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-----0----- 
BAŞKAN – Değerli milletvekilleri…  
Sayın Çekirge Komisyonumuza hoş geldiniz. 
Öncelikle, Komisyonumuz çalışmaları hakkında ve görevi çerçevesinde sizi kısaca 

bilgilendirmek istiyorum. Sizlerin de bildiğiniz gibi, Parlamentoda grubu bulunan dört siyasi 
partinin vermiş oldukları önergeler birleştirilmek suretiyle kurulan Komisyonumuz, Türkiye’de 
darbeleri ve muhtıraları, aynı zamanda demokrasiye kesintiye uğratan süreçleri araştırmak, 
onların ekonomik, siyasal, sosyal sonuçları itibarıyla bir bilgiye dönüştürmek ve daha sonra 
elde edilen bu araştırma sonuçlarını bir rapor olarak Genel Kurula sunmakla görevliyiz.  

Komisyonumuz çalışma çerçevesi ve görev alanı çok geniş olmakla birlikte üç ayrı alt 
komisyon kurmak şeklinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Komisyonlarımız, 1960 darbesi ve 
1971 muhtırasını kapsayan bir alt komisyon, 1980 darbesini kapsayan bir alt komisyon ve 28 
Şubat ve 27 Nisan dönemini kapsayan bir alt komisyon olmak üzere üç ayrı alt komisyon 
çerçevesinde çalışıyoruz.  

Sizi buraya davet nedenimiz 28 Şubat sürecine ilişkin olarak alt komisyonun daveti 
üzerine buradasınız. Davet ettiğimiz tüm konuklara o sürece ilişkin olarak bilgilerini, varsa 
ellerinde belgelerini ve değerlendirmelerini kısaca almak suretiyle başlıyoruz. Bu, öncelikle 
sözü verdiğim zaman ifade edeceğiniz hususlar belki size soracağımız soruların karşılığı 
olabilir diye önce sizin kendinizi, öz geçmişinizi tanıtarak başlamanızı ve daha sonra kısa 
değerlendirmenizi aldıktan sonra soru sormak üzere milletvekillerimize söz vereceğim. 

Ben şu anda burada bulunan milletvekillerimizi sizlere de tanıtayım: Yaşar Karayel 
Bey, 28 Şubat Alt Komisyonu Başkanı, AK PARTİ Kayseri Milletvekili. Mehmet Şeker Bey, 
Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili. Feyzullah Kıyıklık Bey, İstanbul AK PARTİ 
Milletvekili. BDP Milletvekili, Sırrı Süreyya Önder İstanbul Milletvekili. 

Buyurun söz sizin. 
FATİH ÇEKİRGE – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Komisyon üyeleri; öncelikle 

bana bu fırsatı verdiğiniz için, Türkiye demokrasisine bir katkısı olacaksa bir nebze, bu fırsatı 
verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, dolayısıyla çalışmalarınıza da yürekten başarılar 
diliyorum. 

Yaklaşık otuz yıldır gazetecilik yapan Fatih Çekirge olarak, açık yüreklilikle 
konuşmak istiyorum ki şuna inanın: Türkiye demokrasisini bir şekilde sekteye uğratan, askıya 
alan ne varsa bir daha olmaması adına, dersler çıkartılması adına bu Komisyonun başarılı 
bir rapor sunmasını ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletine yakışır bir sonuç almasını 
temenni ediyorum. Bu benim kalbî temennim.  

Öncelikle, söylemek istediğim ikinci şey, tabii, bu o kadar çok konuşuldu ve yazıldı, 
çizildi ki, aslında ben de sizin karşınızda bir dedikodu mağduru olarak hissettim kendimi hep 
çünkü bizim mesleğimizde kıskançlık ve saldırganlık çoktur, bugüne kadar karşılıklı yazılar 
yazıldı, birçok şeyler söylendi. Ben köşe yazılarımı hiçbir zaman polemiğe ayırmadığım için 
hiçbir zaman cevap vermedim ama bana verdiğiniz bu fırsat sayesinde bundan sonra elinde 
bir belge, bilgi ne varsa herkesin ortaya koyması gerektiğini, koymadan konuşanların da 
yargı önünde hesap vermesi gerektiğini burada kayda geçirmek istiyorum. Bu benim hukuka 
olan bundan sonra… Yani, gazeteci polemiğinden dışarı çıkıp artık bu bir hukuki bir mesele 
aldı, bundan sonra bunun hukuki boyutunun önemli olduğunu söylemek istiyorum. 
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Kısa bir özet yapayım ondan sonra tabii sorularınızı sorun. Bizim mesleğimiz biraz 
yakın olmakla, haber almakla, haber vermekle ilgili bir meslektir. Hata yapabiliriz, gaza 
gelebiliriz ki bu bizde çok, genellikle olur. Mesela ben mesleğe polis muhabiri olarak 
başladım İzmir Yeni Asır gazetesinde, size biraz özet yapayım. O zamanlar çok hırslı, 
heyecanlıydık, gençtik, zaten bu gençlik çok önemli bir kurumdur bizim meslekte. İnsanlar 
akşam 5.30, 6 olunca evine gider, ben de acaba ne haber yapabilirim diye… Hiç 
unutmuyorum, İzmir’de bakım onarım şube müdürlüğü diye kızak bir müdürlük vardır, oraya 
da emniyet müdürlerini kızağa oraya çekerler ve o emniyet müdürleri nöbet tutarlar. Bende 
gece gider onlara kebap alır, onu yapar neyse yani sohbet ederdik, yârenlik ederdik ve ben 
sabaha kadar uykusuz haberler alırdım, iki gün sonra o haberleri yayımlardım, kim kaçırıldı, 
ne cinayet oldu, şu oldu, bu oldu. O zaman o haberleri atlattığımız için adımız polisin 
adamına çıkmıştı. Yıllar geçti Ankara’ya geldik, rahmetli Özal, rahmetli Adnan Kahveci –
burada şükranla yâd ediyorum- gece yarısı pijamasıyla gelir alırdı evden. İlk defa kredi kartını 
rahmetli Özal o zaman göstermiştir, atlattığımız haberdir yani, bundan sonra bununla 
alışveriş yapacaksınız. Dolayısıyla, bizim işimiz biraz gönül işidir, yakınlık işidir dolayısıyla 
haber atlatırız.  

Yıllar geçti Sayın Mesut Yılmaz olsun, Akbulut olsun, Tansu Çiller olsun, Sayın 
Erbakan Hoca olsun çok yakın ilişkilerimiz oldu. Eminim ki 28 Şubatla ilgili sorularınız olacak. 
Ben özetle size -bir yandan da notlar aldım ama çok da notlara bakmayacağım- Ankara 
temsilcisi ne yapar gazeteci olarak? 

Değerli üyeler, Ankara temsilcisi Ankara’da olan her şeyi, her olup biteni aktarmakla 
görevlidir. Ben Ankara Temsilciliği de yaptım, yayın yönetmenliği de. Bir Ankara temsilcisi ha 
böyle atladığı zaman bir, iki, üç, dört, beşincisinde onun yerine başkası gelir. Ankara 
temsilcisi herkesle görüşür, devletin bütün kurumlarıyla. Ve genellikle bizde bir laf vardır, ya 
kardeşim köpek adamı ısırdı haber değil işte, klasiktir, adam köpeği ısırdı haberdir. 
Dolayısıyla, devletin bütün kurumlarıyla görüşmesi gereken, haber alması gereken, olanı 
biteni bildirmesi gereken bir pozisyonu vardır ve hâlâ da öyledir Ankara temsilcisi 
arkadaşlarımızın görevi. Bu Atina bürosu için de geçerli, Berlin bürosu için de geçerli, orada 
ne olup bittiğini bildirecek.  

Dolayısıyla, ben yalnız 28 Şubat değil ondan önceki süreç içerisinde rahmetli Özal 
döneminde, Torumtay istifasından tutun, Hüsnü Doğan’ın azledilişine kadar, kongreler, 
kurultaylar bütün bunların hep içinde oldum. Çünkü görevim ne olduğunu aktarmaktır, kim ne 
diyor? Bizim işimiz, gün ışığında olanı değil perde arkasında olanı bulup yazmaktır 
dolayısıyla, o hırsla her türlü haberin peşinde koşuyorsunuz, atlamayayım diye, 
bildiriyorsunuz. Mesela, Torumtay’ın istifası benim aklıma geliyor, istifa nedeni Körfez 
Savaşı’ydı. Hiç unutmuyorum, rahmetli Özal çağırdı, “Ya, bak, bu istifayı şimdi yanlış 
anlamayın, bunlar hazır değilmiş” dedi. Yani şimdi bunu yazmayacağız neyi yazacağız. 
Dolayısıyla, bizim işimiz tarihe tanıklık etmek. Zaten de şuna inanın ki, eğer siz bu Türkiye’de 
demokrasiyi askıya alan, kesintiye alan olayları incelerken bakacağınız yine bizim 
yazdıklarımızdır. Biz onların perde arkasına girdik ve yazdık ve ortaya koyduk. Tekrar 
söylüyorum: Vicdanıyla hesaplaşmış, ahlaki değerleriyle hesaplaşmış bir gazeteci, ister 
kardeşiniz deyin, ister arkadaşınız deyin nasıl addederseniz öyle biri olarak konuşuyorum, en 
ufak bir katkım olsun diye. Dolayısıyla, o dönemde bizler haber rekabeti içerisinde, mesela, 
sabah uyanıyoruz, acaba Fikret Bila ne atlattı, Sedat Ergin ne atlattı. Zaten günümüz böyle, 
sabah 5.30 gazete alıyoruz elimize ne atladık. Dolayısıyla, ha şunu da söyleyeyim: Gazeteci 
milleti kullanıma da açıktır yani, isteyen ona bilgi verirken kendine göre verebilir, kendine 
göre verebilir. Önemli olan bunu check edebiliyor musunuz? Yani biri bir şey söyledi bunu 
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check edebiliyor musunuz? Bu check sistemini ne kadar iyi çalıştırırsanız bence o kadar 
görevinizi yerine getirebilirsiniz. 

Şimdi, bir de tabii konjoktürel durumlar var. Mesela bugün, bakın şimdi 27 Nisan 
bildirisi ondan sonra Genelkurmayın bazı açıklamaları oluyor, izliyorsunuz, hep beraber 
izliyoruz. İşte, Balyoz davasıyla ilgili açıklama yapıyor, PKK faaliyetleriyle ilgili açıklama 
yapıyor ve bu açıklamaları nereden yapıyor şu anda? İnternet sitesinden. Çünkü bizim 
zamanımızda internet sitesi yoktu, gazetelerin Ankara büroları çalıyordu. Hem siyasetçiler 
olsun hem askerler, yargı mensupları kim varsa devlette gelip bir şey söyleyeceği yer 
burasıydı. Sonra internet çıkınca ortaya buna gerek kalmadı. Şimdi, oradan, zaten işte 27 
Nisan bildirisi dediğiniz odur yani, o şekilde geldi. Dolayısıyla, o krizi, çünkü ortada bir kriz 
var ve krizin kendisi zaten bir haber, biz o krizi takip ettik haberci olarak. Ama şunu 
söyleyeyim: Şöyle bir şey oluşmuş yani yapı. Sanki direktif verildi o yapıldı, o yapıldı. Hayır, 
biz koşturuyoruz peşinden zaten almak için haberi yani bırakın onu haberi almak için 
çıldırıyoruz o vaziyetteyiz. O sırada tabii, mesela, Allah rahmet eylesin dönemin Başbakanı 
şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Gül hep beraberiz. Yani ben üç kere dört kere 
Sayın Erbakan’la geziye gittim. 5 bin kere sormuşuzdur “ Ya ne oluyor?” diye. Hatta en son 
Nijerya gezisinden gelirken mesela otobüsün ön tarafında “Ya Sayın Başbakanım bir şeyler 
oluyor.” Allah rahmet eylesin o da böyle eğlenceyi sever “Bir şey yok, bir şey yok” diye 
geçiştirdi, bizde tabii takip ediyoruz ne olduğunu. Ben size bunları uzun uzun anlatabilirim -
çok uzatıyorsam lütfen beni Nimet Hanım uyarın- daha devam edebilirim ama böyle bir 
dönemdeydik.  

Bir tek şey daha söyleyeyim: Vicdani olarak, ahlaki olarak, herkes kendi 
hesaplaşmasını yapar ancak gazetecilik mesleği dışında,bunun altını çiziyorum, gazetecilik 
mesleği dışında veya siyasetçi olarak siyasetçiliğinin dışında bir işlem, birileri bir şey yaptıysa 
bunların lütfen ortaya çıkarılmasını da ben de talep ediyorum sizden. O yüzden de teşekkür 
ediyorum beni dinlediğiniz için. Ben daha –notlarım var- uzun konuşabilirim ama bir yandan 
da bakıyorum. Mesela çok ilginçtir, 30 Ağustos resepsiyonları, 29 Ekim resepsiyonları, 
efendim Pakistan millî günleri… O günler öncesinde biz önceden toplantılar yapardık büroda. 
Neden? Kim hangi kapıda duracak? Hangi muhabir nerede duracak? Pakistan millî gününe 
mutlaka işte, askerler gelir, Başbakan gelir. Kim Başbakanı takip edecek? Kim askerleri takip 
edecek? Kim ne diyecek? Çünkü gerilim günleri. Yani bizim derdimiz haber almak. Başka 
türlü görüşemiyorsunuz ya da bildiğiniz gibi brifingler olmuştur ve ben size şunu söyleyeyim, 
bunu da açık yüreklilikle söyleyeyim: Aslında her şey herkesin gözünün önünde olmuştur. O 
brifingler herkesin gözünün önündedir, iş dünyasına, yargı dünyasına, medya dünyasına 
verilen brifingler zaten ortadadır bunları siz de incelemiş, biliyorsunuzdur. 

Çok teşekkür ederim.  
BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum. 
Biz genel bir çerçeve çizmeniz için kısa bir değerlendirme istedik. Şimdi, ben 

değerlendirmelerimi sona bırakacağım. İlk sözü Komisyon Başkanımız Yaşar Karayel’e 
veriyorum soruları için. 

Buyurun. 
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 
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doğrultusunda veya size ulaşan bilgiler doğrultusunda başlıklar yazıldı ve aldığınız, 
yetkililerden aldığınız bilgilere göre manşetler attınız. Bu yetkililer kimlerdi, askerî yetkililer? 
Size gerçekten özel şeyler mi söylediler yoksa siz biraz önceki başlarken söylediniz ki: 
“Gazeteciler birazda kullanılırlar.” Yoksa bu manşetler atılırken kendinizin de kullanıldığını 
hissettiniz mi? Yani bu nasıl bir gelişmeydi 28 Şubat sürecinde? Refah Partisi İktidarına karşı 
Refahyol İktidarına karşı o manşetler nasıl gelişti? Bu Medya-asker ilişkisi nasıl bir ortamda 
gelişti de demokratik iktidar veya meclisin, milletin iradesini temsil eden bir iktidara karşı 
postmodern bir darbe organize edildi? “Her şey açık şekilde oldu” falan diyorsunuz ama bu 
açıklığı biraz daha açın. Yani gazete manşetleriyle bir iktidar nasıl meşru zeminden 
uzaklaştırıldı da zemin kaymasına uğradı? Bunları niye soruyoruz? Yakın tarihe şahitlik etmiş 
ve bunların içinde birisi olarak ve bunun manşetlerinde imzası olan birisi olarak bunları sizin 
cevaplandırmanızı önemsiyoruz. 

Buyurun. 
FATİH ÇEKİRGE – Evet, çok teşekkür ederim 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? Demin anlattığım gibi.  

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.  

BAŞKAN – Olağan buluyorsunuz yani. 
FATİH ÇEKİRGE – Hayır. 
BAŞKAN – Konjonktür kelimesiyle siz yaşanan olağanüstü dönemin… 
FATİH ÇEKİRGE – Hayır olağan bulmuyorum. 
BAŞKAN – Bunu sordum. 
FATİH ÇEKİRGE – Hayır, hayır olağan bulmuyorum, doğru da bulmuyorum yani onu 

da açık söyleyeyim yani. 
BAŞKAN – Karargâhtan sürekli haber alınıp bu haberlerin siyasiler aleyhine 

yazılması veya yansıtılması konjonktürel mi, olağan mı, gazetecilik mi? 
FATİH ÇEKİRGE – Hayır. Şunu söyleyeyim: Hiçbir şekilde siyasilerin aleyhine diye 

bir haber yapalım diye bir niyetim olmadı, ben kendi adıma konuşuyorum. Çünkü ben o 
dönem Sayın Tansu Çiller’le de defalarca, defalarca; konutta, dışarıda, evde, kahvaltılarda 
hep buluşuyorduk ve onları da yazıyordum ben. Sayın Erbakan’ın görüşlerini de yazıyordum. 
Olay şuydu: Millî Güvenlik Kurulunda bir gerilim var; biz soruyoruz, “Bu nedir?” Sayın 
Erbakan da “Bir şey yok.” diyor. Ama bize o kabineden birçok dostumuz, arkadaşımız olan 
Bakan, “Ya, kriz var.” E, bizim işimiz perde arkasını yazmak. Yani hiçbir zaman şöyle bir şey 
göremezsiniz: “Bu hükûmet gitsin, batsın, çöksün, dağılsın.” Böyle bir şeyimiz, benim böyle 
bir… Ha ayrıca da… 

BAŞKAN – Klasörlerce manşet var o doğrultuda. Fatih Bey şimdi, tek tek, detay 
detay gireriz. 

FATİH ÇEKİRGE – Tabii, girebiliriz ama şunu söyleyeyim ben, hiçbir zaman benim… 
BAŞKAN – “Gitsin” manşeti var yani. 
FATİH ÇEKİRGE – Ben manşet atma yetkisine sahip değilim.  

 



 

T B M M 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 

Komisyon : (10/236) Giriş :17.30 Tarih : 3/10/2012 Grup : Gökçen Sayfa : 5 
 

BAŞKAN – Siz o yetkidesiniz diye söylemiyorum. Şimdi basını değerlendirirken kendi 
minvalinizden değerlendiriyorsunuz o yüzden ben de… 

FATİH ÇEKİRGE – Siz gene, ben tabii şunu söyleyeyim: Ben kendi bildiğim 
ölçülerde konuşmak istiyorum. O doğrultuda da eğer bir şey varsa yani onu da bir menfaat 
elde etmek için, onu yıkalım, bunu yok edelim diye değil tamamıyla haber yapma saikiyle. 
Haber, yorum bunlar olabilir. Yani gerilim var, haber var, yorum var bunları yapıyoruz. Ha, 
şunu söylüyorum size: Efendim ben biraz, efendim bir yerde sert bir cümle kullanmış 
olabilirim yazımda. Şimdi hatırlamıyorum belki 5 bin tane yazı yazmışımdır o zaman, 
bilmiyorum gerçekten, hatırlamıyorum ama bunu yaparken, hı, ben şunu yapayım da bu da 
oradan gitsin, bu da oraya gitsin, o da oradan yok olsun ben de bundan ne… Böyle bir 
şeyimiz yoktu yani, benim yoktu. Bir menfaatim yok çünkü. Benim tek menfaatim, gazeteci 
olarak orada bu işi götürebilmek. Yani kendi adıma konuşuyorum, tabii ben şimdi bütün 
medyayı işte öyle yaptı…Bu ayrı bir tartışma olur yani. 

BAŞKAN – Yok, konumlandığınız yeri bir menfaat olarak tanımlanmadık sadece. 
Konumlanma konusuna yani bir menfaat elde etmek maksadıyla diye sorulmadı bu sorular 
sadece açıklık kazandırmak için. 

FATİH ÇEKİRGE – Tabii, tabii, ben de öyle cevap veriyorum 
BAŞKAN – Yani, “Bir konjonktürel bir durum söz konusu ama bunu biz objektif olarak 

yansıttık, yansız olarak yansıttık bu da bizim duruşumuzdu” şeklinde ifade etmeye 
çalıştığınız bir husus var değil mi? Şimdi, bu soruları soruyorum bundan sonra spesifik detay 
sorulara geçecek arkadaşlarımız o yüzden. 

FATİH ÇEKİRGE – Tabii, tabii buyurun. 
YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Şimdi Fatih Bey, mesela burada Sabah gazetesinin 

manşetleri var, burada sizin bizatihi Karadayı’yla yapmış olduğunuz bir manşet var, bizatihi 
sizin de isminiz haberde var. Tabii, bu konjonktürel olarak bu tip haberler… 

BAŞKAN – Çok özür diliyorum. O dönemdeki haberlerin birçoğu sizin imzalı 
haberleriniz. O yüzden size soracağımız sorular bu anlamda çok daha detaylı. 

FATİH ÇEKİRGE – Çünkü ben Ankara Temsilciyim o sırada başka kimse yok yani. 
YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Şunun için: Bu Sabah gazetesi ve diğer işte büyük 

gazeteler bu tip ortamların hazırlanmasında tabiri caizse bir önderlik ettiler, karargâhtan 
aldığınız haberler veya yaptığınız röportajlar, ikili temaslarınız veya aldığınız bilgiler. Size bu 
bilgiler içerisinde özel bir telkin oldu mu? Yani bunu şöyle yapacaksınız, yani özellikle bu 
Türkiye’nin İran korkusu, yani rejim açısından laikliğin elden gitmesi, içerideki Refahyol 
Hükûmetinin, işte Refahın iktidara gelmemesi… Bunların hepsi bir bakıma o şeyin, 
rahatsızlığının ortaya çıktığı manşetlerdi. Size özel telkinler oldu mu?  

FATİH ÇEKİRGE – Şimdi o elinizde tuttuğunuz manşetle ben sanıyorum ödül aldım, 
sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam, onu bir hatırlamam lazım. 

BAŞKAN – Konjonktürel ödüllerdir. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Kimden aldığınızı da söylerseniz. 
FATİH ÇEKİRGE – Şimdi, şöyle… Hayır şunun için söyleyeceğim çünkü neden 

biliyor musunuz? Size anlatayım yani… Gerçekten gazetecilik adına konuşmam lazım. 
Şimdi, o gün hangi gün biliyor musunuz? Muhtemelen 30 Ağustosun günü falan olması 
lazım. Ya 29 ya 30 Ağustos. 

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – 1 Eylül Pazar günü. 
FATİH ÇEKİRGE – Nedir o biliyor musunuz? Demin dedim ya 30 Ağustos geceleri, 

bizim için kriz gecesiydi. Çünkü, Genelkurmay Başkanı, Başbakan herkes orada. Biz de 
haber atlatmak için bu kadar yaklaşamadığımız için o insanlara, fırsat. Bakın, o tamamıyla 
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Sayın Karadayı’nın ağzından yazılmış şeylerdir. Yani bir yerden… Bir gazeteci olarak şimdi 
bugün onu yazmazsak neyi yazacağız yani, Genelkurmay Başkanı bunu söylüyor, ben bunu 
yazmayacağım neyi yazacağım ve atlatmışız herkesi. O haber mesela başka gazetelerde 
çıkmamıştır. Neden? Çünkü, diğer arkadaşlar başka birileriyle uğraşırken ben… Hatta ben 
size bir şey söyleyeyim: Ben o gün sabah 4’dü gazeteden ayrılalı. Elime gazeteyi aldım, o 
kadar böyle dedim ki: Oh bu haberi de atlattık ya. Başka bir şey düşünmüyoruz ki biz o 
sırada. Yani büyük resim de, o o anlama geliyormuş, o ona gidiyormuş, Genelkurmay 
Başkanı bunu söylüyor. Ya ben hep böyle bakıyorum. Ha, şöyle bir şey olsa anlarım: Ben 
bunu oturayım adam dememiş de yazıyorum bir fitnenin içindeyim, bir pusunun içindeyim 
anlarım ama bunu size bütün samimiyetimle söylüyorum ki, adamın beyanatı yani ne 
yapalım yazmayalım mı? Hayır, siz söyleyin yani samimi söylüyorum, siz benim yerime 
koyun kendinizi, gazetecisiniz, 30 Ağustos resepsiyonu, Genelkurmay Başkanı bunu 
söylemiş.  

Ben size başka bir şey söyleyeyim: Kaddafi’nin çadırında, Sayın Gül ben Erbakan 
Hoca orada oturuyor, Kaddafi bunları söyleyince, ki benim çok sevdiğim güvendiğim bir 
insandır Gül, çok eski bir dostluğumuz var. Orada mesela birtakım şeyler konuşuldu. Biz 
bunları dengelemek adına yani oturduk, onları da yazdık yani. Şunu söylemeye çalışıyorum, 
her yerde olmanız lazım gazeteciyseniz yoksa yalnızca askerden bilgi al, çak, öyle bir şey 
yok ki. Yani Kaddafi’nin çadırındaki olayı da yazdık, Erbakan Hocayla Nijerya’da onu da 
yazdık, Sayın Recai Kutan’ın makam odasında atıyorum… Daha önce Sayın Cemil Çiçek’in 
Demir Çelikten sorumlu Bakandı, onun arka odasında olayların perde arkasını hep dinledik, 
yazdık. Bu da bir demeçtir yani. Eğer bu demeci yazmasam ben işimi yapmamış olurum diye 
düşünüyorum. 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Size bir baskı oldu mu yani özel telkinler oldu mu bu 
işlerle ilgili?  

FATİH ÇEKİRGE – Bakın çok samimi söylüyorum, çok samimiyetle söylüyorum… Ya 
zaten biz bırakın telkini haber atlayacağız korkusuyla her yere gidiyoruz yani. Herkesten 
haber almaya çalışıyoruz. Yani biri açıp da… Mesela ben size bir şey söyleyeyim, benim 
Sayın Mesut Yılmaz’la telefonda kavgam olmuştu benim. Yani telkin dediğiniz siyasetten de 
oluyor oradan da oluyor bu gazeteci milleti. 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Kavganızın şeyi neydi, manşet mi? 
FATİH ÇEKİRGE – Hayır, hayır. İnanın şu anda hatırlamıyorum ama telefonda yani 

“Nasıl böyle manşet atarsın.” Bu olur hâlâ da olur ya, bir gazete bir manşet… Burada önemli 
olan ne biliyor musunuz? Bakın ben size otuz yıldır bunları yaşamış biri olarak, bir fitnenin 
içinde misiniz? Bütün soru burada. Ben kalbimle diyorum ki: Ben gazetecilikten başka bir şey 
yapmadım. Gördüklerimi de sonuna kadar sorun sizle paylaşmaya hazırım, sorun yani. Ve 
telkine gerek kalmayacak bir durumdur. Zaten her şey o kadar açık ki inanın yani buna. 
Adam zaten, düşünebiliyor musunuz Başbakanın yargı dünyasını çağırmış, iş dünyasını 
çağırmış, sivil toplum kuruluşlarını… Oraya koyuyor Başbakan işte irticai faaliyetler… 
Brifingleri söylüyorum size. Bunun artık telkini diye bir şey kalmamış ki yani. Bakın, ben bir 
şey söyleyeyim mi size? Başından beri aynı şeyi söylüyorum ben otuz yıldır bu işi yapıyorum. 
Çok şükür iki çocuğum var, onların geleceğine yönelik en ufak bir leke taşımıyorum içimde. 
Bakın ancak diyorum ki, ama herkes kendi vicdani hesaplaşmasını yapsın. İnsan hatalar 
yapabilir ama bir fitnenin içinde midir, o ayrı bir şey. Burada da tamamıyla gazetecilik 
saikiyle, haber yapma duygusuyla bunu yaptık. 

BAŞKAN – Tamam. Tekrarlara girmeden mümkün olduğu kadar kısaca çünkü daha 
spesifik sorulara girmeden genel soruları için söz veriyorum. 
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Feyzullah Kıyıklık Bey buyurun lütfen. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) –  Evet, Hoş geldiniz. 
FATİH ÇEKİRGE – Hoş bulduk. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) –  Tabii, 28 Şubat veya 27 Nisan veya 80 Eylül 

sonrası bizim için karanlık bir dünya değil her şeyini çok rahat biliyoruz. Hepimiz de bu 
olayları çok rahat yaşadık. Benim sormak istediğim şu: Şimdi, sizin gazete patronlarınızın 
söylediği bazı şeyler var. Doğru veya yanlış olduğunu bilmeyiz ama bir de yapılan hareketler 
var. Bakın, ben bunun için de bir şey sormak istiyorum: Dinç Bilgin’in bir söyleşide aynen 
söyle bir söz var, diyor ki: “Öyle bir an oldu ki artık ben gazetenin idaresinin tamamen dışına 
çıktım. Bu işi Zafer…” Ve Ankara için de sizin isminizi veriyor. “Bunlar biliyor” diyor. Ben 
buradan hareketle, konuşmanızda dediniz ki: “Herkes bilgilendiriliyor” Yani iş dünyası, medya 
dünyası ve yargı dünyası. O zamanki yazılarınızı da ben sizin hatırlıyorum. Bunların yani 
Genelkurmayın böyle bir bilgilendirilmesinde veya bilgilendirme ihtiyacının duyulmasında bir 
mahzur olup olmadığını hiçbir yazınızda okumadım. Yani görevlerinin  tamamen dışında. 
Buraya bir nokta koyuyoruz. 

Ve sizin gerçekten o dönemde belki haber atlatmak için, şunun için bunun için olabilir 
ama. Neden yani en çok Erol Özkasnak Bey’in veya Çevik Bir’in bu haberleri size aktarması, 
sizin de İstanbul’daki gazetenize veya gazetelere aktarmanız tercih ediliyordu? Sorumun 
birisi bu.  

BAŞKAN – Niye siz? 
FATİH ÇEKİRGE – Buna hemen cevap vereyim mi?  
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hayır, hayır, yok. 
BAŞKAN – Yok, yok devamı… 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Yani, gerçekten insanı şüphelendiriyor, beni niye 

diyorum o konuda hiç bilgilendirip de bunları haber yapın demiyorum. Beni derken o 
dönemde Ankara’da bütün gazetelerin temsilcileri vardı çoğu da hiçbir yere koyulmuyordu 
zaten. İkincisi, artık bütün yargıya da bunlar taşındığı için söylemekte bir mahzur da yok. 36 
tane gazeteci, muhabir veya yazar veya gazetede çalışan insanın mutlaka -bir dönemler 
yazılan kitap gibi- “sakıncalı piyade” olarak kabul edilip, ilk yapılacak harekette 
tutuklanmalarına karar verilmişti, bunlar günlüklerde yayınlandı. 136’ya, 137’ye yakın 
gazeteciden de bu konuda çok iyi imkânlar bulabilecekleri ve bunlardan da bu işin 
hızlandırılması veya makul hâle gelmesi halk tarafından da en azından halkın brife 
edilebilmesi için bunların çok rahat yararlanılabilecek gazeteciler olduğu ve bunların başında 
da siz geliyorsunuz. Bunların hepsi acaba tesadüf mü? İkinci sorum bu. 

FATİH ÇEKİRGE – Bir dakika bunları not alayım, çünkü… Soruları not alayım. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hayır günlüklerden, gazete kupürlerinden, 

şuradan buradan…  
Üçüncüsü de benim en çok dikkatimi çeken olay. O dönemlerde holdinglerin genel 

müdürleri ayrı olmak üzere holdinglerin CEO’ları diyorlar şimdi, işte bu tip insanları ayrı bir 
toplantıda, holding sahipleri ayrı, efendim yargıya ait hakimi savcısı ayrı, medyanın da 
patronları ayrı ve birçok insanlar Ankara’da veya İstanbul’da -onlar bilgilendirme diyorlar, 
bence de aba altından bütün topluma sopa gösterme elde- o günkü fotoğraflara bakıyorum, 
yazılara bakıyorum; siz yine en yakın mesafede insanlarsınız. Sizin gibi üç beş gazeteci var 
ki bunların hepsi malum. Bunun esbabımucibesi ne? Niye diyelim ki Akşam gazetesinden 
falanca değil, Star gazetesinden filanca değil de işte sizin gibi birkaç gazeteci? Bu benim çok 
acayibime gitmişti. Bunları üçüncü soru olarak sormak istiyorum.  
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Dördüncüsü; sizde çok iyi hatırlarsınız, ben gazetelerin hepsinin çıktığı bölgedeydim, 
biliyorsunuz, Bağcılar Belediye Başkanıydım. Hem özel görüşmelerimizde hem de 
gazetesinde de bizzat Oktay Ekşi o dönemde bir yazı yazdı. Çok rahatsız olmuş olacak ki: 
“içimizde maalesef bizi satan kişiler var.”  Ben öbür tarafını söylemiyorum yani içimizde 
dediği: Gazeteci bunlar. Ve ondan sonra da sizin gazetede bunun büyük bir fırtınası oldu. 

FATİH ÇEKİRGE –Yani hangi, Hürriyette mi? 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hürriyette bu çıktı, Sabah gazetesinde fırtınası 

oldu. 
FATİH ÇEKİRGE – Evet 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Bunlar hep tesadüf mü, bu dört olay? 
Teşekkür ederim. 
FATİH ÇEKİRGE – Sayın Kıyıklık, çok teşekkür ederim. 
Bunları soruyorsunuz, ben de sırasıyla cevap vereyim. Birinci sorunuzda diyorsunuz 

ki: “Neden siz bu kadar yakın haber alıyorsunuz?” Ben böyle anlıyorum. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hayır, niye sizin… 
BAŞKAN – “Neden sizi seçtiler?” diyoruz. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Evet. 
FATİH ÇEKİRGE – Evet, neden beni seçtiler? 
Şimdi, eğer o dönemi iyi incelerseniz üç tane büyük gazete var: Milliyet, Sabah ve 

Hürriyet, bunların hepsinde ya birer gün arayla ya aynı gün bu haberler yer almıştır. Bakın, 
ben bunu çok açık yüreklilikle söylüyorum, inceleyin yani bu… 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Sizinle inşallah bir oturduğumuz zaman… 
FATİH ÇEKİRGE – Ben çok sevinirim, ben çünkü inceledim. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – İlk haber hep sizde çıkmıştır. 
FATİH ÇEKİRGE – Hayır, ben haber atladığımı biliyorum. Ben çok ciddi haberler de 

atladım, hatta aramızda -bizim meslekte- tırnak içinde bir laf vardır: Kendi kendime fırça 
yediğimi de hatırlıyorum. Yani bu nasıl bir algı? Onu ben bilemiyorum ama ne yazık ki -işte 
diyorum ya- bazı dedikodu içerikli yazılar böyle bir ambiyans yarattı. Bakın, söylüyorum, 
inceleyelim: Hürriyet, Milliyet, Sabah. Burada çok ciddi bir haber rekabeti var ve bir gün 
ondaysa bir gün onda, bir gün ben atlatmışımdır öbürü gün öbür atlatmıştır yani belki de 
bilmiyorum veren ona göre planlayıp veriyor, ben onu bilmem, benim o bilgim dışında bir şey. 
Ben yalnızca şunu biliyorum: Ben aldığım haberi veriyorum. Ha diyorsunuz ki “Neden Çevik 
Bir, Erol Özkasnak…”. Hayır yalnız bana değil ki, inceleyin, diğer gazetelere bakın. Yalnız 
Sabah gazetesiyle götürülmüş bir şey değil ki bu. “28 Şubat bin yıl sürecek.” Ben şimdi tek 
tek… “Sincan’da tanklar yürüdü.” Bu yalnız Sabah’ta mı çıktı? 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Çok özür diliyorum, burada bir şey söyleyeyim: 
Siz yazı yazıyorsunuz, ertesi gün sizin brifeniz üzerine Genelkurmayın açıklamaları oluyor: 
“medyalılar diz dize” vesaire gibi. Yani böyle bir paslaşma mı var? 

FATİH ÇEKİRGE – Hayır hayır, ben bunu kabul etmiyorum, böyle bir şey yok. Bakın, 
ben açık yüreklilikle söylüyorum: Böyle bir şey yok. Ben yazı yazıyorum da arkadan 
Genelkurmay… Öyle bir şey yok, tam tersine, bakın ne diyorum size: Lütfen bunu -tarihe 
tanıklık ediyoruz- açık açık koyalım. O arada üç büyük gazete var ve rekabet var, her birinde 
haber patlıyor. Ben şimdi onları çıkarabilirim size yani o sıra ben Sabah’tayım, Hürriyet 
patlatıyor.  

BAŞKAN – Bizde var, hepsi var. 
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FATİH ÇEKİRGE – Mutlaka vardır da ama yani ben bu algının yanlış olduğunu 
söylemek istiyorum. Yani “Yalnız Sabah’ta bunlar çıktı.” Böyle bir şey yok, bütün basında var 
bu.  

İki, Dinç Bey böyle bir şey söyledi diyorsunuz, Dinç Bey’in sonradan bir lafı daha 
vardır: “Ben bütün manşetlerin arkasındayım.” diye röportaj vermiştir. 

BAŞKAN – Neyse burada cuma günü soracağız kendisine bu soruları. 
FATİH ÇEKİRGE – Tabii tabii, kendisine sorun. Ha ben şunu söylemeye 

çalışıyorum… 
BAŞKAN – Siz gazetecilik yaptım dediğiniz için, dolayısıyla gazete patronları… 

Sizlerin gazeteciliğiyle ilgili soru sormayacağız elbette ama… 
FATİH ÇEKİRGE – Tabii yani ben, bakın, söylüyorum size: Ya Ankara temsilcisinin 

görevi orada ne oluyorsa -bakın, aynı şeyi tekrar etmek zorunda kalıyorum- onu yansıtmaktır. 
Hatta, bakın, bugün, diyelim ki, şimdi, terör belasıyla uğraşıyoruz ya da efendim, önümüzde 
yerel seçimler var. Ya bu yerel seçimlerde İstanbul Belediye Başkanının kim olacağını ilk 
yazan gazeteci haber atlatmıştır. 

BAŞKAN – Fatih Bey, şimdi, tabii verdiğiniz örneklerle bizim sorduğumuz sorular ve 
işlediğimiz konular arasında çok ciddi bir farklılık var. Ben her şeyden önce, yani bu 
komisyonun, 28 Şubat post-modern darbe döneminde… 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Sorumuza bir tam cevap verirseniz memnun 
oluruz. 

BAŞKAN –…yansıttığı yani basının üstlendiği rolün bir şekilde araştırılması ve bu 
konudaki doğru bilgilere ulaşmak maksadıyla bu soruları soruyoruz. Dolayısıyla gazetecilik 
üzerinden ilkesel olarak verdiğiniz cevaplar bu soruların cevapları olmayabilir ve… 

FATİH ÇEKİRGE – Ama ben çok açık yüreklilikle veriyorum. 
BAŞKAN – Tamam. Eksik kalabilir, dolayısıyla Feyzullah Bey, eksik kalan 

sorularınız, cevaplanmayan sorularınız var mı? 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Bu 136 ve 36 gazeteci… 
FATİH ÇEKİRGE – Şimdi, o 136 gazetecinin içerisinde olmayan yok, biliyor 

musunuz? Yani benim sevgili kardeşim Nuri Elibol da var Erdal Şafak da var, nasıl 
yazdılarsa bunu ben onu da bilmiyorum yani. 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hayır ama o 36 gazeteci o dönemlerde dışarıda 
137 gazeteci… 

FATİH ÇEKİRGE – Büyük bir yanlış. Bakın, söylüyorum hatta bakın, ben size şunu 
söyleyeyim: Benim şimdi… İsim vermeyeceğim ama onların içinde arkadaşlarım var, mağdur 
olanların bir bölümü benim arkadaşımdır. Biz onlar için yapılanların yanlış olduğunu 
doğrudan da söylemişizdir orada. Yani Genelkurmay basına gidip “Ya kardeşim bak, böyle 
bir düzen olmaz yani bu yanlıştır.” diye savunmuşuzdur ve bunlarda tanıklarıdır. 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Brifinglerdeki durumunuzu da sormuştum, evet. 
FATİH ÇEKİRGE – Brifinglerde, işte çağırılıyor, yani herkese verilen brifingler var. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hayır, medyaya bir yerlere  gitmeniz normaldir 

ama bütün brifinglerde… 
FATİH ÇEKİRGE – Hayır, öyle bütün brifinglerde bir şey yok, yalnızca söylüyorum, 

bakın, açıklıyorum: Şimdi, Genelkurmay Genel Sekreterliği var, buraya her gazeteci gidiyor. 
Ben nasıl MİT müsteşarına gidiyorsam o dönem, bugün eğer Emre Taner’le ilgili veya  
Şenkal Atasagun’la ilgili veya Yargıtay o dönemdeki başkanıyla ilgili nasıl gidip öğreniyorsam 
bu da aynı bir şeydi yani hiç öyle gidiyim de ben… 
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FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Oktay Ekşi Bey’in bu yazısından sonraki 
Sabah’taki bu şey niye olmuştu. Çok büyük, iki gün üç gün devam etti oradaki karşılıklı 
suçlamalar, yani siz niye üzerinize almadınız? Onu anlayamamıştım da. 

FATİH ÇEKİRGE – Ben o polemiğin hiç içinde olmadım, onunla ilgili ne tek bir yazım 
vardır ne de bir televizyonda konuşmam vardır. O polemiğin içinde hiç olmadım. Yani Oktay 
Bey ne yazdı bilmiyorum ama… 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – İçimizde maalesef… 
FATİH ÇEKİRGE – Ama o Hürriyet’tir herhâlde, biz Sabah… 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hürriyet de yazdı, bunun yansıması Sabah’tan 

çıktı diyorum, Sabah’taki bütün yazarlar olarak niye bunun çok yanlış bir şey olduğunu ve 
burada iftira edildiğini, kendilerinin bu işlerle içli dışlı olmadığını niye… Mesela burada birisi 
dese ki: “Hırsız var içimizde.” dese, ben hiç rahatsız olmam. 

FATİH ÇEKİRGE – Ben böyle bir şey… 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – “Katil var.” dese, gene aynı şekilde rahatsız 

olmam. 
FATİH ÇEKİRGE – Hayır, ben böyle bir rahatsızlık… 
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Burada basın özgürlüğünü sorguluyorsunuz gibi geldi bana 

ya. Basın özgürlüğünü sorgulamak gibi bir hakkınız olduğunu düşünmüyorum. 
YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Şimdi, arkadaşlar, burası normal, şu anda Darbeleri 

Araştırma Komisyonu… 
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Araştırıyoruz, ne yapıyoruz? 
YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Bu işi… Sayın vekilim. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Ama yani siz buna müdahale ederseniz şık bir davranış 

olur mu?  
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. 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) –  Sayın vekilim, söz alıp fikrinizi söyleyebilirsiniz ama 
böyle müdahale yaparak… Böyle bir tür şeyimiz yok bizim. Biz burada sorgulama görevi 
yapmıyoruz, biz burada yargılama görev yapmıyoruz. Biz karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunuyoruz, gelecek nesillere geçmişte yaşadığımız bir dönemin… 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hayır, ben çok samimi olarak soruyorum. 
FATİH ÇEKİRGE – Ben de inanın çok samimi cevap veriyorum. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hayır, siz rahatsız olmuyorsunuz da arkadaş niye 

rahatsız oluyor? 
FATİH ÇEKİRGE – Bakın,  Sayın Başkan, ben ne dedim başta? Büyük bir iyi niyetle 

cevap vereceğim. O dediğiniz konuyla ilgili, ben ne bir polemiğin içine girdim… Ben 
hatırlamıyorum bile Oktay Ekşi’nin… 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Sabah gazetesinde çok bunun üzerinde yazılar… 
FATİH ÇEKİRGE – Hayır, ben, ama bakın, bir şey söylecektim. 
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Söylemek istemiyorsunuz, yani… 
FATİH ÇEKİRGE – Bilmiyorum yani neyse bana somut, söyleyin, söyleyeyim ama 

ben bilmiyorum yani. O nedir o? Gerçekten bilmiyorum söyleyin… 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – İçimizde hain maalesef… O zaman, 

zannediyorum, yine Basın Konseyi Başkanıydı Oktay Ekşi Bey. 
FATİH ÇEKİRGE – Evet. 
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FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Bir yazı yazdı, zehir zemberek de bir yazı. 
Yazısında dedi ki: “Maalesef içimizde bu haberlerle ilgili, karşılıklı brife etmekle ilgili hainler” 
sözcüğünü kullanmıştı, zannediyorum, “var” diye. Ondan sonra… 

FATİH ÇEKİRGE – Oktay Bey’i dinleyecek misiniz? 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Dinleyeceğiz. 
FATİH ÇEKİRGE – Ona sorun, yani ben hakikaten bilmiyorum, yani bilsem söylerim. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hayır, onun yansıması Sabah’ta çok berbat oldu. 

Onun için söylüyorum: “Sabah’ta nasıl böyle şeyler söylenir? Bütün gazeteciler şöyledir.” 
falan filan diye savunmaya geçmişti, niye savunmaya geçti? 

FATİH ÇEKİRGE – Ben Sabah gazetesinin yayın yönetmeni değilim, patronu 
değilim, Ankara temsilcisiyim, İstanbul’da olan bir olayı hakikaten bilsem anlatayım size yani 
söyleyeyim size o konuyu. 

BAŞKAN – Tamam.  
Şimdi biraz dozajı düşürmek ve… 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Teşekkür ederim. 
FATİH ÇEKİRGE – Estağfurullah, ben teşekkür ederim. 
BAŞKAN –…mümkün olduğu kadar, dediğim gibi hem karşılıklı hem de… Biz 

sorularımızı soruyoruz, siz sorularınızı açık yüreklilikle cevaplandırıyorsunuz. 
FATİH ÇEKİRGE – Tabii. 
BAŞKAN – Cevaplandırmak istemediğiniz sorular da olabilir, istediğiniz şekilde de 

cevaplandırabilirsiniz ama “Bunların her biri komisyon üyelerimizi tatmin ediyor mu etmiyor 
mu?” sorusunu biz raporumuza yansıtacağız, dolayısıyla daha net sorular sorup net cevaplar 
alabilirsek bu hepimiz için daha sağlıklı bir sonuç doğurur diye düşünüyorum.  

Süreyya Sırrı Önder’e söz veriyorum. 
FATİH ÇEKİRGE – Buyurun. 
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hoş geldiniz Fatih Bey. 
FATİH ÇEKİRGE – Hoş bulduk. 
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Üçte bir randevum vardı, soruyu sordu 

cevabını dinlemeden gitti demeyin. Bunun için sizden ve sayın komisyon üyelerinden, önce 
özür dileyerek sorumu sormak istiyorum.  

3’e kadar dinleyeceğim, sanırım şey olur. 
Şimdi, Fatih Bey, bu komisyonun kuruluş amacı bir soruşturma değil. Böyle bir gücü 

ve yetkisi, ruhsatı yok bu komisyonun. Bir araştırma ve fakat bundan şöyle bir murat hasıl 
olmasını bekliyoruz: Darbe karşıtlığının ve demokrasiden yana tavır almanın bilincini 
oluşturmaya, bir katkı sunmaya çalışıyor bu komisyon. Bu katkıyı bu komisyonun görev 
süresinin bitiminde yapacağı raporla, önerilerle falan yapacak. Bunun da, malum, bir sürü 
ayağı var, medya da bunlardan birisi. 

Şimdi, ben yazılarınızı izleyen… Biraz da ölçülü konuşmak zorunda hissediyorum, 
çünkü daha önce polemik yapmış iki gazeteci olarak konuşmak da zor… 

BAŞKAN – Ya, Sırrı Bey, yani çok zor olacağını söylemekle birlikte olabildiği kadar 
objektif ve bir milletvekili sıfatıyla size soru sormaya gayret edeceğini söyledi. 

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Eyvallah, teşekkür ederim, sağ olun. 
FATİH ÇEKİRGE – Biliyorum. 
BAŞKAN – Evet. 
FATİH ÇEKİRGE – Sırrı Bey’le aramızda şöyle bir şey olmuştu… 
BAŞKAN – Hayır, hiç anlatmayın, önceden yaşadıklarınızı bir kenara bırakarak 

sorusunu soruyor. 
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SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Şimdi, yazınızı genel anlamda iki döneme 
ayırmak mümkün, bu tasnifi de ben kendi kriterlerim ya da paşa gönlüm açısından 
yapmıyorum, sizin kendinizi tarif edişiniz üzerinden yapıyorum.  

Son dönemde bir özeleştiri tutumu gözleniyor yazılarınızda. Kürt meselesinde böyle, 
din-vicdan hürriyeti bahsinde böyle. İnsanın aklına da şöyle bir şey geliyor: Demek ki bundan 
önceki tutuma dair kendinizden hoşnut olmadığınız bir alan var geride. Naçizane önerim ve 
sorum şu: Böyle, bu tür spesifik alanlar yerine siz kendinize baktığınızda -ki bu soruyu sizin 
tutumunuzdan cesaret alarak soruyorum- böyle bir özeleştiri ya da kendinize karşı eleştirel 
ve hatta özür dileyen yazılar yazma gereği hissettiğinize göre bizi belki şu açıdan 
bilgilendirirseniz bu komisyonun tam yapmak istediği şeye hizmet etmiş olur: Ne idi o zaman 
yanlış olan, ne idi o zaman manipülatif olan? Bilerek, bilmeyerek. Demokrasi dışı kanallara 
sürükleyen sistem nasıl çalışıyordu? Belki bundan sonrası için hem meslektaşlarınıza hem 
bu ülkenin bütün yurttaşlarına bu anlamda bir katkınız olabilir. Bunu kendi yazılarınızda 
zaman zaman yaptığınız için benim ricam: Bu konudaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşmanız. 

FATİH ÇEKİRGE – Çok teşekkür ediyorum. 
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Rica ederim. 
FATİH ÇEKİRGE – Ben, zaman zaman verdiğim demeçlerde -dediğiniz gibi- 

yazdığım yazılarda… İnsan tabii şunu soruyor: Yani diyebilirdiniz ki: “Ya, ben bu haberi 
yapmıyorum, haberi atlıyorum kardeşim.”. Göze alabilirsiniz bunu. Ben bunu bazı gazeteci 
arkadaşlarımla konuşuyorum ve dikkat ederseniz “Ahlaki ve vicdani hesaplaşmalarımı 
yaptım ben kendi içimde.” diyorum. Yani onun altını çiziyorum mesleki olarak. 

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – İşte o süreci… Biz bilgilenirsek… 
FATİH ÇEKİRGE – İşte ama… Mesela ben size bir şey söyleyeyim: Ben hâlâ 

kendime soruyorum: “Niye arkadaş, Leyla Zana’yı ve arkadaşlarını meclisten gönderirken 
ben niye?” Ve hâlâ kendi içimde bunu söylüyorum biliyor musunuz? Niye ben karşı çıkmadım 
ya? Neden karşı çıkmadım? Bunu ben açık açık her yerde de söylüyorum. Benzeri, birçok 
böyle şeyler. 

BAŞKAN – Veya Merve Kavakçı. 
FATİH ÇEKİRGE – Veya Merve Kavakçı, onu da söylüyorum, evet. Neden Merve 

Kavakçı’ya bu yapıldığında? Ama bakın, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar: Biz de… Bir 
meslek ya, bir gazetecilik yapıyoruz ve o sırada o ambiyansın içerisinde yalnızca haberi 
geçiyorsunuz, gidiyor yani. Hiç şöyle bir çıkıp: “Ya, bir dakika kardeşim, ne oluyor burada?” 
deme şeyi içerisinde… Döngü içerisinde öyle bir şeyiniz olmuyor, öyle bir atmosfer var çünkü 
etrafta ve ben bugün o günlerden aldığım derslerle genç arkadaşlarıma: “Ya, her şey haber 
değil, her şey bir şey bildirmekten ibaret değil; bir adım geri çekilin de bir bakın.” Çünkü o 
zaman biz genciz ve hırslıyız, haber atlatıp yükselmek istiyoruz yani. Ya, bunu bütün 
samimiyetimle söylüyorum size. 

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bu, sizi normal olmayan, o hayatın ya da 
gazeteciliğin olağan saymadığı ilişkilerin içerisine soktu mu mesela? 

FATİH ÇEKİRGE – Hayır, bakın, söylüyorum, size öyle bir şey olursa söyleyeceğim, 
yani ben MİT müsteşarından da haber alırım, oradan da. O sırada askerler çok önde ve 
sürekli… Yani baktığınız zaman, zaten adam Millî Güvenlik Kurulunda onu yapıyor, gidiyor, 
Başbakanın önüne rakı koyuyor filan yani. Biz bunları yaşıyoruz. Mesela o sırada Hasan 
Hüseyin Ceylan; çok yakındayız, her şeyi biliyoruz, konuşuyoruz. Bakın, tekrar söylüyorum: 
Hiçbir şekilde: “Oturalım da arka tarafta bir askerle… Ha onun bileğini bükeceğiz beraber.”. 
Böyle bir şeyimiz olmadı, yok yani, benim yok. Ha ama şu var: Öyle bir ambiyans oluşturuldu 
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ki, yargı dünyası: Çıtı çıkmıyor, niye bir tane savcı “Hop, bir dakika.” demedi yani? Savcı yok 
muydu  o zaman yani bu Cumhuriyetin savcısı yok muydu, hakimi yok muydu? 

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Brifing alıyorlardı.  
FATİH ÇEKİRGE – Brifing alıyorlardı o zaman. 
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Diyenler de bedel ödediler. 
FATİH ÇEKİRGE – Diyenler de bedel ödedi, evet. 27 Nisan bildirisinde, siyasi irade 

“Hop, bir dakika kardeşim” dedi. Biz de onu yazdık yani. Benim elimde silah yok, bir şey yok, 
ne yapacağım yani ben? İktidar yok, güç yok. Benim tek yaptığım şey… Haber yapıyorum 
yani. Ha, desem ki… Bakın, ben size okusam şimdi, 12 Eylül’den sonra yazılmış yazılara 
lütfen bakın. Ben size buradan iki-üç tane örnek vereyim, şok geçirirsiniz yani. Adam resmen 
Kenan Evren’i övüyor ya.  

MEHMET ŞEKER (Gaziantep) – Çok var o. 
FATİH ÇEKİRGE – Ama yani rica ediyorum. Şimdi, bunu… Bakın yani böyle bir şey 

olur mu? Bakın, bakın… 
BAŞKAN – Şimdi, Fatih Bey, isterseniz o bölümlere girmeyin. 
FATİH ÇEKİRGE – Hayır, medyanın bağlantısı açısından Nimet Hanım. Medya… 

Bakın, şimdi, Sırrı Bey sordu, ben geliyorum bir noktaya. 
BAŞKAN – Şimdi, medyanın… Ben de açayım, ondan sonra devam edin. Yani 1960 

darbesinden sonra da 71 muhtırasından sonra da… Yani askerin, darbe dönemlerine ilişkin 
olarak oluşturmak istediği toplumsal psikolojisinin, kendi yanında inşa etmek üzerine 
kurguladığı en önemli mekanizma medyadır, bu tartışılmaz. 

FATİH ÇEKİRGE – Evet, tabii ki. 
BAŞKAN – Türkiye’nin geçmişinde bu var.  
Siz şimdi, 80 ihtilalinden örnek vereceksiniz. Evet, Kenan Evren şunu söylemiştir: 

“Basın her zaman bizim yanımızdaydı.” diye bir cümle de kullanmıştır. 28 Şubat, post 
modern darbe dönemi de böyle bir dönemdir. Medya, darbe zihniyetinin post modern darbe 
dizaynını planlayanların yanında konuşlanmıştır ve böyle yayınlar yapılmıştır. Dolayısıyla, 
meselenin bize göre haber atlatmak, haber vermek boyutundan daha ötesi olduğunu 
düşündüren arşivler ve kaynaklar var, değerlendirmeler de var. Nitekim, o dönemde, 
siyasilere uygulanan baskılar, siyasiler üzerinde açılan davalar, davalara delil gösterilen 
bütün kaynaklar medyanın haberlerinden oluşuyordu. Bu haberler de yine, sizlere haber 
atlatmak veya kurduğunuz ikili ilişkiler, sizler yoluyla oluşturulmuş haberlerdi.  

Şimdi, biz bir dönemi sorguluyoruz, araştırıyoruz ama soruşturma yapmıyoruz, 
yargılama yapmıyoruz, bir değerlendirme yapıyoruz. Dolayısıyla, milletvekillerimiz de 
değerlendirmelerin içine katarak yapacak. Doğrusunu isterseniz… 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Fotoğraf çekiyoruz yani. 
BAŞKAN – Evet, biz bir fotokopi çekiyoruz. 
FATİH ÇEKİRGE – Benim buna bir itirazım yok, çok daha hoşuma gidiyor bu. 
BAŞKAN – Medya o dönem, iktidarın siyasetten tasfiyesi için bir rol üstlendi ve bu 

rolü de çeşitli kaynaklar kanalıyla… Bu sadece haber vermek değil. O dönemde buna karşı 
çıkan gazeteciler de vardı, onlar da gazeteciydi. Dün de bazılarını burada dinledik. 
Dolayısıyla hangi dönemde neye karşı tutum aldığınız sizin bu meseleler karşısındaki 
duruşunuzu da ortaya koyan durumlardır. Bütün bu söylediklerim genel bir değerlendirmedir, 
şahsınızı hedef almıyor. 

Mehmet Şeker Bey, Gaziantep milletvekili, söz sizin. 
MEHMET ŞEKER (Gaziantep) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Öncelikle hoş geldiniz Sayın Çekirge. 
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FATİH ÇEKİRGE – Hoş bulduk.  
MEHMET ŞEKER (Gaziantep) – Tabii, ben geçmişe giderek bir değerlendirme 

yapmak istiyorum. Siz basının içinde yıllarca emek vermiş insanlarsınız ama Türkiye’de ben 
basın özgürlüğü olduğuna inanmıyorum. Dün yoktu, yani bundan 50 sene önce de yoktu 60 
sene önce de yoktu bugün de yok. Hatta… Tabii okuyoruz bunları, okuduğumuz için elimizde 
bir belgemiz, bilgimiz yok.  

Basın sahipleri, televizyon medyasının sahipleri başka işlerle iştigal ediyorlar. Batılı 
ve gelişmiş ülkelerde bunlar yapılmıyor. Ticaretle uğraştığınız zaman siyasetle de uğraşmak 
zorunda kalıyorsunuz. Hem ticaret hem siyasetle uğraşınca, bazen de basında bazı yanlış 
şeyler olabiliyor, olma şansı da yüksek oluyor. 

Şimdi, dün de -dediğim gibi- basın özgürlüğü yoktu, bugün de yok; dün de akredite 
gazeteciler, gazeteler vardı, bugün de olanlar da var olmayanlar da var; aynen devam ediyor; 
çok büyük bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. Ama çok ilginç şeyler söylediniz aslında 
yani ben bazı sorularımı soracağım ama ondan önce de o tespiti yapmak istiyorum.  

Siz o günün şartlarını Ankara’da bir gazeteci olarak görüyorsunuz, sıkıntılar var, 
brifingler yapılıyor. Kimine göre post-modern darbe kimine göre… Sorduğumuz, burada 
görüştüğümüz insanlar: “Hayır kardeşim, biz kanunun gereğini yaptık.” dediler. Sayın 
Cumhurbaşkanı: “Hayır, bu darbe marbe değil.”, Demirel: “Biz gereğini yaptık, o gün darbeyi 
önledik.” demişti hatta. İsmini ne koyarsak koyalım Sayın Erbakan’ın etrafındaki 
danışmanlar, siyasiler hiç mi bir şey görmediler? Yani bunu basın yazıyor, bir ay önceden 
mektuplar gidip geliyor, ikili görüşmeler oluyor, siyasiler bunları dillendiriyor, Ankara’nın 
değişik yerlerinde konuşuluyor, gazetelerde yazılıyor, brifingler veriliyor ama ilginç bir şey: Ya 
görmek istemiyor ya görmemek için bir gayret sarf ediyor yahut da gerçekten ortada başka 
şeyler var; bunları öğrenmek istiyorum. Aslında güzel bir noktaya değindiniz o konuda, onu 
açmanızı istiyorum.  

Bir de, sizden, 90’lı yıllarda, çok ciddi şekilde, Türkiye’de… İşte o, biraz önce “DEP 
milletvekilleri parlamentodan tekme tokat götürülürken müdahil olmadık.” dediniz, o müdahil 
olmadığınız olayların içinde faili meçhul cinayetler de var, onların da üstüne gitmediniz. 
Türkiye’de çok ciddi faili meçhul cinayetler işlendi, Sakarya’da, Ankara’nın göbeğinde çok 
ciddi faili meçhul cinayetler işlendi ama hiçbirisi o günkü gazeteleri taradığımızda… İşte bir 
tek Cumhuriyet çok ciddi şekilde üstüne gitmiş, onun dışında birkaç yazı yazılmış, olay 
yazılmış sadece, hiç yorumlanmamış, çok da üzerine gidilmemiş. Onların üstüne niçin 
gitmediniz? Merak ettiğim… Ama yoksa şunu hiç merak etmiyorum: Diyorlar ki: “Fatih 
çekirge; o dönemdeki Genelkurmayla ilişkileri iyiydi, oradan aldığı bilgileri yazıyordu.”, bu her 
dönem var, bu dönemde olacak, yarın da olacak, ondan sonra da olacak. Önemli olan aldığı 
bilgileri manipüle ederek, toplumu yanıltarak değil de doğru bilgileri vermek olduktan sonra 
kiminle konuştuğu bizim açımızdan çok önemli değil. Kendi mesleğini yapıyor, işini yapıyor, 
orada sıkıntımız yok ama sanki bazı şeyler bilinçli olarak görmezlikten geliniyor. O, biraz 
önce bahsettiğiniz şekilde, 12 Eylül olduktan sonra Kenan Evren’in kapısına yığılıp -4500 
kişi, sayı, unutmuyorsam- “Bizi Danışma Meclisi üyesi yapın.” diyen insanlar maalesef, şimdi, 
demokrasi avaresi kesildi, Kenan Evren’i yargılıyorlar, yani bu da işin bir başka tarafı. O 
açıdan, o yazmadıklarınızla ilgili merak ediyorum, bir.  

Bir de o, özellikle Erbakan niye görmek istemiyordu? Tansu Çiller’in haberi var, dün, 
biliyorsunuz, ifade verdi, söyledi: “Bu generalleri görevden alalım dedim ama Erbakan Hoca 
almadı” dedi. Şimdi, hep biz topu ölene atıyoruz, taca. 

FATİH ÇEKİRGE – Evet. 
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MEHMET ŞEKER (Gaziantep) – Topu atıyoruz, ne olduğu belli değil, ne oldu o 
dönemde?  

FATİH ÇEKİRGE – Ya, bir şey söyleyeyim mi? Çok teşekkür ediyorum, gerçekten, 
bu şekilde sormanıza. Şimdi, mesela o dönem, gerek Tansu Hanım’a gerek dönemin 
Cumhurbaşkanı Süleyman Bey’e ve Erbakan Hoca’ya defalarca sorduk ve ben çok yakın 
görüşüyordum yani arşivlere bakarsanız yazdığımız yazılardan, gittiğimiz gezilerden ve o 
dönemde -isim sayabilirim- birçok yakın dostumuz vardı ve onlara da soruyorduk: “Yahu ne 
oluyor?”. Yani şöyle deniyordu: “Erbakan Hoca Milli Güvenlik Kurulundaki şeyleri Bakanlar 
Kuruluna yansıtmıyor.” diye bir laf vardı o zaman. Yani Milli Güvenlik Kurulunda birtakım 
şeyler oluyor, onlar Bakanlar Kuruna yansımıyor. Biz de Hoca’ya soruyorduk: “Ya, Hocam, 
kriz var.”. “Siz uyduruyorsunuz.” diyordu yani “Bu, bir kısım medyanın uydurması.” diyordu o 
dönem, hatırlayacaksınız yani öyle laflar vardı.  

O tarihlerde, sanıyorum Nijerya gezisinde ya da Libya gezisinde -çok geçti üzerinden 
hatırlayamıyorum ama- bunu… Sedat Ergin de vardı galiba, Fikret var mıydı? Bilmiyorum 
ama Fikret’in mesela sıkı bir mülakatı çıkmıştı. Önce bir manşet oldu, yine askerden bir şey 
geldi. Arkadan -tam hatırlamıyorum- bir cevap geldi. Yine üst düzey ama hükûmetten bir 
yetkili. O zaman bir dalgalanma olmuştu, ben hatırlıyorum. Yani bu: “ne oluyor orada”. Milli 
Güvenlik Komisyonu ortada ama Hoca hiç üstünden gelmiyordu bunun ve bu böyle oldukça -
bakın ben size söyleyeyim- o zamanki siyasi irade bu işte gerçekten dikilseydi yani bu 
tiyatroyu ortaya koysaydı, bir şey yokmuş gibi davranacağına… 

BAŞKAN – Belki size söylediklerini siyasilere söylemiyorlardı. 
FATİH ÇEKİRGE – Bilmiyorum, yani Nimet Hanım, gerçekten bilmiyorum ama benim 

görüşüm şu: O zaman Erbakan Hoca çıkıp “Sen ne diyorsun kardeşim.” deseydi bence çok 
farklı olabilirdi o süreç ve ben size bütün samimiyetimle söylüyorum: Eğer öyle bir durum 
olsaydı, o zaman daha turnusol kağıdı olurdu, o zaman görürdük kim nerede yer alıyor? O 
zaman bir şey söyleyeceksiniz çünkü. Yani, dolayısıyla medya nedir, bizim elimizde kalem 
var, başka ne yapabilirsiniz?  

 Erbakan Hoca, samimi söylüyorum, eğer bunu yapsaydı 27 Nisanda olduğu gibi… 
bunları biz defalarca da konuştuk yani ben size söyleyeyim. Recai Kutan da biliyor, herkes 
biliyor yani bunları konuştuk. Dikilseydi farklı olacaktı, dikilmedi. 

Şimdi, iki, bakın, o tarihte ben hatırlıyorum, 97’nin Eylül’ü olabilir, bir dizi yazı 
başlattık biz, dizi yazı Bakanlar Kurulunun zabıtlarıydı. Eylül 97, Sabah gazetesi, ben de 
şöyle bir yazı yazmışım; “Halkın haber alma hakkı için kim ne yapıyor, kapalı kapılar 
ardında?” Bunun ortaya çıkması için sevgili arkadaşım Şamil Tayyar bu yazı dizisini hazırladı 
ve “Haber alma hakkı ve demokrasinin üstünlüğü” benim yazım bu. Uzun bir yazı dizisidir, 
Bakanlar Kurulunda neler oluyor? Tartışmalar… O tartışmalardan biz anlıyoruz ki, o 
görüşmelerden anlıyoruz ki, rahmetli Hoca geçiştiriyor yani “Geçer bu” diyor ama geçmedi 
işte. Benim buradaki en önemli o döneme yönelik tespitim ve bunu samimiyetle söylüyorum, 
eğer siyasi irade 27 Nisan’da bugün yapılanı o zaman yapsaydı, bugün yapılan bu 
sorgulamalar, olmazdı. Bu benim tespitim. 

BAŞKAN – Ben de küçük bir yorumla sözü İdris Şahin Bey’e vereceğim, o gün bir 
darbe olsaydı o darbeyi alkışlayan bir medya olacaktı, o günün medyası onu da alkışlayan 
askerin… 

FATİH ÇEKİRGE – Nimet Hanım, kim alkışlamıyor ki Allah’ınızı severseniz bana 
söyleyin? Adam eline silah almış, gelmiş. 

BAŞKAN -  Hangi sorunuza cevap alamadınız? 
Buyurun. 
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MEHMET ŞEKER (Gaziantep) – Şeyleri sormuştum özellikle, bu “faili meçhul” 
cinayetlerde hiç sesinizi çıkartmadınız yani o zaman özellikle o Sakarya üçgenindeki işlenen 
cinayetlerde, Susurluk olayında yani gerçekten o zamanki basın aslında suçlanacaksa 
bunlarla suçlanmalı, hiç birine sesini çıkarmadı. 

BAŞKAN -  Fatih Bey, kısa kısa ve çok uzun yorumlara girmeden cevaplarınızı 
alalım. Sorular var. 

FATİH ÇEKİRGE –Peki, ben, sizin bu sözünüze katılıyorum. Bakın, söylüyorum; 
Leyla Zana ve arkadaşlarına tepki göstermediysek, faili meçhullerde bunu yapmadıysak, 
Merve Kavakçı’da bunu yapmadıysak bunlar benim geçmişe doğru kendi içimde vicdanımda 
hesaplaştığım kendi, mahkememde, kendimle ilgili karar verdiğim konulardan bir tanesidir, 
sizin söylediğiniz bu Susurluk ve çok önemlidir. Bence hepsinden önemlidir, katılıyorum yani. 

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Evet, Sayın Çekirge, ben de hoş geldiniz diyorum. 
 Öncelikle biraz önce yapmış olduğunuz bir tespite katılmadığımı ifade etmekle söze 

başlamak istiyorum. Zira o günün şartlarını değerlendirirken, 80’le, 27 Mayıs’la, 28 Şubatı 
kıyas etmek gerçek anlamda bir haksızlık olur. Çünkü hem 60’da hem 80’de fiilî bir darbe 
gerçekleşmiş, darbenin sonrasında herkes bir şekliyle masanın etrafından uzaklaştırılmış, o 
süreç içerisinde de basın övgüler yağdırmış. Bakarsanız zaten 60 sonrasında ve 80 
sonrasında bütün kalemler sanki bir tek merkezden yönetiliyormuş gibi darbelerin haklılığı 
noktasında da yorumlar yapmışlar. Oysa 28 Şubat böyle bir hadise değil, 28 Şubat’ın 
başlangıcı, gerçekleşmesi ve sonrası bu milletin bütün iliklerine kadar sinecek, psikolojik bir 
travmaya dönüşmüş ve evveliyatı çok önceden başlamış, adım adım gelmiş 28 Şubat 
kararları yayınlandıktan sonra da neticeleri ortaya çıkmaya başlamış. Özellikle demin bir 
duruşla alakalı bir ifadeniz vardı. 

Şimdi, önümdeki gazete manşetleri, 19 Nisan 97’de “Paşa’nın öfkesi diyorsunuz.” 
Manşet bu Sabah’ta, Erzurum Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özbek’in… 

FATİH ÇEKİRGE – Kim yazmış? 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Gazetenin manşeti… Ben şimdi onu da açıklayacağım. 

Yine 23 Nisan 97’de “Paşa’nın öfkesi bir boşalmadır.” Bunu söyleyen bir Cumhurbaşkanı, 
Demirel’in açıklaması ve yine 21 Nisan 97’de “Komutanlardan Paşa’ya destek.” Duruş 
bekliyoruz ya siyasi otoriteden veya siyasi iradeden, yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı 
diyor ki: “Paşa’nın öfkesi bir boşalmadır.” O günün kuvvet komutanları da Erzurum’daki bir 
Paşa’ya bu ülkenin Başbakanına yapmış olduğu hakaret sonrasında “Komutanlardan destek” 
ve bunların hepsi de gazetelerde direkt manşet.  Bugünü yaşıyoruz, bugün bunların hiçbirisi 
gazetelerde yer alması söz konusu değil ve olmuyor da. Bu ülkenin demokraside geldiği bir 
noktayı gösteriyor.  

Şimdi, siz, özellikle demin ifade ettiniz, sabahleyin Cengiz Bey Amerika’ya gitmiş 
yoksa sabahtan konuğumuz olacaktı. Cengiz Çandar Bey’in Neşe Düzel’le yapmış olduğu bir 
konuşma var ve orada özellikle kendisine soruyorlar diyorlar ki: “Ya bu haberler nereden 
geliyor?” Kendilerinin sıkıntılı sürecinde. Der ki: “Bu haberler gelirken Ankara bürosundan 
Fatih Çekirge üzerinden geliyordu” birincisi bu. “Bazen de istisnai olarak Genelkurmay bizzat, 
bunu, arardı, gazeteye bu yazılarını gönderirdi ve bu şekilde biz bunları temin ederdik” diyor. 
Buradan şu çıkıyor; gerçekten o günün Ankara temsilcileri bire bir Genelkurmayla çok içli 
dışlı ve sıkı fıkılar ve hadiseleri de…  

BAŞKAN -  Genel olarak değil, bazı isimler daha öne çıkarak. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Yani, burada da özellikle sizin isminize atıf yaparak “Fatih 

Çekirge üzerinden geliyor” demesi sizin o günün şartlarına, bana göre… 
BAŞKAN -  Daha fazla hâkim olduğunuzu söylüyor. 
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İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Başkan farklı düşünebilir ama orada Genelkurmayda bir 
hâkimiyet kurduğunuzu da aşağı yukarı göstermekte.  Gazetecinin görevi haber atlatmamak 
olduğunu özellikle söylediniz. Burada, değişik kesimleri dinledik biz. Karadayı Paşa’yı da 
dinledik ve Sincan’da tanklar yürürken o hadise de, mesela bir günün öncesinde veyahut da 
sizden daha önce Hürriyet bunu haber yaptı. Hemen, akabinde de Sabah’ta tekrar tankların 
farklı şekilde resimleri çekildi. Burada acaba sizin bu haber atlatmamak ilkesinden hareketle 
daha sonradan bu görüntüleri almanızda herhangi birisiyle bir irtibata geçtiniz mi? Çünkü 
aynı fotoğraflar değil, birinci sorum bu. 

İkincisi… 
BAŞKAN -  Açmak bağlamında söyleyelim yani aslında tanklar Sincan’dan geçerken 

o fotoğrafı sizin gazetenizin çekme imkânı olmadığını, sizin için özellikle tankların tekrar 
Sincan’dan geçirildiği söylendi. 

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Evet, yani bu sorunun bir cevabını istiyoruz.  
FATİH ÇEKİRGE – Bu sizin gazete derken hangi gazeteyi kastediyorsunuz? 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Sabah gazetesini… 
BAŞKAN -  Sabah gazetesinde, temsilci olduğunuz dönemde.  O fotoğrafların… 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) –İkincisi, yine, Tansu Çiller Hanımefendi’yle 23 Şubatta bir 

kahvaltıda toplantı yapıyorsunuz ve “Asker, Çiller’i seviyor” adlı bir yazınız var ve 65 gün 
sonra yayınlıyorsunuz. Genelkurmayın bu yazı üzerine yaptığı açıklamada da, “TSK’nın 
siyasi tartışma ve iktidar hırslarına alet edilmesi gayreti üzüntü ile karşılanmaktadır” 
açıklaması söz konusu. Konuşmanın üzerine, bu kadar zaman geçtikten sonra altmış beş 
gün gibi bir süre sonra bunu yayınlamanızdaki amacınız neydi?  

Bir de yine Ankara’daki ilişkilerinizin çok güçlü olması sebebiyle, özellikle bu ülkede 
bir daha darbe olmaması adına bir kısım kurumlarla, gazetecilik mesleğini yapanların fiilî 
irtibatı olduğuna dair bize gelen bir kısım belgeler var, bir kısım duyumlar var. Bu konuda 
bize yardımcı olmanızı istiyorum. Batı Çalışma Grubu denen ve aslında illegal muamele 
görmesi gereken yapıda medyadan insanlar var mı? Net cevap istiyoruz. Yine Andıç’da 
“Operasyon bize yakın gazeteciler aracılığıyla yürürlüğe sokulacak” deniliyor. Bu gazeteciler 
kim, bunu biliyor musunuz? Yine o zaman darbe örgütlenmesinin belli kademeleri ortaya 
çıkar.  

Üç: Millî Güvenlik Akademisinde ders alan ve ders veren gazeteciler kimler?  Yine, 
MGK’nın, Toplumla İlişkiler diye bir dairesi var, orada da gazetecilerin olduğu söyleniyor, bu 
isimlerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Toplumla İlişkiler Dairesi, psikolojik harbi nasıl 
yürüttü? Bu konuyla alakalı bir bilginiz var mı? Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN -  Soruları not almadınız ama inşallah… 
FATİH ÇEKİRGE – Yok, not aldım. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – İsterseniz tekrarlayım soruları. 
FATİH ÇEKİRGE – Sırayla ben… Önce tanklar meselesi. Şimdi, bu tanklarla ilgili, 

Sincan’da tanklar yürüdü. O günkü tesadüf bu… Ben de merak ettim hakikaten, geriye 
dönüp bakıyoruz yani. Daha doğrusu bizim Sedat biraz iyi şey yapar. Baktık, Hürriyet’teki 
haber şöyle: “Sincan’da tanklar yürüdü.” Ertesi gün yani aynı gün Sabah’ta da var, Hürriyet’te 
de var, aynı gün, 4’ü veya 5’i. Bakarsanız orada da resmin altında şunu yazıyor, diyor ki: “İki 
tank bozulduğu için meydanda kaldı.” Yani, tanklar meydanda kalmış, önüne giden, gidip 
çekiyor zaten. Ya bozuldu ya bozdular yani fotoğraftan kaçmasın diye. Bu, Hürriyet’in ertesi 
günkü 1’inci sayfasının fotoğraf alt yazısıdır. Yani, hay Allah tankı kaçırdım bir daha geçirin 
diye bir şey yok, zaten bozuk bırakmışlar. Yani kaçmasın diye. Dolayısıyla, o bir şehir 
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efsanesi, bu hep söylendi çok teşekkür ediyorum sorduğunuz için -kayda geçmesini 
açısından söylüyorum- o tanklar orada zaten duruyordu.  

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Pekâlâ, bir gazeteci olarak… 
FATİH ÇEKİRGE – Tabii, buyurun. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) –Orta ölçekte bir Anadolu insanı olarak veya Trakya insanı… 

İstanbul beyefendisi olarak 2 tane tankın aynı anda Sincan Meydanı’nda bozulabileceği ne 
dair bir ihtimal olabilir mi? 

FATİH ÇEKİRGE – İnanmıyorum. Söylüyorum, inanmıyorum, böyle bir şey olmaz 
yani, ne demek yani, böyle bir şey yok yani, bozuldu, ne bozulacak, zaten… Hayır, bir şey 
söyleyeceğim; ortada olan dediğim şu, zaten edilmiş bir laf var ya o tankların geçişiyle ilgili 
yani burada şey yok yani ortada.  

Diğer sorunuz, “Asker, Çiller’i seviyor” onu ben size anlatayım. Çok iyi hatırlıyorum, 
Sheraton Otelinde Tansu Hanım’la kahvaltı ediyoruz, ondan evvel Almanya gezimiz var, bu 
konuları konuşuyoruz ve ben dedim ki: “Tansu Hanım, çok gerginlik geliyor bize ya”  çünkü 
öbür haberler ortada, asker oradan basıyor yani.  Bana dedi ki: “Hayır, benim bir meselem 
yok askerle” ya sanıyorum, orada Bilal Çetin’de vardı mesela, üçlüydük… Sanıyorum, Bilal 
Çetin’de vardı, hatta biz Bilal’la dedik ki: “Bu laf iyi laf, asker beni seviyor”  biz de aldık 
manşete koyduk yani dönemin önemli bir ismi bunu söylüyor. Altmış beş günü anlamadım, 
ben.  

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Manşete koymanız değil ama altmış beş gün sonra… 
FATİH ÇEKİRGE – Daha doğrusu manşete koyma yetkimiz yok. Haberi geçtik. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Haber altmış beş gün sonra yayınlandı diye bir… 
FATİH ÇEKİRGE – Öyle bir şey yok. Hayır. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Konuştuğunuz gün yayınlandı. 
FATİH ÇEKİRGE – Tabii canım, altmış beş gün sonra nasıl olabilir ya? O nerden 

çıkıyor, ben anlamıyorum. Ertesi gündür ya. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Mehmet Bican “28 Şubat, devrilmek” adlı kitabının 346’ncı 

sayfasında bunu ifade ediyor. 
FATİH ÇEKİRGE – Ne, diyor, altmış beş gün sonra mı?  
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Altmış beş gün geçtikten sonra yayınladığınızı. O ifade 

ediyor. 
FATİH ÇEKİRGE – Hayır, acaba askerin tepkisini mi ifade ediyor? Çünkü ben çok iyi 

hatırlıyorum. Biz oradan çıktık, koşa koşa haberi yetiştirmek için Bilal’le bayağı da hızlı 
yazmıştık. Hatta cümle karışıklıkları olmuştu, yetişmeyecek diye.  

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – O zaman Mehmet Bican’a diyeceksiniz; yanlış anlamışsın 
diye. 

FATİH ÇEKİRGE – Mehmet Bican’a ben onu söylerim, büyük bir zevkle çünkü yok 
öyle bir şey. 

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Peki. 
FATİH ÇEKİRGE – Diğer konularda sordunuz. Millî Güvenlik Akademisinde ders 

alan gazeteciler böyle gazeteciler olduğunu biliyorum. Ben almadım.  
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) –  Alanları… 
FATİH ÇEKİRGE – İnanın yani bir şeyi samimi söyleyeyim mi, burada isim vermekle 

insan kendini gammazlıyor, duruma düşüyor, ben böyle bir şeyden de hoşlanmıyorum, lütfen 
yani samimi konuşuyorum. Yani, şimdi, o alıyordu, bu alıyordu diye böyle isim vermek bize 
yakışmaz. Ben almadım. Bir de bir şey sordunuz, “Toplumla İlişkiler” başlıklı, nedir? 
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İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Şimdi, Millî Güvenlik Kurulunun, “Toplumla İlişkiler” diye bir 
dairesi var. Orada da bir kısım gazeteciler var, bunların kim olduğunu biliyor musunuz? 

FATİH ÇEKİRGE – Bilmiyorum. Bundan evvel ki, Millî Güvenlik Kurulu Genel  
Sekreteri benim arkadaşımdı. Şimdi Kore’de büyükelçi. Onu ben de sormuştum ona, ben de 
merak ettim hakikaten, açık söylüyorum yani… 

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Pekâlâ, yine, Cengiz Çandar’ın beyanından; “Operasyon 
bize yakın gazeteciler aracılığıyla yürürlüğe sokulacak” deniyor. Bu gazeteciler kimlerdir? 
Genelkurmayı bilen birisi olarak. 

FATİH ÇEKİRGE – Bilmiyorum. Bakın, bir şey söyleyeceğim, ben yalnız 
Genelkurmaydan değil, bakarsanız, MİT’ten de haber aldım ama şu anda bu konu açılınca… 
Yalnız o haberler şu anda şeyde. Ben bir arşivi açarsam, yirmi yıllık, on beş yıllık, benim 
attığım manşetlerde 5 bin tane çeşitli haber var.  Şunu reddetmiyorum: Haber almak için 
gazeteci yakın olmak zorundadır. Bakın, bu bir gerçektir.  

BAŞKAN- Şimdi, ben, Selçuk Özdağ Bey, milletvekilimize söz vermeden önce bir 
şey söyleyeceğim, sizlerden önce tabii ki biz, en baştan itibaren daha yukarıda bu döneme 
ait önemli isimleri dinledik, bunlardan bir tanesi 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı 
İsmail Hakkı Karadayı. İsmail Hakkı Karadayı, Sincan’dan tankların geçişinin; “Herhangi bir 
şekilde bir darbe ve veya postmodern darbe veya bir tehdit, korkutma amaçlı olmadığını. O 
bölgede NATO tatbikat, sebebiyle zaten o güzergâhın normal olduğunu, meselenin basın 
tarafından böyle yansıtıldığını…” dolayısıyla bugün sizlerin bazı şeyleri –Fatih Bey, bir kez 
daha hatırlatıyorum- daha açık yüreklilikle, daha farklı bir şekilde anlatırsanız, geleceğe dair 
çok farklı bir ışık tutarız. 

FATİH ÇEKİRGE – Nimet Hanım, inanın büyük samimiyetle konuşuyorum.  
BAŞKAN – Dönemin Genelkurmay Başkanı dahi onun sizlerin yazdığı şekilde 

olmadığını söylüyor bugün. “Bunu kim söylüyorsa doğru söylemiyor” diyor. “O bölge,  bir 
tesadüftür” diyor. “Ters zamanda, ters iş… Sadece bir rastlantıdan ibaret, şimdi, orada 
Sincan’da böyle bir olay olmuş olabilir ama, bir kere, tanklar her zaman oradan geçiyor, 
darbe söylentileri ortaya çıktı, darbe oldu, tanklar yürüdü gibi söylemler bize ait değildir. 
Aslında tankların yürüyüşünden benim de haberim yoktu. Sayın Cumhurbaşkanına da bunu 
söylemiştim.” NATO irtibatlı olurmuş, bu zaman zaman oradan geçer ve eğitim yapılırmış. 

Buyurun, sorunuzu siz sorun. 
FATİH ÇEKİRGE – Peki, şimdi, buradan çıkan tankları biz mi yürüttük? 
BAŞKAN – Yazılarınızla yürütmüş olabilirsiniz, o yüzden. 
Buyurun. 
FATİH ÇEKİRGE – Anlıyorum sizi, bu konudaki yargılarınızı. 
BAŞKAN – Ben bu soruları yargı olarak söylemiyorum. Şimdi, dönemin Genelkurmay 

Başkanının belki de o döneme ait en sembolik olaya ilişkin Komisyonumuza verdiği ifadeden 
okudum.  

FATİH ÇEKİRGE – Peki, arkada çıkan gazetelerde “Balans ayarıdır” diye manşetleri 
hatırlıyor muyuz? 

BAŞKAN – Onları da soracağım. “Balans ayarını” da soracağız. Sorduğumuz zaman 
konuşuruz.  

Buyurun Selçuk Bey. 
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Fatih Bey, hoş geldiniz. Türkiye’de, dediniz ki: “Eğer, 

Erbakan döneminde, Erbakan dik durabilseydi, bunlar olmazdı”. Menderes döneminde, 
Menderes, zaman zaman dik durdu, askerleri ilk defa olarak emekliye ayırdı fakat o 
mukadder akıbet yine kendisini buldu. Hatta zaman zaman askerler gelen siyasetçileri de 
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Menderes’in resmiyle terbiye etmeye kalktılar, siyasetçi terbiyeciliğine soyundular, Türkiye’de 
demokrasiyi içselleştiremediler. Bu coğrafyada ne zayıf bir orduyla yaşayabiliriz ne de 
darbeci bir orduyla yaşayabiliriz. Güçlü fakat demokrasiyi içselleştirmiş bir orduyla 
yaşayabiliriz. Her darbenin mutlaka medya ayağı olmuştur. Her darbenin mutlaka sermaye 
ayağı olmuştur. Türkiye’de her darbenin mutlaka bürokrasi ayağı olmuştur. O dönem 
içerisinden eğer, askerlerimiz çok muhteris olmasaydılar, askerlerimiz siyaset kurumunu 
kendi hâline bıraksaydılar daha olgun bir siyaset kurumu oluşacaktı ve belki de askerler bir 
daha darbe yapmayacaklardı ama nedense çok muhteristtiler hep Cumhurbaşkanlarının 
kendilerinden olmak gibi bir istekleri vardı, arzuları vardı. Şuraya geleceğim, Erbakan 
hükûmeti kurarken bir yazınızı okumuştum. İmran Aykut’tan da dinlemiştim. Sayın Muhsin 
Yazıcıoğlu’yla  

 Mesut Yılmaz’ın buluşmasını yazıyorsunuz ve Sayın Muhsin Yazıcıoğlu diyor ki: 
“Erbakan birinci parti oldu.” İkinci parti Doğru Yol’la kendi aranızdasınız, kıl payı farkla, 
milletvekili sayınız ve oy yüzdeniz farklı. Birisinde siz ikincisiniz birisinde diğeri ikinci. Gelelim 
hükûmet kurmaya, onlar diyor ki: “Mesut Yılmaz Bey –İmran Aykut’un anlattığına göre 
söylüyorum.- 

FATİH ÇEKİRGE – İmran Aykut bana anlatıyor, ben yazıyorum öyle mi? 
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Siz yazmışsınız, İmran Aykut’a diyor ki: “Mesut Yılmaz’ı 

istemiyorlar Muhsin Bey. Kim istemiyor? Millet… Sandıktan bunlar çıktılar, bunlar hükûmeti 
kuracaklar, yaparlarsa alkışlayacağız, yapamazlarsa diyecekler gene seçim gelecek, 
başkaları gelecek, Demokrasi böyle bir şey”. “Sermaye mi istemiyor” diye soruyor Muhsin 
Bey. “Hayır, onlar değil.” kim peki istemiyor? Konuşamıyor Mesut Yılmaz ve omzunu 
gösteriyor. “Bunlar, istemiyorlar diyor.” Böyle bir yazınız var. İmran Aykut’tan da dinlemiştik, 
televizyonlarda, doğru mu? Askerler neden Erbakan’a karşıydılar, Erbakan’ın ideolojisine mi 
karşıydılar? Aynı askerler, 28 Şubat’ı yapan askerler daha sonra Erbakan’dan özür dilediler, 
“Daha millîymiş dediler” -AK PARTİ iktidarına göre daha millîymiş- Neden askerler böyle çok 
fazla siyasete karışırlar sizce? Bir medya mensubu olarak onlarla çok iç içeydiniz, 
birlikteydiniz çünkü haber alma adına gazetecilik adına yaptınız bu işi.  

Birincisi bu, sorum bu, doğru muydu o yazınız? Kimden almıştınız bu bilgiyi, 
askerlerden mi almıştınız? 

FATİH ÇEKİRGE – İmran Aykut’tan almıştım sanıyorum. 
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) –İmran Aykut’tan almıştınız. 
FATİH ÇEKİRGE – Sanıyorum, hatırlamıyorum şimdi ama öyle bir şeydi. Zaten o bir 

genel bir ortamdaydı yani birkaç köşe yazarı birden yazdı onu. Mesut Yılmaz’ın o ifadesini… 
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Askerler darbe yapma hazırlığı içindeydiler ondan mı 

istemediler Erbakan’ı, yoksa ideolojisine mi karşıydılar? 
FATİH ÇEKİRGE – Hayır, ben, Mesut Yılmaz’ın diyorsunuz ya neden? O yalnız 

bende değil, yanlış hatırlamıyorsam birkaç köşe yazarı birden yazmıştı onu ama öyle bir şey 
var, doğru yani. O hareketi biliyorum. 

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – İkincisi husus, bu medya patronları, ben Aydın 
Doğan’dan dinlemiştim. Muhsin Yazıcıoğlu’yla beraber Aydın Doğan’la görüşmeye gitmiştik. -
Aydın Doğan, Muhsin Yazıcıoğlu’yla görüşme talebinde bulunmuştu- birlikteydik. Aydın 
Doğan şöyle bir talepte bulundu, o zaman Erbakan Başbakan. Sayın Çiller’de Başbakan 
yardımcısıydı ve kendisine Muhsin Bey’den şunu istedi: “RTÜK yasasını çıkartırsanız, size 
her türlü desteği veririz, gazetelerimde arkadaşlarıma yazı yazdırırım ve sizi Türk dünyasının 
Başbuğ’u yaparım –tırnak içinde söylüyorum-  mitinglerinizi büyük gösteririz ve sizi 
Türkiye’de siyaseten söz sahibi yaparız” denildiği zamanda Muhsin Bey şunu söylemişti 
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kendisine; “Ben böyle bir teklifi kabul edemem, sonra benim hiçbir gücüm yok, 8 milletvekilim 
var, Erbakan Başbakan, Sayın Çiller’de Başbakan Yardımcısı, onlar geçirecekse geçirirler 
bunları”  RTÜK yasası neydi? RTÜK yasası, sermaye patronlarının Türkiye’deki özelleştirme 
ihalelerine katılmasıydı, o güne kadar yasaktı, bunu talep etmişti. Neden sermaye 
siyasetçileri böyle dizayn etmeye kalktı. Sermayenin siyasetçileri dizayn etmeye kalktığı bir 
ortamda demokrasiden bahsedilir mi? Elbette ki, orada sermaye ve askerler darbe heveslisi 
olurlar mı sizce? Niçin bu yollara tevessül ettiler? Askerler istemiyorlar dediler, Aydın Doğan 
geldi, RTÜK yasasının çıkartılmasını bir siyasi parti liderinden istedi. Sizce bunlar demokratik 
miydi? Ve bugün Türkiye’de, son sorum, düne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
Atatürk’ün kurmuş olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisini kabul etmeyen bazı askerler zaman 
burada araştırma komisyonları kuruldu, zaman zaman burada soruşturma komisyonları 
kuruldu, bu komisyonlara ifade vermeye gelmediler. Hatta burayı küçümsediler, darbeler 
yaptılar, elli iki yıldır bu Meclis, milletin Meclisi darbelere muhatap ve maruz kaldı. 

Şimdi, Darbeleri Araştırma Komisyonu kurdu 4 partinin temsilcileri beraberce. Bunu 
bir millet iradesinin zaferi kabul ediyor musunuz? Demokrasinin Türkiye’de içselleştirildiğine 
dair bir karine olarak kabul ediyor musunuz? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Selçuk Bey, bu sorulara başlangıçta sunum yaparken değerlendirme 
olarak yapmıştı, Fatih Bey.  

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Son soru… 
BAŞKAN – Girişte yapmıştınız bu değerlendirmeleri. 
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ben özür dilerim, Geç kaldım. Diğer komisyondaydım. 
BAŞKAN – Siz, girişte bulunmadığınız için, eğer somut olarak… Beş dakika 

içerisinde toplantıyı toparlayacağız. Son sözlerinizi alalım, şu uyarıyla ve ricayla tamamlayım: 
Şu anda 1-1,5 saatten fazla hiçbir konuğumuza zaman ayıramıyoruz. Zaman sorunu 
yaşıyoruz ama bu süreç içerisinde aklınıza gelen bir konu olursa Bunu da söylersem, 
Komisyonun faydasına olabilir, Bu konuyu şöyle aydınlatabilirim dediğiniz… 

FATİH ÇEKİRGE – Bunu yazılı mı? 
BAŞKAN – Evet, yazılı olarak bize ulaştırırsanız bizim de bu dönem içerisinde sizin 

şu anda bize aktardığınız konularla ilgili bazı işte uçaktaydım, şurada şunu söylemiştim 
bunlara ilişkin kurumlara yazılar yazacağız. O konular da bilgileri teyit anlamında, 
doğrulatmak anlamında da bazı açıklamalarınızla ilgili değerlendirmeler isteyeceğiz, Bazı 
kurumlardan. Eğer açık kalan bir husus olursa devamında sizin yazılı, tekrar sözlü olmamak 
kaydıyla görüşlerinize başvuracağız. Son soruyu değerlendirmek suretiyle toplantıyı 
kapatıyorum, buyurun. 

FATİH ÇEKİRGE – Tekrar teşekkür ederim, şu şeye açıklık getiriyim. 
BAŞKAN – Benim aslında merak ettiğim bir soru var, uzun yıllar ve çok başarılı bir 

gazeteci olarak yeteri kadar gelir elde ettiniz mi, maddi durumunuz iyi mi? 
FATİH ÇEKİRGE – Maddi durumum, iki çocuğumu okutabiliyorum. 
BAŞKAN – İyi, buyurun. 
FATİH ÇEKİRGE – Çok şükür, buna da şükrediyorum. Eğer şunu kastediyorsanız; 

demokrasi dışı hiçbir ilişkim olmadı, bu tür bir fitne gibi veya bu tür olaylar nedeniyle hiçbir 
şekilde menfaat elde etmedim. Açık açık söylüyorum. 

BAŞKAN –“Kastınız buysa” diye başladınız. 
FATİH ÇEKİRGE – Hayır, hayır neyse yani… 
BAŞKAN – Neyi kastedersem açıklılıkla sorabilecek durumda biriyim ben de. 
FATİH ÇEKİRGE – Peki, tamam, Nimet Hanım biliyorum, sizi tanıyorum ama ben 

netleştireyim diye söylüyorum tekrar ediyorum.  Antidemokratik hiçbir hazırlığın, ilişkinin, gizli, 
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illegal, vesaire bir şey içerisinde olmadım, gazetecilik dışında bir şey yapmadım. Bu tank 
meselesinde bir şeyi hatırlatayım. Eğer Karadayı Paşa öyle diyorsa… 

BAŞKAN – Dedi, tutanaklarımızda var. 
FATİH ÇEKİRGE – Komutan odur. Onun dediğine o zaman şey yapacağız.  
BAŞKAN – O, öyle de dedi. Tankların başka türlü…  
FATİH ÇEKİRGE – Ama, o öyle dedi, öbürü başka türlü dedi, yani, onların 

içerisinde… 
BAŞKAN – Basın başka türlü yürüttü tankları. 
FATİH ÇEKİRGE – Ama bakın şimdi, basın yürüttü derseniz o zaman da haksızlık 

olur yani bütün basın bir tek Hürriyet’te veya Sabah’ta değil, ertesi gün bütün televizyonlarda 
çıktı bu. Neden Genelkurmay ertesi günü bir açıklama yapmadı? Her konuda açıklama 
yapıyordu, neden bir açıklama yapmadı? Yok kardeşim böyle bir şey, bu rutin bir 
uygulamadır. NATO’dur matodur diye, yapamadı. Neyse bunu kapatıyorum. 

BAŞKAN – Basın o dönemde üstlendiği rolü en iyi şekilde oynadı Fatih Bey.  
FATİH ÇEKİRGE – Peki, ben şey yapmak istemiyorum. 
BAŞKAN – Tamam, teşekkür ediyoruz. 
FATİH ÇEKİRGE – Bir şey daha vardı, evet, buyurun sizin bir lafınız var. Bakın, 

önemli bir konu bu bence dediniz ki: “Bu demokratik olmayan bu tavır, neden istemiyorlar, 
neden geliyor bu olay?  

BAŞKAN – Siz, tamamlamadan önce Ahmet Bey de sorusunu sorsun, ikisini birlikte 
tamamlayın. 

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Sayın Çekirge, dediniz ki: “Ben, arşivimi 
açsam, size binlerce belge çıkarırım, binlerce yazı çıkarırım”  

FATİH ÇEKİRGE – “Haber çıkarırım.” 
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – “Haber çıkarırım” dediniz. Yani, ben, bu süreç 

içerisinde “Genelkurmayla da başkalarıyla da MİT’le de, her türlü kurumla görüştüm, bilgi 
almak için bunlara yakın olmak durumundayım” dediniz. Bu yakınlığın bir bedeli var mı 
gazeteci için ya da herkes bu kadar yakın olabilir mi? Bütün gazeteciler sizin yazdığınız 
kadar, sizin aldığınız bilgi kadar yakın olabilir mi Genelkurmaya? 

FATİH ÇEKİRGE – Olan zaten haberi atlatıyor. Mesele orada, bakın, ben size bir 
şey söyleyeyim: Şimdi, bugün, Başbakandan kim alıyor haberi ya da ana muhalefet partisi 
liderinden ya da… Bu, böyle bir şeydir yani bunu şöyle addetmeyin: Ben, oturdum bunlarla, 
karşılıklı bir anlaşma yaptık da “Böyle bir şey yok. Yani, ben kendi adıma konuşuyorum. 

BAŞKAN – Toparlıyoruz. 
FATİH ÇEKİRGE – İnanın, bugün de, ben size bir şey söyleyeyim, bir haberi 

alacaksa, bakın, dünyanın en büyük gazetecilik olayı “Watergate” dir. “Watergate’i” veren 
“Derin gırtlaktır” kime verdi? Götürdü, yakın hissettiği, güvendiği birine verdi. Bu hâlâ böyledir 
hâlâ da şu anda haberler böyle alınmaktadır. Balyoz belgeleri nasıl geldi? Güvenildiği için A 
kişisine geldi, B kişisine…  Ben, şimdi bitiriyorum. Bakın, siz çok önemli bir şey sordunuz. 

BAŞKAN – Son, iki üç, dakika içerisinde tamamlamanızı rica ediyoruz. 
FATİH ÇEKİRGE – Neden, böyle askerler? Çünkü gelenek olarak… Harp okulunda 

liderlik dersi diye bir ders var.  
İki: Anayasa’yı koruma ve kollama iç hizmet şeyine konmuş. Demek ki… Temenni 

ediyorum -son cümlem- bu Komisyon, başarılı olsun, iyi bir anayasa yapsın. Yeni anayasada  
bu tür antidemokratik zihinlere ve zihniyetlere yer vermeyecek bir düzene geçelim. Gelenek 
olarak da yok olsun, zihniyet olarak da yok olsun. Benim son cümlem bu. 
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BAŞKAN –  Teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınız da başarılar diliyoruz.   
Kapanma Saati: 15.28 

 


