlanmış gibi gözüken İGDH Dosya Fihristinin KAĞIT / MÜREKKEP YAŞINI 2012 

YILINA ÇEKMİŞ,  DİJİTAL MÜDAHALELERİN İNCELENEBİLMESİNİ ÖNLEMİŞ, SÖZDE BELGEYİ 

MUHTEMEL BİR KRİMİNAL İNCELEMEDEN KAÇIRMIŞTIR.   

 

H. GNKUR BAŞKANLIĞINDAN GÖNDERİLDİĞİ İDDİA EDİLEN 11 ADET MESAJIN ASLI ADLİ 

EMANETTE YOKTUR (1. KLASÖR SAYFA 204-214) (G.K.s.3308-3314);  

 

FETÖ üyesi M.Köse Adli Müşavirlikte yaptığı sözde incelemede 4 ayrı dosya içinde bulduğunu 

belirterek (!), 11 ADET SÖZDE MESAJIN 1997 yılında Adli Müşavirliğine de gönderildiği algısını 

yaratıp, 14 Mayıs 2012 tarihli evrak ekinde “ASLI” OLDUĞUNU BELİRTEREK FETÖ üyesi 

M.Bilgili’ye FOTOKOPİLERİNİ  göndermiştir. Üstelik bu sözde mesajlar TCK da suç olarak tarif 

edilen şekilde, bir kısmı kapatılıp tahrif edilerek, sadece fotokopileri adli emanete verilmiştir. 

(Bu konu dilekçemizin “20.NNN.” ve “29.V.”maddelerinde kapsamlı olarak açıklanmıştır)  

 

Gerekçeli kararda (G.K.s.3311) de; “Ankara C.Başavcılığının 24.02.2012 tarih ve 2011/206 

soruşturma sayılı yazılarına cevaben Genel Kurmay Başkanlığından gönderilen 14.03.2012 tarih 

ve ADMÜŞ.: 9170-303.12 sayılı ve üzerinde 120917 rakamı bulunan yazı Ekinde "İRTİCA 

BRİFİNGİ" konulu 11 sayfa Mesaj Formlarının gönderildiği; (Belge asılları emanetin 2012/75 

sırasında kayda alınmış olup belge fotokopileri 1. Klasör Sayfa 204-214, Emanet makbuzu ise 

S:236)” şeklinde ifade edilmektedir. 

 

ANCAK DURUM BÖYLE DEĞİLDİR. BELGELERİN ISLAK İMZALI ASILLARI  ADLİ EMANETTE 

YOKTUR.  
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Fetö üyesi M.Köse imzalı 14 Mart 2012 tarihli yazı ve FETÖ üyesi M. Bilgili imzalı 26.03.2102 

tarih ve 2012/75 sıralı adli emanet eşya makbuzu aşağıdadır (8.Kls. s.189, 208- 1.Kls.s.215, 234, 

235) ;  

                  
 

                     
 

 

 

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1654 / 1709 
 

 

İ. GNKUR 2.BAŞKANI 0RG.ÇEVİK BİR’İN YURTDIŞI RESMİ TEMASLARIYLA İLGİLİ OLDUĞU 

İDDİA EDİLEN, CD 5 İÇİNDEKİ SÖZDE GÖRÜŞME TUTANAKLARI (9.Klasör) (G.K.s.3115-3133). 

 

Mahkeme, CD 5 içinde “NECDET/GÖRÜŞME” klasöründe yer alan bu sözde belgeleri, 

gerekçeli kararda (s.3091) “soruşturma aşamasında genelkurmay başkanlığından gönderilen 

belgeler” başlığı altında yazarak, genelkurmay başkanlığından savcılığa gönderildiği algısı 

yaratmıştır. Bu kasıtlı çarpıtma, mahkemenin yargı görevini kötüye kullanması ve delil üretmesi 

anlamını da taşımaktadır. 

 

Gnkur. Başkanı ve Gnkur.2.Başkanının yurt dışı resmi görüşme tutanakları GNKUR ATASE 

DAİRE BAŞKANLIĞI ARŞİVİNDE  SÜRESİZ KAYDI İLE SAKLANMAKTADIR. MAHKEME, ISLAK 

İMZALI ASLI YA DA ONAYLI RESMİ FOTOKOPİSİNİ GNKUR BAŞKANLIĞINDAN İSTEMEMİŞTİR. BU 

NEDENLE DE, GERÇEK GÖRÜŞME TUTANAKLARI, DOSYADA VE ADLİ EMANETTE YOKTUR.  

   

Mahkeme, sahte CD 5 içindeki bu sözde belgelerde yer alan;  “Refah Psrtisi” “T.Çiller 

“M.Yılmaz”  “….Bu gelişmeler ışığı altında Mesut Yılmaz’ın tekrar iktidara gelmesinin bu ilişkileri 

canlandırabileceği ifade edilmektedir.”  Bizim değerlendirmemize göre, Refah partisi, islami 

fundamentalizmi gerçekleştirmek istiyor. Türkiye’nin İran benzeri bir sisteme sahip olmasını arzu 

ediyor.” Gibi cümleleri gerekçeli kararında belirterek, dayanak almıştır.  

 
Gerekçeli karar sayfa 237 de “CD 5 den elde edilen görüşme tutanakları” şeklinde 

belirtilmesine rağmen, gerekçeli karar sayfa 3115 de “Genelkurmay Başkanlığından gönderilen 

belgeler” şeklinde sanki Gnkur başkanlığından gelmiş belgelermiş gibi CD 5 içinde yer alan 

Görüşme Tutanakları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır; .  

 

Gnkur.II.Bşk.Çevik BİR’in Şubat 1996 tarihinde İsrail’e yapmış olduğu ziyaret ile ilgili Özet 

Formu (9.Kls. S:224)  

Gnkur.II.Bşk.Çevik BİR’in İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Moshe Yaalon ile 

yaptığı görüşme tutanağı (20 KASIM 1996 tarihli (GÖRÜŞME TUTANAĞI) (9.Kls. S:380-383) 

(İMZASIZ)  

Gnkur. II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in ABD Kongresi Araştırma Servisi Ortadoğu Uzmanı 

Bayan Carol Mıgdalovıtz ile yaptığı görüşme tutanağı (22 Ocak 1997 tarihli Görüşme tutanağı) ( 

9 Kls. S:365-372) (İMZASIZ)  

Gnkur. II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in ABD de Amerıcan Turkısh Councıl Toplantıları 

esnasında, ABD Güvenlik Birimleri (İNSA BŞK., DIA BŞK., CIA BŞK.YRDC. ve CIA BŞK.VEKİLİ) 

Yetkilileri ile yaptığı görüşme tutanağı (21 Şubat 1997 tarihli )(9.Kls. S:361-364) (İMZASIZ)  

 

Gnkur. II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in ABD ‘de Amerıcan Turkısh Councıl Toplantıları 

esnasında Jewıs Instıtute Natıonal Securıty Affaırs (JINSA) Yetkilileri ile Yaptığı görüşme 

tutanağı (21 Şubat 1997 tarihli ) (9.Kls.S:359-360) (İMZASIZ)  

 

Gnkur. II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in ABD’de Amerıcan Turkısh Councıl toplantıları 

esnasında yaptığı takdimden sonra 20 Şubat 1997 Perşembe günü sorulan sorulara verdiği 

cevaplara ilişkin tutanak (20 Şubat 1997 tarihli) (9.Kls. S:357-358) (İMZASIZ)  
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Gnkur. II.Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in Avrupa Parlemantosu Sosyalist Grup Başkanı 

Bayan Paulıne Green ve Beraberindeki heyet ile yaptığı görüşme tutanağı (26 Mart 1997 tarihli) 

(9.Kls. S:344-355) (İMZASIZ)  

 

CD 5 içindeki bu görüşme tutanaklarına örnek olarak; 20 Şubat 1997 tarihinde yapılan 

görüşmeye ait tutanak, 16 Şubat 1997 tarihinde görüşmeden 4 gün önce 

hazırlanmış/oluşturulmuştur. 

 

Gnkur. II.Başkanı Orgeneral Çevik BİR’in ABD’de Amerıcan Turkısh Councıl toplantıları 

esnasında yaptığı takdimden sonra 20 Şubat 1997 Perşembe günü sorulan sorulara verdiği 

cevaplara ilişkin II nci Bşk.Özsek P.Kur.Kd.Alb.Necdet Soyer imzasına açılmış (imzasız) sözde 

görüşme tutanağı  CD 5 içinde “ATC-SORU.doc” isimli word belgesi olarak yer almaktadır.  

(CD5\Bcg\Belgelerim\NECDET\GÖRÜŞME\ATC-SORU.doc) (ATC-SORU.doc içerik oluşturma 

zamanı 16.02.1997  19:17, Evrak tarihi; 20.02.1997 ) (9.Kls. S:357-358). 

 

Bu belgeye göre Org.Çevik Bir, 20 Şubat 1997 tarihinde ABD’de gezetecilerin sorularına 

cevap vermiş ve sözde belge 20 Şubat 1997 tarihinde tanzim edilmiştir. Ancak, belgenin CD 5 

içindeki hazırlanma (içerik oluşturma) tarihi, GÖRÜŞMEDEN 4 GÜN ÖNCE 16 ŞUBAT 1997 

TARİHİ olduğu görülmektedir (Bilirkişi raporları ve CD de) . Yani, Çevik Bir 20 Şubat 1997 

tarihinde henüz sorulara cevap vermeden 4 gün önce Alb. Necdet Soyer büyük bir öngörü ile 

soruları ve cevapları aynen tahmin ederek sözde belgeyi hazırlamıştır!. (dilekçemizin “20.ZZ. 8).” 

Maddesinde açıklanmıştır) 

 

Üstelik, bu sözde belgenin CD 5 içinde yer aldığı gizlenmiş ve mahkeme heyeti tarafından 

gerekçeli karar sayfa 3091 de yar alan “Soruşturma Aşamasında Genelkurmay Başkanlığından 

Gönderilen Belgeler” başlığı altında yer almıştır. BU SÖZDE BELGELERİN NE ASLI NE DE RESMİ 

ONAYLI FOTOKOPİSİ DOSYA DA VE ADLİ EMANETTE YOKTUR.  

 

40. B.ORAKOĞLU’NUN BELGELERİ İLE İLGİLİ ÇELİŞKİLER VE DARBE ALGISI OLUŞTURMA 

FAALİYETLERİ:     

Bülent Orakoğlu’un Onb. Kadir Sarmusak’ın kendisine getirdiği belgelerin  neler olduğu, 

belgelerin İçişleri Bakanı Meral Akşener’e,  Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller’e,  Adalet Bakanı 

Şevket Kazan’a ulaştırılmasının nasıl ve ne şekilde gerçekleştiği,  Emniyet Genel Müdürünün bu 

faaliyetten haberinin olup olmadığı, sızdırılan belgelerin Emniyet Evrak arşivine kayıt edilip 

edilmediği, sızdırılan bu belgelerle birlikte başkaca belgelerin ve resmi olmayan bir raporun 

hazırlanıp hazırlanmadığı,  belge sızdırma faaliyetinin ne zaman başladığı hangi gerekçe ve 

seviyede devam ettiği, Bülent Orakoğlu’nun Em.İsth D.Başkanlığına tayin edilebilmesi için 

yönetmelik değişikliği ve  Emniyet Genel Müdürünün imza yetkisinin geri alınması ve görevden 

alınması da dahil  bu işlemlerin hangi esas gerekçe ile gerçekleştiği, Hasan Celal Güzel’ in DGM 

Başsavcılığına teslim ettiği belgelerin kim ya da kimler tarafından hangi maksatla iletildiği 

konularında; hem dosyadaki belgeler  hemde tanıkların mahkemede verdiği beyanları arasında 

ciddi çelişkiler bulunmakta ve faaliyetlerin   Dz.K.K.lığının 5 Mayıs 1997 tarihli taslak belgenin 

iletilmesi ile sınırlı olmadığı,  bir merkezden yönetilen sistemli bir çalışma olduğunu,  planlı  bir 

amaca yönelik icra edildiğini kuvvetle muhtemel kılmaktadır. 
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 Dz.K.K.lığında görülen kamuoyunda “sarmusak” ya da “köstebek” davası olarak bilinen 

davada hem B.Orakoğlu hem de Onb.Kadir Sarmusak tarafından belgelerin kendileri tarafından 

sızdırılmadığını,  TSK nın sözde darbe hazırlığına karşı planlı bir çalışma yapılmadığını  savunmuş 

ve dava esasen delil yetersizliği ve belgelerin devlet güvenliğine yönelik belgeler olmadığı 

gerekçesi ile beraat ve görevsizlikle sonuçlanmıştır.  

Ancak, konu ile ilgili kişilerin 1997 tarihinde yargıda verdikleri ifadeleri ve  savunmaları ile 28 

Şubat davasındaki ifadeleri, TBMM Araştırma Komisyonundaki beyanları; o günlerde Askeri 

Savcılık iddianamesini açıkça destekleyen ikrarı ve teyiti olduğunu göstermektedir.  

Öncelikle değerlendirmemize esas olan tanık / müşteki  beyanları, dosyadaki belgeler ve 

mahkeme kayıtlarından alıntılar sıralanarak, daha sonra tanık ve müşteki beyanları arasındaki 

çelişkiler ile  ilgili değerlendirme yapılacaktır;  

KATILAN, TANIK VE MÜŞTEKİLERİN MAHKEMEDEKİ VE TBMM DARBELERİ ARAŞTIRMA 

KOMİSYONUNDAKİ İFADELERİ İLE EK KLASÖRLERDEKİ  BELGELERDE  YER ALAN BEYANLARI 

AŞAĞIDADIR;  

 TANIK (KATILAN) TANSU ÇİLLER  : 

Tansu Çiller 18.07.2017 tarihli 89.celsede (SEGBİS) verdiği ifadesinde;  

S.15-16; "Efendim BANA BÖYLE BİR BELGEYİ MERAL AKŞENER GETİRDİ MERAL 

AKŞENER İÇ İŞLERİ BAKANI OLDUĞU BİR DÖNEMDE KENDİSİNE ÜST DÜZEY BİR 

İSTİHBARAT GÖREVLİSİ BİR BİLGİ ULAŞTIRDIĞINI İFADE ETTİ bu bilgide üstünde 

birtakım generallerin imzasıyla bir çalışma grubu kurdurulduğu İKİNCİ BAŞKANIN İMZASIYLA 
harekat başkanlığının koordinasyonuna verildiği ve bunun aşağı yukarı günümüzde irticanın tehdit 

oluşturduğu ve bu nedenle de bunun için bunun üstüne gidilmesi gerektiği camilere özellikle irtica 

tehditi olabilecek laiklik karşıtı araştırmaların yapılması gerektiği daha sonra tekrar yurtlara 

okullara özel okullara bütün bunların gönderilerek araştırılması gerektiği daha sonra siyasilere 

hatırladığım kadarıyla siyasilere valilere kaymakamlara siyasi teşkilatlara ve bunun gibi bir çok 

kurumlara giderek adeta bir fişlemenin gündeme getirildiği ve bununla da yetinilmeyip aileler ve 

onların kendilerinin astları kanalıyla bu araştırmanın sürdürülmesi gerektiği BİR ÇALIŞMA 

GRUBUNDAN AYRINTILI BİÇİMDE BAHSEDİLDİ ben de bunun vahim olduğunu ifade ettim bunu 

milletten saklayamayız DEDİM VE BUNU BAŞBAKAN'A GÖTÜRMESİNİ İSTEDİM kendim de ayrıca 

sayın Erbakan ile bu konuyu konuştum Başbakanlık Teftiş Kurulu'na vermeliyiz dedim bunun bize 

ulaşma tarihi artık ilkbahar civarıydı ve baskıların arttığı bir dönemdi bu çerçevede bunların icra 

edildiği anlaşılmıştır." 

 

S.8 ; “ ….iç işleri bakanına bir istihbarat görevlisi üst düzey iletmiş BUNU BANA GETİRDİ VE 

BUNU BANA GETİRDİĞİ ZAMAN BUNU ÇOK VAHİM GÖRDÜK çünkü içinde birçok yerin fişlenmesi 

meselesi gündemdeydi camilerden tutun da irtica konusunda laiklik konusunda hassasiyet ortaya 

konuyor ve laikliğe aykırı bütün eylemlerin hatrımda kaldığı kadarıyla bir yerde araştırılması 

isteniyor burada yurtların okulların vakıfların kuran kurslarının bununla kalmıyor kaymakamların 

valiliklerin zannediyorum siyasilerin teşkilatların siyasetçilerin teşkilatlarının bunların hepsinin bir 

yerde araştırılması isteniyor AİLELERCE BUNLARIN YAPILMASI İSTENİYOR bunların 

astlarında yapılması isteniyor vesaire BUNUN ALTINDA İKİNCİ BAŞKANIN İMZASI VAR 
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GÜNLÜK TOPLANTILARDAN BAHSEDİLİYOR HAFTADA İKİ GÜN DENETİM 

TOPLANTILARINDAN BAHSEDİLİYOR böyle bir şeyi biz çok daha sonra vakıf olduk ve bunun 

hemen sayın başbakana götürülmesini sayın iç işleri bakanı tarafından istedim ama hükümetin 

sonlarına doğru varılmıştı ve bizim böyle bir talimatımızın olmadığı kesindir. " 

 

 Tansu Çiller 7.11.2012 tarihinde TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonundaki  beyanında,  
 

S.4: TBMM Araştırma Komisyonundaki Şubat ayındaki 28 Şubat Millî Güvenlik Kurulundan sonra 

NİSAN AYI İÇERİSİNDE bizim yeni İçişleri Bakanı yaptığımız Meral Akşener tarafından bir gün 

bana doğrudan getirildi ve belgelerin içeriğinde Batı Çalışma Grubunun doğrudan istihbarat yapmak 

için, hatta CAMİLERE KADAR YAYGIN BİÇİMDE ve örgütlü biçimde bilgi alıp bunu merkeze 

bildirmelerini isteyen bir belge. SARMUSAK TARAFINDAN ORTAYA ÇIKARILMIŞ, BÜLENT 

ORAKOĞLU O DÖNEMDE BUNUN YİNE GETİRİLMESİNDE ROL OYNAMIŞ ve Meral 

Akşener bize sordu, bana sordu doğrusu; dedi ki: “Ne yapalım bunu? Bunu kamuoyuyla paylaşalım 

mı?” 

S.4: TBMM Araştırma Komisyonundaki Şubat ayındaki 28 Şubat Millî Güvenlik Kurulundan sonra 

NİSAN AYI İÇERİSİNDE bizim yeni İçişleri Bakanı yaptığımız Meral Akşener tarafından BİR GÜN 

BANA DOĞRUDAN GETİRİLDİ VE BELGELERİN İÇERİĞİNDE Batı Çalışma Grubunun 
doğrudan istihbarat yapmak için, hatta CAMİLERE KADAR YAYGIN BİÇİMDE ve örgütlü biçimde bilgi 

alıp bunu merkeze bildirmelerini isteyen bir belge. SARMUSAK TARAFINDAN ORTAYA ÇIKARILMIŞ, 

BÜLENT ORAKOĞLU O DÖNEMDE BUNUN YİNE GETİRİLMESİNDE ROL OYNAMIŞ ve Meral Akşener 

bize sordu, bana sordu doğrusu; dedi ki: “Ne yapalım bunu? Bunu kamuoyuyla paylaşalım mı?” 

 TANIK ŞEVKET KAZAN (75. Celse Tutanağı s.4-5) :  
 

“Yine bu süreç içerisinde demin de işaret ettim çünkü önemli olduğu için tekrar ifade etmek 

istiyorum. Bir askeri yetkili dedi ki beyanatları devam ediyor. 5 MAYIS VEYA 6 MAYIS GÜNÜ 

İÇİŞLERİ BAKANI MERAL AKŞENER BENİ ARADI. ABİ NERDE ABİ BÖYLE BÖYLE 

ELİME BİR BELGE GEÇTİ . Bu belgeyi mutlaka önce sizinle görüşmemiz lazım sonra Erbakan 

hocaya iletmemiz lazım. Peki nerede görüşeceğiz hakim evi var biliyorsunuz . Kendisine hakim evine 

gelmesine söyledim . O saatte hakim evine geldi ve belgeyi gösterdi. 5 MAYIS TARİHLİ BİR 

GENELGE VE ALTINDAKİ İMZA ÇEVİK BİR'İN İMZASI Tabi iç güvenliği ilgilendiren doğrudan 
doğruya hükümeti ilgilendiren içişleri bakanlığını ilgilendiren görevler bunlar. Ama bir bakıyoruz ki 

bütün orada bu konular ile asker görevlidir. Takip edecek gidecek dinleyecek. (…)  Böylece biz anladık 

ki ve ben belgeyi aldıktan sonra doğrudan doğruya Erbakan hocamıza geldim. Hocam dedim bu 

belge işi darbeye doğru götürecek. çünkü önemli olan herkesin kendi vazifesini yapmasıdır. Devletin 

jandarması var . DEVLETİN POLİSİ VARKEN BU GÖREVİ DOĞRUDAN DOĞRUYA KARA 

KUVVETLERİNE MENSUP ZEVATIN YAPMASI, elbette üzücü bir durumdu” 
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 MAĞDUR MERAL AKŞENER  : 
 
Meral Akşener 16.02.2015 tarihli 73.celsede verdiği ifadesinde;  

S.2; “ Bu arada sanıyorum 5 Nisan tarihli yanlış hatırlamıyorsam, bir batı çalışma grubu belgesi 

içişleri bakanlığı istihbarat daire başkanlığı tarafından bana getirildi. Devrin genel müdürü ile 

beraber. O DOSYAYI VE O BELGELERİ İNCELEDİĞİM ZAMAN hiyerarşik düzenin dışında 
ordunun kendi içindeki  

 
“Mahkeme Başkanı : “Bu belgeleri kim getirdi ?”  

 
Mağdur Meral AKŞENER: “Bu istihbarat daire başkanlığındaki istihbarat daire Başkanı Sayın 

ORAKOĞLU VE DEVRİN GENEL MÜDÜRÜ SAYIN KEMAL ÇELİK BERABER 

GETİRDİLER. İnceledim SONRA ORADAN BİR BELGEYİ ÖNCE SAYIN ÇİLLER'E doğru yol 

partisi genel Başkanıydı ve aynı zamanda dışişleri bakanı ve başbakan yardımcısıydı. KENDİSİYLE 

KONUŞTUM KONUŞTUK. ADALET BAKANI SAYIN ŞEVKET KAZANLA KAZAN 

ÜZERİNDEN SAYIN ERBAKAN’A RAHMETLİ ERBAKAN’A VERMEM GEREKTİĞİ 

ÜZERİNDE BİR ANLAŞMA SAĞLADIK ve ben SONUÇ OLARAK SAYIN KAZAN VE 

ONDAN SONRA DA RAHMETLİ ERBAKAN’A O SAYIN KAZAN ÜZERİNDEN GİTTİ. 
Sonrasında başbakanın rahmetli Erbakan başbakan Erbakan’ın bu konu üzerinde Çillerle yaptığı bir 

görüşme olduğunu duydum ama içeriğini bilmiyorum. Sonrasında mgk nın kuruluş yıldönümü 

nedeniyle mayıs ayında mayıs sonunda yapılan MGK toplantısında, batı çalışma grubu belgesi 

üzerinden birdenbire kendimi casusluk köstebek ve deniz kuvvetleri dinletmekle orayı izletmek ile 

suçlanır buldum 

 
S.22: “Mağdur Meral AKŞENER:“ BİRİNCİSİ BU. İKİNCİSİ ORADAN TEK BİR FOTOKOPİ BANA 

VERİLDİ. Öyle yırtık falan da değildi. Çünkü başbakan'a arz edilecek. Yani ben onu aldım. Tek bir 

belge aldım. O DOSYAYI GÖRDÜM. AMA ALMADIM. Tek o silinmiş üzerinde, nereden geldiği belli 

olmasın işte o bilgisayar vesaire önlem alınmış bir belgeydi. Onu götürdüm imzasız dediğiniz belge.” 

 

Aydan Erol ve Mustafa Özbey'in müdafii avukat Fethi Öztürk : “Tek bir belge mi aldınız?” 

 

Mağdur Meral AKŞENER: “BEN TEK BİR BELGE ALDIM BEN. DOSYAYI GÖRDÜM.O 

DOSYAYA GÖRE BİR KARAR VERDİM. O KARARIN NETİCESİNDE AMA TEK BİR KAĞIT 

ALDIM BEN. “ (…) “ Eki vardı. BEN SADECE ONU ALDIM GÖTÜRDÜM. ONUN DIŞINDA 

DİĞERLERİ KİME VERİLDİ, NE YAPILDI, NE EDİLDİ ONLARI BİLMİYORUM. “ 

 

S.22 :  “Aydan Erol ve Mustafa Özbey'in müdafii avukat Fethi Öztürk : “….Şimdi burada çok 

önemli bir husus var. O da şu; sizin elinize geçen belge bilgi toplanması içeren bir belge. Partiler, 

dernekler vesaire birçok yer hakkında, bu belgenin Batı Çalışma Grubu diye başlık geçen dışında, SİZİ 

TEDİRGİNLİĞE SOKAN TARAFI NEYDİ? YANİ BİR ÖZEL ÇALIŞMA YAPILDIĞINA DAİR SİZDE KUVVETLİ 

ŞÜPHE UYANDIRAN TARAFI NEYDİ?”  

 
“Mağdur Meral AKŞENER: “ ---- .DOLAYISI İLE SONUÇ İTİBARİYLE BEN SADECE O BELGEDEN 

BAHSETMİYORUM. YANİ O DOSYAYI GÖRDÜM. (…) AMA O DOSYADA GÖRDÜĞÜM BİR 

HAZIRLIK. ŞİMDİ ŞUNU SÖYLEMEK İSTERİM. Yani o dosyadan ve açık bilgilerde her gün bir 
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yerde bir hadisenin, yani küçük küçük ama son derece büyütülerek ortaya konulan, yani bir 

atmosfer var hepiniz yaşadınız o dönemi. BU ATMOSFERİN DE BAKIŞ AÇISIYLA BÖYLE BİR, 

ÖNEMLİ OLAN ŞUYDU YANİ GENELKURMAY’IN HİYERARŞİSİ DIŞINDA BİR 

YAPILANMA OLUŞU BANA ŞEYİ DÜŞÜNÜRDÜ.” 

 

Meral Akşener 25.06.2012 tarihinde TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonundaki 

beyanında;  

 

S.6;  “BU BELGENİN İLK GELİŞİ BANA NİSAN AYI, Emniyet Genel Müdürü Sayın Kemal 

Çelik ve İstihbarat Daire Başkanlığına benim getirdiğim ve imzalanmayan, kararnamesi Sayın 

Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmayan SAYIN BÜLENT ORAKOĞLU BİR DOSYA 
GETİRDİLER. O dosyanın içinde de bir belge vardı, bu belge herkesin fişlendiği bir talimatname, 

bütün siyasi partilerin ilçe başkanları, ilçe yöneticileri yani ilçeden başlayarak ile kadar bütün sivil 
toplum örgütlerinin başkanları, yöneticileri. Düşünebiliyor musun? Valiler, iller idaresine… Sonra 
bunun yanlış olduğunu söyleyince, İller İdaresi Kanunu’na dayandırdılar. 

 
 MÜŞTEKİ BÜLENT ORAKOĞLU : 

Bülent Orakoğlu 28.10.2014 tarihli 68.celsede verdiği ifadesinde;  

S.7 : Ben Ergenekon'da da tanıktım. Onu da arz edeyim. O bakımdan şimdi buradaki buradaki bu 

yani Kadir Sarmusak'ın gelişinden sonra işte o KADİR SARMUSAK BİR GELİŞİNDE BANA 

İMZALI BİR ŞEKİLDE BİR TAKIM BELGELER GETİRDİ. ŞAHSIMA GETİRDİ. Bu Nisan 1997 

tarihli Batı Harekat Konsepti Çevik Bir imzalı. 5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu bilgi 

ihtiyaçları, Aydın Erol imzalı. Batı Çalışma Grubu rapor sistemi, laiklik aleyhtarı faaliyetler Çetin 

Doğan imzalı. Bilgi toplama formatları Türk Kara Kuvvetleri personeli, eş ve çocuklarının bilgi 

toplama aracı olarak kullanılmasına ilişkin eylem planı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tekirdağ 19 

tarihli Kurmay Albay Mahmut Sancak imzalı bir belge TARAFIMA GETİRİLDİ. Tabi ben Kadir 

Sarmusak'ın bu getirdiği belgelerin çok fazlada şeyinde o zaman farkında değildim., (…) Hakaten bir 

hazırlık süreci olduğu BATI ÇALIŞMA GRUBU'NUN TÜRKİYE'Yİ DARBE ŞARTLARINA HAZIRLAYAN 

BİR GRUP OLDUĞU DARBE ŞARTLARINA GÖTÜRMEYE YÖNELİK BİR GRUP OLDUĞU ŞEKLİNDE 

TARAFIMIZDA KANAAT OLUŞTU. Bunun üzerine biz bu tabi aldığımız bilgi ve belgeyi Hükümet'e 

bildirmeye karar verdik.” 

S.7;  “yani ben bu belgeyi aldım efendim Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik'e götürdüm. YANİ 
BURADAN BİR TANE BELGEYİ SEÇTİK KEMAL ÇELİK İLE BİRLİKTE İÇ İŞLERİ BAKANI 
SAYIN MERAL AKŞENER'İN YANINA GİTTİK. Meral Akşener bu belgeyi aldı, bize dedi ki siz 

götürün şeye dedi Sayın Çiller'e kendisi ben bu diğer gelişmeleri sonradan öğreniyorum. BİZ BU 
BELGEYLE BİRLİKTE ÇİLLER'İN O DÖNEM DANIŞMANLARI OLAN HÜSEYİN 
KOCABIYIK İLE BİRLİKTE SAYIN ÇİLLER'E GİTTİK, ben dışarıda bekledim Çiller'le 

görüşmedim. SAYIN ÇİLLER BU BELGENİN ÖNEMİNİ SORDU BEN GİRDİM İZAH ETTİM 
ARZ ETTİM. Ondan sonra bu belge bizim bilgimiz dışında devletin üst katlarına gitti yani sonradan 
öğrendiğimize göre Sayın Meral Akşener, Şevket Kazan ve Başbakan'a bu konu iletiliyor. (…)Sayın 
Demirel bu belgeyi şeye verince efendime söyleyim askerlere geri verince burada bir şey başlatıldı 
soruşturma başlatıldı” 
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Bülent  Orakoğlu’nun Dz.K.K. Askeri Savcılığının 1 Aralık 1997 tarihli esas hakkında 
mütalasına karşı savunmasında (Kls.45) ;  

Kls.45.s.140; “Yoğun iş programı nedeni ile kendisi ile (sekreterimden aldığım bilgite göre) 15-20 

saniyelik ilki hayırlı olsun diğeride Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığının rabdevu talebi 

ile görüşmemiz olmuştur. Bunun dışında KADİR SARMUSAK TARAFINDAN DENİZ KUVVETLERİ 

KOMUTANLIĞINDAN SIZDIRILARAK EMNİYET İSTİHBARATA GETİRİLDİĞİ İDDİA EDİLEN HİÇBİR 

BELGE YOKTUR. Kendisinden de böyle bir şey kesinikle istenmemiştir. Bu konuda kendisine herhangi 

bir yönlendirme yapılmamıştır.  

Kls.45.s.145; “ BAŞKAN YARDIMCISI HANEFİ AVCI TARAFINDAN BANA BİR DOSYA 

GETİRİLDİ. DOSYANIN ÜZERİNDE 20 MADDELİK BİR BİLGİ NOTU VARDI. Bu bilgi notu imzasız 
tarihsiz maddeler halinde (..) EKİNDE BİLGİ NOTUNU DESTEKLEYEN BELGELER BULUNUYORDU. 

Hanefi Avcı dosyayı takdim ederken o günün şartlarında bu dosyanın çok önemli olduğunu dosyada 

bazı kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki sınırlarını aşan kanunsuz bir takım yapılanmalar ve 

çalışmalar olduğunu belirtmesi üzerine dosya bir kere tarafımdan incelendi ve bu raporun Çok Gizli 

gizlilik derecesinde hiyerarşik kademe içierisinde üst makamlara iletilmesi tarafımızdan kararlaştırıldı. 

Dosya Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik’e götürüldü. Sayın Genel Müdür dosyayı kısaca 

inceledikten sonra dosya muhteviyatı hakkında İçişleri Bakanına bilgi verdi. BANA DA DOSYAYI 

BAKANA GÖTÜRMEM EMREDİLDİ. BENDE DOSYAYI ZAMANIN İÇİŞLERİ BAKANINA 

GÖTÜREREK DETAYLI İZAHATTAN SONRA DOSYAYI ELDEN İÇİŞLERİ BAKANINA 

TESLİM ETTİM.  Daha sonra bu dosyanın tamemen veya bir kısmının bizim bilgimiz dışında 

Devletin üst katlarına (Başbakan, Cumhurbaşkanı,Genlkurmay Başkan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı) 

intikal ettiğini, Askeri Savcılık iddianamesi ve basından duydum. (…) bu belgenin Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı İstihbarat dairesinden sızdırıldığı hissine kapılan Deniz Kuvvetleri komutanlığı….” 

Kls.45.s.147; Askeri savcı, esas hakkındaki mütalaasında; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat 

Daire Başkanlığı çalışma yönetmeliğinin 14. Maddesinin 10. Bendi ve 67. Maddesine aykırı hareket 

ederek Türk Silahlı Kuvvetlerinin darbe yapma olasığına karşı başlatılan çalışmaların Emniyet Genel 

Müdürlüğüne bilgi verilmeden, onay alınmadan Kadir Sarmusak veya başka kanallardan gelen 

bilgilerin arşivde kaydı alınmadan dış ve iç dağıtımı yapılmayarak gizli bir çalışma yapıldığı iddia 

edilmektedir. 

     Askeri savcılıktan başlayarak, yargılama sürecinin tamamında, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE 

YÖNELİK PLANLI, ÖNCEDEN BİR ÇALIŞMA YAPILMADIĞI HUSUSU GEREK BENİM TARAFIMDAN, 

GEREKSE DOSYAYI TARAFIMA İNTİKAL ETTİREN BAŞKAN YARDIMCISI HANEFİ AVCI 

TARAFINDAN İFADELERDE BELİRTİLMİŞTİR. Askeri savcılığın iddia ettiği yönetmeliğin 7. Maddesi, 

14. Madde 10. Bent ve 67. Maddesindeki hususların planları istihbarat operasyonlarında 

uygulanmaktadır (….)  Ancak, Hanefi Avcı tarafından bana getirilen dosyadaki belge ve bilgiler, posta 

ile Hanefi Avcı’ya gelen belge ve bilgilere göre hazırlanmış, 20-25 maddelik bir bilgi notunu 

içermektedir. Burada posta ile gelen belge ve buna dayanılarak hazırlanan bilgi notunun üst makama 

ulaştırılmasıdır.”  
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Bülent Orakoğlu 17.03.1997  tarihli Ankara 2 Nolu DGM ye  verdiği yazılı savunmasında 

(Kls.45.s.50);  

  

“Askeri savcılıktan başlayarak, Asleri mahkemede yaptığım açıklamada Daire Bşk.lığı yaptığım 

dönem içerisinde TSK’NE YÖNELİK PLANLI BİR ÇALIŞMA YAPILMADIĞI gerek tarafımdan 
gerekse Hanefi Avcı tarafından ifade edilmiş..“ 

 

Bülent Orakoğlu 16.10.2012 tarihinde TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna verdiği 

beyanında,  

 

S.4: “Şimdi, 28 Şubat sürecinin diğer bir farkı, 28 Şubat sürecindeki DARBE MESELESİ, 

HÜKÛMETE VE CUMHURBAŞKANINA, EMNİYET İSTİHBARAT DAİRESİ 

TARAFINDAN RESMEN BİLDİRİLMİŞTİR.” 

S.5: “…DARBENİN EN ÖNEMLİ VESİKASI OLAN BATI ÇALIŞMA GRUBU BİLGİ İHTİYAÇLARI 

İSİMLİ BELGE ELDE EDİLMİŞTİR, elde edilerek hiyerarşik bir sıra içerisinde, yani benim, Emniyet Genel 

Müdürüne, Emniyet Genel Müdürünün İçişleri Bakanına ki biz, İçişleri Bakanlığında Genel Müdürle 

birlikte artık, İçişleri Bakanlığından Dışişleri Bakanı Sayın Çillere, oradan Başbakan Sayın Erbakan’a, 

oradan da Sayın Cumhurbaşkanına bu belge gönderilmiştir.” 

S.13: BÜLENT ORAKOĞLU – Evet. Şimdi, efendim tabii bu EMNİYET İSTİHBARAT DAİRE 

BAŞKANLIĞINA BAŞLADIKTAN KISA BİR SÜRE HAKİKATEN TÜRKİYE’NİN DARBE 

ŞEYİNE DOĞRU GİTTİĞİNİ TESPİT ETMİŞTİK hatta emniyet istihbaratı içerisinde alınan 

birtakım bilgiler, belgeler geliyordu bize. Bu belgelerin de bu cuntaya gittiğini ben… İSTİHBARAT 

DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE BAŞLADIĞIM ZAMAN, on yıllık bir il emniyet müdürlüğü tecrübesiyle 

geldim o makama ve koltuğa oturdum. VE DOLAYISIYLA, BİZ BU KONUYLA İLGİLİ BİR 

ÇALIŞMA YAPMA İHTİYACINI HİSSETTİK, bununla ilgili bu bilgi ve belgeler hiyerarşik sırayla 

bize gelmiştir. BANA BUNU O ZAMAN HANEFİ AVCI, O ZAMAN BENİM BAŞKAN YARDIMCIM 

OLAN HANEFİ AVCI GETİRMİŞTİ, ben o zaman tabii bunu “Kimden geldi, ne oldu?” falan diye 

sormamıştık bu belgeleri. Daha sonradan Kadir Sarmusak tarafından bu Batı Çalışma Grubu bilgi 

ihtiyaçları ve diğer belgelerin Hanefi Avcı tarafından hem askerî mahkemede de hem de diğer 

platformlarda da söyledi. BU BELGE O ŞEKİLDE GELMİŞTİ. 
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 EMNİYET GENEL MD. KEMAL ÇELİK : 

14.07.1997 tarihinde Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığında verdiği ifadesinde (Kls.47.s.212) ;  

  

Em.Gn.Md. Kemal Çelik’in, Bülent  Orakoğlu’nun Dz.K.K. Askeri Savcılığının 1 Aralık 1997 
tarihli esas hakkında mütalasına karşı savunmasında açıklanan mahkemedeki  ifadesinde 
(Kls.45) ;  

Kls.45.s.148; “Dava duruşma tutanağının 83. Sahifesinde, Kemal Çelik ifadesinde özetle; 

Emniyet Genel Müdürlüğü görevini ifa ettiğim sırada Bülent Orakoğlu’nun kendisine bir dosya 

ilettiğini, bazı hukuk dışı yapılanmalardan bu dosyada bahsedildiğini, buna dair dosyada belgeler 

olduğunu, başka bazı bilgilerinde olduğunu arz ettiğini, kendisinin de dosyayı tetkik ederek iç işleri 

bakanına arz ettiğini, daha sonra hatırladığı kadarı ile Sabah gazetesinde bir belge gördüğünü, 

ancak bu belgeyi tam olarak hatırlayamadığını, Bülent Orakoğlu’nun kendisine gösterdiği belgenin 

Sabah gazetesinde yayınlanan belge olup olmadığını bilmediğini, belgenin ıslak imzalı olup olmadığını 

hatırlayamadığını, sadece mahiyetini bildiğini ancak mülkiye müfettişliği yaptığı için biliyorum, BİZDE 

İMZASIZ EVRAKLAR CİDDİYE ALINMAZ, İMZASIZ İHBARLARA İŞLEM YAPILMAZ.” 

Kls.45.s.147; “SORULDU; Askeri savcılığa verdiğim ifademde Bülent Orakoğlu’nun belgeyi bana 

26 Mayıs’tan sonra bir tarihte getirdiğini söylemiştim. Bu tarih konusundaki ifadem gerçeği 

yansıtmıyor. Bu konuda sayın Erkaya’nın basın toplantısında yaptığı açıklamada yer alan tarihler beni 

yanıltmıştı. Sayın Erkaya bu toplantıda belgenin Deniz Kuvvetleri Komutanlığından çalındığı tarih 

olarak 21-22 Mayıs tarihlerini söylemiştir. Ben o tarihte henüz göreve başlamamıştım. Bu nedenle 

görece başladığım 26 Mayıs’tan sonraki bir tarihte getirilmiş olduğunu düşünerek öyle ifade verdim. 

Ancak sonradan araştırdım. Belgenin bana 21-22 Mayıs 1997 tarihinden önceki bir tarihte getirilmiş 

olduğunu hatırlarım.” 
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 EMNİYET GENEL MD. VALİ ALAATTİN YÜKSEL : 

 

Alaattin Yüksel’in tanık sıfatı ile Dz.K.K.lığı 14.07.1997 tarihinde Askeri Savcılığında verdiği 

ifadesinde (Kls.47.s.109-110) ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer alan tanık, müşteki ifade ve beyanları ile belgelerde yer alan beyan ve ifadelerin 

birbirleri ile çelişki içinde olduğu görülmektedir. Bu çelişkiler  esasen 1997 yılında TSK ya yönelik 

olarak mevzuata aykırı, sistemli bir takım faaliyetlerin icra edildiği, bu faaliyelerin o dönemden 

bugüne kadar gizlenmeye çalışıldığı, hükümet üzerinde darbe yapılacak izlenimi yaratılarak, hem 

TSK nın irtica ile mücadele faaliyetlerini engellemek hemde hükümet ve kamuoyu üzerinde darbe 

paranoyası yaratmak üzere planlı olarak düzenlendiği,  ancak üzerinden 20 yıl geçtikten sonra 

yeni ifade ve beyanlarla ortaya çıkmaya başladığı anlaşılmaktadır. Ortaya çıkan çelişkiler ve 

yeni durumlar aşağıda maddeler halinde değerlendirilmiştir;   

 

A. 1997 YILINDA TSK’YA KARŞI HİYERARŞİ VE MEVZUAT DIŞI PLANLI GİZLİ BİR ÇALIŞMA 

YÜRÜTÜLMÜŞTÜR;   

 

Dz.K.K Askeri Mahkemesinin yürüttüğü “köstebek” davasında savcılık; Emniyet Genel 

Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının çalışma yönetmeliğinin 14. Maddesinin 10. Bendi ve 67. 

Maddesine aykırı hareket ederek Türk Silahlı Kuvvetlerinin darbe yapma olasılığına karşı 

Emniyet Genel Müdürlüğüne bilgi verilmeden, onay alınmadan Kadir Sarmusak veya başka 
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kanallardan gelen bilgilerin arşivde kaydı alınmadan dış ve iç dağıtımı yapılmayarak gizli bir 

çalışma yapıldığı iddia edilmiş; B.Orakoğu 1997 yılında  Dz.K.K.lığı mahkemesinde  ve 17.03.199  

tarihli Ankara 2 Nolu DGM ye  verdiği yazılı savunmasında (Kls.45.s.50)  “Daire Bşk.lığı yaptığım 

dönem içerisinde TSK’ne yönelik planlı bir çalışma yapılmadığı gerek tarafımdan gerekse 

Hanefi Avcı tarafından ifade edilmiş” cümleleri ile bunu şiddetle reddetmiştir.  Ancak; Orakoğlu 

16.10.2012 tarihinde TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna verdiği beyanında Emniyet 

İstihbarat Daire Başkanlığı görevine başladıktan kısa bir süre sonra Türkiye’nin darbeye doğru 

cuntaya doğru gittiğini tespit ettiklerini (!) ve dolayısıyla bu konuyla ilgili bir çalışma 

yaptıklarını açıkça beyan etmiştir. Bu suretle 1997 yılında mahkemede verdiği ifadesinin yalan 

olduğu ve esasen o dönemde TSK ya karşı onaysız ve kayıtsız bir faaliyet içinde oldukları kendi 

ikrarı ile anlaşılmıştır.  

 

Bununla birlikte; Meral Akşener 25.06.2012 tarihinde TBMM Darbeleri Araştırma 

Komisyonundaki beyanında (S.6)  BU BELGENİN KENDİSİNE İLK KEZ NİSAN AYINDA GELDİĞİNİ 

İFADE ETMİŞTİR. Nisan ayında kendisine gelen belgenin 5 Mayıs 1997 tarihli belge  olması fiilen 

mümkün olmadığına göre,  B.Orakoğlu  kendisininde ifade ettiği gibi görevine başladıktan kısa bir 

süre sonra hiyerarşi dışında bir faaliyet yürütüldüğü  ve  bu görüşmelerin sıklıkla gerçekleştiği  

anlaşılmaktadır.  

Ayrıca; Adalet Bakanı Şevket Kazan,  75.celsede mahkemedeki beyanında Meral Akşener’in 

kendisine gösterdiği belgenin altında Çevik Bir imzasının bulunduğunu  belirtmiş, hatta devletin 

polisi varken bu görevi doğrudan doğruya Kara Kuvvetlerine mensup zevatın yapmasının  doğru 

olmadığını ifade ederek, gördüğü imzanın Çevik Bir ‘e ait olduğunu teyit etmiştir.  Şevket Kazan’ın 

içeriğini tarif ettiği ve üzerinde imza olduğunu belirttiği bu belgenin esasen  Çevik Bir imzası 

monte edilmiş  “Nisan 1997 tarihli  “Taslak Batı Harekat Konsepti” olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

durum, Orakoğlu’nun faaliyetlerine Mart ayından itibaren hiyerarşi dışında ve belli bir plan 

dahilinde  başladığını da açıklamaktadır.  

B. KADİR SARMUSAK’IN SİSTEMLİ ŞEKİLDE BELGE SIZDIRDIĞI VE BUNDA ORAKOĞLU’NUN 

ROLÜNÜN OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR: 

Dz.K.K Askeri Mahkemesinde görülen “köstebek” davasında Bülent Orakoğlu Kadir Sarmusak 

tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığından sızdırılarak emniyet istihbarata getirildiği iddia 

edilen hiçbir belgenin olmadığını, başkan yardımcısı Hanefi Avcı tarafından kendisine bir dosya 

getirildiğini, bu dosyada da sızdırılan belgelerin bulunmadığı savunmuştur (Kls.45.s.140,145).   

Ancak; Tansu Çiller 7.11.2012 tarihinde TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonundaki  

beyanında, camilere kadar yaygın  ve örgütlü biçimde bilgi alıp bunu merkeze bildirmelerini 

isteyen bir belgenin Sarmusak tarafından ortaya çıkarıldğını ve Bülent Orakoğlu’nun o dönemde 

bunun yine getirilmesinde rol oynadığını beyan etmiştir. Bülent Orakoğlu’da 28.10.2014 tarihli 

68.celsede verdiği ifadesinde; Kadir Sarmusak’ın bir gelişinde imzalı bir şekilde bir takım 

belgeleri (birden fazla)  bizzat kendisine getirdiğini beyan etmiştir.  

    Beyanlardan, TSK ya karşı planlı, sistemlı ve hiyerarşi dışı faaliyet icra edildiği ve bizzat 

B.Orakoğlu’nun bunda rolünün olduğu 20 yıl sonra anlaşılmaktadır.  
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C. DZ.K.K.LIĞINDAN SIZDIRILAN BELGELERİN 5 MAYIS 1997 TARİHLİ BÇG “BİLGİ 

İHTİYAÇLARI” KONULU İMZASIZ TASLAK BELGE İLE SINIRLI OLMADIĞI,  BİR KISMININ HASAN 

CELAL GÜZEL’İN BASINA VERDİĞİ BELGELER OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR: 

Bülent Orakoğlu 28.10.2014 tarihli 68.celsede verdiği ifadesinde  Kadir Sarmusak’ın bir 

gelişinde (!) bizzat kendisine getirdiği belgeler arasında; Nisan 1997 tarihli Batı Harekat 

Konseptinin,  Aydın Erol imzalı 5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları konulu 

belgenin, 29 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu belgenin, Çetin Doğan 

imzalı. 16 Nisan 1997 tarihli  Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler konulu belgenin ve 19 Şubat 1997 

Tarihli 8. Mekanize P. Tugay K.lığının 19 Şubat 1997 tarihli “Haber Toplama” konulu Belgenin 

bulunduğunu beyan etmiştir.  

Bu belgeleri çıkartan makam ve belge tarihlerinin farklı ve Şubat 1997 tarihine kadar geri 

gitmesi zamana yayılmış, sistemli, planlı ve hiyerarşi dışı bir faaliyetin icra edildiğini de 

açıklamaktadır.  Bu durum esasen  Orakoğlu’nun Mart 1997 başında, Em.Genel Müdürü ve İçişleri 

Bakanlığı Müsteşarının tanımadığı aksine liyakatı olmadığı ve istihbarat konusunda bir geçmişi 

bulunmadığı için atanmasını uygun bulmadığı ve  müsteşarın atama yazısını imzalamadığı Bülent 

Orakoğlu’nun İçişleri Bakanı Meral Akşener tarafından Emniyet İsth.D.Başkan Vekilliğine  damdan 

düşer gibi apar topar getirilmesi olayına da  bir fikir vermektedir. Bu atama ile birlikte  savcılık 

ifadesinde bu çalışmalardan haberdar olmadığını ve onay vermediğini beyan eden Vali 

statüsünde bulunan Emniyet Genel Müdürü Alaatin Yüksel’in imza yetkilerin birden geri alınarak  

üçlü kararname dışında alelacele görevden alıması konusunda da önemli ip uçlarını 

oluşturmaktadır.  

 

Orakoğlu’nun 86.celsedeki bu beyanında saydığı ve Sarmusak’ın “BİR GELİŞİNDE”  getirdiği 

ifadesi ile vurguladığı, sayılan bu belgelerin, Hasan Celal Güzel’in 27 Temmuz 1997 tarihinde 

basına açıkladığı belgelerle aynı olduğu ve bu belgelerin Hasan Celal Güzel’e nasıl intikal ettiğini 

ve sözde darbe algısının kamuoyuna planlı bir şekilde nasıl pompalandığını da açıklamaktır.  

 

D. İÇİŞLERİ BAKANI MERAL AKŞENER ORAKOĞLU’NDAN SADECE 5 MAYIS 1997 TARİHLİ 

TEK BİR BELGEYİ DEĞİL HAZIRLANAN SÖZDE DARBE DOSYASINI ALIP T.ÇİLLER, Ş.KAZAN VE 

N.ERBAKAN’A ULAŞTIRMIŞTIR.  

 

Meral Akşener 16.02.2015 tarihli 73.celsede verdiği ifadesinde (s.2, 22);  Kendisine getirilen 

dosyayı gördüğünü, incelediğini, kendisine tek bir fotokopi belge verildiğini ve sadece kendisine 

verilen bir belgeyi (5 Mayıs 1997) aldığını, diğerlerinin ne yapıldığını kime verildiğini bilmediğini 

beyan etmiştir.  

 

Ancak, Bülent Orakoğlu’nun Dz.K.K. Askeri Savcılığının 1 Aralık 1997 tarihli esas hakkında 

mütalasına karşı savunmasında (Kls.45.s.145) ; “. BENDE DOSYAYI ZAMANIN İÇİŞLERİ BAKANINA 

GÖTÜREREK DETAYLI İZAHATTAN SONRA DOSYAYI ELDEN İÇİŞLERİ BAKANINA TESLİM ETTİM” 

demektedir. 

  Tansu Çiller de 18.07.2017 tarihli 89.celsedeki ifadesinde (s.15-16) ve  7.11.2012 tarihinde 

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonundaki  beyanında  MERAL AKŞENER’İN KENDİSİNE TEK BİR 

BELGE DEĞİL BELGELER GETİRDİĞİNDEN SÖZ ETMEKTEDİR.  Beyanında ve ifadesinde içeriklerini 
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açıkladığı belgelerin; 5 Mayıs 1997 tarihli Aydan Erol imzalı “BÇG Bilgi İhtiyaçları” konulu belgenin 

dışında, Çevik bir imzalı 29 Nisan 1997 tarihli “BÇG Rapor Sisytemi”,  Çetin Doğan imzalı. 16 Nisan 

1997 tarihli “Laiklik Aleyhtarı Faaliyetler”, 19 Şubat 1997 Tarihli 8. Mekanize P. Tugay K.lığının “Haber 

Toplama” konulu belgelerin de olduğu anlaşılmakta ve en önemlisi devamında ifade ettiği  günlük 

toplantılardan ve  haftada iki gün denetim toplantılarından bahsedilen belgelerin ise sözde  

BÇG toplantılarını tanımlayan sahte CD 5 içinde de bulunan imzasız üretilmiş belgeler olduğu 

da anlaşılmaktadır. Önemli bir husus ise bu beyanlarla Tamer Tatar’ın teslim ettiği iddia edilen 

sahte CD 5 içinde bulunan üretilmiş belgeler ile ilk kez organik bir ilişkinin de ortaya çıkmaya 

başladığının görülmesidir.   

 

Bu ifadelereden, Meral Akşener’in Bülent Orakoğlu’n dan sadece  5 Mayıs 997 tarihli taslak 

belgeyi değil, gerçek birkaç belge içine sıkıştırılmış, uydurulmuş belge ve kanaatlerle 

hazırlanmış hiyerarşi ve kayıt dışı bir raporla birlikte, üretilmiş sahte belgelerin de monte 

edildiği bir sözde darbe dosyasını teslim aldığı ve bu dosya ile Bülent Orakoğlu ve ekibi 

tarafından hükümetle TSK’yı karşı karşıya getirmeyi amaçlayan sistemli bir darbe algısının 

yaratılmaya çalışıldığı da anlaşılmaktadır.  

 

E. MERAL AKŞENER SÖZDE DARBE HAZIRLIĞI KANAATİNE 5 MAYIS 1997 TARİHLİ 

BELGEDEN DEĞİL, O ATMOSFER İÇİNDE KENDİSİNE SUNULAN DOSYADAN  ULAŞTIĞINI İFADE 

ETMİŞTİR. 

 

Meral Akşener’in beyanlarından anlaşıldığı üzere; “köstebek” davasına konu olan “ MAYIS 

1997” tarihli  (bilgi ihtiyaçları konulu) imzasız belgenin dışında ayrıca bir dosya gördüğü, o 

dosyadaki açık bilgilerden (!) bir hazırlık hareketi, bir yapılanma,  hiyerarşik sistem dışında bir 

grup gördüğünü,  her gün bir yerde olan küçük hadiselerin büyütütülerek ortaya konulduğu bir 

atmosferde Batı Çalışma Grubu denilen grubun Genelkurmayın hiyerarşisi dışında bir yapılanma 

olduğunu ve bunun bir darbe hazırlığını düşündürdüğünü ifade etmiştir. Bu algının sadece 

yukarıda sayılan belgelerle oluşma imkanının bulunmadığı, esasen, Bülent Orakoğlu ve ekibi 

tarafından manipüle edilmiş belge ve raporlarla sistemli bir algı çalışması yapıldığı, Bu suretle 

kamuoyunun manipüle edildiği,  darbe beklentisinin yaygınlaştırıldığı ve  siyasi atmosferin 

gerdirildiği anlaşılmaktadır. Ergenekon davasında, Aczmendi  Müslüm Gündüz - Fadime ŞAHİN 

olaylarının Veli Küçük tarafından Fenerbahçe ordu evinde kurgulandığı iddiasının bir FETÖ 

kumpası olduğunun ortaya çıkması ve bu olayın FETÖ iltisaklısı Sami Uslu (Eski Emniyet 

İsth.Şb.Md.), Ali Fuat Yılmazer (İst.Eski Em. Md.Yrd) ve Recep Güven (eski Diyarbakır Emniyet 

Müdürü) tarafından F.GÜLEN (FETÖ) talimatıyla kurgulandığını da dikkate aldığımızda, Bülent 

Orakoğlu’nun teslim ettiği dosyanın bu amaçla hazırlanmış bir algı çalışması olduğu kanaatine 

ulaşmak hiç de zor değildir.  

F. B.ORAKOĞLU’NUN  BİR TANE BELGE SEÇİP (5 MAYIS 1997)  KEMAL ÇELİK İLE BİRLİKTE 

İÇİŞLERİ BAKANI MERAL AKŞENER’E GÖTÜRDÜK İFADESİ DOĞRU DEĞİLDİR. 

 

Bülent Orakoğlu 28.10.2014 tarihli 68.celsede verdiği ifadesinde;  Kadir Sarmusak’ın 

kendisine ulaştırdığını ifade ettiği belgelerden bir tane seçip (5 Mayıs 1997) Kemal Çelik 

(Em.Gn.Müdürü) ile birlikte İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yanına gittiklerini beyan 

etmektedir.  
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Orakoğlunun bu ifadesindeki belgeler arasından “BİR BELGE SEÇİP” M.Akşener’e 

götürdüğünün doğru olmadığı, bir belge değil bir dosya götürdüğü M.Akşener’in bu dosyayı ve 

belgeleri incelediği Meral Akşener 16.02.2015 tarihli 73.celsede verdiği ifadesinden ve Tansu 

Çiller de 18.07.2017 tarihli 89.celsedeki ifadesinde de anlaşılmaktadır. Müşteki sadece bir belge 

götürdüğünü beyan ederek, o dönemde  mevzuat dışı  hazırlanan rapor ve sözde darbe 

dosyasını kamufle etme amacını taşıdığı anlaşılmaktadır.  

Orakoğlu bu ifadesinde; seçtikleri bir belgeyi Em.Gn.Md. Kemal Çelik ile birlikte 

M.Akşener’e götürdüğüni beyan etmektedir. Bu beyanı da çelişkidir ve gerçek dışıdır. Bu beyanı 

Meral Akşener mahkemedeki ifadesinde doğrulamakla birlikte bu beyanın doğru olmadığı 

B.Orakoğlu’nun  Dz.K.K. Askeri Savcılığının 1 Aralık 1997 tarihli esas hakkında mütalasına karşı 

savunmasında (Kls.45.s.145)  kendisine  dosyayı Bakana götürmesinin  emredildiğini ve  dosyayı 

zamanın İçişleri Bakanına kendisinin götürerek detaylı izahattan sonra dosyayı elden İçişleri 

Bakanına teslim ettiğini savunmuştur 

Kemal Çelik’in ise  “köstebek” davasında hem savcılık hem mahkemedeki beyanında (ki bu 

beyanda çelişkilidir savcılık ifadesinde 26 Mayıstan sonra, mahkemede ise 21-22 Mayıstan önce 

kendisine gösterildiğini beyan etmektedir)  kendisine sadece sabah gazetesinde yayınlanan (5 

Mayıs 1997 tarihli “BÇG Bilgi İhtiyaçları” konulu) tam hatırlayamadığı bir belgenin gösterildiğini 

ve  belge hakkında  MGK çalışması olduğunu düşündüğünü ve bu belge hakkında Akşener’e bilgi 

verdiğini ifade etmekte ancak Orakoğlu ile birlikte İçişleri Bakanı Meral Akşener’e 

götürdüklerine dair bir beyanı yoktur (Kls.45.s.147). Kaldı ki Orakoğlu Meral Akşener’e sadece 

bir belge değil bir dosya götürmüştür. Bu  çalışma hakkında  Em.Genel Müdürünün talimatı 

yoktur. Bu husus alttaki diğer başlıklarda açıklanmaktadır. 

Orakoğlu’nun bu çelişkili ifadesi, esasen onaysız ve kayıtsız yapılan  darbe algısı 

çalışmasından  dönemin Genel Müdürünün haberinin olduğu ve dolayısı ile yasal olduğunu 

kanıtlamaktır. Ancak, hem 1997 tarihli dosyadaki mahkeme tutanakları hem de diğer beyanlar bu 

ifadenin doğru olmadığını açıklamaktadır.  Meral Akşener’inde bu yöndeki beyanı ile bu faaliyeti 

gizlemeye çalıştığı düşünülmektedir.    

G. B.ORAKOĞLU’NUN  BELGEYİ  ALIP (5 MAYIS ) HÜSEYİN KOCABIYIK İLE BİRLİKTE  TANSU 

ÇİLLER’E GİTTİK  BEYANI  DOĞRU DEĞİLDİR.    

 

Bülent Orakoğlu 28.10.2014 tarihli 68.celsede verdiği ifadesinde;  biz bu belgeyle birlikte ( 5 

mayıs 1997) Çiller'in o dönem danışmanları Olan Hüseyin Kocabıyık ile birlikte  sayın Çiller'e 

gittik, ben dışarıda bekledim çiller'le görüşmedim. sayın çiller bu belgenin önemini sordu ben 

girdim izah ettim arz ettim”  demektedir. 

Ancak; Tansu Çiller 18.07.2017 tarihli 89.celsede (SEGBİS) verdiği ifadesinde (S.15-16) ; 

kendisine belgeyi  İçişleri Bakanı olduğu bir dönemde Meral Akşener’in getirdiğini ve  üst düzey 

bir istihbarat görevlisinin (!)  bir bilgi ulaştırdığını beyan etmiştir.  

Meral Akşener 16.02.2015 tarihli 73.celsede verdiği ifadesinde (s.2);  Belgeyi ve dosyayı 

inceleyip oradan bir belgeyi ( 5 Mayıs 1997) önce sayın Çiller'e ve  daha sonra Adalet Bakanı 

sayın Şevket  Kazan üzerinden sayın Erbakan’a ilettiğini beyan etmektedir.  
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Bülent Orakoğlu’nun bu çelişkisi ile Meral Akşener’in “sadece bir belge” alıp götürdüm 

vurgusu esasen diğer değerlendirmelerimizden de anlaşılacağı gibi, dönemin bazı hiyerarşi dışı 

faaliyetleri ile birden çok sistemli görüşmeler yapıldığını gizleme  ve meşruiyet kazandırma saiki 

ile ifade edildiği ancak bariz çelişkilerin de ortaya çıktığı görülmektedir.  Bu çelişkiler müşteki ve 

tanıkların beyanlarını hukuka aykırı hale getirmekte ve o dönem yürütülen hiyerarşi dışı gizli 

faaliyetler hakkında karine oluşturmaktadır.    

H. 1997 YILINDA TSK’YA KARŞI BİR  ÇALIŞMA YAPMASI İLE İLGİLİ EMNİYET GENEL 

MÜDÜRLERİNİN B.ORAKOĞLU’NA VERDİĞİ BİR TALİMAT YOKTUR. İÇİŞLERİ BAKANINA 

SUNDUĞU SÖZDE DARBE DOSYASINDAN VE ÇALIŞMADAN BİLGİLERİ  BULUNMAMAKTADIR.  

 

Orakoğlu beyanlarında yürüttüğü bu faaliyetlerinden Emniyet Genel Müdürlerinin bilgisinin 

ve onayının bulunduğunu, faaliyetinin yasal ve meşru olduğunu savunmaktadır. Ancak durum 

öyle değildir. Yukarıda açıklanan çelişkiler bu durumu açıklamakla birlikte, esasen Emniyet Genel 

Müdürlerinin bu konudaki beyanları bu yasadışılığı ortaya koymaktadır.  

 

4 Nisan 1997 tarihine kadar Em.Gn.Müdürü görevinde bulunan, bu tarihte üçlü kararname 

dışında usülsüz atama ile tayin edilen ve idare mahkemesinin  kararı ile görevine tekrar iade 

edilerek 16 Mayıs-26 Mayıs 1997 tarihleri arasında görevine devam eden, ancak 26 Mayıs 1997 

tarihinde tekrar görevden alınan  Emniyet Genel Müdürü Vali  Alaattin Yüksel tanık sıfatı ile 

Dz.K.K.lığı 14.07.1997 tarihinde Askeri Savcılığında verdiği ifadesinde (Kls.47.s.109-110) ;  

Görevde bulunduğu süre içinde kendisine ihtilal teşebbüsü ya da benzer konularda araştırma 

yapmak için kimsenin talepte bulunmadığını, Genelkurmayın ya da diğer kurumların dinlenmesi 

konusunda bilgi sahibi olmadığını, Emniyet Genel müdürünün bilgisi olmadan herhangi bir 

çalışma yapılamayacağını, alınan istihbaratın operasyona dönüştürülemeyeceğini, herhangi bir 

rapor ya da bilginin üst makamlara ya da diğer makamlara verilemeyeceğini  beyan etmektedir 

Kemal Çelik ise 14.07.1997 tarihinde Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığında verdiği ifadesinde 

(Kls.47.s.212) ;  Kendisine  26 Mayıs 1997 tarihinden sonraki bir tarihte sadece sabah 

gazetesinde çıkan ve tam hatırlayamadığı ( 5 Mayıs 1997) bir belgenin gösterildiğini, bunun 

dışında bir belgenin gösterilmediğini, BU TÜR BİR ÇALIŞMA (ORAKOĞLUNUN YÜRÜTTÜĞÜ) 

YAPILMASI İÇİN İSTH.DAİRE BAŞKANINA BİR TALİMAT VERMESİNİN SÖZ KONUSU OLMADIĞINI 

BEYAN ETMİŞTİR.  

Kemal Çelik Dz.K.K. Askeri mahkemedeki  ifadesinde (Kls.45) ise,  savcılık ifadesinde yer alan 

kendisine sadece bir belge getirildiği beyanı ile çelişerek, bu kez kendisine içinde sabah 

gazetesinde çıkan belgenin de (5 Mayıs 1997 tarihli) olduğu bir dosya getirildiğini bu dosyadaki 

belgeler hakkında  M.Akşener’e  bilgi verdiğini beyan etmiş ise de,  bu ifade değişikliğinin 

konjüktürel bir çok sebebe bağlanması mümkün olmakla birlikte, bu beyanı ile esas olarak 

ortaya çıkan temel husus  sözde darbe hazırlığının araştırılması konusunda   çalışma yapılması  

için Orakoğlu’na bir talimat vermediği ve  İçişleri Bakanına Orakoğlu ile birlikte gidilmediğidir. 

Bununla birlikte Orakoğlu, 16.10.2012 tarihinde TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna 

verdiği beyanında  Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı görevine başladıktan kısa bir süre sonra 

yani Mart 1997 ayı içinde Türkiye’nin darbeye doğru cuntaya doğru gittiğini tespit ettiklerini (!)  

ve dolayısıyla bu konuyla ilgili bir çalışma yaptıklarını  zaten açıkça beyan etmiştir. Kemal 

Çelik’in bu konuda ilk kez 5 Mayıs 1997  tarihli belgeyi ya da bu belgenin bulunduğu dosyayı  
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gördüğünü beyan ettiğine göre ve ayrıca  zaten  bir önceki Em. Genel Müdürü Alaattin Yüksel’in 

görev yaptığı döneme denk gelmesi nedeni ile, en iyi ihtimal ile bu tarihten önce yapılan hiçbir 

çalışmadan hiçbir bilgisinin ve  talimatının zaten olmadığı anlaşılmaktadır.    

Meral Akşener 25.06.2012 tarihinde TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonundaki beyanında 

(S.6)  bu belgenin kendisine ilk kez Nisan ayında geldiğini beyan etmiş,  Nisan ayında kendisine 

gelen belgenin 5 Mayıs 1997 tarihli belge olması fiilen mümkün olmadığına göre, Emniyet Genel 

Müdürü Kemal Çelik’in yapılan faaliyetten hiçbir biçimde bilgisi ve onayının olmadığı, resmi 

kaydının bulunmadığı anlaşılmaktadır.   

İ. B.ORAKOĞLU’NUN İÇİŞLERİ BAKANINA VERDİĞİ DOSYANIN VE BELGELERİN RESMİ 

ARŞİV KAYDI  YOKTUR.  FAALİYETLE İLGİLİ  RESMİ BİR  TALİMAT VERİLMEMİŞTİR. 

  Öncelikle böyle bir çalışmanın yapıldığına, devlet arşivine kayıt edildiğine, bu yönde bir 

talimat verildiğine ve içişleri bakanına sunulan dosya muhteviyatı ile ilgili imha tutanakları da 

dahil  hiç kayıt Emniyet Genel Müdürlüğünden dava dosyasına intikal etmemiştir.  

1997 Yılında yürütülen “köstebek” adı ile bilinen dava tutanaklarında da bu yönde bir kaydın 

olmadığı bilgisi yer almaktadır (Kls.45 ve 47).  

Dz.K.K.lığı Askeri Savcılığının 5 Ağustos 1997 tarihli 1997/950 E sayılı iddianamesinde 

(Kls.47 s.267) bu tespit yer almaktadır;   

 

 

Bülent  Orakoğlu Dz.K.K. Askeri Savcılığının 1 Aralık 1997 tarihli esas hakkında mütalasına karşı 

savunmasında (Kls.45.s.147); Askeri savcının Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı 

çalışma yönetmeliğinin 14. Maddesinin 10. Bendi ve 67. Maddesine aykırı hareket ederek Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin darbe yapma olasığına karşı başlatılan çalışmaların Emniyet Genel 

Müdürlüğüne bilgi verilmeden, onay alınmadan Kadir Sarmusak veya başka kanallardan gelen 

bilgilerin arşivde kaydı alınmadan dış ve iç dağıtımı yapılmayarak gizli bir çalışma yapıldığını iddia 

ettiği ancak;  

     Askeri savcılıktan başlayarak, yargılama sürecinin tamamında, TÜRK SİLAHLI 

KUVVETLERİNE YÖNELİK PLANLI, ÖNCEDEN BİR ÇALIŞMA YAPILMADIĞININ  hem kendisi hemde 

Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı tarafından belirtildiğini,  Askeri savcılığın iddia ettiği yönetmeliğin 

7. Maddesi, 14. Madde 10. Bent ve 67. Maddesindeki hususların ancak planları istihbarat 

operasyonlarında uygulandığını, bu hususun böyle bir çalışma olmadığını,  durumun sadece 
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posta ile gelen belge ve buna dayanılarak hazırlanan 20-25 maddelik bilgi notunun üst makama 

ulaştırılmasından ibaret olduğu bu nedenle iç ve dış dağıtımı ve  arşiv kaydının bulunmadığını  

ifade etmiştir.  

Ancak durumun öyle olmadığı  B.Orakoğlu’nun 16.10.2012 tarihinde TBMM Darbeleri 

Araştırma Komisyonuna verdiği beyanında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı görevine 

başladıktan kısa bir süre sonra Türkiye’nin darbeye doğru cuntaya doğru gittiğini tespit 

ettiklerini (!)  ve dolayısıyla bu konuyla ilgili bir çalışma yaptıklarını açıkça beyan etmiştir. Bu 

suretle 1997 yılında mahkemede verdiği ifadesinin yalan olduğu ve esasen o dönemde TSK ya 

karşı talimatsız, kayıtsız, iç ve dış dağıtımı yapılmamış  hiyerarşi dışı planlı bir çete faaliyeti 

yürütüldüğü kendi ikrarı ile anlaşılmıştır.  

 

J. B.ORAKOĞLU DOSYASI (BELGELERİ) İLE F.GÜLEN İLİŞKİSİ: 

 

B.Orakoğlu’nun sözde darbeye karşı hiyerarşi dışı istihbarat (!) faaliyetlerini yürüttüğü 

sıralarda, aynı paralelde F.Gülen’inde Refah-Yol Hükümetinin kurulmasından duyduğu rahatsızlık 

ve TSK nın kendi hizmetlerine (!) (sızma ve kadrolaşma) mani olacağı endişesi ile darbe 

söylentlerini yaygınlaştırma faaliyetlerini sürdürdüğünü, hatta bu maksatla Nurettin Veren’in iki 

kez C.B.Süleyman Demirel ile görüşmesini sağlayarak darbe geliyor mesajları ilettiğini bizzat 

Nurettin Veren’in serbest iradesi ile basına yansıyan ifadelerinden anlaşılmaktadır. Ancak burada 

önemli bir husus olarak, Silahlı Kuvvetlerden gizli yollarla bilgi belge sızdırdığı, F.Gülen bu 

faaliyetlerde TSK dan F.GÜLEN iltisakı nedeni ile 1997 yılında ihraç edilen  (Dz.Kur.Kd.Bnb) 

Orhan Sipahioğlu, (Dz.Kur.Kd.Yzb.) Emir Altuntaş ve (Dz.Kur.Kd.Yzb.) Melih Zopa’yı kullandığı 

beyanlardan anlaşılmaktadır. Bu şahıslar, o dönem hükümeti ve yerel yöneticilerince kamu 

görevine kabul edildikleri tespit edildiğinden, bu durum hem Hükümete hem de 

Cumhurbaşkanına sunulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Arşiv Dolap No: 91703 Fihrist No: 22357 78 

/78 sayı ile muhafaza edilen bu belge dava dosyası ek klasörlerine bulunmaktadır.  O dönemde  İ; 

“F.GÜLEN RAPORU” konulu 72 sayfalık raporun Milli Güvenlik Kuruluna sunulduğunu, bu raporda 

cemaatin hedefi, stratejisi, yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle BU TEHDİDE KARŞI ALINACAK 

TEDBİRLERE İLİŞKİN TEKLİFLERİN SIRALANDIĞI BELİRTİLMEKTEDİR (iddianame s. 454) 

 

B.Orakoğlu’nun sözde darbeye karşı hiyerarşi dışı istihbarat (!) faaliyetlerini yürüttüğü 

sıralarda Onb. K. Sarmusak ve diğer yollarla kendisine iletildiğini ifade ettiği belge ve kanaatlerin, 

F.Gülen’in yürüttüğü bilgi /belge sızdırma ve toplama faaliyetleri ile örtüştüğü ve aynı amaca 

hizmet ettiği anlaşılmaktadır. Nurettin Veren’in basında yer alan beyanı aşağıdadır;  
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K. DZ.K.K.LIĞI ASKERİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVANIN KONUSU OLAN EVRAKLAR VE 

BERAAT KARARININ GEREKÇESİ (Kls.45): 

Davaya konu belgeler; Dz.K.K.lığının “BÇG Bilgi İhtiyaçları Konulu üzerinde tarih, evrak 

numarası ve imza bulunmayan bilgisayar çıktısı, Fetih Külliyesi konulu mesaj ve niteliği tam olarak 

tespit edilemeyen 3 adet mesajdır. Hasan Celal Güzel’in 16 Nisan 1997 ve 29 Nisan 1997 tarihli 

belgelerin varlığını 27 Temmuz 1997 tarihinde basın açıklaması ile duyurması üzerine, bu iki 

evrakta iddianamede yer almıştır. Ancak savcılık, sanıkların bu evrakları çaldığına dair subut 

yokluğu nedeni ile yerel mahkemenin bu iki evrakla ilgili beraat kararını temyiz etmemiştir.  

Dz.K.Klığı Aslkeri savcılığı özetle; söz konusu evrakların Devletin güvenliği ile doğrudan ilgili 

belgeler olduğundan bahisle iddianame hazırlamıştır.  

Dz.K.K.lığı As.Mahkemesinin 27.02.1998 gün ve 1998/28-95 Es.Ka. sayılı kararında özetle;  

 İddianın sadece Sanık Kadir Sarmusak’ın hazırlık aşamasındaki ikrarına dayandığı ancak 

belgeleri çaldığına dair yeterli delil bulunmadığı “BÇG Bilgi İhtiyaçları” konulu üzerinde tarih, 

evrak numarası ve imza bulunmayan bilgisayar çıktısı olduğu, evrakta istenilen bilgilerin bir 

çoğunun açık kaynaklardan elde edilen ve kamuoyu tarafından bilinen hususlar olduğu, Fetih 

Külliyesi ile ilgili mesajın Yeni Yüzyıl gazetesinde çıkan bir haberin araştırılması niteliğinde olduğu, 

diğer 3 mesajın ise içeriklerinin tam olarak tespit edilemediğinden  ve  Devletin güvenliği ile 

doğrudan ilgili evrak niteliği taşıdıklarının kabulü mümkün olmadığından;   

Onb. Kadir Sarumsak hakkında;  “Batı Çalışma Grubu Bilgi ihtiyaçları konulu imzasız 

bilgisayar çıktısı, Fetih külliyesi mesajı ve niteliği belirlenemeyen üç adet mesajı çaldığı sabit 

olmadığından” beraatine, 16 Nisan 1997 ve 29 Nisan 1997 tarihli evrakları çaldığı sabit 

olmadığından” beraatine karar vermiş,  

Orakoğlu hakkında;“Devletin güvenliği ile ilgili evrakları çalmaya Kadir Sarmusak’ı 

azmettirmek” suçundan beraatine, “Devletin güvenliği ile ilgili evrakları muvakkatende olsa 

tahsis edildikleri yerden bir başka yerde kullanmak” suçundan görevsizlik kararı vermiştir.  Temyiz 

edilen dava Askeri Yargıtay tarafından aynen onanmıştır.   
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L. FETÖ İLİŞKİSİ TESPİT EDİLEREK EL KONULAN CİHAN HABER AJANSINDAN SERVİS EDİLEN 

B.ORAKOĞLU’NUN ERGENEKON KUMPAS DAVASINI DESTEKLEYEN VE F.GÜLEN’İN GÜNAH 

KEÇİSİ OLARAK KULLANILDIĞINI İFADE EDEN AÇIKLAMALARI:  

FETÖ İrtibatı gerekçesi ile el konulan CİHAN HABER AJANSI tarafından medyaya servis 

edilen haber;  
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Beyanlar ve ifadeler, belgeler ve deliller 1997 yılında Orakoğlu ve ekibi tarafından Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin sözde darbe yapma olasılığına karşı, Emniyet Genel Müdürlüğüne bilgi 

verilmeden, onay ve görev talimatı alınmadan, Kadir Sarmusak veya başka kanallardan gelen / 

alınan arşiv kaydı yapılmayan belge ve bilgiler ile hazırlanan uydurma raporlarla,  dış ve iç 

dağıtımı yapılmayarak (kişisel görüş ve kanaatleri içeren uydurulmuş raporlar ve kasıtla üretilmiş 

sözde belgelerin de araya sıkıştırılması ile)  gizli bir çalışma yapıldığını, bu hiyerarşi dışı çalışmanın 

Orakoğlu’nun göreve başladığı 4 Mart tarihinden kısa süre sonra başladığı, bu çalışma ile TSK nın 

BÇG vasıtası ile sözde darbe hazırlığı içinde olduğu algısının kasıtla yaratıldığı, bu suretle  

hükümet ve kamuoyu üzerinde darbe algısı oluşturulduğu anlaşılmaktadır.  

B.Orakoğlu’nun sözde darbeye karşı hiyerarşi dışı istihbarat (!) faaliyetlerini  ve darbe algısı 

çalışmasını yürüttüğü sıralarda, aynı paralelde F.Gülen’in de Refah-Yol Hükümetinin 

kurulmasından duyduğu rahatsızlık ve TSK nın kendi hizmetlerine (!) (sızma ve kadrolaşma) mani 

olacağı endişesi ile darbe söylentilerini yaygınlaştırma faaliyetlerini de sürdürdüğünü, bu 

faaliyetlerini Nurettin Veren ve  Silahlı Kuvvetlerden, F.GÜLEN iltisakı nedeni ile 1997 yılında 

ihraç edilen  (Dz.Kur.Kd.Bnb) Orhan Sipahioğlu, (Dz.Kur.Kd.Yzb.) Emir Altuntaş ve (Dz.Kur.Kd.Yzb.) 

Melih Zopa’yı kullandığı ve  gizli yollarla bilgi belge sızdırıldığı beyanlardan anlaşılmaktadır. 

B.Orakoğlu’nun sözde darbeye karşı hiyerarşi dışı istihbarat (!) faaliyetlerini yürüttüğü sıralarda 

Onb. K. Sarmusak ve diğer yollarla (!) kendisine iletildiğini ifade ettiği belge ve kanaatlerin, 

F.Gülen’in yürüttüğü bilgi/belge sızdırma ve toplama faaliyetleri ile örtüştüğü ve aynı amaca 

hizmet ettiği de zaten görülmektedir.    
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Ergenekon davasında,  Aczmendi  Müslüm Gündüz - Fadime ŞAHİN olaylarının Veli Küçük 

tarafından Fenerbahçe ordu evinde kurgulandığı iddiasının bir FETÖ kumpası olduğunun ortaya 

çıkması ve bu olayın FETÖ iltisaklısı Sami Uslu (Eski Emniyet İsth.Şb.Md.), Ali Fuat Yılmazer 

(İst.Eski Em. Md.Yrd) ve Recep Güven ( eski Diyarbakır Emniyet Müdürü) tarafından F.GÜLEN 

(FETÖ) talimatıyla kurgulandığını da dikkate aldığımızda, Bülent Orakoğlu’nun teslim ettiği 

dosyanın ve yarattığı gayretli (!) darbe algısının o dönemde F.GÜLEN destekli  bir  bir algı 

çalışması olduğu kanaatine ulaşmak hiç de zor değildir.  

O dönemde, TSK nın özellikle kendi bünyesinde başta F.GÜLEN olmak üzere irticai unsurların  

TSK ya sızmalarına karşı başlattığı çalışmaların ve özellikle TSK ya sızdırdığı elemanlarının ihraç 

edildiği çalışmaların, F.GÜLEN tarikatını oldukça rahatsız ettiği, zemin kaybına uğrattığı, ve bu 

nedenle tedbir almaya zorladığı, aynı zamanda Refah-Yol hükümetinden de rahatsızlık duyduğu, 

yürütülen bu algı çalışmasının esasen TSK da yoğunlukla F.GÜLEN ve iltisaklı diğer tarikat 

mensuplarına TSK bünyesine sızma ve kadrolaşma faaliyelerine karşı  sürdürülen yasal çalışmalar, 

BÇG nin ülke çapında irticai  resmi ortaya çıkartma görevi ile kurularak çalışmasına başlaması ve  

kendi sözde hizmet hareketine zarar vereceğini düşündüğü ve kısmende kişisel hırs ve diğer 

sebeplerle Refah-Yol hükümetine karşı duyduğu husumetle bu darbe algısı çalışmalarının  

F.GÜLEN koordinesinde her koldan başlatıldığı anlaşılmaktadır.   

Bu  darbe algısı oluşturma faaliyeleri ile esasen bir taşla iki kuşun vurulmasının 

amaçlandığı, bu suretle TSK daki zemin kaybını ve kadrolaşma faaliyetlerini sekteye uğratacak 

TSK çalışmalarını önlemek, Hükümette  ve kamuoyunda yakın bir darbe korkusu yaratmak bu 

suretle güvensizlik ortamı oluşturarak TSK ile Hükümet ve kurumlar arasıdaki işbirliği ve çalışmayı  

önlemek,  kendi sözde hizmet hareketine ve kalkışma amaçlarına uygun siyasi zemin hazırlama 

gayret ve amacının olduğu açıkça anlaşılmaktadır.  

B.Orakoğlu’nun F.GÜLEN tarikatının bir Terör örgütü olduğunun ilanına kadar, F.GÜLEN’e 

methiyeler dizdiği, F.Gülen hareketini deşifre eden olumsuz haber ve yayınlara karşı bu günün 

aranan FETÖ üyeleri (Önder Aytaç) ile birlikte aynı paralelde oldukça sert tepkiler verdiği  hatta 

“F.Gülen’in günah keçisi ilan edildiğini” dahi iddia ettiği, Ergenekon kumpas davasında tanık 

olarak ifade vererek, FETÖ yargısına tutarsız dayanaksız ancak oldukça gayretli beyanlarla destek 

olduğu, hatta o dönemde Abdullah Öcalan’ın sözde Ergenekon Terör örgütü ile ilişkisinin 

olduğunu dahi mahkemede ileri sürerek,TSK’nın o dönemde tasfiyesine bu suretle destek olduğu, 

Balyoz kumpas davasında, mahkeme kararı ile FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkan “SUGA”, 

“SAKAL” “ÇARŞAF” gibi kurmaca sözde darbe planlarının gerçek olduğunu ve bu istihbaratın 

kendisine 2003-2004 yıllarında (yani emekli olduğu dönemde) geldiği yönünde manipülatif, 

uydurma beyanlarla bu kumpas davasınında da FETÖ yargısına destek olduğu görülmektedir   

Bilgisi kendinden menkul B.Orakoğlu’nun, eline geçen (!) 5 Mayıs 1997 tarihli “BÇG Bilgi 

ihtiyaçları”konulu belge ve bir gazete haberinin araştırılması emri olan kapak yapılı “Fetih 

Külliyesi” mesajında bir darbe hazırlığı gören (!)  B.Orakoğlu’nun, Em.İsth.Dairesi Başkan vekili 

olarak F.Gülen hareketinin bu günkü kalkışma amaçlarını ve tarikatın Emniyet İstihbaratı  dahil 

Emniyet teşkilatında öncelikle ve yoğunlukla kadrolaştığını, bir kalkışma çalışmasının 

başlatıldığının farkında dahi  olmamasının, Aczmendi Müslüm Gündüz - Fadime ŞAHİN 

olaylarının FETÖ iltisaklısı Sami Uslu (Eski Emniyet İsth.Şb.Md.), Ali Fuat Yılmazer (İst.Eski Em. 

Md.Yrd) ve Recep Güven ( eski Diyarbakır Emniyet Müdürü) tarafından F.GÜLEN (FETÖ) 

talimatıyla kurgulandığından haberinin bile olmamasının, Ergenekon davasının bir FETÖ kumpası 
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olduğunu önceden tahmin bile edememiş (!) olmasının, anlamlı bir maksadının bulunduğunu 

açıklamaktadır. Bu anlamlı maksadın varlığı konusunda; B.Orakoğlu’nun Mart 1997 başında, 

Em.Genel Müdürü ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarının tanımadığı, aksine liyakatı olmadığı ve 

istihbarat konusunda bir geçmişi bulunmadığı için atanmasını uygun bulmadığı ve  müsteşarın 

atama yazısını imzalamadığı B.Orakoğlu’nun, İçişleri Bakanı Meral Akşener tarafından Emniyet 

İsth.D.Başkan Vekilliğine, Emniyet Genel Müdürünün imza yetkisini geri alması ve hatta görevden 

alması pahasına  damdan düşer gibi apar topar getirilmesi de  bir fikir vermektedir.  

Dönemin siyasetinin ve siyasilerinin F.Gülen ve faaliyetleri ile sıkı ilişki ve işbirliği hatta, 

F.Gülen’in Terörle Mücadele Kanunun bir maddesinde yapılan değişikliğe karşı çıkması sonucu 

yapılan görüşmeler ve finas kurumlarının siyasilerle birlikte açılması gibi dönemin yaşanan 

gerçekliği ve konu ile ilgili siyasi faaliyetleri bu kısımda konu edilmemiş olmakla birlikte, bu  

gerçekliğin değerlendirilmesi, Türk hukukunu re’sen uygulamakla yükümlü mahkemenizin 

takdirine bırakılmıştır. 

Ayrıca, B.Orakoğlu’nun 15 Temmuz kalkışmasında TSK nın mülki amirlerle koordineli 

müdahalesine imkan sağlaması beklenen EMASYA Planlarının ve Protokolünün sözde darbeye 

hizmet ettiği  algısı ile etkisiz hale getirilmesindeki yıllara sari çabasıda dikkat çekicidir.  Anayasal 

düzene yönelen muhtemel bir kalkışmaya karşı oluşturulan Emasya Planları ve Protokolünün 

etkisiz hale getirilmesi ile 15 Temmuz kalkışmasında, TSK-Mülki makamlar arasında koordinasyon, 

işbirliği, yardımlaşma, istihbarat akışı sağlanamamış, EMASYA Planları yürürlüğe sokulamamış, 

istihbarat zafiyeti ile birlikte, TSK ancak kendi birliklerini kontrol altına alma gayretine düşmüş ve 

dünyanın gözü önünde İstanbul’un göbeğinde boğaz köprüsü saatlerce işgal edilmiş, tek bir askeri 

birlik her hangi bir müdahalede bulunamamıştır. Bu menfi propaganda esasen terör örgütünün 

amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesindeki bir engelin kısmen bertaraf edilmesini sağlamış,  

milletin direnci ile kalkışma bertaraf edilmiş olmakla birlikte, terör örgütünün kalkışmaya karşı 

TSK nın mülki makamlarla koordineli bir harekatının önlenmesi açısından bu amacı oldukça büyük 

oranda gerçekleşmiş ve 15 Temmuz kalkışmasında sonuçları açıkça görülmüştür. Konu ile ilgili 

detaylar dilekçemizin “20.Q” “Tanık Beyanlarının değerlendirilmesi”, “20.XX” “Emasya Planları ve 

Emasya Protokolü“, “19. ve 20“ B.Orakoğlunun savcılığa teslim ettiği belgeler” başlıkları ile ilgili 

diğer maddelerinde detayları ile açıklanmaktadır.  

 

Yukarıda açıklanan darbe algısı oluşturma çabalarının, kendisine methiyeler dizildiği o 

dönemde F.Gülen ile birçok yönden ilişkili olduğu  görülmekle  birlikte, değerlendirmemizde yer 

alan hususların ve açıkladığımız o günden başlayarak bu güne uzanan faaliyetlerin, yaşanan 

kalkışma hareketi ve yargı kararları ile ortaya çıkan terör örgütü ile ilişkisi ve değerlendirilmesi hiç 

süphesiz ki yargı makamlarının kararına bağlıdır.  

41. ANKARA BÖLGE ADLİYE  MAHKEMESİ 21.CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞININ, ANKARA 5. AĞIR 

CEZA MAHKEMESİNİN KARARINA KARŞI YAPILAN İSTİNAF TALEPLERİNİN REDDİNE DAİR 

KARARA KARŞI DEĞERLENDİRMEMİZ. 

 

   ANKARA BÖLGE ADLİYE  MAHKEMESİ 21.CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞININ 22.06.2020 TARİH 

VE 2019/379 ESAS SAYILI KARARI;  SANIK SAVUNMALARINA VE KENDİ VARSAYIM TESPİTLERİNE 

YÖNELİK HİÇ BİR GEREKÇE İLERİ SÜREMEYEN, SAHTE BELGELER, SÖZDE DELİLLER, DELİL NİTELİĞİ 

TAŞIMAYAN HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ DİJİTAL SÖZDE BELGELER İLE SİYASİ BASKILARIN 

GÖLGESİ ALTINDA VERİLMİŞ, TÜRK HUKUKUNUN ESAS VE USÜLLERİNİ YOK SAYAN, SOMUT 
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BELGE BULGULARA DAYANMAYAN, TAMAMEN VARSAYIMA DAYALI, TEMEL HAK VE 

ÖZGÜRLÜKLERİ İHLAL EDEN, ANAYASAYA, HUKUKA VE KANUNA AYKIRI GEREKÇESİZ BİR 

KARARDIR. SÖZ KONUSU KARAR MAHKEMELERİN TARAFSIZ VE BAĞIMSIZLIĞINA AÇIK 

AYKIRILIKLA VERİLMİŞ BİR SİYASİ KARAR NİTELİĞİ DE TAŞIMAKTADIR.  

 

İstinaf mahkemesinin kararına karşı aşağıda yer alan değerlendirmelerimiz sadece kısa 

açıklamalardan ibaret olup, temyiz  dilekçemizde her yönü ile kapsamlı olarak açıklanmıştır. Bu 

nedenle bu kısımda ifade edilen hususlar dilekçemizin tamamında açıklanan gerekçelerimizden 

bağımsız olarak değerlendirilemez.   

 

A. KARAR GEREKÇESİZDİR.  

 

İstinaf mahkemesinin temyiz kanun yoluna götürdüğümüz kararı esasen bir gerekçe 

içermemektedir. Bir istinaf mahkemesinden beklenen, özellikle temyiz ve savunmalarımızda 

belirttiğimiz ve ön plana çıkan, Anayasa Mahkemesine Yüce Divan sıfatı ile dosyanın görevsizlik 

kararı verilerek gönderilmesi, katılanların durumları ve bu suça katılmanın olanaklı olup 

olmadığı, suçun ve özellikle şiddet unsurunun varlığı, dinlenmesi talep edilen tanıkların 

dinlenmemesi ve toplanması istenilen delillerin toplanmaması (eksik soruşturma),  lehe kanun 

tespiti, bir takım delillerin huzurda dinlenilmeyerek ve heyetçe dinlenileceği beyan edilerek 

dinlenmemesi, hukuka aykırı elde edilmiş ve delil niteliği taşımayan sözde deliller ve bu konu 

da bir karar verilmesi, katılanlara soru sorulması, duruşmalı istinaf incelemesi talep edilmesine 

rağmen duruşma açılmaması veya neden açılmadığının bile belirtilmemesi ve diğer konularda 

talepleri ve itirazları karşılayan BİR GEREKÇE MEVCUT DEĞİLDİR.  

 

HİÇ BİR İSTİNAF DİLEKÇESİ DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR. Kendisini Anayasanın 141 ve CMK'nun 

34. Maddelerinden bağımsız gördüğü anlaşılan Bölge Adliye Mahkemesi hiçbir istinaf dilekçesini 

değerlendirmemiştir.  

 

Oysa Anayasanın 141nci maddesinin üçüncü fıkrası: “BÜTÜN MAHKEMELERİN HER TÜRLÜ 

KARARLARI GEREKÇELİ OLARAK YAZILIR.” hükmünü içermekte, CMK'nun 34. maddesi de benzer 

hükümler içermektedir.  

 

Muhtemelen, sadece sanıkların hukuk kuralları, anayasa ve kanunlarla bağlı olduğunu, 

savunma ve istinafa yönelik dilekçelerini karşılamak, onların istinaf taleplerine cevap verme 

gereği bile duymayan istinaf mahkemesinin kararı Ağır Ceza Mahkemesinin kararından alıntılar 

yapılmış sonuç cümlelerinin bir özetinden oluşmaktadır.  

 

B. KATILMA TALEPLERİ VE KATILANLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ;  

 

Toplam 13 sayfadan oluşan kararın 7 sayfası sanık ve katılan kimliklerinden oluşmaktadır. 

Birçok katılan bu gerekçede katılan sıfatından çıkarılmıştır.  Davada, hükümet üyesi olması 

nedeni ile  katılan  olabilecek kişilerden olan dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ile İçişleri 

Bakanı Meral Akşener’in katılan sıfatı kaldırılmıştır. Bu isimlerle birlikte, özellikle FETÖ üyesi 

savcıya dijital belge sunan, dayanaksız iddialarda bulunan Bülent Orakoğlu, Şeref Malkoç, 
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Mustafa Kahramanyol, Kazım Aslan, Abdurrahman Dilipak, Lütfü Esengün, Vehbi Kara dahil 161 

kişinin katılan sıfatı kaldırılmıştır. 

 

Bu değişiklik istinaf mahkemesinin bir kararına dayanmak zorundadır. Ancak, bu yönde açık 

bir karar ve gerekçesi, (gerekçesiz) gerekçeli kararda yer almamıştır.    

  

FETÖ savcısının KYOK kararını kaldırma konusunda bir karar almadan soruşturmaya devam 

etmesinde olduğu gibi, İstinaf Mahkemesi de katılma konusunda bir karar ortaya koymadan 

kişilerin katılma sıfatlarını kaldırmıştır. KATILAN SIFATLARININ KALDIRILMASI KONUSUNDA 

KATILAN VE BİZLERİN BEYANLARININ ALINMAMASI, BU AMAÇLA DURUŞMA AÇILMAMASI 

SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI SONUCUNU DOĞURMAKTA VE BAŞKA BİR BOZMA 

SEBEBİDİR.  

 

C. İSTİNAF MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARARINDA; “Sanıklara isnat edilen fiiller 28 Haziran 

1996-18 Haziran 1997 tarihleri arasında ülkemizi yöneten  Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 

Başbakan olduğu  Refahyol olarak bilinen Refah Partisi-Doğru Yol Partisi koalisyon 

ortaklığındaki demokrasinin temel unsuru  olan  meşru seçimle hükümet kurma çoğunluğunu 

sağlamış 54. Türkiye Cumhuriyeti  Hükümetini CEBREN DÜŞÜRMEYE İŞTİRAKTİR” tespitinde 

bulunmuştur. 

 

Kararda belirtilen “…cebren düşürmeye iştiraktir” tespiti doğru değildir. Savunma-temyiz 

dilekçemizin 28. maddesinde belirtildiği şekilde suç cebir ve şiddet ile işlenebilen bir suçtur ve 

tek başına cebirle işlenebileceğine yönelik yaratılmaya çalışılan algıyı reddediyoruz.  Türkçe 

anlatımda ve KANUNLARIMIZDA CEBİR VE ŞİDDET BİRBİRİNDEN FARKLI KAVRAMLARDIR. 

UNSURLARI DA FARKLIDIR. 

 

Ayrıca, Bahadır Coşlu (Başkan), Nevzat Kandırmaz (üye) ve Emin Alkan (üye)’dan oluşan  

oluşan mahkeme heyetinin  araya sıkıştırmaya çalıştığı ve süregelen bir siyasi durum olduğuna 

yönelik algı cümlesi de, “meşru seçimle hükümet kurma çoğunluğunu sağlamış 54. Türkiye 

Cumhuriyeti  Hükümeti” ifadesidir. Mahkeme, hükümetlerin Meclis çoğunluğunu sağlayıp 

sağlamaması konusunda siyasi bir tespit yapamayacağı ve bu siyasi tespitten hukuki bir sonuç 

çıkaramayacağı gibi, bu tespiti yapan mahkemenin siyasi tarihin diğer safhalarının da tespitini 

yaparak, İKİ PARTİLİ RP-DYP (Refah-Yol) hükümetinin, 18 Haziran 1997 tarihi  itibari ile ve çok 

öncesinde meclis çoğunluğunu sağlayamadığı, meclis çoğunluğunu sağlayamayan bu iki partili 

hükümetin 31 Mayıs 1997 tarihindeki siyasi mutabakatla 18 Haziran 1997 tarihinde istifa etme 

kararını aldıklarını, 1 Haziran 1997 tarihinde kamu oyuna açıkladıklarını, aynı gün Cumhurbaşkanı 

S.Demirel’e ilettiklerini, Cumhurbaşkanının konu ile ilgili aynı gün yaptığı basın açıklamalarını, 2 

Haziran 1997 tarihinde TRT, Anadolu Ajansı ve basın  tarafından kamuoyuna duyurulduğundan ve 

bu kararlar sonucu,  meşru seçimle kurulan 54. Hükümetin, yine meşru ve siyasi bir kararla istifa 

ettiğinden de söz etmelidir. (Mahkemenin siyasi tarihi çarpıtma çabası ve bu husus dilekçemizin 

“36.” Maddesinin tamamı ile, “Mahkemenin Gizlediği, Refah-Yol Hükümetinin İstifa Gerekçesini 

Oluşturan 18 Haziran 1997 Öncesi Siyasi Olaylar ve Gerçekler” başlığı altında 36.B. maddesinde 

açıklanmış ve cevap verilmiştir. 
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D. İSTİNAF MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARARINDA; “Türkiye Cumhuriyeti 54.Hükümetini 

cebren devirmek amacıyla kurulduğu kabul  edilen Batı Çalışma Grubunun (BÇG) kurulmasına 

yönelik iradenin 17 Ocak 1997 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı  Süleyman Demirel'e verilen 

irticai faaliyetler kapsamına yönelik  brifingle başladığı ve  

 

24 Ocak 1997 tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan Genelkurmay Başkanı, 

Genelkurmay İkinci Başkanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Ordu 

Komutanları, Genelkurmay Karargâhını oluşturan J Başkanları ve Genelkurmay Adli 

Müşavirinin katıldığı seminer 28 Şubat 1997 Tarihli Milli Güvenlik Kurulu  kararlarının hareket 

noktası olduğu” tespitinde bulunmuştur. 

 
İstinaf mahkemesinin bu varsayım tespiti, tam bir algı yaratma cümlesi olup, gerekçesiz, 

hukuk ve  gerçek dışı tespitleri de içermektedir.  
 

Öncelikle; İstinaf mahkemesinin bu delillerine ortak savunma-temyiz dilekçemizinin 20. 

Maddesindeki “Mahkemenin Dayandığı Delillerin Nitelik ve İncelenmesi” başlıklı bölümde,  “20.A. 

17 Ocak 1997 tarihinde Cumhurbaşkanına verilen brifing ve içeriği”, “20.B. TBMM Darbeleri 

Araştırma Komisyonundan gönderilen “irticai faaliyetler ve Cumhurbaşkanlığında yapılan 

çalışmalar başlıklı belge ve “20.C. 24 Ocak 1997 tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığında 

yapılan seminer”, “20.N. 4 Nisan 1997 tarihli Çalışma Grubu Kurulması” “20.AAAA. BÇG İle ilgili 

Savunmaların Değerlendirilmesi” başlıkları ile açıklanmış ve cevap verilmiştir. 

 
Bu brifing ve seminerlerin 28 Şubat 1997 tarihli MGK kararlarının hareket noktası olduğu 

belirtilmiş ise de; bu seminer ve brifinglerde gelecek günlerde yapılacak MGK toplantılarında ne 

gibi kararlar alınacağının konuşulduğu veya siyasilere bunların baskısının yapılacağının tartışıldığı 

veya hareket noktası olduğuna dair bir beyan olduğu tamamen kurgu, soyut, hiçbir maddi 

delile dayanmayan niyet okumadan ibarettir. Katıldığı ifade edilen sanıklardan bir kısmı bu 

toplantıya hiç katılmadığı yönünde beyanda bulunmuş,  bu toplantılara katılanlardan ise hiçbirisi 

duruşmalarda açık veya örtülü bu yönde bir beyanda bulunmamışlardır. Maddi ve kabul 

edilebilir deliller arasında da bu faaliyetlerin 28 Şubat 1997 tarihli MGK kararlarının hareket 

noktası olduğunu gösteren bir bölüm bulunmamaktadır. Varsa bilmek ve cevap vermek 

istemekteyiz.   

 

Bu konu kapsamlı olarak dilekçemizde açıklanmakla birlikte,  önemli birkaç hususu tekrar 

ifade etmekte yarar vardır;  

 

 İstinaf Mahkemesi, Gölcük seminerine “Genelkurmay Karargâhını oluşturan J Başkanları” 

ifadesi ile tüm J Başkanlarının katıldığı konusunda yalan söylemektedir. Dosyada bu yönde 

sahte ya da gerçek hiçbir bir delil olmadığı gibi, bu seminere katılmayan Gnkur J Başkanlarının 

beyanları, istinaf dilekçeleri ve belgeleri dosyada bulunmaktadır. Mahkemenin dayandığı tek 

sözde delil olan uydurulmuş Gnkur Gensek Tarihçesinin 24 Ocak 1997 tarihli sayfasında dahi 

“İLGİLİ J BAKANLARI” ifadesi geçmektedir. Mahkeme, hiçbir delile dayanmaksızın, seminer ile 

ilgisi olmayan sanıklara suç ve olgu isnat etmiştir. Bu kabul edilemez. Toplantıya hiçbir biçimde 

katılmamış olan Gnkur J Başkanlarına örnek ise (Gnkur Personel Başkanı) Korg. Yıldırım Türker, 

(Gnkur Lojistik Başkanı) Korg.Kamuran Orhon’dur. Mahkeme bu tespitini hangi delile 

dayandırdığını açıklamakla yükümlüdür. Gnkur Gensek sözde tarihçesinin TBMM Araştırma 
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Komisyonuna gönderilen ve  Kls.2 s.46’da bulunan 24 Ocak 1997 tarihli sayfasından alıntı 

aşağıdadır;  

                     

 
 
     
 

 24 Ocak 2003 tarihinde Gölcük toplantısında görüşülen konular içinde 28 Şubat 1997 tarihli 

MGK kararlarına ilişkin bir konu ve oluşturulmuş bir görüş, alınmış bir karar yoktur. Toplantıda 

görüşülen konular,  mahkemenin dayanak aldığı Gnkur Gensek sözde tarihçesinin 24 Ocak 1997 

tarihli sayfasında yer almakta olup, alıntısı aşağıdadır (Kls.2.s.46);   

                    

 
 

 

 

 

Toplantıda 28 Şubat MGK kararları ile ilgili bir görüşmenin yapılmadığı ve bu yönde bir 

karar alınmadığı ve görüş oluşturulmadığı mahkemenin dayanak aldığı bu sözde belgeden 

görülmektedir.  Mahkemenin bu konuda hiçbir somut ve geçerli delili yoktur.  

 

Aksine, toplantıda görüşülen Türk-Yunan-GKRY  ilişkileri ile ilgili düşüncelerin Milli Güvenlik 

Kuruluna sunulmasının uygun görüldüğü yazılıdır.  

  İLGİLİ GNKUR J BAŞKANLARI 

TÜRKİYE-YUNANİSTAN-GKRY……..BU DÜŞÜNCELERİN  MİLLİ GÜVENLİK KURULUNA     

SUNULMASI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR 
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Mahkemenin iddia ettiği gibi 24 Ocak 1997 tarihli  GÖLCÜK TOPLANTISINDA 28 ŞUBAT 1997 

TARİHİNDE ALINAN MGK KARARLARI İLE İLGİLİ  BİR GÖRÜŞME YAPILMIŞ, GÖRÜŞ BİRLİĞİNE 

VARILMIŞ, HAREKET NOKTASINI OLUŞTURMUŞ VE KARAR ALINMIŞ OLSA İDİ, BU HUSUSUN DA 

TÜRK-YUNAN-GKRY SORUNLARININ MGKYA BİLDİRİLMESİ KARARINDA  OLDUĞU GİBİ, MGK YA 

SUNULMASININ UYGUN OLACAĞI İFADESİ YER ALIRDI. MAHKEMENİN BU İDDİASI, 

MAHKEMENİN BİZZAT DAYANAK ALDIĞI KENDİ DELİLİ İLE ÇÜRÜMEKTEDİR. Bu nedenle 

mahkemenin ileri sürdüğü  24 Ocak 1997 tarihli Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan 

seminerin 28 Şubat 1997 Tarihli Milli Güvenlik Kurulu  kararlarının hareket noktası olduğu” 

iddiası gerçek dışıdır. TAMAMEN BİR VARSAYIMDIR.  

 

 Mahkeme G.K.s.2588 de; “Ancak bunun bir tehdit ve zorlama altında yapıldığının imajının 

verilmemesi gerektiğini, çünkü Türkiye'nin güvenliğinden Bakanlar Kurulu'nun sorumlu ve Milli 

Güvenlik Kurulu'nun ise istişari bir kurum olduğunu, hükümetin bu mesuliyeti müdrik olarak 

görevde bulunduğu, görevini dikkat ve itina ile yerine getireceği, bu hususlardan bütün üyelerin 

hemfikir oldukları “HÜKÜMETİN KENDİ İNSİYATİFİYLE ALINMASI GEREKEN GEREKLİ KARARLARI 

ALDIKLARI ANLAŞILMIŞTIR” tespitini yapmıştır. Mahkeme, 406 sayılı MGK kararlarının TSK’ nın 

baskısıyla aldırıldığı, bunun hükümeti devirmeye yönelik baskı ve tehdit olduğuna ilişkin tutarsız 

iddialarını bizzat kendi tespiti ile çürütmektedir. Mahkemenin telaffuz etmekten imtina ettiği 

“hükümetin kendi insiyatifi ile aldığı  kararlar ise, 406 sayılı MGK kararının tamamıdır.  

 

Bu tespiti yapan mahkemenin MGK kararlarının zorla dikte edildiğine ve hareket noktasının 

Gölcük toplantısı olduğuna yönelik iddiasının HİÇ BİR HUKUKİ DEĞERİ VE ANLAMI KALMAMIŞTIR 

 

406 sayılı MGK kararı, değişikliğe uğramadan 13 Mart 1997 tarihli Bakanlar kurulunda aynen 

kabul edilmiş ve 14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık direktifi ve buna dayanan Bakanlıkların  

uygulama direktifleri çıkartılmıştır. Bakanlar Kurulu toplantısında;  Milli Güvenlik Kurulu'nda  bu 

konu görüşülürken birlik ve beraberlik içinde bulunduğunu müşahede eden, herkesin bu 

hükümetin alternatifinin olmadığını görmekte olduğunu ifade eden, hükümetin bu mesuliyeti 

müdrik olarak görevde bulunduğunu, görevini dikkat ve itina ile yerine getireceğini, Bakanlar 

Kurulu'nun ve bütün üyelerinin irtica ve gericilik ile mücadelede kesinlikle kararlı olduğunu, bu 

hususta gösterilmiş olan tekliflerin ciddi şekilde ele alıp gerekenlerin yapılacağı talimatını veren, 

bu hususlardan bütün üyelerin hem fikir olduklarını, bu görevin dikkatli bir şekilde yerine 

getirilmesi talimatını veren hükümetin, MGK kararlarının baskıyla aldırıldığı ve bu kararlarla 

hükümeti istifaya zorladığını söylemek aklen ve hukuken mümkün değildir. 

 

 Ayrıca, hem yerel mahkeme hem de istinaf mahkemesi, Cumhurbaşkanınca belirlenen ve 

üyelere bildirilen MGK’nın gündemi ile ilgili görüş oluşturmanın suç olduğu algısını da yaratmaya 

kalkmıştır. MGK üyelerinin (ikrar anlamına gelmemek üzere) Cumhurbaşkanınca oluşturulan 

gündem maddeleri ile ilgili GÖRÜŞ OLUŞTURMASINI ENGELLEYEN BİR DÜZENLEME NE 

ANAYASADA NE DE BİR BAŞKA MEVZUATTA YOKTUR.  Mahkeme, MGK gündemi ile ilgili 

görüşlerin nasıl ve ne şekilde oluşturulacağı yönünde bir kural koyamaz. Kaldı ki, MGK’nın 

gündemi ile ilgili olarak, MGK üyesi Hükümet üyelerinin, kendi kurul ve organlarında görüş 

oluşturmak için toplantılar yaptıklarını beyan etmişlerdir.  Bir MGK üyesi için yasal ve meşru olan 

bir eylem, diğer MGK üyesi için suç teşkil edemez. Ayrıca, MGK’nın asker üyelerinin bir görüşü 

dayatması söz konusu olamayacağı gibi, MGK nın siyasi üyelerinin asker üyelere, kendi siyasi 
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görüşleri doğrultusunda bir karar alınması ile ilgili bir dayatmada bulunması da söz konusu 

olamaz. MGK da karar alma usülü, Anayasa ve ilgili kanunda bellidir. Alınan kararlar ve MGK 

toplantısının anayasa, yasa ve usüle uygun yapıldığı zaten tespit edilmiş ve alınan kararların (Yargı 

denetimi dışında olmakla birlikte) anayasa ve yasalara ayırı olduğu yönünde bir başka tespit ve 

karar da yoktur.  

 

Oy birliği ya da oy çokluğu ile alınacak MGK kararlarının mevcut siyasi partilerin ve bu 

partilerin oluşturacağı hükümetin kendi siyasi tercihleri doğrultusunda olacağı, ya da olması 

gerektiği gibi bir hüküm de anayasada ve mevzuatta yoktur. MGK, siyasi partilerin siyasi amaç ve 

hedeflerine uygun kararlar çıkartmakla yükümlü bir anayasal organ değildir.  MGK Devletin Milli 

Güvenliğine ilişkin kararlar almakla yükümlüdür. Bu anayasal kurul, anayasada ve kanunda 

tanımlanan görevi ile Siyasi Güvenlik Kurulu Değil, Milli Güvenlik Kuruludur. MGK aldığı bu 

kararları tavsiye eder (ya da bildirilir).  Hükümetin bu kararlara aynen uyması da  zorunlu  

değildir. Kaldı ki, yukarıda ve dilekçemizde de belirttiğimiz gibi, mesuliyetine müdrik olarak 

görevde bulunanan Refah-Yol hükümeti Bakanlar kurulunun bütün üyelerinin hem fikir 

oldukları bu kararlar konusunda; KENDİ İNSİYATİFİYLE ALINMASI GEREKEN GEREKLİ KARARLARI 

ALDIKLARI ZATEN ANLAŞILMIŞTIR. 

 

 İstinaf Mahkemesinin “Batı Çalışma Grubunun (BÇG) kurulmasına yönelik iradenin 17 Ocak 

1997 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı  Süleyman Demirel'e verilen irticai faaliyetler 

kapsamına yönelik  brifingle başladığı” tespitini altlık yaparak, bu iradenin  54.Hükümeti 

cebren devirmek amacına yönelik olduğu şeklinde ulaştığı VARSAYIM SONUCU DOĞURAMAZ. 

BU İKİ ÖNERME ARASINDA  SEBEP-SONUÇ-AMAÇ BİRLİĞİ VE İLİŞKİSİ YOKTUR. Bu tespitten bu 

anlamsız varsayım sonuç çıkamaz.  

 

Başlangıç önermesi, sonuçta ulaştığı sözde tespitin bir sonucu değildir.  İstinaf Mahkemesi 

başlangıç, sonuç ve ara önermeler arasında illiyet bağı kuramamış ve delillendirememiştir. İstinaf 

Mahkemesi, bu basit sözcük oyunları ile iddiasına dayanak üretemez, aklına geldiği gibi 

varsayımlar icat edemez. Ceza yargılamalarında hüküm, maddi ve geçerli delile dayanmak 

zorundadır. Kaldı ki, Gnkur Başkanı İ.H.Karadayı, 9.Cumhurbaşkanı ile 17 Ocak 1997 tarihli brifing 

sırasında yaptığı görüşmede, SİYASETİN DIŞINDA OLDUKLARINI VE CUMHURBAŞKANININ 

ANAYASAL DÜZEN İÇİNDE SORUNLARI ÇÖZECEĞİNE OLAN İNANCINI CUMHURBAŞKANINA 

İLETMİŞTİR.  C.B Süleyman Demirel arşivinden TBMM Komisyonuna gelen ve dosyaya intikal 

eden Kls.250 s.472 de bulunan görüşme metninden alıntı aşağıdadır;  

 

 
Siyasettin dışında olduğunu ve özenle kaçındığı açıklayan ve anayasal düzeni referans 

gösteren Gnkur Başkanı ve TSK’ya, bir takım yamama kılıflar altında, suç ve olgu isnat etmek, 

amaçlar monte etmek, kasıtlı bir varsayımdan öteye geçemez. Bu ifadeler, istinaf 

mahkemesinin gerekçeli gerekçesiz kararında ifade etmediği somut ve geçerli delillerdir.  

 

 İstinaf mahkemesinin “Türkiye Cumhuriyeti 54.Hükümetini cebren devirmek amacıyla 

kurulduğu kabul  edilen BÇG’nin”  ifadesi, somut ve geçerli hiçbir delille dayanmayan, aksine  
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gerçek ve yasal belgelere de aykırı bir varsayımdır. BÇG nin neden kurulduğu ve amacı 

dilekçemizde kapsamlı olarak açıklanmakla birlikte, BÖYLE BİR KABUL YOKTUR. BU KABUL, 

İSTİNAF MAHKEMESİNİN GEREKÇESİZ UYDURMA KABULÜDÜR.  

 

Ankara 2 Nolu DGM Başsavcılığı TSK nın anayasal vazifesini ve kapsamını oldukça detaylı 
açıklayan kararında ;  

 
"Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi sadece ülke sınırlarını yabancı devletlerin ordularına karşı 

korumak değildir. 211 sayılı İç Hizmet Kanunun 35. Maddesinde 'Silahlı Kuvvetlerin vazifesi Türk 

yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş bulunan Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamaktır. 

BÇG'nin illegal faaliyet gösteren bir yapılanma olmadığını, Türk Silahlı Kuvvetleri ve BÇG 

faaliyetlerinin devletin anayasal düzenini yıkmak amacıyla değil, tamamen tersine niteliklerini, 

Anayasa'nın 2'nci maddesinde belirtilen demokratik, laik sosyal hukuk devletini korumak 

amacıyla çalışmalar yaptığını, devlet düzenini korumak amacıyla yapılan çalışmalarda bu 

suçlarla ilişkin kasıt unsurunun olamayacağı sebebiyle … Batı Çalışma Grubu çalışanları hakkında 

TAKİBAT İCRASINA MAHAL OLMADIĞINA" CMUK.163,164 maddeleri gereğince karar 

verilmiştir.” Denmektedir.  

 
Ankara 2 Nolu DGM Başsavcılığının bu gerekçesi ve bu gerekçeyi onayan İstanbul 4 Nolu 

DGM nin kararı, yeni delil vs. gibi sebeplerle ortadan kaldırması mümkün olmayan yargı 

tespitidir. KYOK’un kaldırılması Ankara 2.Nolu DGM ve itirazı reddeden İstanbul 4 Nolu DGM nin, 

sunulan belgelerden bağımsız olarak, Yeni deliller (olsa bile) TSK nın irtica ile mücadelede 

mutlak yetki ve sorumluluğu bulunduğu ve BÇG nin kurulmasının yasal olduğu yönündeki 

gerekçeli tespitini ortadan kaldıramaz.  

 

Ayrıca, Adana Milletvekili Orhan Kavuncu’nun 07.08.1997 tarihinde Batı Çalışma Grubunun 

faaliyetlerine ilişkin TBMM Başkanlığına MSB tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi 

verdiği, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı Komisyon Başkanı Aydın Milletvekili 

Dr.Sema Pişkinsüt’ün 15.01.1998 tarihli MSB tarafından cevaplanmak üzere Batı Çalışma 

Grubunun oluşumu, hukuki dayanağı, tarihçesi, faaliyetleri ve bugünkü durumu hakkında soru 

önergesi verdiği, Hükümetin ve bu yolla BÇG nin denetlendiği, BÇG’nin yasal dayanağını ve 

görevlerini, TSK’nın yetki ve görevlerini belirleyen hukuksal düzenlemelerin oluşturduğu tespit 

ve teyit edilmiştir.  

 

Yani Kanun Koyucu milli irade TBMM, soru önergesi ile yurt savunmasından sorumlu 

bulunan, kanunları uygulayan, idari usülleri de düzenleyen, yöneten ve icra eden hükümeti ve bu 

yolla kendisine bağlı olan Gnkur başkanlığını ve emrinde kurulan BÇG yi denetlemiş ve BÇG’nin 

yasal dayanağını ve görevlerini, TSK’nın yetki ve görevlerini belirleyen hukuksal düzenlemelerin 

oluşturduğu tespit ve teyit etmiştir. Mahkeme, milli iradenin ve hükümetin bu kabul ve 

tespitinin üzerine, BÇG 54.Hükümetini cebren devirmek amacıyla kurulduğu kabul edildiği gibi, 

gerekçesiz, belgesiz ve dayanaksız bir varsayım üretemez.  

 

 1972 yılından bu yana, Bakanlar Kurulu kararı olan MGSB ve TÜMAS da bir iç tehdit olarak 

sıralanan İrtica İle Mücadele, salt 406 sayılı MGK kararının değil, anayasa dahil, sayılan tüm 

mevzuatın TSK’ ya yüklediği asli görev, yetki ve sorumluluğun bir sonucu olarak 

yoğunlaştırılmıştır.  Batı Çalışma Grubu Gnkur Başkanı Org.İsmail H.Karadayı’ının Cumhurbaşkanı 
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ve Başbakanla yaptığı görüşmeler, MGK’nın 406 sayılı kararı BİR KEZ DAHA geldiği vahim durum 

itibari ile açıklayarak tanımlaması, bu yönde ÖNLEMLERİ SIRALAYARAK Hükümete bildirme 

kararını alması, 406 sayılı MGK kararı ve devlet kurumlarına hükümet tarafından genelgelerle 

verilen irtica ile topyekün mücadele EMRİ DE DİKKATE ALINARAK, BÜTÜN BU GELİŞMELERİN 

TAMAMININ BİR SONUCU OLARAK, Genelkurmay Başkanının emri ile kaynağını anayasadan 

alan İç Hizmet Kanun ve yönetmeliği dahil kanun ve nizamlar ile dilekçemizin “12.” maddesinde 

saydığımız mevzuata uygun olarak 10 Nisan 1997 tarihli emir ile teşkil edilmiş, emir komuta 

zinciri içinde faaliyet yürüten bir çalışma grubudur. Batı çalışma Grubunun kuruluş amacı ise, 

kuruluş emrinde  irticai tehdidin Türkiye genelinde resmini ortaya çıkarmak olarak 

belirlenmiştir.   

 

E. İSTİNAF MAHKEMESİ gerekçeli kararında; “04 Şubat 1997 tarihinde Ankara Zırhlı 

Birlikler Okuluna ait bir kısım tankların bir gün önce alınan şifahi emirle tankları daha önce 

kullandıkları güzergah terkedilerek Ankara Sincan'ın en işlek caddesi olan Atatürk caddesinde 

sabah ve akşam gidiş dönüş olmak üzere yürütülerek o güne kadar oluşturulan “askeri 

müdahale olabilir” olgusunun somutlaştırılarak “gerekirse silah kullanırız” mesajı verilmek 

suretiyle TBMM, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve toplumu oluşturan bireylerin açıkça tehdit 

edildiği, medya ve kamuoyunda, bu faaliyetin askeri bir müdahalenin açık bir işareti olduğu, 

buna ilişkin dönemin Genelkurmay II. Başkanının yurtdışında  katıldığı bir toplantıda söylediği 

"demokrasiye balans ayarı yaptık" şeklinde basına yansıyan ve sonrasında yalanlanmayan 

sözlerinden vatan savunmasında kullanılmak üzere TSK'nın emir ve hizmetine verilen silahların, 

milletin temsilcisi TBMM, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve toplumu oluşturan tüm bireylere 

karşı cebir, şiddet ve tehdit unsuru olarak kullanıldığı” tespitinde bulunmuştur. 

 

Bu anlamsız tespit istinaf mahkemesinin dosyada mevcut delilleri ve savunmaları hiç 

incelemediğinin, hatta farkında bile olmadığının açık ifadesidir.  

 
İstinaf mahkemesinin bu delillerine ortak savunma-temyiz dilekçemizinin “20.”maddesi 

“MAHKEMENİN DAYANDIĞI DELİLLERİN NİTELİK VE İNCELENMESİ” başlıklı bölümünün “D. (04 

Şubat 1997 tarihinde Sincan’da tankların yürütülmesi), 29. maddesi “CEBİR VE ŞİDDETİN DELİLİ 

OLARAK İDDİA EDİLENLERİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ” başlıklı bölümünün “A. (4 ŞUBAT 1997 

Tankların Sincan’da yürütülmesi) ve “17.maddesi “28 ŞUBAT DÖNEMİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMEYE 

ÇALIŞILAN SEMBOLİK OLAYLAR VE İNCELENMESİ” başlıklı bölümünün “B. (Tankların Sincan’da 

Tatbikat Alanına İntikali) başlıkları ile açıklanmış ve cevap verilmiştir. 

 

Genelkurmay II. Başkanının söylediği iddia edilen “"demokrasiye balans ayarı yaptık" sözü ve 

yalanlanması ile ilgili olarak toplu savunmanın-temyiz dilekçemizin 17. maddesi ve “28 ŞUBAT 

DÖNEMİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMEYE ÇALIŞILAN SEMBOLİK OLAYLAR VE İNCELENMESİ” başlıklı 

bölümünün “C. (Demokrasiye Balans Ayarı sözünün kullanıldığı iddiası) ve 29. maddesi  ve “CEBİR 

VE ŞİDDETİN DELİLİ OLARAK İDDİA EDİLENLERİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ” başlıklı bölümünün 

“O. (Demokrasiye Balans Ayarı sözleri) başlıkları ile açıklanmış ve cevap verilmiştir. 

  

Ancak, dilekçemizde kapsamlı olarak açıklanan bazı konuları kısaca hatırlatmakta yarar 

görmekteyiz;  

 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1685 / 1709 
 

 

 Etimesgut İlçesi intikal yolu ve  Sincan İlçesi İntikal Yolu bugünde yürürlükte olan Geri Bölge 

Savunma Planında kritik intikal güzergâhı olarak deklare edilmiş durumdadır. 

 

1960 yılından bu yana zırhlı araçların intikali maksadıyla Planlarda yer alan Sincan 

güzergahı fiilen kullanılmakta, mülki makamlarla koordine edilmektedir. Mahkeme bu fiili ve 

resmi durumun farkında olmadığı gibi, bu güzergâhın ilk kez 4 Şubat 1997 günü kullanıldığını 

zannetmektedir. Ankara Valiliği ve Sincan Kaymakamlığının güzergâh konusunda itirazı ya da bu 

güne kadar aksi bir beyanı da olmamış, böyle bir anlaşmazlık medyaya yansımamıştır. Mahkeme 

bu konuda devlet arşivlerinden varsa kayda girmiş belge/bilgi istememiş, delillendirmemiş, 

Savunma Planlarından habersiz gazete mensuplarının belgesiz ve bilgisiz geniş yorumlarına 

dayanarak niyet okumuştur.  

 

İddianın aksine, Savunma Planları gereği her iki güzergâhı da kullanma yetkisine sahip olan 

TSK, savunmalarda da belirtildiği gibi, yine de Etimesgut İntikal güzergahını kullanmayı tercih 

etmiş, ancak menfez / köprü onarımı nedeni ile zorunlu olarak Geri Bölge Savunma Planında 

tahsisli Sincan İlçesi İntikal yolunu kullanarak eğitimler planlandığı süre ve şekilde 

tamamlamıştır. Her iki güzergah açık olsa dahi, eğitim ihtiyaçlarına göre her iki güzergahı da 

aynı anda kullanma ya da hangi güzergahı kullanması gerektiğine karar verecek olan TSK dır. 

TSK’nın hak ve yetkisi olduğu halde, diğer intikal yolunu önceliğine almış olması dahi, iddianın 

aksine TSK nın kaçınma niyetini de açıklamaktadır. Sincan intikal güzergâhı, mahkemenin iddia 

ettiği gibi, anlık verilmiş bir kararla rastgele belirlenmiş, planlarda bulunmayan bir intikal 

güzergâhı olmayıp, Hükümet ve NATO tarafından bilinen, savunma planlarında tahsisli yasal ve 

meşru askeri birlik intikal güzergâhıdır. Mahkeme, bu gerçekliğe rağmen, Sincan güzergâhının 

kullanılmasını sınırlama, sorgulama, TSK nın takdir yetkisini denetleme hak ve yetkisine sahip 

değildir. Halen yürürlükte bulunan Geri Bölge Savunma Planında da aynen yer alan bu 

güzergâhların, Geri Bölge Savunma Planında yer aldığı şekli ile aynen kullanıldığı 3-4 Şubat 1997 

tarihli Barış Ceridesinden anlaşılmaktadır (Ceride dilekçemizin “17.B.” maddesinde 

bulunmaktadır) 

 

 Dönemin Genelkurmay Başkanı Org. İsmail Hakkı KARADAYI da ifadesinde, yürüyüş ile ilgili 

olarak Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü, yürüyüşün tatbikat kapsamında ve planlı olarak 

yapıldığını, bu tür eğitimlerin her zaman yapıldığını dolayısıyla başka bir açıklamasının 

olmadığını Cumhurbaşkanına arz ettiğini ve Cumhurbaşkanının kendisine teşekkür ettiğini ve 

ertesi gün 05 Şubat 1997'de Hürriyet Gazetesinde bir tekzip metninin yayınlandığını 

belirtilmiştir.  

 

5 Şubat 1997 tarihli Hürriyet Gazetesinin ön sayfasından alıntı aşağıdadır (bu haber ve 

gazete ön sayfası dava klasörlerinde de bulunmaktadır.Ancak bu haber gizlenmiştir);  
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Eğer ortada, gücünü göstermek ve yapabileceklerini hatırlatmak ve Askeri hiyerarşi içinde 

tankları hükümeti düşürmek için yürütmüş olan bir Genelkurmay olsa idi ve tankların eğitim için 

yürüdüğü değil, Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklama hükümete yönelik olurdu. 

Mahkeme bu çelişkiyi açıklayamamış, bu nedenle, 5 Şubat 1997 tarihinde basına yansıyan 

yukarıdaki tekzip ve açıklamayı gizlemiştir.  Kaldı ki bu faaliyetin BÇG ile hiç  ilişkisi olmadığı gibi, 

bu tarihte BÇG zaten kurulmamıştır.  

 

 İstinaf mahkemesi zaman-mekan-olay koordinasyonunu maksatlı olarak çarpıtıp, 4 Şubat 

1997 tarihinde tankların eğitim intikali ile 10-11 Haziran 1997 tarihli kamu oyu aydınlatma 

brifinglerini ardı ardına sıralayıp, tankların eğitim intikalindeki sözde  “askeri müdahale olabilir” 

olgusunun somutlaştırılması için  (10-11 Haziran brifinglerinden) zımnen söz ederek  “gerekirse 

silah kullanırız” mesajı verilmek suretiyle TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin  tehdit 

edildiği varsayımında bulunmuştur. Bu iki olay arasında, zaman-mekan-maksat ilişkisi olmamakla 

birlikte, istinaf mahkemesinin siyasi maksatla ve kasıtla çarpıttığı şekilde “gerekirse silah 

kullanırız” mesajı verilmemiş olan 10-11 Haziran 1997 tarihinde, zaten istifa kararı almış bir 

hükümet bulunmaktadır. 31 Mayıs 1997 tarihinde istifa kararı aldığını 1 Haziran 1997 tarihinde 

basın açıklaması ile kamu oyuna duyuran, 2 Haziran 1997 tarihli gazetelerde yayınlanan, bu 

kararını aynı gün T.Çiller kanalı ile C.Başkanına dahi bildiren bir hükümeti, 10-11 Haziran 1997 

tarihinde tehditle istifaya zorladığını ileri sürmek sadece abestir. Kaldı ki  atılı suç tehditle de 

işlenemez. Varsayım ifadeleri ve çarpıttığı olayların zaman-mekan-maksat ilişkisini kopartıp, siyasi 

tercihlerle ve gerekçesiz olarak arka arkaya sıralayıp, mantıklı ve hukuki bir metin düzenlediğini 

zanneden istinaf mahkemesinin, bu tutarsız varsayımlarının hukuki bir karşılığı ve gerçekliği 

yoktur.   

 

 “BALANS AYARI” sözü Org.Çevik Bir tarafından söylenmemiştir. Çevik Bir’in ABD’de söz 

konusu ifadeyi söylediği iddia edilen gazetecilere açıklama yaptığı sırada orada bulunan gazeteci 
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YASEMİN ÇONGAR, bu ifadenin Çevik Bir tarafından kullanılmadığını “KATİYEN BÖYLE BİR 

İFADE GEÇMEMİŞTİR.” cevabı ile kesin olarak teyit etmiştir. Mahkeme ise olayın canlı tanığı 

olan Yasemin Çongar’ı tanık olarak dinlememiştir. Hatta mahkeme duruşmalarda, Yasemin 

Çongar’ın cevabının belirtildiği ifadeyi gizleyerek ve tekzip edilmediği gerekçesine sığınarak 

varsayım tespitlerde bulunduğu görülmektedir. Ancak bu gerekçeye sığınan İstinaf mahkemesi, 

tankların Sincan’daki tatbikatı ile ilgili olarak Gnkur Başkanlığınca yapılan 5 ŞUBAT 1997 TARİHLİ 

TEKZİP VE YALANLAMAYI iSE GÖREMEZDEN GELMEKTEDİR. İstinaf mahkemesi, bu çifte 

standardı ile kararının ne denli gerekçesiz ve siyasi olduğunu da açıklamış olmaktadır.   
 

Mahkemeye göre; bir iddia somut olarak ispat edilmemiş olsa dahi, basında yer almış ve 

tekzip edilmemiş ise GERÇEKTİR. Türk hukukuna yeni bir kural getiren mahkemenin bu 

yaklaşımının hukuka ve ceza yargılaması usülüne aykırı olduğu açıktır. İddianamede bu anahtar 

kelimenin, FETÖ hükümlüsü savcı Bilgili tarafından, her iddiaya maymuncuk gibi yerleştirildiği, 

mahkemenin ise bu anahtarla her iddiayı açarak, belgesiz dayanaksız niyet okumalarla gerçek 

kabul ettiği ve her bir sanık hakkında yaptığı değerlendirmesine dahi yamayarak atılı suça 

dayanak aldığı görülmektedir. Bu yargıyla hüküm kuran mahkemenin, uluslararası hukuk alanında 

oldukça ilgi çekeceği ve önemli bir hukuksal boşluğu dolduracağı şüphesizdir. Bu kural gereğince 

artık yargısal işlemler hızlanacak, şüpheden sanık değil, savcı ve hakim yararlanacaktır ! 
 

Balans Ayarı” sözünün ABD de Org. BİR tarafından değil toplantıyı izleyen gazeteci FERAYE 

TINÇ tarafından kullanıldığını ilk kez duruşmada öğrenen Tanık Hasan Celal Güzel; “Hayır ben 

bunu bilmiyordum. Eğer bu doğrusu ise sizden ve kendisinden özür diliyorum. Demek ki balans 

ayarı sözü o dönemde söylenmemişti.” Cevabını vermiştir. 

 

Türk-Amerikan İş Konseyi'nde Çevik Bir’in konuşmasını dinleyip ayakta alkışlayan Hükûmetin 

görevlendirdiği heyetin içinde yer alan, dönemin Devlet Bakanı Abdullah Gül ve danışmanı Murat 

Mercan, Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, gazeteci İlnur Çevik ile MGK Genel Sekreteri Hv. 

Org. İlhan Kılıç’ın, Çevik Bir’in iddia olunan sözü söylediğini teyit eden hiç bir beyanını yoktur. 

 
Heyette yer alan bu kişilerden, Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan ve gazeteci İlnur Çevik, 

mahkemede tanık olarak dinlenmiş, ancak tanıklardan hiç biri bu sözün Çevik Bir tarafından 

söylendiği konusunda bir beyanda bulunmamıştır. Mahkeme, heyette adı geçen diğer kişileri ise, 

tanık olarak dinlememiş ve maddi gerçeği ortaya çıkartmamıştır.  

 

İstinaf mahkemesinin hukuki görünümlü siyasi kararının dayanakları yoktur, varsayım 

siyasi tespitlerin sıralanmasından ve niyet okumaktan ibarettir.  

 

F. İSTİNAF MAHKEMESİ gerekçeli kararında; “28 Şubat 1997 tarihinde yapılan ve dokuz  

saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, TSK tarafından hazırlanan ve  irticai faaliyetlerle  

mücadele adı altında  baskı içeren tedbirlerin, kurulun sivil üyeleri hükümet temsilcilerine 

dayatıldığı, kamuoyunda ve devletin diğer kurumlarında oluşturulan “askeri müdahale olacak” 

olgusuyla kurulun sivil unsurlarının inisiyatif almasının engellendiği, 18 maddeden oluşan  

kararları imzalamamakta KISA BİR SÜRE DİRENEN dönemin hükümet başkanı BAŞBAKAN 

NECMETTİN ERBAKAN'IN ASKERİ MÜDAHALE YAPILMASI DURUMUNDA ÜLKE VE TOPLUMUN 

DAHA FAZLA ZARAR GÖRECEĞİ KANAATİYLE kurul kararlarını imzalamak zorunda bırakıldığı” 

tespitinde bulunmuştur. 
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İstinaf mahkemesi, N.Erbakan’ın böyle bir beyanının olduğunu belgelendirememiş olmakla 

birlikte, dilin kemiği olmadığını ispatlamış bulunmaktadır. Böyle bir iddia, ne iddianame de yer 

almış, ne de celselerde ileri sürülmemiş ve bu yönde bir savunma talep edilmemiştir.  

 

İstinaf mahkemesinin bu bölümdeki gerekçesine ortak savunma-temyiz dilekçemizinin “20. 

maddesi “MAHKEMENİN DAYANDIĞI DELİLLERİN NİTELİK VE İNCELENMESİ” başlıklı bölümünün, 

“E. (28 Şubat 1997 tarihli 406 sayılı Milli Güvenlik Kurulu kararları), F (28 Şubat 1997 tarihli 406 

sayılı Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Ek-A’sı), “G. (28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısı sonrası 

yapılan basın bildirisi), “H. (Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi Naip Hâkimleri tarafından hazırlanan 

“Milli Güvenlik Kurulu’nun 28.02.1997 tarihli toplantı tutanağı CMK’nın 125. Maddesi gereğince 

yapılan 21.09.2013 tarihli davayı ilgilendiren özetini içeren inceleme tutanağı), 29.maddesi 

“CEBİR VE ŞİDDETİN DELİLİ OLARAK İDDİA EDİLENLERİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ) başlıklı 

bölümünün, “Q. (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adalet Bakanı mağdur Şevket Kazan’ın 

03.10.2012 tarihli beyanında 1996 yılı Aralık ayı sonunda Milli Güvenlik Kurulu toplantısında TSK 

yetkililerinin birinci tehdit irtica olsun diye baskı yaptıkları yönündeki beyanları) başlıklı bölümleri 

ile açıklanmış ve cevap verilmiştir.  

 
Öncelikli olarak ve tekraren Başbakan Necmettin Erbakan’ın bu bildiriyi imzalamak zorunda 

kaldığı hiçbir delile dayanmamakta, siyasi mülahazalarla yapılmış bir tespit olarak ortadadır. Naip 

hakimin tespitleri de bu yöndedir. N.Erbakan’ın bu bildiriyi imzaladıktan sonraki yaşamı 

boyunca böyle bir beyanda bulunmamıştır.  

 
Aksini beyan eden mahkemenin, N.Erbakan’ın MGK kararını gerginliği azaltmak, darbe 

yapılmasını engellemek adına imzaladığına dair bir beyanını ortaya koyması da gerekmektedir.  

BÖYLE BİR BELGE YA DA DELİL DOSYADA YOKTUR.  

 
G. İSTİNAF MAHKEMESİ gerekçeli kararında; “Genel Kurmay II. Başkanı imzasıyla 4 Nisan 

1997 tarihli Çalışma Grubu Oluşturulması konulu belge ile irticanın iç güvenliğin önüne geçerek 

ülkenin bir numaralı sorunu haline geldiği, bununla ilgili alınacak tedbirlerle ilgili olarak 

Genelkurmay Karargahında Hareket Başkanlığı koordinatörlüğünde çalışma gurubu 

oluşturulmasına karar verildiği” tespitinde bulunmuştur. 

 

İstinaf mahkemesinin bu bölümdeki gerekçesine ortak savunma-temyiz dilekçemizinin 20. 

maddesi, “MAHKEMENİN DAYANDIĞI DELİLLERİN NİTELİK VE İNCELENMESİ “ başlıklı bölümünün 

“N. (4 Nisan 1997 Tarihli “Çalışma Grubu Oluşturulması” konulu belge), “O. (4 Nisan 1997 Tarihli 

“Çalışma Grubu Oluşturulması” konulu belge ile aynı klasör içinde (CD5/Arşiv/Çalışma Grubu 

Oluşturulması) bulunan el yazması iki sayfadan oluşan “Özel Oturum İle İlgili Görüş ve Öneriler” 

başlıklı not) başlıklarında açıklanmış ve cevap verilmiştir.  

 

H. İSTİNAF MAHKEMESİ gerekçeli kararında; “Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için 

faaliyet göstermek üzere Batı Çalışma Grubu oluşturulmasına ilişkin 07 Nisan 1997 tarihinde 

Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II.Başkanı sanık Çevik Bir'in başkanlığında 

Genelkurmay toplantı salonunda J Başkanları, Daire Başkanları, genel sekreter, hareket 

başkanı, adli müşavirin  katıldığı ve "Hükümete muhtıra verilmesi, sıkıyönetim ilan edilmesi, 

hükümetin değişimi, hükümetin devamını önleyecek tedbirler, gelecek hükümetin oluşumu, kriz 

yönetimi oluşturulması, eylem planı yapılması, yargı ve kamu yöneticilerine destek, tehdit, 
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üniversite, sendika ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılması, cesaret verilmesi, basın ve 

medyaya hakimiyet sağlanması, yanlarına alınması, Batı Çalışma Grubunun kurulması, iki kez 

yapılan yaş toplantıları ile personelin atılmasının yeterli olmadığı, halkın yanlarına değil 

önlerine alınması, taarruzi psikolojik harekât icra edilmesi, polise havuç ve sopanın 

gösterilmesi, bilgi toplayan, eyleme dönüştüren psikolojik harekât yapan bir grup 

oluşturulması" ve buna benzer konuların gündeme geldiği toplantının yapıldığı” tespitinde 

bulunmuştur. 

 

İstinaf Mahkemesinin, Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında bile ifade 

edilmeyen şekilde “Refahyol Hükümetini takip ve düşürmek için faaliyet göstermek üzere Batı 

Çalışma Grubu oluşturulmasına ilişkin 7 Nisan 1997 tarihinde”   bir toplantı yapıldığına yönelik 

uydurma ifadelerine  dayanak aldığı ve sözde gündem konularını sıraladığı sözde belge;  

 

F.Gülen iltisakı nedeni ile TSK’dan ihraç edilen Tamer Tatar’ın FETÖ üyesi savcı’ya 16 Ocak 

2013 tarihinde elden teslim ettiği iddia edilen, FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin evrak ekinde FETÖ 

Üyesi M.Köse’ye gönderip bilgi istediği, FETÖ üyesi Köse’nin “fotokopi mi? tıpkı çekim mi? olduğu 

bilinmeyen bir nushasının FETÖ üyesi Gensek İcra Subayı Deniz Ay’ın dolabında bulduğunu iddia 

ederek fotokopisini FETÖ üyesi savcı Bilgili’ye tekrar gönderdiği, evrak kaydı, hazırlayan ve 

katılanların imzası bulunmayan, hiçbir resmi nitelik ve işaret taşımayan, terör örgütü senaryosu 

sözde belgedir. İstinaf Mahkemesinin,  gerçek, kayıtlı ve resmi belgelere dayanarak ifade ettiği 

izlenimi yaratan bu kağıt parçasını, bir kez daha göstermekte yarar görüyoruz.  Kls.3 s.268’de yer 

alan kumpas belgesi aşağıdadır;  
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 İstinaf mahkemesinin, başkaca somut ve hukuken geçerli kanıt bulamadığı varsayım darbeye 

ilişkin sözde kanıtı, yukarıda görülen üzerinde “irtica konusunda alınacak tedbirler” yazılı, bu 

sözde kağıttır.  Bu sahte belge;  

 
16.01.2013 tarihinde Tamer Tatar tarafından 7 SAYFA OLARAK teslim edildiği ifade 

tutanağında açıkça kayıt altına alınmasına rağmen (G.K.s Kls.3.s.277-279), iddianamede ve 

gerekçeli kararda ihtiyaç görüldüğünden (!) “6 SAYFALIK BİLGİSAYAR ÇIKTISI BELGE HALİNE 

DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR. Bu sözde belge ile ilgili olarak yapılan tutaklamalarda; bir kısım sanıklara 

üzerinde bir takım işaretler olan el yazması 7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağı gösterilmiş 

ve ifadeleri bu şekilde alınmış, daha sonra el yazısı sözde belge de, muhtemel bir kriminal 

incelemeden korkulduğundan ortadan (dosyadan) yok edilmiştir.  

 

Bu sözde belgeyi   kendi dolabında (Genkur Gensek İcra Subayı kırtasiye dolabı) bulduğunu 

iddia eden GENSEK İCRA SUBAYI; 15 Temmuz kalkışmasında Kurmay Albay Rütbesi ile Ankara 4 

Kolordu Kurmay Başkanı Vekiliği görevini yürüten ve eylemleri nedeniyle hakkında ağırlaştırılmış 

müebbet hapis cezası verilen Terör Örgütü üyesi KURMAY YARBAY DENİZ AY’DIR.  
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Kumpasın faaliyet takvimi aşağıdaki şekilde gelişmiştir;  
 

16 Ocak 2013 tarihinde; Tamer Tatar 7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağını 7 sayfa 

kağıt belge olarak poşet içinde “Bu seferde kargo yolu ile yine tanımadığım Eray Karabay isimli 

bir kişi bana ibraz ettiğim bu belgeleri gönderdi” (!) beyanı ile ibraz etmiştir (iddia).  

 

17 Ocak 2013 tarihinde; FETÖ üyesi M.Bilgili Gnkur Bşk.lığına bir yazı göndererek, 7 Nisan 

1997 tarihi itibari ile bazı makamları temsil eden asker kişiler hakkında M.KÖSE den bilgi 

istemiştir.  

 

18 Ocak 2013 tarihinde; FETÖ üyesi savcı M.Bilgili, Gnkur Başkanlığına bir yazı göndererek, 

yazı ek’ine de 7 sayfa olması gereken ancak 6 sayfa olarak gönderdiği anlaşılan 7 Nisan 1997 

tarihli sözde belgeyi ekleyerek, FETÖ üyesi M.KÖSE’den 7 Nisan 1997 sözde toplantısı ile ilgili var 

ise sözde belgelerin gönderilmesini istemiştir.  

 

28 0cak 2013 tarihinde; FETÖ üyesi M.KÖSE, Bilgili’ye yazı ekinde 7 Nisan 1997 tarihi itibari 

ile bazı makamları temsil eden asker kişilerin adreslerini ve bilgilerini göndermiştir.  

 

30 Ocak 2013 tarihinde; Masasında Gnkur Başkanlığı antetli sözde belgelerle birlikte FETÖ 

üyeleri M.BİLGİLİ ve M.KÖSE, Bilgili’nin adliyedeki odasında gizlice buluşmuş, bu buluşma ve 

belgeler üzerinde görüşmelerini Casusluk kumpas davasında müşteki olarak ifade vermeye gelen 

ve aniden görüşme odasına giren eski Askeri Adalet Müfettişi Hakim Albay Tezer Türkay Güven 

bizzat şahit olmuştur. Bu gizli kumpas buluşması ve paniklemeleri gazetelere de yansımıştır.  

 

30 Ocak 2013 tarihinde; Gizli buluşmadan hemen sonra, FETÖ üyesi M.KÖSE, FETÖ üyesi 

Gensek İcra Subayının dolabındı bulundu diyerek; 7 Nisan 1997 tarihli sözde Gnkur Gensek 

Tarihçe sayfalarını (böyle bir tarihçe yoktur) ve 7 Nisan 1997 tarihli sözde belgenin fotokopisini 6 

sayfa şeklinde M.Bilgili’ye göndermiştir.  Bu suretle, 7 Nisan 1997 tarihli sözde belge hem bir 

anda 6 sayfaya inmiş, hem de 17 sene M.Köse ve Deniz Ay’ı sabırla bekleyen bir başka nushası 

dolapta bulunmuş (!), üstelik üzerinde hiçbir resmi emare bulunmayan aynı belge, gidip gelme 

işleminden sonra hem 6 sayfa olarak resmi kayda sokulmuş, hem de “Onaylı Nusha” haline de 

gelmiştir (!).  

 

Bu kumpas işleminden sonra iddianame ve gerekçeli kararda bu belgeden artık 6 sayfa ve 

“onaylı Nusha” olarak söz edilmeye başlanmıştır. Türk yargı tarihi, gidip-gelme ile kara para 

aklama operasyonlarından sonra, kara belge aklama operasyonuna da şahit olmuştur. 

 
26 Şubat 2013 tarihinde; FETÖ üyesi M.Bilgili M.KÖSE’ye (Adli Müşavirliğe) bir yazı yazarak, 

Ankara Garnizonunda 7 Nisan 1997 tarihinde görev yapan General-Amiral listesini istemiştir.  
 
3 Mart 2013 tarihinde; FETÖ üyesi M.Köse, Bilgili’ye Ankara Garnizonunda o tarihte görev 

yapan General ve Amiral Listesini göndermiştir. Bu liste iddianamede ve gerekçeli kararda bir 

anda “7 Nisan 1997 tarihli toplantıya katılan General–Amiral” listesine dönüşmüştür. 

 

15 Mart 2013 tarihinde;  FETÖ üyesi Bilgili, 15 Mart 2013 tarihli yazı ile; tarihçenin 7 Nisan 

1997 tarihli sayfasının 27 Kasım 2012 tarihinde gönderildiği belirtip, Gnkur (Genel Sekreterliği) 
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TARİHÇESİNİN TAMAMININ İNCELENİP İADE EDİLMEK ÜZERE (!) FETÖ üyesi Köse’den acele 

talep etmiştir (Kls.248 s.250);  Yani, Tamer Tatar’ın 7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağını 

teslim ettiği tarih olan 16 Ocak 2013 tarihinden 2 ay önce önce, henüz kumpas toplantı tutanağı 

ortada yok iken, FETÖ kumpasçısı M.Köse Tarihçenin 7 Nisan 1997 tarihli sayfasını, 27 Kasım 

2012 tarihli yazı ekindeki diğer sözde belgelerin arasına sıkıştırıp FETÖ üyesi savcı Bilgili’ye 

göndermiştir. 7 Nisan 1997 tarihine özel bir ilgisi olduğu ve elindeki  sözde belgelere göre henüz 

7 Nisan 1997 tarihinde bir sözde toplantı yapıldığını bilmemesi gereken  FETÖ üyesi Köse ve 

Bilgili,  büyük bir öngörü ile 27 Kasım 2012 tarihinde 7 Nisan 2012 tarihinde, sözde toplantı ile 

ilgili yazışma yapmış, sözde belgeleri alıp vermiştir.    

 
Bu kumpasın fazla inandırıcı olmadığı kanaatine ulaşan FETÖ’cüler, bu kumpastan vazgeçip, 

27 Kasım 2012 tarihli yazıyı dosyadan çıkartmış, ancak 27 Kasım 2012 tarihli yazıya atıf yapan 15 

Mart 2013 tarihli yazıyı sehven (!) dosyada unutmuşlardır.   

 
Bu tarihten sonra, darbe yapan örgütün üyesi olan M.Bilgili, bu liste üzerinden darbe 

suçlaması ile gözaltına alma işlemlerine başlamıştır. İstinaf mahkemesinin içeriğini özetlemeye 

çalıştığı 7 Nisan 1997 tarihli kumpas belgesinin kısa tarihçesi bu şekildedir. Kapsamlı açıklaması 

ise aşağıda belirtilen başlıklardadır.  

 

İstinaf mahkemesinin bu bölümdeki gerekçesine ortak savunma-temyiz dilekçemizinin 20. 

maddesi “MAHKEMENİN DAYANDIĞI DELİLLERİN NİTELİK VE İNCELENMESİ “ başlıklı bölümünün P 

(7 Nisan 1997 tarihli “İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler Konulu Toplantı” başlıklı belge), Q 

(1997 Yılı Genelkurmay Genel Sekreterliği Tarihçesi), 1) (Gnkur (Gensek) sözde tarihçesinin 7 

Nisan 1997 tarihli sayfası ve diğer sayfalarının dosyaya delil olarak dahil edilmesi)  2) (Gnkur 

(Gensek) tarihçe sayfalarının sansürlenmesi, 7 Nisan tarihçe sayfasının ve diğer tarihçe 

sayfalarının Adli emanet ve dosyadan kaçırılması, 3) (Gnkur (Gensek) Tarihçesinin 7 Nisan 1997 

Tarihli Sayfasının Savcılığa Gönderilme Çelişkisi Ve Sözde Toplantı Tutanağı İle İlişkisi) 39 maddesi 

“ADLİ EMANETTE BULUNMAYAN / KAÇIRILAN BELGELER VE KUMPASIN DELİLİ” başlıklı 

bölümünün, B (Gnkur Gensek İcra Subaylığı dolabında bulunan (!) 7 Nisan 1997 tarihli sözde 

toplantı tutanağı) başlıkları ile cevap verilmiş ve açıklanmıştır. 

 

İ. İSTİNAF MAHKEMESİ gerekçeli kararında; “Yargılama dosyasında bulunan belge ekinde 

batı çalışma grubu teşkilat yazısını gösterir sanık  Çetin Doğan imzalı belge ile batı çalışma 

grubunun fiziki çalışma sahasını gösterir kroki, batı çalışma grubu kriz masası başlıklı belge, 

batı çalışma gurubu çalışmaları, devir teslim memorandumu başlıklı belge, 29 Nisan 1997 

tarihli batı çalışma grubu rapor sistemi konulu sanık Çevik Bir ile eki sanık İdris Koralp imzalı 

Batı Çalışma Grubu Günlük Durum Raporu ile Batı Çalışma Grubu olay Bildirim Raporu isimli 

belgeler, 16 Nisan 1997 tarihli sanık Çetin Doğan imzalı laiklik aleyhtarı konulu belge,  5 Mayıs 

1997 tarihli Batı Çalışma grubu bilgi ihtiyaçları konulu sanık Aydan Erol imzalı belge,  6 Mayıs 

1997 tarihli Batı Harekat Konsepti konulu sanık Çevik Bir imzalı belge, 27 Mayıs 1997 tarihli 

Batı Eylem Planı konulu sanık Çevik Bir imzalı belge ve ekinde sanık İdris Koralp imzalı Batı 

Çalışma Grubu Eylem Planı belgesi,1997 yılı Genelkurmay Genel Sekreterliği Tarihçeleri'ndeki  

belge ve bilgilerde BÇG'nin 54. Meşru Hükümeti açıkça hedef aldığı, Türk Silahlı Kuvvetleri İç 

Hizmet Kanunu 35. maddesi ve İç Hizmet Yönetmeliğinin 85. maddesine atıflar nedeniyle 54. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ortadan kaldırılmasına yönelik tehlike doğurmaya elverişli 

cebir ve şiddet içeren bir fiil olarak cebre yönelik iradenin varlığının ortaya konulduğu, 1997 yılı 
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Haziran ayında  karargahta düzenlenen brifingler ve brifinglerden sonraki "Askerden Refah 

Partisine şok suçlamalar, gerekirse silah bile kullanırız, Türkiye sizinle gurur duyuyor,  Batı 

harekat grubu kuruldu, Ordu irticayı izlemek için komite kurdu, İrticaya karşı müdahale 

doktrini, hâlâ ne bekliyorsunuz, Muhtıra gibi brifing, DYP de çekilelim sesleri, tehlike büyük, 

silahla koruma, hükümete göndermeler, irticaya karşı özel teşkilat (batı çalışma grubu-bçg), 

ordudan son uyarı, genelkurmay rejimi silahla korumaktan söz etti, batı çalışma grubu kuruldu, 

gerekirse silahla koruruz, ordudan son ihtar, TSK  iç hizmet yasası gereği Cumhuriyeti koruma 

ve kollama ile görevlidir, Ordu her an göreve hazır, batı çalışma grubu kuruldu, 

genelkurmaydan muhtıra, gerekirse silahla, genelkurmay brifinginde daha önceki askeri 

müdahalelere yasal dayanak oluşturan İç Hizmet Kanunu’nun ilgili hükümleri hatırlatıldı ve 

gerektiğinde görev silah kullanarak yapılacaktır, denildi. Askeri müdahale havası, Meclisi darbe 

korkusu sardı, ordudan son uyarı irtica brifinginin tam metni, koruyacağız, gerekirse silahla 

koruyacağız ve kollayacağız, durumdan vazife çıkarmak," şeklindeki günlerce süren çeşitli 

gazete manşetleri, televizyon haber bültenlerinde ki aynı ifadeli yayınlar,  batı üst kurulu 

çalışmaları, kamu görevlileri ve halkın günlük yaşamları ve dini inançlarına ilişkin fişlemeler, 

irtica ile mücadele adı altında  kamu görevlilerinin mesleklerinden ihraç edilmesi, istihbari  

faaliyetler gibi maddi cebir olarak ortaya çıkacak hareketlerin kolaylaşması, aksamadan 

yürütülmesi ve amaç suç bakımından öngörülen neticeye ulaşmasını sağlayacak çalışmaların 

tamamlandığı, geriye sadece fiziki kuvvet kullanmaya bağlı maddi cebri içeren hareketlerin 

kaldığı” tespitinde bulunmuştur. 

 

İstinaf Mahkemesinin bu paragrafta saydığı tüm sözde belgeler DELİL NİTELİĞİ TAŞIMAYAN, 

HATTA VARLIĞI BİLE ŞÜPHELİ SAHTE CD5  İÇİNDE YER ALAN ÜRETİLMİŞ, SAHTE KUMPAS 

BELGELERİDİR. İstinaf mahkemesi öncelikle, bu sahte belgelerle ilgili savunmalarımızı ve belgesi 

ile ortaya koyduğumuz sahteliklerini değerlendirmesi gerekir iken, bu husustan hiç söz etmeden, 

yukarıdaki hiçbir hukuki anlamı bulunmayan varsayım tespitinde bulunmuştur. MAHKEMENİN 

YANLIŞ BİR TESPİT VE SAHTE BELGELERLE DOĞRU BİR SONUCA ULAŞMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. 

Sayılan bu sözde belgelerin, kim ve kimler tarafından nasıl üretildiği, FETÖ üyeleri Gnkur Adli 

Müşaviri, savcı Bilgili ve işbirlikçileri tarafından nasıl servis edildiği, dilekçemizin aşağıda belirtilen 

maddelerinde açıklanmıştır;  

 

 Batı çalışma grubu teşkilat yazısını gösterir belge ile Batı Çalışma grubunun fiziki çalışma 

sahasını gösterir kroki; İstinaf mahkemesinin bu bölümdeki gerekçesine ortak savunma-temyiz 

dilekçemizinin 20. Maddesi “MAHKEMENİN DAYANDIĞI DELİLLERİN NİTELİK VE İNCELENMESİ “ 

başlıklı bölümünün “S. (10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu” konulu belge eki olan “Batı 

Çalışma Grubu Şeması) başlığında bu belge açıklanmış ve cevap verilmiştir. 

 

 Batı çalışma grubu kriz masası başlıklı belge; İstinaf mahkemesinin bu bölümdeki 

gerekçesine ortak savunma-temyiz dilekçemizinin 20. Maddesi “MAHKEMENİN DAYANDIĞI 

DELİLLERİN NİTELİK VE İNCELENMESİ “ başlıklı bölümünün “V. (Kriz Masası Grubu, Batı Çalışma 

Grubu Kriz Masası Kurulu, Kriz Masası, BÇG Üst Kurulu, Üst Kurul ve Batı Çalışma Grubu), “Z. (BÇG 

Kriz Masası Kurulu başlıklı belge) başlığında başlığında bu belge açıklanmış ve cevap verilmiştir. 

 

 Batı çalışma gurubu çalışmaları, devir teslim memorandumu başlıklı belge; İstinaf 

mahkemesinin bu bölümdeki gerekçesine ortak savunma-temyiz dilekçemizinin 20. maddesi 
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“MAHKEMENİN DAYANDIĞI DELİLLERİN NİTELİK VE İNCELENMESİ” başlıklı bölümünün Y (BÇG 

Çalışmaları Devir-Teslim Memorandumu başlıklı belge) başlığında başlığında bu belgeler 

açıklanmış ve cevap verilmiştir. 

 

 Nisan 1997 tarihli batı çalışma grubu rapor sistemi konulu sanık Çevik Bir ile eki sanık İdris 

Koralp imzalı Batı Çalışma Grubu Günlük Durum Raporu ile Batı Çalışma Grubu olay Bildirim 

Raporu isimli belgeler; İstinaf mahkemesinin bu bölümdeki gerekçesine ortak savunma-temyiz 

dilekçemizinin 20 maddesi “MAHKEMENİN DAYANDIĞI DELİLLERİN NİTELİK VE İNCELENMESİ” 

başlıklı bölümünün “JJ. (29 Nisan 1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi Konulu Belgenin 

Ek-A’sında Bulunan Batı Çalışma Grubu Günlük Durum Raporu (BATGÜNDURAP) İsimli Belge), 

“KK. (29 Nisan 1997 Tarihli Batı Çalışma Grubu Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi Konulu Belgenin 

Ek-B’sinde Bulunan Batı Çalışma Grubu Olay Bildirim Raporu (BATOLBİLRAP) İsimli Belge) 

başlığında bu belgeler açıklanmış ve cevap verilmiştir. 

 

 16 Nisan 1997 tarihli sanık Çetin Doğan imzalı laiklik aleyhtarı konulu belge; İstinaf 

mahkemesinin bu bölümdeki gerekçesine ortak savunma-temyiz dilekçemizinin 20.maddesi 

“MAHKEMENİN DAYANDIĞI DELİLLERİN NİTELİK VE İNCELENMESİ” başlıklı bölümünün 

“HH.(Laiklik aleyhtarı faaliyetler konulu belge) başlığında bu belge açıklanmış ve cevap verilmiştir. 

 

 5 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma grubu bilgi ihtiyaçları konulu sanık Aydan Erol imzalı 

belge; İstinaf mahkemesinin bu bölümdeki gerekçesine ortak savunma-temyiz dilekçemizinin 20. 

maddesi“MAHKEMENİN DAYANDIĞI DELİLLERİN NİTELİK VE İNCELENMESİ” başlıklı bölümünün 

“LL. (05 Mayıs 1997 Tarihli “Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları” Konulu Belge), 39 maddesi “ADLİ 

EMANETTE BULUNMAYAN / KAÇIRILAN BELGELER VE KUMPASIN DELİLİ” başlıklı bölümün, “E. 

(Dz.K.K’lığının 5 Mayıs 1997 tarihli “bilgi ihtiyaçları” konulu Aydan Erol imzalı asıl belge Adli 

Emanette yoktur) başlığında bu belge açıklanmış ve cevap verilmiştir. 

 

 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti konulu sanık Çevik Bir imzalı belge; İstinaf 

mahkemesinin bu bölümdeki gerekçesine ortak savunma-temyiz dilekçemizinin 20.maddesi  

“MAHKEMENİN DAYANDIĞI DELİLLERİN NİTELİK VE İNCELENMESİ” başlıklı bölümünün “MM. (06 

Mayıs 1997 Tarihli “Batı Harekat Konsepti” Konulu Belge),  25.maddesi “28 ŞUBAT DAVASI 

STRATEJİK BİR PLAN DOĞRULTUSUNDA KURGULANMIŞ YARGI KARARLARIYLA KANITLANMIŞ BİR 

FETÖ KUMPASIDIR” başlıklı bölümün  “F. (Ergenekon kumpas davası sanıklarından Habip Ümit 

Sayın’ın bilgisayarında bulunan belgeler arasında; Tamer Tatar’ın savcıya teslim ettiği CD5 içinde 

bulunan sözde 6 Mayıs 1997 “Batı Harekâtı Konsepti”nin versiyonu da bulunmuş ve dava 

dosyasına Ergenekon savcılarınca gönderilmiştir) başlığında başlığında bu belge açıklanmış ve 

cevap verilmiştir. 

 

 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı konulu sanık Çevik Bir imzalı belge ve ekinde sanık 

İdris Koralp imzalı Batı Çalışma Grubu Eylem Planı belgesi; İstinaf mahkemesinin bu bölümdeki 

gerekçesine ortak savunma-temyiz dilekçemizinin 20.maddesi “MAHKEMENİN DAYANDIĞI 

DELİLLERİN NİTELİK VE İNCELENMESİ” başlıklı bölümünün “NN. (27 Mayıs 1997 Tarihli “Batı Eylem 

Planı” Konulu Belge ve Üst yazı Belgesi), 39.maddesi ve “ADLİ EMANETTE BULUNMAYAN / 

KAÇIRILAN BELGELER VE KUMPASIN DELİLİ” başlıklı bölümün, “D. (FETÖ üyesi Gnkur eski Adi 

Müşaviri Köse’nin gönderdiği 27 Mayıs 1997 tarihli Gnkur Adli Müşavarilğine adresli sözde “Batı 
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Eylem Planı”nın aslı Adli Emanette yoktur), “Q. (1997 Yılı Genelkurmay Genel Sekreterliği 

Tarihçesi) başlığında bu belge açıklanmış ve cevap verilmiştir. 

 

 1997 yılı Genelkurmay Genel Sekreterliği Tarihçeleri;  İmzasız, resmi kaydı bulunmayan, 

nereden bulunduğu belli olmayan, FETÖ üyesi M.Köse’nin dava dosyasına servis ettiği bu sözde 

belgeler, klasik bir kumpas belgesi olarak üretilmiş, bir kısmı kapatılmış, adli emanete asıl diye 

kaydedilmiş, ancak asılları adli emanette bulunmayan uydurma sözde belgelerdir. Esasen Gnkur 

Başkanlığında sadece “Komutanlık Tarihçesi”nin bulunduğu, Komutanlık tarihçesinin ise Gnkur 

ATASE D.Başkanlığı arşivinde tarihi belge olarak saklandığı, ancak bu gerçek tarihçenin ATASE 

D.Başkanlığında istenmeyip, bu uydurma, imzasız, resmi kaydı bulunmayan sözde kağıt 

parçalarının dosyaya servis edildiği dilekçemizde kapsamlı olarak açıklanmıştır. İstinaf 

mahkemesinin bu bölümdeki gerekçesine ortak savunma-temyiz dilekçemizinin 20.maddesi 

“MAHKEMENİN DAYANDIĞI DELİLLERİN NİTELİK VE İNCELENMESİ” başlıklı bölümünün “Q. (1997 

Yılı Genelkurmay Genel Sekreterliği Tarihçesi) başığında bu belgeler açıklanmış ve cevap 

verilmiştir. 

 

Ortak savunma-temyizde belirtilenler dışında; istinaf mahkemesi Gnkur Gensek tarihçe 

sayfalarında dönemin hükümetinin hedef alındığını iddia edebilmiştir. sözde tarihçe 

sayfalarında  ne konuşulduğu, ne karar alındığı bulunmamaktadır. İSTİNAF MAHKEMESİ ZATEN 

KUMPAS BELGELERİ OLAN SÖZDE TARİHÇE SAYFALARININ HANGİSİNDE VE HANGİ İFADELERİN 

YER ALDIĞINI AÇIKLAMAK ZORUNDADIR. ANCAK BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPAMAMIŞ, 

UYDURMA VARSAYIM SÖZDE TESPİTLERİNİ GERÇEKMİŞ GİBİ KARARINA YAZMIŞTIR.  

 

Tarihçe belgelerinde bu yönde bir beyan veya yazı varsa, istinaf mahkemesince ortaya 

konulmalıdır. İftira boyutuna varan bu tespit, mahkeme üyelerine birileri tarafından söylenmiş 

veya inandırılmış olduğu tahmin edilmektedir. Dosyaya kumpas belgesi olarak ithal edilmesine 

rağmen (kumpasçılar tarafından inandırıcı olma özelliği taşımayacağı anlaşıldığından) GENEL 

SEKRETERLİK TARİHÇELERİNDE DÖNEMİN HÜKÜMETİNİN HEDEF ALINDIĞINA DAİR BİR BÖLÜM 

YOKTUR. 

 

 1997 yılı Haziran ayında  karargahta düzenlenen brifingler ve brifinglerden sonraki günlerce 

süren çeşitli basın kuruluşu yayınları ; İstinaf mahkemesinin bu bölümdeki gerekçesine ortak 

savunma-temyiz dilekçemizinin 20.maddesi, “MAHKEMENİN DAYANDIĞI DELİLLERİN NİTELİK VE 

İNCELENMESİ” başlıklı bölümünün “MMM.(Batı Çalışma Grubunun çalışmaları ve brifingler ile 

ilgili),  “QQQ. (10-11 Haziran 1997 tarihli brifingler ve 06.12.2012 tarihli araştırma tutanağı), 

“OOO. (Adli emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı, üzerinde 2011/206 sor. Asıl CD yazılı, 

Genelkurmay Karargahı yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay Başkanlığı 

Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, seri no A3278 yazılı, 5 nolu 

CD’den elde edilen brifing metinleri), “PPP.(Sanık İsmail Ruhsar Sümer tarafından sunulan 13 

Haziran 1997 tarihli brifing ve DVD çözüm tutanağı), “RRR. (Kamuoyu bilgilendirme brifingleri 

sonrası gazete manşetleri ve köşe yazıları), 17.maddesi “17.28 ŞUBAT DÖNEMİ İLE 

İLİŞKİLENDİRİLMEYE ÇALIŞILAN SEMBOLİK OLAYLAR VE İNCELENMESİ” başlıklı bölümün, “D. (10-

11 Haziran 1997 tarihli brifinglerde “Gerekirse Silah Kullanırız” sözünün kullanıldığı iddiası) başlık 

ve alt başlıklarında bu belgeler açıklanmış ve cevap verilmiştir. 
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İlgili bölümde açıklamaları bulunmakla birlikte istinaf mahkemesi aynı Ankara 5. Ağır Ceza 

Mahkemesi gibi ceza hukukunun şahsiliği prensibini unutmakta veya bilinçli şekilde görmezden 

gelmiştir. Bir takım gazete manşetleri sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine 

onay veren mahkeme üyelerine, tam tersi, bu brifinglerin gerekli, demokratik, TSK’nın görevleri 

arasında olduğuna dair de yayınlar olduğunu hatırlatmak isteriz. En önemlisi bu yayınları yapanlar 

sanıklar değil üçüncü kişilerdir. Onların sorumluluğunun sanıklara yüklenmesi temel ceza hukuku 

kurallarını hiçe saymanın yanında, bir takım hesaplaşma saikleri ile de hareket edildiğini 

göstermektedir. İstinaf Mahkemesinin bu gerekçesi aynı zamanda basına karşı da açık bir 

gözdağıdır. 

 

Ayrıca dosyada bulunan sözde brifing belgelerinin tamamı, 1998 yılına ve 55. Hükümet 

dönemine ait, Başbakanlık Uygulanmayı Takip ve Koordinasyon Kurulu (BUTKK) sunumlarından 

devşirilerek sahte CD 5 içine monte edilmiş ve Gnkur Başkanlığına yamanmış sözde sunumlardır.  

Ayrıca, yukarıda belirttiğimiz gibi, İstinaf Mahkemesinin  alıntı yaptığı GAZETE MANŞETLERİ 10-11 

HAZİRAN 1997 TARİHLİ KAMU OYU BİLGİLENDİRME BRİFİNGLERİ SONRASI BASINDA YER ALAN 

BAŞLIKLARDAN İBARETTİR.  10-11 HAZİRAN 1997 TARİHİNDE, 31 MAYIS 1997 TARİHİNDE ZATEN 

İSTİFA KARARI ALMIŞ VE BUNU KAMU OYUNA AÇIKLAMIŞ BİR HÜKÜMET BULUNMAKTADIR. 31 

Mayıs 1997 tarihinde istifa kararı aldığını 1 Haziran 1997 tarihinde basın açıklaması ile kamu 

oyuna duyuran, 2 Haziran 1997 tarihli gazetelerde yayınlanan, bu kararını aynı gün T.Çiller kanalı 

ile C.Başkanına dahi bildiren bir hükümeti, 10-11 Haziran 1997 tarihinde tehditle istifaya 

zorladığını ileri sürmek sadece abestir. istinaf mahkemesinin, bu tutarsız varsayımlarının hukuki 

bir karşılığı ve gerçekliği yoktur.   

 

 SÖZDE BATI ÜST KURULU ÇALIŞMALARI; İstinaf Mahkemesinin Ankara 5.Ağır Ceza 

Mahkemesinin kararından aynen kopyalıyarak, kararına monte ettiği bu sözde kurulla ilgili,  ortaya 

koyabildiği fiziki kuvvet kullanmaya yönelik aldığı ya da her hangi bir konuda aldığı tek bir karar 

belgesi  dosyada yoktur. Esasen İstinaf Mahkemesi gibi, Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi de sözde 

Batı Üst Kurulunun varlığını dahi ortaya koyamamıştır. Bu nedenle de İstinaf Mahkemesinin 

kopyaladığı Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararının hemen her yerinde, sanki gerekçeli 

kararın diğer kısımlarda somut belgesi ile açıklamış gibi, lafı yuvarlayıp sürekli soyut bir Batı Üst 

Kurulu ve varsaydığı faaliyetinden söz etmektedir. Bu konu dilekçemizde yeteri kadar açıklandığından 

sadece kısaca atıf yapılmıştır. 

 

 İstinaf mahkemesinin bu bölümdeki gerekçesine ortak savunma-temyiz dilekçemizinin 20. 

maddesi “MAHKEMENİN DAYANDIĞI DELİLLERİN NİTELİK VE İNCELENMESİ” başlıklı bölümünün 

“V.(Kriz Masası Grubu, Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu, Kriz Masası, BÇG Üst Kurulu, Üst 

Kurul ve Batı Çalışma Grubu) ve “X.(“BÇG Üst Kurulu Toplantısı Cereyan Tarzı” başlıklı belge) 

başlığında bu belge açıklanmış ve cevap verilmiştir. 

 

 Kamu görevlileri ve halkın günlük yaşamları ve dini inançlarına ilişkin fişlemeler, irtica ile 

mücadele adı altında  kamu görevlilerinin mesleklerinden ihraç edilmesi, istihbari  faaliyetler 

gibi maddi cebir olarak ortaya çıkacak hareketlerin kolaylaşması, aksamadan yürütülmesi ve 

amaç suç bakımından öngörülen neticeye ulaşmasını sağlayacak çalışmaların tamamlandığı, 

geriye sadece fiziki kuvvet kullanmaya bağlı maddi cebri içeren hareketlerin kaldığı tespiti; 
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Mahkemenin bu tespiti esasen kendi gerekçesi ile çelişmektedir. Kendi içinde çelişen bir 

gerekçeli kararın bozulması ise zorunludur. Yukarıda istinaf mahkemesinin sanıklara yüklenen 

suçu, dönemin hükümetini cebren düşürme ile sınırladığını açıklamıştık. Bu paragraftaki eylemler 

ise hükümetin cebir ve şiddet ile düşürülmesinin unsuru olması ise  anlaşılamamakta ve sadece 

bir faraziye, bir önerme içermektedir. 

 

Cebir ve şiddet ile hükümetlerin düşürülmesi veya Anayasal düzene karşı işlenen suçların 

temel unsuru olan şiddet eylemleri bu paragrafta belirtilen hazırlık hareketlerine ihtiyaç 

duymazlar. Bu suçta temel hazırlık hareketleri, şiddete yönelik planlar, mühimmat ve silahların 

hazırlanması, halkın kontrol altına alınmasına yönelik çeşitli toplama planlarının oluşturulması, 

toplama ve gözaltı merkezlerinin hazırlanması gibi çalışmalardır.  

 

Brifing gibi bir takım eylemler ise demokratik hareketler içinde kesinlikle suç oluşturmayan 

eylemler olarak ortadadır. İlgili bölümde açıklandığı üzere, o dönem ve halen TSK PKK ile ilgili 

birçok brifing vermiş ve vermektedir.  

 

İstinaf mahkemesi bu paragrafta belirtilen eylemlerden sonra geriye sadece fiziki kuvvet 

kullanmaya bağlı maddi cebir içeren hareketlerin kaldığını belirtmektedir. Bir an için bu 

eylemlerin yüklenen suçu oluşturduğu varsaysak dahi, ORTADA FİZİKİ KUVVET KULLANMAYA 

BAĞLI MADDİ CEBİR İÇEREN HAREKET NEREDEDİR. HANGİ HAREKET MADDİ CEBİR İÇEREN VE 

EN ÖNEMLİSİ HÜKÜMETE KARŞIDIR. İSTİNAF MAHKEMESİ BUNU AÇIKLAMAK ZORUNDADIR.  

 

 TSK’dan disiplinsizlik nedeni ile ihraç edilen personel ve kamu görevinden irticai faaliyetler 

nedeni ile uzaklaştırılan personel;  

 
      Kamu görevinden irticai faaliyetler nedeni ile uzaklaştırılan personelin TSK ile hiçbir ilişkisi 

olmadığı gibi, bu faaliyetler, bu gün olduğu gibi, meşru hükümetlerin meşru siyasi kararlarına  

dayanan idari tasarruflarıdır. Kaldı ki, İstinaf mahkemesinin gizlemeye çalıştığı bu ihraçların 

büyük çoğunluğu 55. Hükümet dönemi ve sonrasında gerçekleşmiş ve zaten var olmayan 

Refah-Yol Hükümetinin istifası ile hiçbir ilgisi yoktur. İstinaf mahkemesi, esasen farkında bile 

olmadığı bu gerçeği kararında ifade edememiş, olay-zaman karmaşası yaratmıştır.  

 
Mahkemenin zımnen meşrulaştırma gayreti içinde bulunduğu TSK’dan ihraç edilen 

personelin “TARİKAT” ilişkisi/iltisakıdır. Mahkeme, müştekilerin ve TSK’dan ihraç edilen 

personelin, ihraç kararlarının neredeyse tamamında ihraç gerekçesi olarak gösterilen TARİKAT 

İLİŞKİLERİNİ, halkın günlük yaşamları ve dini inançlarına ilişkin fişlemeler, irtica ile mücadele 

adı altında faaliyetler gibi ifadelerle kamufle ederek gizlemeye çalışmış, TARİKAT VE 

MENSUBİYETİNİ MEŞRULAŞTIRMA GAYRETİNE GİRİŞMİŞTİR.  TSK PERSONELİNİN ZATEN YASA 

DIŞI OLAN BİR TARİKAT İLE İLTİSAKI HER DURUMDA İHRACINI GEREKTİREN EYLEM OLDUĞU 

KADAR, İDDİANIN AKSİNE BU EYLEM DEVRİM KANUNLARI İLE YASAKLI VE SUÇ OLARAK 

TANIMLANMIŞTIR. Bu husus dilekçemizin “Laiklik İlkesi, Devrim Kanunları..” başlıklı 16. 

maddesinde kapsamlı olarak açıklanmıştır. 
 

TSK dan ihraç edilen tüm personel hakkında düzenlenen sadece yaş karar sayfasında değil, 

yaş dosyalarında (kişisel klasörlerinde ), TSK, MİT ve EGM’nin somut tespitleri ile bu şahısların 

tarikat/yasa dışı örgüt üyeliğini kanıtlayan her türlü resmi belge fazlasıyla bulunmaktadır. 
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1996-1999 yılları arasında TSK’dan disiplinsiz nedeniyle ihraç edilen personel sayısı 753’dır. 

Personel isim listesi (753 kişi) ve gerekçesi Ek-1 dedir. 243 kişinin  F.GÜLEN tarikatı iltisaklı  

nedeni ile ihraç edildiği görülmektedir. BU SAYI, GENEL TOPLAMIN % 33 ÜNÜ İFADE 

ETMEKTEDİR.  F.Gülen iltisaklı 243 kişinin 72’si davada Müşteki/katılan olarak yer almaktadır. 

26 MAYIS 1997 TARİHLİ YAŞ KARARI İLE TSK DEN İHRAÇ EDİLEN 162 KİŞİ İÇİNDE F.GÜLEN 

TARİKATINA MENSUP PERSONELİN SAYISI 73 VE ORANI % 45  DİR.   

 
Kısaca ifade edersek; 1996 yılından 18 Haziran 1997 tarihine kadar TSK’dan ilişiği kesilen 

personel sayısı çoğunluğu küçük rütbeli 260 kişidir. Sözde darbe tarihinden Ağustos 1999 

tarihine kadar TSK’dan ihraç edilen personel sayısı ise 493 dür. Yani bu sayı 18 Haziran 1997 

tarihinde TSK da halen görev yapan, ancak sözde darbeye karşı çıkması beklenip de, karşı 

çıkmayan personel sayısıdır. Eğer mahkemenin iddiası doğru olsa idi, sözde fiziki kuvvet 

kullanma hazırlık aşamasının tamamlandığını iddia ettiği 12 Haziran 1997 tarihinde halen görevde 

bulunan bu 493 personelin darbeye karşı çıkması gerekirdi. Durum fiilen böyle olmadığına göre, 

mahkemenin iddiası da gerçek dışıdır. Ayrıca bu 493 kişinin neden sözde darbeye karşı 

çıkmadıkları konusunda mahkemenin bir değerlendirmesi de yoktur. Yani, 18 Haziran 1997 

tarihine kadar TSK dan çoğunluğu küçük rütbeli 260 kişinin ihraç edilmesi ile mahkemenin 

tespitine göre fiziki kuvvet kullanımının hazırlık aşaması tamamlanmış, 493 kişinin ihracına da 

gerek duyulmamıştır. Doksan bin rütbeli personelin görev yaptığı silahlı kuvvetlerin, sözde fiziki 

kuvvet kullanma hazırlığı için 260 kişiden korkarak TSK dan ihraç ettiği varsayımında bulunmak, 

geri kalan onbinlerce rütbeli personeli sözde darbeye iştirakle suçlamak anlamını taşır ki bu kabul 

edilemez.  
 

 İSTİHBARAT FAALİYETLERİ; Mahkeme bu faaliyetlerin ne olduğunu, hatta istihbarat 

kavramının ne olduğunu, sanal fiziki kuvvet kullanımını nasıl kolaylaştırdığını somut olarak 

açıklamamış olmakla birlikte, özellikle ve örneğin F.Gülen örgütünün finans kaynakları ve dersane 

faaliyetlerine yönelik istihbaratı MİT müsteşarlığından alarak, MGK da ve Cumhurbaşkanlığında 

gündeme getirmesinin, anayasal düzene tehdit oluşturduğu yönünde kaygılarını ifade etmesinin, 

sanal fiziki kuvvet kullanımını nasıl kolaylaştırdığını, nasıl bir hazırlık hareketi olduğunu da 

açıklamalıydı. TSK nın sözde görevi olmadığı halde siyasal İslam yani şeri devlet düzeni tasarlayan 

irticai faaliyetlerle ilgili devlet kurumlarından elde edilen istihbaratın, sanal fiziki kuvvet 

kullanımına nasıl bir katkı sağladığını açıklayamamıştır. Kaldı ki sözünü ettiği bu istihbarat 

faaliyetleri içinde örneğin, stratejik tesisler, güvenlik güçlerinin imkan ve kabiliyetleri gibi, 

sayılabilecek ve bu harekat için gerekli bir dizi esas istihbarat bulunmamaktadır. Ayrıca, TSK sözde 

fiziki kuvvet kullanma hazırlığı maksadı ile elde ettiği ve gerçekte paylaşmaması gereken bu 

istihbaratı başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, Bakanlıklar ve devlet kurumlarına hangi gerekçe ile 

ilettiğini, paylaştığını mahkeme açıklayamamış, açıklayabilmesi de mümkün değildir. Bir askeri 

harekatın ya da fiili kuvvet kullanımına dayalı bir harekatın nasıl yapılacağı konusunda askeri bilgi 

ve donanıma sahip olmayan mahkeme heyeti, kendince belirlediği ve esasen askeri harekat 

açısından bir önem taşımayan sözde faaliyetleri, askeri akademik niteliği bulunmayan 

kendinden menkul sosyolojik tabanlı bir doktora tezinden alıntı yapan Ankara 5.Ağır Ceza 

Mahkemesinden aynen kopyalayıp kendince hazırlık faaliyeti olarak nitelendirmiştir. İstinaf 

Mahkemesi, Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesinin kararını kopyalayıp aynen yapıştırmak yerine, 

varsayımlarını gerekçelendirmesi gereklidir.   
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İstinaf mahkemesinin kendince “fişleme” olarak tanımladığı İstihbarat faaliyetlerinin 1997 

tarihinde yürürlükte bulunan Gnkur Başkanının görev, yetki ve sorumluluğunu belirleyen 1324 

sayılı kanuna göre; TSK’nın teşkilatı kendi kuruluş ve kadrolarında gösterilir. Buna göre; 

Genelkurmay Başkanı TSK’nın personel, istihbarat, harekât, teşkilat, eğitim, öğretim ve lojistik 

hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana programlarını tespit etme ve TSK ya tevcih edilen 

vazifenin gerektirdiği ihtiyaçlara göre (Anayasada, mevzuatta ve MGSB de sayılan ve görev 

tevcih edilen iç ve dış tehditlere karşı) her türlü hazırlık ile teşkilatını oluşturma görev ve 

yetkisine sahiptir. TSK nın İstihbarat üretme görevinin ise yine 1324 ve 2937 sayılı kanunlar ile 

“iç ve dış tehditlere karşı mücadele” vazifesinin bir fonksiyonu olarak mutlak ve kesin olduğu, 

üstelik TSK nın istihhbarat fonksiyonun icrasında, diğer devlet kurumlarına göre farklı özellik ve 

geniş yetkilere de sahip olduğu dilekçemizin “TSK’NIN İSTİHBARAT GÖREVİNİN OLMADIĞI İDDİASI 

GERÇEK DIŞIDIR” başlıklı 15.maddesinde ve ilgili diğer maddelerinde kapsamlı olarak 

açıklanmıştır. 

 

 DURUMDAN VAZİFE ÇIKARTMAK;  İstinaf Mahkemesi de, 5. Ağır Ceza Mahkemesi gibi, askeri 

bir kavram olan “durumdan vazife çıkartmak” kavramın ne anlama geldiğini bilmeden,  gazete 

manşetlerinden alıntı ile bu paragrafa bir suç unsuruymuş ve TSK kendisine verilmeyen bir görevi 

icat etmiş anlamına gelecek şekilde ilave etmiştir. Mahkemenin, ne anlama geldiğini bilmeden ve 

ne maksatla yazdığını da açıklamadan gerekçesiz kararına  yazdığı bu kavram; mevzuat ya da üst 

makam tarafından kendisine zaten verilmiş bir vazife ve yetkilendirilmiş bir konuda, yeni 

durumlar karşısında vazifenin maksadını karşılayacak yeni hareket tarzlarını belirleyerek ifa 

etmek anlamını taşır ki, bu durum sadece yasal değil aynı zamanda meşrudur. Sürekli  bir şuç gibi 

ifade edilen bu kavram, görev ve yetkinin kaynağını oluşturur.  İstinaf Mahkemesi,  TSK İç Hizmet 

Kanunu 35.madde ve TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin 85/1.maddesini, yine kanunda tarif edilen 

“HİZMET” ve “VAZİFE” tanımları ile birlikte mevzuatı bir bütün olarak değerlendirmiş olsa idi, ne 

anlama geldiğini bilmediği bu kavramı bu kısma yazmazdı. Bu konu dilekçemizin “20.J.” ve 

“20.AAAA.”maddelerinde açıklanmıştır.  

 

Ancak, mahkemenin bilmeden kullandığı ve  Ankara 5.Ağır Ceza mahkemesinin kararında da 

yer alan ve açıklanamayan bu kavramla ilişkili olarak  şu hususu bir kez daha vurgulamakta yarar 

vardır. Mahkemenin, TSK’nın kendisine verilmeyen bir vazifeyi sağa sola bakarak icat ettiği zımni 

isnadın ve algısının aksine, durumdan vazife çıkartmak meşru yasal, görev ve yetkinin bizzat 

kaynağını oluşturmakla birlikte,  dilekçemizin “20.” Maddesinde sayarak açıkladığımız Anayasa 

dahil, bir dizi mevzut ve nizamla TSK ya tevcih edilmiş vazifesi ve bağlı görevleri zaten 

bulunduğundan, TSK O DÖNEMDE DURUMDAN VAZİFE ÇIKARTMAMIŞTIR. VAZİFE VE GÖREV 

ZATEN KENDİSİNE VERİLMİŞTİR. O da iç tehditler arasında sayılan ve mücadele edilmesi 

kanunen zorunlu olan, irtica ile yani siyasi islam ile mücadele görevidir. Mahkemenin gazete 

manşetlerine atıf yaparak kullandığı bu kavram, hükümete yönelik bir faaliyet şeklinde 

değerlendirilemez.  Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi gibi, ne demek istediğini dahi diyemeyen 

mahkemenin, bu kavramla ilgi algısında yarattığı şekilde sağa sola bakarak  durumdan vazife 

çıkartıp zımni isnatlar yapması kabul edilemez.   
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 Geriye sadece fiziki kuvvet kullanmaya bağlı maddi cebri içeren hareketlerin kaldığı 

varsayımı;  

 
Mahkemenin, 12 Haziran 1997 tarihi itibari ile geriye sadece fiziki kuvvet kullanmaya bağlı 

maddi cebri içeren hareketlerin kaldığını ifade etmesine rağmen, fiziki kuvvet kullanılmış 

mıdır? HAYIR.  

 

İstinaf Mahkemesinin 5.Ağır Ceza Mahkemesinin kararından aynen kopyalayıp 

gerekçelendiremediği bu değerlendirmesinin somut, mantıksal, belgeli ve gerçekçi bir karşılığı 

olmadığı gibi, sıraladığı faaliyetlerin içeriği de boştur. Gerekçeli kararın hiçbir yerinde, 

yuvarlayarak saydığı “batı üst kurulu çalışmaları”, “fişlemeler” “ihraçlar” “istihbarat faaliyetleri” 

ve “gazete maşetleri” nin, hangi fiziki kuvvet kullanma hazırlığına nasıl dayanak olduğunu, fiziki 

kuvvet kullanma planına ilişkin nasıl bir belgenin dosyada bulunduğunu, bu fiziki kuvvet 

kullanma eyleminin, gazete manşetlerinin atıldığı tarih olan 12 Haziran 1997 tarihinden sonra 

ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini açıklayamamıştır.  

 

Mahkeme ne yaşandığı bilinen 20 yıl öncesinden, sanki bu güne ait mutasavver bir eylem 

hazırlığından söz eder gibi söz etmektedir. Madem mahkemenin bu saydığı faaliyetler, fiziki 

kuvvet kullanmaya bağlı maddi cebrin icrası için yapılmıştır, mahkeme bu fiziki kuvvet kullanma 

eyleminin 12 Haziran 1997 tarihinden hükümetin istifasına kadar olan süre içinde ne zaman ve 

nasıl gerçekleştiğini de ortaya koymalıdır. Mahkeme heyeti kendi zihninde, geçmişte var 

olmamış bir eylem tasarlayarak, tasarladığı bu eylemin sanal gerçekliği üzerinden, hazırlık 

faaliyeti tanımlamıştır. Mahkemenin gerçekleşmemiş sanal bir olay tasarlayarak, olmamış bu 

olayı mutlak gerçeklik gibi kabul edip, hazırlık faaliyeti olarak yamaması, hukuk tarihe geçecek 

muhteşem bir tasarım olarak hatırlanacaktır. 

 

Ancak bütün bu anlamsız iddiaları ıskat eden esas unsur MAHKEMENİN HAZIRLIK 

AŞAMASININ TAMAMLANDIĞINI İDDİA ETTİĞİ FİZİKİ KUVVET KULLANIMININ FİİLEN 

GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASIDIR. YANİ TARİHTE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMAMIŞTIR. GEÇMİŞTE 

YAŞANMAMIŞ VARSAYIM BİR OLAYA DAYANARAK İLERİ SÜRÜLEN HİÇ BİR FAALİYETİN NE 

FİİLEN NE DE HUKUKEN BİR DEĞERİ VE GERÇEKLİĞİ YOKTUR. MAHKEME VARSAYIMLARA 

DAYANARAK ÜRETTİĞİ ÇIKARIMLARLA CEZA HUKUKU BAKIMINDAN HÜKÜM KURAMAZ. 

 

J.  İSTİNAF MAHKEMESİ gerekçeli kararında; “Sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinde üst 

düzey komuta yetki ve görevleri çerçevesinde  zorlayıcı, korkutucu, cebri gücü,  4 Şubat 1997 

tarihinde  tankların yürütülmesi, hükümete karşı darbe yapılabileceği izlenimleri oluşturacak  

tarzda  hareket edilip, bu yönde faaliyetlerle kamuoyunda cebri güç  algısı  oluşturdukları, Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik yapısında ve mensubu  oldukları silahlı güce ve kaynağını 

Anayasadan ve yasalardan almayan hukuka aykırı bir yetkiye dayanmak suretiyle meydana 

getirdikleri Batı Çalışma Grubu oluşumu ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek askeri 

gücün darbe yapacağı  iması karşısında,  devletin ve yüce milletin  daha fazla zarar görmesinin 

engellenmesi amacıyla Başbakan Necmettin Erbakan tarafından bu yönde oluşan iradeyle  54. 

Hükümeti  istifa etmek zorunda bırakılmak ve icra organını cebren ıskata veya vazifeden men 

etme zararlı sonucunu meydana getirmek suretiyle, üzerlerine atılı suçu işledikleri dosyadaki 

tüm bilgi, belge ve beyanlardan anlaşılmaktadır” tespitinde bulunmuştur. 
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İstinaf mahkemesinin bu bölümdeki gerekçesine ortak savunma-temyiz dilekçemizinin 28 

maddesi “ YÜKLENMEYE ÇALIŞILAN SUÇUN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ İLE SANIKLARIN BU SUÇA 

UYGUN EYLEMLERİNİN OLUP OLMADIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR” başlık ve alt başlıklarında bu 

gerekçeye karşı cevaplarımız verilmiş ve açıklanmıştır.  

 

YÜKLENMEYE ÇALIŞILAN SUÇ ZORLAYICI, KORKUTUCU GÜÇ, İZLENİM, JEST VE/VEYA MİMİK, 

ALGI OLUŞTURMAK, İMA (DARBE YAPACAĞI İMASI) VEYA İKNA İLE OLUŞMAZ, OLUŞAMAZ. 

 

İstinaf mahkemesi; ceza hukuku tarihine geçecek şekilde yüklenen suçun unsurlarını 

değiştirmiş, şiddet yoktur ama şiddet iması vardır diyerek, kendini kanun koyucu yerine de 

koyarak yeni bir suç tanımı yapmıştır. İstinaf mahkemesi kararına göre artık darbe suçu ikna, 

korkutma veya tehditle işlenebilecek bir suç haline gelmiştir.  

 

İstinaf mahkemesi tankların yürütülmesi ve bu sözlerin, vatan savunmasında kullanılmak 

üzere TSK’nın emirle ve toplumu oluşturan tüm bireylere karşı cebir, şiddet ve tehdit unsuru 

olarak kullanıldığını belirtilmiş ise de; yukarıda atıf yapılan bölümlerde açıklandığı üzere cebir ve 

şiddet kelimelerinin karşılığı en başta Türk Dil Kurumu sözlüğünde ve kanunda yer almaktadır. 

YÜKLENEN SUÇ SADECE VE SADECE ŞİDDET VAR OLDUĞUNDA İŞLENEBİLECEK BİR SUÇTUR.  

 

Tankların intikali sonrasında davanın rütbece en kıdemli sanığının basın kuruluşlarına verdiği 

cevap ve duruşmalar sırasındaki beyanları ise korkutucu bir amaçla yürütülmediklerini ortaya 

koymakta, iddianın aksine, aynı gün tekzip edilerek, bu faaliyetin rutin, planlı bir eğitimden ibaret 

olduğunu açıklamış ve bu açıklama 5 Şubat 1997 tarihli basında yer almıştır.  

 

İstinaf Mahkemesinin kendi varsayımına, Başbakanın adını kullanarak “Batı Çalışma Grubu 

oluşumu ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek ASKERİ GÜCÜN  DARBE YAPACAĞI  İMASI 

KARŞISINDA, devletin ve yüce milletin  daha fazla zarar görmesinin engellenmesi amacıyla” 

ifadesi ve bu ifadenin bağlacı olan “DARBE YAPACAĞI  İMASI KARŞISINDA” cümlesi, istinaf 

mahkemesinin niyet okuması, Başbakan Erbakana’a monte etmeye çalıştığı basit, cılız ve 

tutarsız bir yamadır. İstinaf Mahkemesinin iddiasına göre  tankların intikalinden bu derece 

korkmuş olan Başbakan Erbakan’ın  4 Şubat tarihinden 18 Haziran 1997 tarihine kadar neden 5 ay 

beklediğini de açıklayamamıştır. Bağlaçlarla zaman-mekan-olay ilişkisini saptırmaya, durumu 

idare etmeye çalışan mahkemenin bu iddiası,  vasat bir algılama yeteneğini bile ikna etme gücüne 

sahip değildir. Bu durum, gerekçe üretemeyen istinaf mahkemesinin, varsayım üreterek, hukuki  

bir sonuç çıkardığı sanrısından başka bir şey değildir.     

 

Tankların tüm bireylere karşı yürütüldüğü ise siyasi bir söylemdir. Eğer tankları topluma 

karşı yürütülmüş ise; o dönem tankların yürütülmesinden (askeri bir tatbikat amacıyla 

yürütülmüş olsalar bile) siyaseten fayda sağlayan, siyaseten olmasa bile sevinen milyonların 

olduğu basında yer aldığı şekliyle sabittir. Bu gerçeklik karşısında tankların toplumu oluşturan 

tüm bireylere karşı yürütüldüğü iddiası da GERÇEK DIŞIDIR. 

 
Sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut olan zorlayıcı, korkutucu, cebri gücü tankların 

yürütülmesi ile kullandıklarını belirten mahkeme, tankların yürütülmesinde bir cebir olduğunu 

sadece iddia etmektedir (ki suç sadece cebirle de değil, şiddetle işlenebilir).  
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Mahkeme, TSK nın korkutucu (!) imkanlara sahip olduğunu sıralayarak, sanki bu imkanlar bu 

sanıklar tarafından bir eylemde kullanılmış gibi bir zımni faraziye üzerinden kurguladığı tespitini, 

iddiasına dayanak alamaz. TSK kendi miletini korkutmak için değil, düşmanlarını korkutmak 

üzere varlığını sürdürmektedir. Bu korkunun ölçüsü de, Türk Milletine ne kadar düşman 

olunduğu ile ilişkilidir. Bu korkunun bir tedavisi de yoktur.  

 

Ayrıca şu hususu da belirtmek gerekirki; Anayasamızın Egemenlik başlığı altındaki 6. 

Maddesinde; “Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın 

koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, HİÇ BİR 

SURETTE hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz” denmektedir. Ancak, mahkemenin 

değerlendirmesine göre; 54. Hükümet, elinde bulunan tüm imkanları kullanmadan “TEHDİT, 

BASKI VE YILDIRMAYA BOYUN EĞEREK (!) karşı koymaksızın Türk Milleti adına hükümet etme 

yoluyla kullandığı Milletin Egemenliğini, Anayasanın 6.maddesindeki mutlak şartı çiğneyerek 

TERK VE TESLİM ETMİŞTİR. Hangi suretle ve düşünce ile olursa olsun, millet adına kullanılan Milli 

Egemenliğin TEHDİT, BASKI VE YILDIRMAYA BOYUN EĞEREK DEVREDİLMESİ BİR SUÇTUR. 

Korkutanlar (!) kadar, korkarak bu eyleme ortak olan 54.Hükümetin Başbakanı da aynı 

derecede sorumludur. Bu durumda, korkaklık ve acizlik içinde bulunarak ve millet adına 

kullandığı milli egemenliği devrederek vatana ihanet içinde bulunan başta Başbakan olmak üzere 

sorumluların, TCK nun fiillerine uyan maddeleri kapsamında yargılanmalarını gerekli kılar. Ancak, 

mahkemenin iddia ettiği bu eylem, 54.Hükümetin Başbakanı tarafından hiçbir şüpheye yer 

vermeyecek şekilde açıkça ifade ve kabul edilmediği sürece, hiç kimsenin ve hiçbir makamın 

gazete kupürlerini delil göstererek ve bir takım varsayımlarla 54.Hükümetin Başbakanına olgu ve 

suç isnat etme hakkı yoktur.  

 
Başbakan adına varsayım üretip,olgu isnat eden istinaf mahkemenin, dava dosyasında 

bulunan (G.K.s.2732 Deliller kısmının 38.sırasında sayılan)  Dönemin Adalet Balkanı ve yakın 

çalışma  arkadaşı Şevket Kazan’ın ”Refah Gerçeği” adli kitabının 3.cildinin 502 sayfasında; 
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İstinaf mahkemesinin iddiasına cevap verir gibi “OYSA GERÇEK HİÇ DE ÖYLE DEĞİLDİ” ifadesi 

ile başladığı anlatımında Başbakan N.Erbakan’ın istifasının herhangi bir baskı ve dayatma sonucu 

değil, tamamen iki parti arasında önceden imzalanmış bir protokol gereği olduğunu 

açıklamaktadır. Bu gerçek karşısında, istinaf mahkemesinin iddiası, ancak kendisinin inanacağı 

siyasi bir varsayımdan daha fazla hiç şey ifade edemez.  

 
Ayrıca, mahkemenin belirttiği zorlayıcı, korkutucu, cebri gücün başka nerelerde olduğunu, 

fiilen kullanıldığını yargı kararı ile de tespit edildiğini ifade etmek gereklidir;  
 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/10142 Esas Numaralı FETÖ üyeliğinden açılmış 

İddianamede örgüt faaliyetleri kapsamında yargı ve kolluk mensuplarının rolü ve görevi de 

açıkça anlatılmış ve SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN "CEBİR VE ŞİDDET" UNSURU OLARAK YARGI 

VE EMNİYET GÜCÜNÜN KULLANILDIĞI BELİRTİLMİŞTİR. Mahkemenin ifade ettiği korkutucu güç, 

FETÖ yargısında vücut bulmuştur. Bu iddianame ile 28 Şubat kumpas davasını kotaran yargı 

mensupları FETÖ üyeliğinden hüküm giymiştir. Bu nedenle de öncelikle iddianame savcısı 

BİLGİLİ’nin silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket eden, örgütün cebir şiddet 

unsuru olarak yargı gücünü kullanan bir üyesi olduğu mahkeme kararı ile tespit edilmiştir. Bu 

siyasi davada, bu FETÖ yargı gücünün (!) kalıntısını taşımaktadır. (bu konu “FETÖ /PDY nin terör 

örgütü niteliği ve bu kapsamda cebir şiddet unsuru olarak yargı ve emniyet gücünün kullanılması 

konusunda Yargı Kararı” başlıklı “25.F.” maddesinde açıklanmıştır). 

 

42.  28  ŞUBAT KUMPAS DAVASI, SONUÇ VE TALEP; 

 

FETÖ; cebir ve şiddet yoluyla hükümeti ele geçirerek dine dayalı hilafet devleti kurma 

amacına yönelik faaliyetleri kapsamında, 1997 yılı ve öncesinden bu yana "TSK Müslümanları 

atıyor", "TSK dinsiz" kara propagandası ile mütedeyyin vatandaşları TSK'ya karşı kışkırtarak 

kamuoyunda taban oluşturma ve bu yolla TSK'nın kendini koruma refleksini ve mücadele 

yeteneğini azaltarak, devletin diğer kademelerinin yanı sıra TSK içinde yuvalanma/kadrolaşma 

faaliyetlerini sürdürmüştür. O dönemde ise bu faaliyetlerini yoğunlaştırıp kendinden olmayan TSK 

kadrolarında görevli askeri personelin tasfiyesi ile bu kadrolara FETÖ elemanlarının 

yerleştirilmesini sağlamak üzere Balyoz, Ergenekon, Casusluk gibi kumpas davalarını tezgâhlamış, 

TSK personeline karşı iftira kampanyaları ile itibarsızlaştırma faaliyetlerine devam etmiştir. Örgüt, 

amacına yönelik planladığı "darbe girişimi" kapsamında 2012 yılından itibaren; kumpas 

davalarının son halkası olarak, TSK içindeki kadrolaşma çalışmalarının kalıcı olmasını sağlamak, 

FETÖ elemanlarının tespiti ve tasfiyesini önlemek ve caydırıcılığı tesis etmek, TSK'nın bu tür 

örgütlerle mücadele azim ve yeteneğini yok etmek, bu yolla TSK ya gözdağı vermek,  28 Şubat 

döneminde tasfiye edilen başta FETÖ elamanları olmak üzere irticai unsurların intikamını almak 

ve halk desteğini sağlamak amacıyla, iç ve dış destekli olarak on yıllardır sürdürdüğü kara 

propagandasını kendi yargı elemanları ve işbirlikçilerini kullanarak "28 Şubat kumpası/intikam 

davasını" tezgahlamıştır."  

28 Şubat Davasının iç ve dış destekli stratejik bir plan doğrultusunda yürütülen, Balyoz, 

Ergenekon ve diğer davalarla birlikte talimatla kurgulanan, iç ve dış destekli  bir FETÖ kurgusu 

olduğu dilekçemizde açıkladığımız delil ve belgelere ilave olarak yargı kararları ile tespit ve teyit 

edilmiştir.  
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FETÖ üyesi Bilgili’nin örgüt amaçları doğrultusunda hazırladığı iddianamede olduğu gibi, 

mahkemenin, gerekçeli kararının hemen her başlığında;  Bakanlar Kurulu kararı haline gelmiş, 

rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirleri yok saymaya, etkisini 

azaltmaya, bu yönde alınan her kararı her uygulamayı gayri meşru ve hukuk dışı saymaya, 

devletin milli güvenlik siyaseti olan “irtica ile mücadele” faaliyet ve stratejisini yasa dışı ilan 

etmeye, irtica tehdidini yetkisi olmadığı  halde  yok saymaya, sanal bir olgu olduğu karar ve 

algısını oluşturmaya, Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanununa uygun 

alınan her tedbiri ve  uygulamayı suç unsuruymuş gibi cümlenin altını özellikle çizerek belirtmeye, 

677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men 

ve İlgasına Dair Devrim Kanunu ve uygulamalarını hukuk dışı saymaya ve  kanuna  aykırı olarak  

faaliyet gösteren TARİKATLARIN özellikle isim ve ünvanlarını sayarak, sözde şeyh ve müridleri 

ile bağlı oldukları tarikatların faaliyetlerini meşru ve yasal göstermeye, inanç hürriyeti kılıfı 

altında aklamaya ve bununla da kalmayıp kanun uygulamalarını sanıklar üzerinden  suç del ili 

olarak gösterip cumhuriyetin her kurumunda tarikatları ve faaliyetlerini bu yolla korumaya 

çalıştığı görülmektedir.  

 

FETÖ yargısı tarafından oluşturulan bu davada esasen sanıkların değil Cumhuriyetin temel 

niteliklerinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının, laik devlet düzeninin yargılanmaya çalışıldığı, bu 

maksadın tahakkuku için doğrudan bir yargılama yapmak mümkün olmadığından, hatta böyle bir 

girişim, atılı suçun aksine cumhuriyete açık bir direniş ve başkaldırı sayılacağından,  sözde “darbe” 

kılıfı altında, sahte belgeler ve sözde iddialarla sanıklar üzerinden bu amacın gerçekleştirmeye 

çalışıldığı, bu bahaneyle MGK, TSK, gibi anayasal kurumların  görev ve faaliyetlerini sekteye 

uğratarak tarikat ve amaçlarının kurum ve kuruluşlarda hatta cumhuriyetin her organında  

egemenliğinin sağlanmasına çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu amaç dikkatten kaçmamaktadır. 15 

Temmuz kalkışmasından önce hazırlanan iddianamenin maksadının bu olduğu, 15 Temmuz günü  

siyasal islamın şeriata dayalı bir rejim özlemi ile gerçekleştirdiği irticai bir kalkışma ile, bu niyet 

fiilen ve açıkça görülmüştür.  

 

EMASYA Planlarının yargı kılıfı altında bu dava üzerinden kasıtla etkisinin azaltılması, yok 

edilmesi ve (mümkünse) suç olarak gösterilmesinin arkasında yatan maksat ve gelinen sonuç 

ise vahimdir.  EMASYA Planlarının ve EMASYA Protokolünün, henüz bu kumpas davasının 

kamuoyu oluşturma (hazırlık aşaması) döneminden itibaren FETÖ üyeleri ve yayın organları, 

işbirlikçi gazeteciler ve 3,5 aylık istibaratçı Bülent Orakoğlu ile destekçileri tarafından, kaldırılması 

gerektiği, bu protokolün zorla imzalatıldığı, toplumsal olaylarda TSK’ya doğrudan müdahale 

yetkisi verdiği, bu protokol sayesinde sözde fişlemeler yapıldığı, 5442 sayılı kanunda yer alan 

komuta ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği gibi hukuken ve filen anlamsız ve gerçek dışı 

olan ancak, anayasal düzene yönelen muhtemel bir kalkışmaya karşı; TSK nın refleksini 

köreltmek, hazırlık ve müdahale gücünü azaltmak, mülki makamların yardım taleplerini sekteye 

uğratmak, istihbarat zafiyeti yaratmak, EMASYA Planları ile mülki makamların kolluk kuvveti 

kullanma planları arasındaki bağı ve koordinasyonu kopartmak, mülki makamlarla TSK arasındaki 

yakın işbirliği ve ilişkiyi önlemek ve sonuç olarak, devlet güçlerinin etkili müdahale yeteneği ile 

toplumsal olayları bastırma kapasitesini ve refleksini yok etmek açısından son derece anlamı olan 

ve yoğunlaşarak devam eden sistemli propaganda yürütüldüğü, yakın tarihin en gerçek 

olaylarından birisidir. Bu gayretin, Orakoğlu seviyesinden ziyade, bu gibi kişi ve unsurların bilerek 
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ya da bilmeyerek katkıları ve tetikçiliği ile yürütülen dış destekli ve sistemli bir faaliyet 

olduğundan hiçbir şüphe yoktur.  

 

Bu stratejik kumpas davasında, FETÖ savcısının, TSK nın iç tehditle mücadele edemeyeceği, 

istihbarat yapamayacağı, bir kalkışmada kolluk kuvvetlerini kullanan mülki makamlara destek 

planları olan EMASYA Planlarının yasa dışı olduğu izlenimi yaratan ve özellikle TSK dan ihraçlar 

konusunda, personelin tarikat bağlantılarını meşrulaştırarak, bunu bir sosyal faaliyet, görev harici 

özel yaşam, din özgürlüğü vs. gibi gösterip ileri sürdüğü tutarsız suç iddiaları ile; din kılıfı altında 

şeri devlet hedefine yönelen örgütün kadrolaşmasına zemin hazırlanmış, TSK nın kendisini 

kuşatan örgüt ve yandaşları ile mücadelesi sekteye uğratılmış, EMASYA Planları işlemez hale 

getirilmiş ve bunun doğal bir sonucu olarak;  

 

15 Temmuz karanlık kalkışmasında, TSK - Mülki makamlar arasında koordinasyon, işbirliği, 

yardımlaşma, istihbarat akışı sağlanamamış, EMASYA Planları yürürlüğe sokulamamış, istihbarat 

zafiyeti ile birlikte, TSK ancak kendi birliklerini kontrol altına alma gayretine düşmüş ve dünyanın 

gözü önünde İstanbulu’un göbeğinde boğaz köprüsü saatlerce işgal edilmiş, tek bir askeri birlik 

her hangi bir müdahalede bulunamamıştır.  

 

        MGK da kabul edilen, Bakanlar Kurulu Kararı olan ve uygulama direktifi verilen irtica 

tehdidine karşı, TSK’nın aldığı önlemlerin hangi gerekçe ile, laik devlet düzeni ile var olan ve 

iktidarını bu sistem içinde sürdürmek yükümlülüğünde olan bir hükümetin çalışmasını kısmen ya 

da tamamen engellediğini de açıklayamamıştır. Esasen, mahkemenin bu yönde bir gayreti de 

yoktur. Ancak anlaşılan şudur ki, FETÖ üyesi savcı Bilgili’nin örgüt amaçları doğrultusunda 

hazırladığı iddianame ile burada sanıklar değil, atılı suç kılıfı altında irtica ile mücadele, 

cumhuriyetin devlet düzeni ve TSK’nın anayasal düzenini koruma gayreti yargılanmaya 

çalışılmaktadır. Bu kamufleli kumpas davası, esasen milletin siyasal islama geçit vermeyen, din 

esaslarına dayalı şeri devlet düzenine karşı geliştirdiği direncin ve iradenin de, sanıklar üzerinden 

kırılmaya çalışıldığı, bu fikrin normalleştirilip, muhtemel kalkışmalara ve rejimin değiştirilmesine 

yasal ve toplumsal zemin hazırlama gayretinin varlığını da açıkça göstermektedir. 

Asıl izahı gereken esas konu; FETÖ ve benzeri irticai odakların ve işbirlikçilerinin, 

Cumhuriyete ve anayasal düzene karşı başlattıkları ve halen sürdükdükleri sinsi planların engelsiz 

olarak yürütülmesini sağlamak, devlette ve TSK’da kadrolaşma faaliyetlerine engel olacak 

reflekslere mani  olmak, bu dava dahil hukuksuz uydurma kumpas davalarla, kişilere, mevcut 

kurumlara ve TSK’ya yargı yoluyla göz dağı vermek ve bu maksatla TSK’yı irtica ile mücadeleden 

uzaklaştırmak suretiyle, sinsi planlarının hayata geçirilmesinde izledikleri yol, yöntem, kadro ve 

teşkilatlarının ortaya konulmasıdır.  

Bu temyiz dilekçemizde, Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesiznin ve Ankara 21. Bölge Adliye 

Mahkemesinin  (esasen gerekçesiz) gerekçeli kararında yer alan hükmün ne denli anayasaya, 

kanuna ve hukuka aykırı, hükme dayanak alınan delilerin, uydurma ve kumpas ürünü olduğu, 

davaya organize bir sistemle nereden ve nasıl sözde belge ve delil monte edildiği, nasıl bir intikam 

ve toplumu dönüştürme davası olduğu, yargılama sürecinde adil yargılama, savunma, delil sunma 

temel hakların nasıl ihlal edildiği, savcılık ifadelerinin ve savunmaların nasıl çarpıtılıp değiştirildiği, 

lehte delillerin nasıl gizlenip yok sayıldığı, esasen 20 yıl önce sinsice başlatılan  ve taşları döşenen 
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bir davanın  fiili yargı süreci olduğu ve bu kumpas davasında atılı suçun hiçbir sanık için sübut 

etmediği bütün ayrıntılarıyla açıklanmıştır.  

TALEP      :   Yukarıda açıklanan ve resen tespit edilecek sebeplerle;  

 
1. Temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasını, 

 
2. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin  13.04.2018 tarih ve 2014/144 esas sayılı kararına karşı 

yapılan istinaf taleplerinin reddine dair, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 21. Ceza Dairesi 

Başkanlığının 22/06/2020 tarih ve 2019/379 esas sayılı kararının yukarıda ayrıntıları açıklanan 

şekilde suçun asli unsurlarının oluşmaması sebebi ile BOZULMASINI VE DERHAL BERAAT 

KARARI VERİLMESİNİ, hakkında şüphe sebebi ile beraat kararı verilenlerin, CMK 223/2-e 

maddesi gereğince değil, CMK 223/2-b) “Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit 

olması” sebebiyle BERAATLARINA KARAR VERİLMESİNİ, 

 
3. DERHAL BERAAT KARARI VERİLMEYECEK İSE;  

 
A. Gerekçeleri ortak temyiz dilekçemizde olduğu şekilde hukuka aykırı olarak kabul edilen 

katılma taleplerinin reddine karar verilmesini,  

 

B. Dosyaya dahil edilen (delil olarak sunulan) ve duruşmalar sırasında mahkemeden 

okunması istenilen (Çetin Doğan’ın savunması sırasında ve başkaca sanık ve avukatlarınca talep 

edilmiştir) (ancak; açık bir şekilde vicahilik ilkesine aykırı şekilde, seyirciler değil mahkeme karar 

vereceği için dinlenilmesine gerek yoktur gerekçesi ile reddedilen), Başbakan Necmettin Erbakan, 

Başbakan Yardımcısı T.Çiller’in ve BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 21 Haziran 1997 

tarihli ortak basın açıklamasının projeksiyon cihazı ile gösterilmek suretiyle huzurda 

dinlenilmesini, 

 

C. Başbakan N.Erbakan ve Başbakan Yardımcısı T.Çillerin, hükümetin 18 Haziran 1997 

tarihinde istifasını öngören yeni Hükümet Protokolünü açıklayan ve Başbakanlığın T.Çiller’e devri 

konusunda anlaştıklarını beyan eden 1 Haziran 1997 tarihli  basın açıklamasına ait görüntü kaydı 

ve tam metninin TRT ve Anadolu Ajansı arşivinden ve 2 Haziran 1997 tarihli Hürriyet, Sabah ve 

diğer gazetelerin arşiv kayıtlarından getirilerek huzurda projeksiyon cihazı ile gösterilmek 

suretiyle dinlenilmesini,  

 

D. Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin (o döneme ait) getirilmesini veya naip hâkimle 

incelenerek tutanağının dosyaya ithalini, (İrtica’nın bir iç tehtid olarak tanımlandığının, MGK 

toplantısından çok daha önce TSK'ya ve Devlet Kurumlarına İrtica dahil iç tehtidlerle mücadele 

görevi verildiğinin ortaya konulabilmesi amacıyla) 

 

E. Karara dayanak alınan ve CD 5 içinde bulunan tüm sözde belgeler ile  dosyaya dahil 

edilen tüm belgelerin gerçekliği ve resmi niteliği konusunda bilirkişi incelemesi ile CD 5 ve diğer 

dijital materyaller ile fiziki belgelerin kriminal incelemesinin ve  yaş tespitinin yaptırılmasını, 

 

F. Dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine ve toplanmayan delillerin toplanmasına (dilekçe 

içeriğinde toplanmayan delil ve dinlenmeyen tanıklara dair açıklamalar vardır) karar verilmesini, 
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G. Taleplerimize rağmen hukuka aykırı olarak elde edilmiş ve dosyadan çıkartılma kararı 

verilmemiş delillerin dosyadan çıkartılmasını, 

 

H. Anayasa Mahkemesine Yüce Divan sıfatıyla dosyanın gönderilmesini, 

 

İ. Müşteki ve katılanların istinafa yönelik verdikleri dilekçelerin tarafımıza  tebliğinden (CD 

ile) sonra mahkemenize verdikleri dilekçelerin tarafımıza tebliğini ve müteakiben her bir 

dilekçeye yapacağımız itirazlarımızın değerlendirilmesi ile, 

 

J. Ortak temyiz-savunma dilekçesinde yazan diğer beyan ve açıklamalar, eksik soruşturma, 

usulü eksiklik, savunma hakkını da kısıtlayan bozma gerekçesi oluşturduğundan kararın 

BOZULMASINI, 

 

K. Bu temyiz dilekçesinden sonra İddia makamı ve katılanların (ve kararın tebliğ edileceği 

müştekiler) olur ise temyiz istemlerinin tarafımıza tebliğini, 

 

4. Haklarında düşme kararı verilenler açısından temyiz incelemesi yapılmayacak ise (CMK 

286/2-h); yukarıda belirtilen sebeplerle diğer sanıklar açısından (beraat ve mahkumiyetlerine 

karar verilenler) hüküm bozulacağından, düşme kararı verilenler açısından da bozma 

kararının onlara sirayet ettirilmesini, 

 

5. Adli kontrol kararlarının kaldırılmasını, arz ve talep ederiz.  08.07.2020 

                                                                                                                                         

EKİ                                       : 

1.     Ağustos 1996-Kasım 1999 yılları arasında TSK’dan ihraç listesi (753 Kişi) ve ihraç nedenleri 

2. Nurettin Veren’in 1996 yılında TSK’daki F.Gülen çekirdek kadrosu hakkında açıklamaları (TV 

Görüntü Kaydı 25-31’inci dakikalar)  

3. TSK’dan ilişiği kesilenlere haklarının geri verilmesinden sonra 701 No’lu KHK ile rütbeleri ve 

hakları tekrar geri alınanlar (TV Görüntü Kaydı 35-37. dakikalar) 

4. T. Çiller’in TBMM grup toplantısında Kudüs gecesi ile ilgili yaptığı açıklama (Tv Görüntü Kaydı) 

5. Dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan’ın Kudüs gecesi ile ilgili açıklaması (TV Görüntü Kaydı) 

6. Gazeteci/Milletvekili Tuncay Özkan’ın M.Gündüz-F.Şahin basılma olayı ile ilgili Kasım 2016’da 

yaptığı açıklama (TV Görüntü Kaydı) 

7. Müslüm Gündüz’ün 23.04.2016 tarihinde Mercan TV’de basılma olayı ile ilgili açıklaması (TV 

Görüntü Kaydı) 

8. CD 5 üzerinde bulunan Gnkur. Başkanlığı kurumsal logo ve işaretler taklit edilerek taklit baskı 

ile tarafımızdan üretilen sahte CD   

9. Müslüm Gündüz’ün M.Ali Birand (32. Gün) ve Mirgün Cabas-Ruşen Çakır ve diğer bir TV’de 

yaptığı açıklamalar (TV Görüntü Kaydı) 

10. N.Erbakan’ın 11 Temmuz 2017 tarihinde TV 5 kanalında yayınlanan “Türkiye-3 Konferansları” 

programında neden istifa ettikleri hakkında açıklaması (TV Görüntü Kaydı) 

11. N.Erbakan-T.Çiller-M.Yazıcıoğlu’nun 21 Haziran 1997 tarihinde yaptıkları ortak basın 

açıklaması (TV Görüntü Kaydı) 



                                                                                                                                                                     08.07.2020         

Sayfa 1708 / 1709 
 

 

12. MSB’lığının; evrak güvenlik numaralarının Gnkur.Başkanlığında ne zaman kullanıma 

başladığını belirten 11 Kasım 2019 tarihi resmi yazısı 

13. Müşteki Avukatı Cüneyt Toraman’ın 13 Nisan 2018 tarihinde NTV Televizyonuna “28 Şubat 

davasının, darbesinin, iddianamesini ben hazırladım” şeklinde beyanı (TV Görüntü Kaydı) 

14. 14 Mart 1997 tarihli Başbakan N.Erbakan imzalı genelge ve eki (MGK Kararları 18 Madde) 

15. 25.02.2020 tarihli istinaf dilekçesi ve Ankara 18. İdare Mahkemesine verilen 24.12.2019 tarih 

ve E:2019/176, K:2019/2587 Sayılı kararı  

16.  Aczmendilerin Ankara Kocatepe Caminde gözaltına alınması ile ilgili Kanal 6 ve diğer TV 

kanallarında yayınlanan haber görüntü kayıtları. 

17. Temyiz dilekçesinin PDF formatında kaydı (DVD) 

18.  Bu temyiz dilekçesine katıldığını belirten sanık vekilleri ve sanıkların imza ve isim listesi 

 

 (EK-8,  EK-12  ve  EK-18 hariç Ek’lerin tamamı DVD içindedir.) 

 

 

KISALTMALAR    : 

AİHM     : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

AİHS                   : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

ASSAM               : Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi 

SADAT                : Ululararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şİrketi 

ASDER                : Adaleti Savunanlar Derneği 

ATASE                 : Askeri Tarih ve Stratejik Etütler 

AYM                   : Anayasa Mahkemesi 

AYİM         : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 

BÇG         : Batı Çalışma Grubu 

Bşk.   : Başkanlık 

BTAD                  : Bilgi Toplama Araştırma ve Değerlendirme 

BUTKK                : Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu 

CB                       : Cumhurbaşkanı 

Dz.K.K   : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

DTP    : Demokratik Türkiye Partisi 

DYP    : Doğru Yol Partisi 

EGM   : Emniyet Genel Müdürlüğü  

EMASYA  : Emniyet Asayiş ve Yardımlaşma 

FETÖ   : Fethullah Gülen Terör Örgütü 

FGNG   : Fethullah Gülen Nurcu Grubu 

GENPP   : Genel Plan ve Prensipler 

GENSEK          : Genel Sekreterlik 

GESAP   : Genel Savunma Planı 

Gnkur.   : Genelkurmay 

GKY    : GenelKurmay Yönergesi 

GK.                     : Gerekçeli Karar 

HAY   : Her Adrese Yayınlanmadı 

HD    : Harddisk 

HSK           : Hâkim ve Savcılar Kurulu 
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HRK.   : Harekât  

Hv.K.K   : Hava Kuvvetleri Komutanlığı 

İGHD   : İç Güvenlik Harekat Dairesi  

İ.K.K.   : İstihbarata Karşı Koyma 

İSTH.   : İstihbarat 

J.Gn.K           : Jandarma Genel Komutanlığı 

JMAGG               : Jandarma Milli Adres Gösterge Grupları 

KIRMIZI KİTAP    : Milli Güvenlik Siyaset Belgesi  

KKK           : Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

LOJ.          : Lojistik 

KYOK   : Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı 

KOMUTA KATI   : Gnkur.Başkanı, Kara, Deniz, Hava K.Komutanları ve J.Gn.Komutanından oluşan  

                            komuta kademesi. 

MAHKEME         : Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi 

MAGG   : Milli Adres Gösterge Grupları 

MEBS   : Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri 

MGSB   : Milli Güvenlik Siyaset Belgesi  

MGK   : Milli Güvenlik Kurulu 

MİT           : Milli İstihbarat Teşkilatı 

MT                     : Müsterek Talimname 

MY     : Müşterek Yönerge 

NATO K.LIĞI  : Komutanı Türk Olan Land South-East Komutanlığı 

PER    : Personel 

PVSK   : Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu 

PH    : Psikolojik Harekat 

RG                      : Resmi Gazete 

RP    : Refah Partisi 

RTÜK   : Radyo Televizyon Üst Kurulu 

TBMM   : Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TDK    : Türk Dil Kurumu 

TEM   : Terörle Mücadele 

TSK            : Türk Silahlı Kuvvetleri 

TÜMAS          : Türkiye’nin Milli Askeri Strateji Dokümanı 

SSK    : Sosyal Sigortalar Kurumu 

UTDM   : Uygulamayı Takip ve Değerlendirme Merkezi 

YAŞ    : Yüksek Askeri Şura 

YÖK   : Yükseköğretim Kurulu 

 

 


