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BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, değerli konuğumuz Uğur Dündar; öncelikle Komisyonumuza hoş geldiniz.
Komisyon davetimizi kabul edip burada bulunduğunuz için ve şimdiden vereceğiniz bilgiler, paylaşacağınız görüşleriniz için
çok teşekkür ediyoruz.
Ben sizi kısaca komisyonumuz hakkında bilgilendirmek istiyorum.
UĞUR DÜNDAR – Lütfen.
BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında grubu bulunan dört siyasi parti grubunun vermiş oldukları
ortak doğrultudaki önergelerin birleştirilmesi suretiyle oluşturulan Komisyonumuz, ülkemizde demokrasiye müdahale eden
tüm darbe ve muhtıralarla, demokrasiyi işlevsiz kılan bütün girişim ve süreçlerin tüm boyutlarıyla araştırılarak, alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulmuştur. Bütün siyasi parti gruplarının aynı doğrultuda önerge vermiş
olmasını son derece önemsiyoruz. Ayrıca 2011 seçimlerinden sonra oluşan parlamentomuz, hem seçimlere katılım hem de
temsilde adalet ilkesi açısından en yüksek oranda gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, millet iradesine sahip çıkma, demokratik bir
toplum inşa etme yolunda önemli bir adım olarak gördüğümüz bu Komisyon, her şeyden önce görevini İç tüzük
çerçevesinde icra etmektedir. Hukukçu ve daha önce siyasi görevlerde bulunmuş olanlara “İç tüzükte araştırma
komisyonları nasıl çalışır?” çok hatırlatmıyoruz ama size hatırlatmak isterim. Her şeyden önce Komisyonumuz, bir konuda
bilgi edinmek amacıyla, araştırma amacıyla kurulmuştur. Bir soruşturma komisyonu olmadığı gibi herhangi bir sorgulama
faaliyeti de yapmamaktadır. Medyada yer alan, çoğu zaman bizim de rahatsız olduğumuz, düzelttiğimiz, “İfade alma, ifade
almaya geliyor.” gibi kavramlardan son derece uzağız. Konuklarımız olarak görüyoruz, demokratik bir çatı altındasınız.
Soracağımız tüm sorular demokratik bir toplum inşa etme yolunda bundan sonra birlikte ne yapabileceğimiz konusundadır.
Komisyonumuz tabii ki önergeyle verilen ve çizilen çerçevenin çok geniş olması nedeniyle tüm boyutları, kavramı
ve tüm darbeler, bir çerçeve çizmemizi gerekli kıldı ve arkadaşlarımızla ilk başta yaptığımız toplantılarda üç ayrı alt
komisyon kurulmasına karar verdik. Bunlardan birincisi 1960 darbesi, 71 muhtırasını ihtiva ediyor. Diğeri 1980 darbesi. Son
darbe, postmodern darbe veya olağanüstü dönem, tanımlamaları çeşitli olan dönemi kapsayan bir alt komisyon. Sizi buraya
28 Şubat Alt Komisyonu davet etti. Süreci fiilen ve hukuken gerçekleşmiş bir darbe olmamakla birlikte olağanüstü bir
dönem olarak nitelendirdiğimiz için, tarihini biraz daha 1993-94’lerden 2007’lere kadar olan süreç olarak ele alıyoruz. Ele
aldığımız konuların başında, boyutlar olarak değerlendirdiğimiz konuların başında siyasi değerlendirmeler geliyor. Siyasi
sonuçlarını ele alıyoruz, hukuki boyutlarını ele alıyoruz, ekonomik boyutlarını ele alıyoruz -ki çok önemli- uluslararası
ilişkiler, iç ve dış etkenleri ele alıyoruz, toplum üzerinde yarattığı sosyolojik ve psikolojik etkileri ele alıyoruz ama son başlık
altında aramızda çok tartışılarak yer alan medya bölümünü ele alıyoruz. Medya bölümünü ele alırken, tabii ki bütün bu
başlıklarla da ilgili ve ilintili olduğunu da biliyoruz. Siyasal sonuç doğurması bakımından, dördüncü kuvvet olarak,
demokratik toplumlarda bir baskı unsuru olarak, baskı grubu olarak olması gereken medyanın rolünün de değerlendirilmesi
gerektiği çok açık. Bu değerlendirmeyi yaparken herhangi bir siyasi görüşü destekleyen yazılar yazılması, bu yönde
haberler yapılmasını veya bir medya kuruluşunun bütünüyle bir siyasi partiyi destekliyor olmasını demokratik toplumların
gereği olarak görüyoruz. Burada tartıştığımız veya değerlendirmeye çalıştığımız husus, açıklıkla, medyanın darbelerde
taşıyıcı bir rol oynayıp oynamadığı, gerçekleştirilmeye çalışılan darbe öncesi durumlarda ve darbe sırasında toplumun
darbeye psikolojik olarak hazırlanması yolunda bir toplum psikolojisi yaratma yolundaki rolü ve bir diğer yanıyla, doğrudan
darbecilerle ve askerle doğrudan ilişki kurup, bu yönde güdümlü ve kasıtlı yapılmış haberlerle toplumun bu anlamdaki
etkileri. Dolayısıyla, medyayı ele alırken çoğu zaman buraya gelen kişilerin samimi olarak karşı çıktıkları düşüncelerini ifade
edebilmeleri açısından özgür bir ortam oluşturuyoruz. Ama dediğim gibi, araştırdığımız konu demokratik bir toplumda
olması gereken yönüyle değil “atipik” dediğimiz, olmaması gereken, demokratik bir ülkede yapılmayan şeylerin ülkemizde
yapılıp yapılmadığıydı. Bugüne kadar çok sayıda gazeteci dinledik ama daha öncelikle medya patronlarını dinledik. Onları
dinlerken de doğrusu sadece basın alanındaki faaliyetleri ve haberleriyle değil, daha ziyade bir siyasi partiyi desteklemenin
karşılığında kurulacak veya kurulması muhtemel bir ekonomik çıkar ilişkilerine mi bağlıydı veya bir iktidarın oluşumunda
üstlendikleri roldü. Dolayısıyla, medyanın her zaman elbette ki dördüncü kuvvet olma rolünü demokratik olarak önemsesek
de, birincil bir rol üstlenip… Doğrusu, İsmail Hakkı Karadayı’nın bize Komisyonumuzda ifade ettiği şekliyle söyleyeceğim:
“Her zaman NATO tatbikat yoludur, her zaman Sincan’da tanklar oradan geçerdi.” medyanın buradaki “Tankları âdeta
medya yürüttü.” anlamına gelebilecek, yani o anlamın yüklenmesini dahi aslında dönemin açıklanması açısından size bir
yol göstermek anlamında kullandım.
UĞUR DÜNDAR – Ben İstanbul’da yaşadığım için, hiç tank görmediğimden çok yabancı geliyor bana bunlar.
BAŞKAN – Şimdi, bu çerçeveyi çizme ihtiyacı hissettim özellikle. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki millet
iradesinin tecelli ettiği demokratik bir ortamdasınız.
Öncelikle ben, bu süreçlere ilişkin olarak genel bir değerlendirme yapmak istemeniz durumunda sözü size
bırakacağım ve sizin değerlendirmelerinizi öncelikli alacağım. Daha sonra milletvekillerimizin somut sorularına geçeceğiz.
Geçmeden önce ben milletvekillerimizi, burada bulunanları size tanıtmak istiyorum: Yaşar Karayel Bey, 28 Şubat Alt
Komisyon Başkanı, AK PARTİ Kayseri Milletvekili; İdris Şahin Bey, Çankırı AK PARTİ Milletvekili, Komisyon Sözcümüz;
Özcan Yeniçeri Bey, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili; Feyzullah Kıyıklık Bey, AK PARTİ İstanbul Milletvekili;
Ahmet Toptaş Bey, Afyon Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili.
Tekrar hoş geldiniz. Konuşmanıza başlamadan önce kısaca öz geçmişinizle bahsederseniz memnun oluruz.
UĞUR DÜNDAR –Hayhay efendim.
BAŞKAN – Buyurun lütfen.
UĞUR DÜNDAR – Ben 28 Ağustos 1943’te İstanbul’da doğdum. Vefa Lisesinden sonra İstanbul Üniversitesi
Gazetecilik Enstitüsü -o dönemdeki adı böyleydi- sonra Basın Yayın Yüksekokulu ve sonra da İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi oldu, oradan mezun oldum. 1970’de sınavlar sonucunda TRT’ye girdim, aynı yıl TRT kurumu beni İngiltere’ye 7
aylık bir BBC’ye bir kursa gönderdi. Orada çok büyük bir başarıyla sertifikayı aldıktan sonra TRT’ye döndüm. TRT’de sporla
başladığım yayıncılık hayatımda, programcılık hayatımda müzik ve drama programları hariç her türlü programı yaptım,
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yönettim ve sundum. Ve, Türkiye’de ilk soruşturmacı televizyon gazeteciliği örneği olarak değerlendirilecek olay
programlarını -hepiniz belki hatırlarsınız- Soğukoluk’ta yaşı küçük kızların kandırılarak, meşrubatlarına uyku ilacı katılarak
kaçırıldıkları ve işkenceyle, zorla fuhşa sürüklendiği, baskınlar sırasında da yığınlar hâlinde mağaralara sokulduğu o
kanunsuzluğu, o insanlık suçlarının işlendiği yeri ortaya çıkartarak belki de ilk, Türk televizyonculuk tarihinde soruşturmacı
gazetecilik örneklerini sergiledim. Daha sonra, özel televizyonlar başlayınca Show TV’de çalışmaya başladım çünkü
çalıştığım gazete… O sırada TRT’den ayrılmak durumunda kalmıştım. Hemen belirteyim, bir soruşturmacı gazeteci
dünyanın her tarafında güç odakları tarafından susturulmak istenir, çalışamaz hâle getirilmek istenir hatta soruşturmacı
gazeteciye saldırmak neredeyse bir spor olarak kabul edilir. Ben tek kanallı TRT döneminde, TRT’nin tek kanalla televizyon
yayını yaptığı dönemde iki defa siyasi nedenlerle kurumdan ayrılmak ve bir daha mesleğimi yapmamayı göze alarak
uzaklaştırılmak durumunda kaldım. Özel televizyonlar başlayınca, çalıştığım Hürriyet gazetesinin ortağı olduğu Show TV’de
Arena’yı Profesör Haluk Şahin’le birlikte 92 sonlarında, 93 yılı başında ekrana getirdik, daha sonra da Kanal D’de yaptım.
Ve, sonra da 28 Şubat iktidarının iş başına getirdiği hükûmetin Başbakan Yardımcısı olan ve bir ara da Başbakanlık yapan
Mesut Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz’ın hışmına uğrayarak… Bütün dönemlerde hışma uğradım, şu anda aklıma geldiği
için söylüyorum, hatırlarsanız bir “Beyaz Enerji” operasyonu yapılmıştı. “Beyaz Enerji” operasyonunu yapan jandarmanın
fezlekesinde Turgut Yılmaz’ın da adı diğer 29 iş adamıyla birlikte geçtiği için onu çıkartmadığımdan çalıştığım “Uzanlar”ın
televizyonundan ayrılmak zorunda kaldım, sonra bir buçuk yıl iş yapamadım. Yani, hem 28 Şubatta korku filmlerine benzer
dönemler yaşadım, hem de daha sonra işsiz kaldım. 2002 yılında tekrar Kanal D’ye döndüm ve o tarihten 2011 yılı Ekim
sonuna kadar Doğan grubunda CNN Türk, Kanal D ve son olarak da STAR televizyonunun satıldığı tarihe kadar Doğan
grubunda çalıştım. Ve Star televizyonu satılırken benim Genel Yayın Yönetmenliğini ve sunuculuğunu, anchormanliğini
yaptığım ana haber bülteni, Türkiye’de en çok seyredilen ana haber bülteniydi ve ondan önce yani ayrılmamdan önce
yapılan genel seçimlerde de tüm Türkiye yani Türkiye’deki bütün seçmen profilinin seçim gecesi kilitlenerek seyrettiği bir
yayını ekrana getirdim. Ve şu anda televizyonculuğumu yapamıyorum. Bunu da bir baskı sürecinin sonucu olarak
değerlendiriyorum. Hâlen Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yapıyorum, özgürce düşündüklerimi kamuoyuyla paylaşıyorum.
6 sayfalık bir metnim var efendim, izin verirseniz bunu okumak istiyorum. Sonra hepinizin sorularına içtenlikle,
bilgim doğrultusunda cevap vereceğim.
Sayın Başkan, sayın üyeler; huzurunuzda kendi isteğimle bulunuyorum. Çalışmalarınızın demokrasimizin
gelişimine ve basın özgürlüğünün önündeki engellerin kalkmasına katkıda bulunmasını diliyorum.
Yarım asra yaklaşan ve genellikle televizyonda sürdürdüğüm gazetecilik hayatımda, 12 Mart 1971 Muhtırası, 12
Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat süreci ve "27 Nisan e- Muhtırası" na tanıklık ettim.
Hemen belirteyim, habercilik yaşamımda hiçbir patron veya meslek dışı güçten emir ve talimat almadım,
evrensel meslek ilkelerimizin dışındaki hiçbir gücün önünde eğilip bükülmedim. Sadece ve sadece toplumun bilgi edinme
ve gerçekleri öğrenme hakkına hizmet ettim. Bu nedenle, bilgisine başvurulan bazı gazeteciler gibi pişmanlıklar ve
aldatılmışlıklardan söz ederek günah çıkartmama neden olacak bir ahlaksızlığın içinde de bilerek bulunmadım. Kaldı ki
hukuk devletlerinde haber ve yorum yoluyla insanların kişilik haklarına saldırılması, yalan ve iftiralarla itibarsızlaştırılması
durumunda, mağdurların bunu yapanlardan yargı önünde ceza ve tazminat davalarıyla hesap sorma hakkı mevcuttur.
Yayınlandığı tarihlerde hiçbir kovuşturmaya uğramamış, ceza ve tazminat davası açılmamış, açılsa bile beraatla
sonuçlanmış haberlerin aradan yıllar geçtikten sonra "Bu haberi niçin yaptınız?" şeklindeki sorularla gündeme getirilmesi
bunu yapanları kolaylıkla basın özgürlüğünü sorgulama yanlışlığına götürür. Zira bugünün koşulları ve atmosferinden
bakarak yıllar öncesinde kalmış bazı yayınları gerçekçi ve doğru biçimde değerlendirebilmek son derece zordur. Böyle
yapıyorsunuz diye söylemiyorum, bu bir genel bakış açısının tanımıdır. Lütfen hiç kimse üstüne alınmasın, hiç kimseyi
burada ilzam edebilecek bir yorum yapmam. Kaldı ki ülkemizde basın özgürlüğü bugün itibarıyla, maalesef bırakın çağdaş,
demokratik hukuk devletleriyle aynı çizgide olmayı, bir zamanlar ironiyle söz ettiğimiz kabile devletleri ve muz
cumhuriyetlerinin bile gerisine düşmüş durumdadır.
Sayın Başkan, sayın üyeler; modern gazeteciliğin babası sayılan İngiliz medya patronu Lord Northcliff, "Güç
odaklarının bir yerlerde örtbas etmeye çalıştıkları şey haber, gerisi reklamdır." der. Nortchcliff, bu doğru tanımı, sağlam
temellere oturmuş, demokratik kültürün sokaktaki sıradan insan tarafından bile içselleştirildiği çağdaş demokrasiler için
yapmıştır. Oysa bizim gibi gelişmekte olan ve demokrasisi kesintiye uğramış ülkelerde bunları söylemek kolay ama ödün
vermeden uygulamak çok zordur. Evrensel meslek ilkelerine sıkı sıkıya sarılmanın bedeli ağırdır, hele bizler gibi
soruşturmacı gazetecilik yapma sevdasında olan gazeteciler için çok daha ağırdır. Öylesine ağırdır ki, Türkiye benzeri
ülkelerde soruşturmacı gazeteciler bunun bedelini bazen hayatlarıyla öderler. Bunun da belgesini size sunacağım efendim,
bu sözlerimin belgesini.
Akıl almaz iftiralara uğramak, yaftalanmak ve baskıyla işini kaybetmek ise soruşturmacı gazeteciler için âdeta
günlük spor haline gelir, tıpkı günümüzün Türkiye'sinde olduğu gibi!
Türkiye’de soruşturmacı gazeteci, Lord Northcliff'in tanımı doğrultusunda gerçeklerin üstündeki örtüyü kaldırıp,
altındaki gerçeği olduğu gibi topluma yansıtmak istediğinde, bu gerçeğin bilinmesini istemeyen gücün hışmına uğrar.
Nitekim, meslek yaşamımda, gelmiş geçmiş tüm iktidarların ve üzerine gittiğim güç odaklarının hışmına ve iftiralarına
uğradım. Suçum, iktidarların ve güç odaklarının istediğini yapmamak, tam tersine halka gerçekleri göstermekte ısrar
etmemdi. Kimi zaman işsiz kaldım, kimi zaman cinayet çetelerinin "öldürülecekler" listesinde yer aldım.
Tansu Çiller’in ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı, Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı olduğu
dönemlerde, yani milletvekili seçildiğinden aktif siyaseti bıraktığı tarihe kadar yaşadıklarımın bir benzerine ancak korku
romanları ve filmlerinde rastlanılabilir. Bunları Sayın Çiller’i suçlamak için söylemiyorum. Yaşadıklarımdan belki kendisinin
hiç haberi olmamıştır ama birileri bana ve aileme o korkunç yılları onun adına yaşattı. Size o dönemde iftira,
itibarsızlaştırma ve korku salma çarkının içinde bulunmuş bir kişinin kendi el yazısıyla kaleme aldığı bir belgeyi sunuyorum.
Bu belgeyi okurken gözlerinize inanamayacaksınız. Kaldı ki ülkemizin yakın tarihinde tanık olduğu, en acımasız cinayet
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şebekesi olan Susurluk Çetesi Davası hükümlülerinden eski Özel Harekât Polisi Ayhan Çarkın o dönemde adımın
kendilerine öldürülmek üzere verildiğini Arena programında benim ve gazeteci Nedim Şener’in gözlerimizin içine baka
baka, milyonlarca seyirci önünde itiraf etti. Sadece o mu? Bursa’da bir cinayete kurban giden, yine aynı davadan hükümlü
eski Özel Harekât Polisi Oğuz Yorulmaz’ın annesi Nurhan Yorulmaz da, oğlunun sağlığında kendisine beni öldürmelerinin
istendiğini anlattığını Arena’da açıkladı. Bu iddialarımı doğrulayan belgeleri takdim etmekle yetinmeyip, yaşadığım
inanılmaz olayları izninizle tek tek anlatabilirim.
Refahyol Hükümetinin 28 Şubat sürecinde sona ermesinden sonra iş başına gelen Hükümetin Başbakan
Yardımcısı Mesut Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz’ın da hışmına uğramaktan kurtulamadım. Suçum hepsinde aynıydı:
Yolsuzluk haberleriyle halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmem!
Mesut ve Turgut Yılmaz kardeşler bana çok kızmışlardı. Çünkü Beyaz Enerji Yolsuzluğu kapsamında hazırlanan
fezlekeden Turgut Yılmaz’ın adını cımbızlayıp çıkarmamış, sorgulanacaklar arasında olduğunu kamuoyuna duyurmuştum.
Bu haberi yaptığım için başıma gelenler pişmiş tavuğun bile başına gelmemiştir. Aleyhimde ceza ve tazminat davaları
açıldı, ilgili ilgisiz birçok ANAP’lı aleyhimde kamuoyuna açıklama ve yorum yaptı, RTÜK devreye sokuldu. İfade vermek için
gittiğim Küçükçekmece Adliyesine gönderilen bir grup çapulcunun saldırısına uğramama ramak kaldı. Orada beni
meslektaşlarım korudu. Ama ben hakikatin topallayarak da olsa hedefine bir gün mutlaka ulaşacağına inanırım. Nitekim
haber doğru olduğu için tüm suçlamalardan aklandım. Ama yaklaşık bir buçuk yıl süreyle işsiz kaldım. Bu sürenin sonunda
çalışmaya başladığım Sabah gazetesi ve ATV televizyonundan da Turgut Yılmaz ve dönemin İçişleri Bakanı Rüştü Kazım
Yücelen’in Dinç Bilgin ve oğlu Önay Bilgin’i korkutmaları nedeniyle ayrılmak zorunda kaldım.
Hemen belirteyim, 28 Şubat süreci olarak bilinen dönemde sadece yolsuzluk haberlerinin peşinden koşmadım.
Muhafazakâr ve mütedeyyin insanlarımızın dinî duygularını sömüren ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bana “dinden
beslenenler” deyimiyle tanımladığı din bezirgânlarıyla ilgili haberler de yaptım. Bunları ekrana getirirken hiç kimseden bir
telkin, öneri veya emir almadım. O günlerin görünen gerçeği kimlerse -diğer televizyoncuların ve habercilerin de yaptığı
gibi- o gerçekleri ekrana getirdim. Bu tür haberlerin ekranlarda ve gazete sayfalarında yoğunlaşmasının bir nedeni de,
reyting ve tiraj getirmesiydi. Nitekim, medya patronu Dinç Bilgin’de bu olayı böyle açıkladı.
O günlerin popüler figürlerinden Fadime Şahin’in adı televizyoncular arasında “Reyting Kraliçesi”ne çıkmıştı.
Kapısında nöbet tutanlar bile vardı. Erken davranan Fadime Şahin’i ana haber bültenine çıkarıyor ve reytingi kurtarıyordu.
Artık günümüze geliyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara geldiği 2002 seçimlerinden önce, Genel
Başkan Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın ilk ve son kez karşı karşıya geldikleri televizyon açık
oturumunu tam bir tarafsızlık ve adalet duygusuyla yönettim.
Partisinin iktidar olmasından sonra Başbakan Erdoğan'la en çok röportaj yapan gazeteci hâlen benim. Ancak
2008 yılında Star TV'de Haber Grup Başkanı ve anchorman olduktan sonra sergilemiş olduğumuz tarafsız yayıncılık
beğenilmemiş olacak ki ilişkimiz soğudu. Oysa bana göre bunun tam tersi olmalı, arkasında yüzde 50 civarında oy desteği
bulunan Başbakan Erdoğan, yağcılık yapmayan, yalakalık peşinde koşmayan, iyi niyetle tarafsız haberler sunan bizim gibi
bir ekibe destek vermeli ve zaman zaman dile getirdiğimiz eleştirilerden yararlanmayı da tercih etmeliydi. Ne yazık ki böyle
olmadı. Prof. Dr. Mehmet Altan’ın deyişiyle “yağdanlıkların yarattığı algı nedeniyle” bizler hasım gibi görüldük. Dostane
eleştirilere bile tahammül edilemediğine tanık olduk. Geçmiş dönemlere rahmet okutturacak bir acımasızlıkla iftiralara
uğradık, yaftalandık, medyatik linçlere maruz kaldık.
Sayın Başkan, sayın üyeler; basın tarihimizin hiçbir döneminde gazeteciler cezaevine girmesini istedikleri
meslektaşlarının listesini yayınlama alçaklığını göstermemişlerdi. Ama bu dönemde adları öne çıkan bazı haysiyet cellatları
bu iğrençliği de yaptılar ve cezaevine girecek gazetecilerin yani meslektaşlarının listelerini yayınladılar. İnanıyorum ki tarih
bu listeleri yapan infazcıları affetmeyecek, er ya da geç müstahak oldukları cezayı verecektir.
Star TV'den ayrılırken, adını her zaman saygıyla anacağım, ancak huzurunuzda Emin Çölaşan hakkında
söylediklerine katılmadığım patronum Aydın Doğan bana “Seni işten çıkarıyorum.” diyemedi. Onun yerine “Sen Türkiye’nin
en başarılı televizyoncususun. Burada ölüyü dirilttin. Star HABER yerlerde sürünüyordu, onu birinci yaptın. Ahlaklı, düzgün
bir insansın. Ailen de düzgün. Ben ve ailem seni ve aileni çok seviyoruz. Ama ben bu televizyonu sattım Uğur” diyerek hem
gönlümü aldı hem de içine girdiği çaresizliği üstü kapalı biçimde anlatmış oldu. Eğer baskı altında olmasaydı böylesine
değerli gördüğü bir çalışanına “Tamam, Star’ı sattım, ama sen Kanal D veya CNN Türk’te şu görevlere devam edebilirsin!”
diyebilirdi. Diyemedi, çünkü benim yüzümden yeni bir ağır vergi cezasına uğramak istemiyordu.
Belki inanmayacaksınız ama ben medya üzerinde böylesine bir baskıyı ne darbe günlerinde ne de korku
filmlerine benzer tehlikeler yaşadığım iktidarlar döneminde görmedim. Eğer Sözcü gazetesi bana sayfalarını açmamış
olsaydı, eski patronumun deyimiyle “Türkiye’nin en iyi televizyoncusu.” huzurunuza işsiz, belki de mesleğine veda etmek
zorunda kalmış biri olarak gelecekti. Gazetemde çalışıyorum ama bana “gel çalış!” diyebilecek babayiğit bir televizyon
patronu göremiyorum.
Sayın Başkan, sayın üyeler; konuşmamın başında da belirttiğim gibi huzurunuza kendi isteğimle gelmiş
bulunuyorum. Araştırmanızın demokrasimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla sağlamlaşıp çağdaşlaşmasına katkıda
bulunmasını, ayrıca basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olmasını içtenlikle diliyorum.
Toplumun gerçekleri öğrenme hakkı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum.
Bu belgeyi de çocuklarıma ve gazetecilik mesleğine gönül veren gençlere armağan ediyorum.
Hepinize teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum.
Efendim, bir de burada, hatırlayacaksınız, belki hatırlamayanınız da olabilir, ben kısaca hatırlatayım: Tansu
Hanım’ın Başbakan olduğu, Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde Öncü gazetesi diye bir yayın organı çıkıyordu ve BTV
diye de bir televizyon vardı. Öncü gazetesinde Haber Müdürlüğü yapan İlhami Yangın bana kendi el yazısıyla… Çünkü bu
televizyon ve gazetede… Burada da göreceksiniz. İzin verirseniz kısa okuyayım bunu da, okuyayım efendim:
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“1994 genel seçimleri öncesinde bir gazeteci arkadaşım vasıtasıyla Bekir Altınok’la tanıştım, Bekir Bey o
zamanlar DYP Genel Başkanı ve Başbakan Tansu Çiller’in danışmanıydı. Aynı zamanda Apartman Kapıcıları Derneği
Başkanıymış, bunu yeni öğrendim. Bir süre sonra arkadaşım KGB’nin dinleme cihazlarının Moskova’da serbestçe
satıldığını ancak Türkiye’ye getirebilmek için mutlaka “Çeçen Mafyası”yla irtibata geçilmesi gerektiğini belirterek aracı bulup
bulamayacağımı sordu. Bu iş kimin istediğini sorduğumda Bekir Altınok’un adını verdi. Ben de kendilerine Kırımlı bir Tatar
Türk’üyle Azerbaycanlı bir Türk’ün ismini verdim. Daha sonra bu olayın gerçekleştiğini, dinleme cihazlarının getirildiğini
öğrendim. Telefon ve oda dinleme cihazları almışlar yani ortam dinleme cihazları almışlar. Öncü gazetesinden 1996 yılı
sonlarından 1997 Nisan ayına kadar iki kez mükemmel olarak nitelendirilebilecek teklifler aldım. Aynı tarihlerde Hergün
gazetesinde Genel Yayın Koordinatörü olarak görev yapmaktaydım, iki teklifi de reddettim. Bu süre içerisinde Öncü
gazetesini hiç görmemiştim. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş vefat edince üçüncü teklif geldi, kabul ettim ve Türkeş’in
toprağa verilişinin ertesi günü yani 10 Nisan 1997’de Öncü gazetesinde göreve başladım. İlk günlerin sıcaklığıyla gazetenin
gerçek yüzünü fark etme imkânım olmadı ancak bir süre sonra bulunduğum yerin gazete değil de özel bir büro olduğunu
anladım.
Gazetenin birinci sayfası iki gün önceden Özer Çiller’in isteği üzerine hazırlanıp yine kendisine fakslanıyordu.
Ertesi sabah aynı sayfada yapılması istenen değişiklikler ve eklemeler Özer Çiller tarafından telefonla bildiriliyor, gazete
öğleden önce bitiriliyordu. Bu yapılanların gazetecilik mesleğine uymadığı aşikârdır. Örneğin: At yarışı hastası olan Özer
Bey, iki gün önceden hazırladığımız gazetede at yarışı bölümü istiyordu. Sırf bu yüzden spor sayfasının editörü işten
çıkarıldı. Gazetenin manşet haberi bizzat Özer Çiller tarafından telefonda yazdırılıyordu. İkinci ve üçüncü haberleri de
çoğunlukla o belirliyordu. Onun başlığını ve spotlarını yazdığı haberleri diğer arkadaşlar düzeltiyor ve altını yazıyorlardı
ancak haberin Özer Bey’den geldiğini bilmiyorlardı.
Özer Bey, her ne pahasına olursa olsun, doğru ya da yanlış, Uğur Dündar, Emin Çölaşan, Aydın Doğan ve Dinç
Bilgin gibi isimlerin suçlanmasını, karalanmasını istiyordu hem de sadece haberlerle değil, karikatürlerle, yorumlarla
vesaire. Dolayısıyla, gazetenin haberleri, yorumları hatta yazarları bile gerçek dışı olmak durumundaydı. Örneğin, gerçekta
gazetenin başyazarı ve dış politika yazarı yoktu. Başyazılar direkt olarak Özer Çiller’in direktifleriyle yazılıyordu. Başyazar
olarak gösterilen Mustafa Cengiz aslında Parimatch dergisinden kesilen ikinci sınıf bir İngiliz tiyatrocunun resmiydi ve güler
yüzlü olması sebebiyle seçilmişti. Dış politika yazarı Buğra Düzen’in resmi bir başka dergiden kesilen bir mankene aitti.
Üçüncü sayfamızdaki Şerif Tevfik Güngör’ün resmi ise Fransa’daki bir ilçenin belediye başkanına aitti. Her gün birinci
sayfadan ANAP’ı, basını ve sol partileri kötüleyen üç haber giriyor, diğerlerini ise ajanslardan iktibas ediyorduk. Gazetenin
görünürdeki sahibi Bekir Altınok’a bu durumu kabul edemeyeceğimi bildirdim o da gazetenin başka bir biriminde çalışmamı
falan istedi.” Burayı geçiyorum…
BAŞKAN – Pardon, bu arada ilk okuduğunuz metnin arkadaşlar çoğaltılıp kendisine verilmesini istiyorlar.
UĞUR DÜRDAR – Tabii efendim, tabii.
BAŞKAN – Hemen bir görevli alsın bu arada.
UĞUR DÜRDAR – Olabilir, okuyorum efendim. İlk iki sayfasını mı?
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Önceki metninizden…
BAŞKAN – Önceki metninizden alalım, bir çoğaltılsın, bu arada arkadaşlar istiyorlar, ikincisini sonra…
UĞUR DÜRDAR – Şimdi efendim devam ediyorum, en vahim taraflarına geliyorum.
“Bir gazete çıkaracaklarını taahhüt eden bu kişilerin gerçek amacı, ülkücü kimlikli kişileri kullanarak çete benzeri
bir örgüt kurmak, zor kullanarak bazı insanların gözünü korkutmaktı. Bu özel kuruluşun amacı, diğer bazı gazete ve
televizyonlardaki muhabirleri de satın alarak DYP teşkilatı ve milletvekillerini izlemek, Çiller karşıtı muhalefeti tespit etmek,
Türkiye içinde ve dışında büyük ve etkili bir istihbarat ağı oluşturarak Çiller muhalifi gazete ve televizyon yöneticilerini,
yazarlarını izlemek, aleyhlerine bilgi toplayarak rapor tutmak. Uğur Dündar, Emin Çölaşan, Aydın Doğan, Dinç Bilgin gibi
şahıslar aleyhine her ne pahasına olursa olsun asılsız dedikodular, yalan haberler üreterek kamuoyunda küçük düşürmek.
ANAP, DSP ve DTP -CHP kesinlikle yok- gibi partileri karıştıracak, halk nazarında gözden düşürecek haberler yaymak.
DYP ve Çiller lehine araştırmalar, kamuoyu yoklamaları hazırlamak, Çiller’i halka ve partiye karlar gibi bembeyaz
göstermek. Mehmet Ağar, Nahit Menteşe, Köksal Toptan gibi partilileri parti tabanının gözünden düşürmek, Özer Çiller’in
vereceği çok özel araştırmalar yapmak, her kim olursa olsun Çiller karşıtlarının yalan ve iftira kampanyasına
uğrayabileceklerini hafızalarda canlı tutmak. Ankara ve İstanbul’daki gazete ve televizyon yöneticileriyle yazarları izleyen
tam sayısını bilemediğim bir ekip var. Bu ekip gazeteci kisvesiyle söz konusu kişileri takip ediyor, kaldıkları yerleri, giriş
çıkış saatlerini ve bulunabilecekleri adresleri tespit ediyor, ayrıca bir grup havadan helikopterle, bir grup da yerden yaya
olarak bu kişilerin kaldıkları evleri fotoğraflıyor, giriş çıkışları not ediyor, evlerin içi ile giriş-çıkışların krokileri çiziliyor.” Bizim
evimizin de helikopterden çekilmiş bir fotoğrafı ve eve giriş çıkış yönleri, geliş-gidiş istikametleri ayrıntılı bir şekilde
yayınlanmıştı.
“Söz konusu çalışmanın süreklilik arz etmesi, kroki çizimi, amacın haber değil suikast olduğunu açıkça ortaya
koymaktadır. İzlenen kişiler: Uğur Dündar, Aydın Doğan, Dinç Bilgin, Ahmet Özal, Emin Çölaşan vesaire. Bu kişilerin ve
yakınlarının yurt dışına gidiş gelişlerinden İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla direkt haberleri oluyor, takip yurt dışında da
sürdürülüyor.” Nitekim, benim eşimin, ailemin hayatında hiç Brezilya’ya gitmemesine rağmen gitmiş gibi gösterilmesi,
eşimin benden veya evimizden ya da aile büyüklerimizden ayrı dışarıda üç gün bile geçirmesi söz konusu değilken, aylarca
yurt dışında kaldığı şeklinde iftiraya dönük haberlerin yayınlanması hep bu döneme denk düşer ve bu yalan haberler,
iftiralar maalesef bu iktidar dönemindeki bazı iddianamelere de gerçekmiş gibi girdi ve bir kez daha insanlar lekelendi,
yaftalandı, şereflerimizle oynandı.
“Hazırlanan raporlar Bekir Bey aracılığıyla Özer Bey’e ulaştırılıyor, hazırlanan raporların hiçbiri haber olarak
kullanılmak niyetiyle hazırlanmadı, harcanan paralar ise astronomikti. Olayda özel helikopterler, lüks arabalar, yabancı dil
bilen elemanlar kullanılıyor. Türkiye’de hiçbir basın kuruluşu bu kadar para harcayamaz. Gazetenin Ankara bürosunda
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seyyar bir aletle telefonlar dinleniyor. Ayrıca “çanta” adı verilen bir aletle binlerce telefon aynı anda dinlenebiliyor. Dinlemek
istediğiniz telefonun numarasını çevirdiğiniz andan itibaren kayda geçiliyor, bu alet telefon kapalıyken telefonun bulunduğu
odayı da dinleyebiliyor.”
Şimdi, o şahıs, o dönemde bana bunu yazdı, biz de televizyona çıkardık, hem bu belge var hem de Kanal D
arşivinde, röportajda bunu doğrulayan, hatta ek bilgiler verdiği röportaj da duruyor, dilendiği takdirde getirilebilir. Diyelim ki
bu kişi o tarihlerde şu veya bu şekilde, biz mahkemeye verdiğimiz için korktu, birtakım gerçek dışı beyanlarda bulunda ama
bu kişi geçen sene bir kitap yazdı “Cümbür Cemaat” diye, hâlen bu kitap bulunuyor ve burada söylediklerini aynen
kitabında da tekrarladı. İlhami Yangın’ın “Cümbür Cemaat” isimli kitabı da bu belgelerle birlikte değerli komisyonunuza
takdim ediyorum ve tutanaklara geçmesini istirham ediyorum.
Efendim, bununla da kalmadı, Mehmet Bican Sayın Tansu Çiller’in basın danışmanlığını yaptı, Başbakanlık
döneminde de pek çok açıklamasını ve o metinleri, Mehmet Bican, Tansu Çiller’in isteği üzerine, Başbakanın isteği üzerine
hazırladı. Yani kendisine en yakın kişilerden biriydi. Mehmet Bican “28 Şubatta Devrilmek” adlı bir kitap yayınladı. O kitapta
görüyoruz ki Tansu Hanım’ın, dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş Paşa’yla çok yakın olduğu biliniyordu, hatta
şöyle bir konuşma geçmiş, bunu merhum Erbakan da Meclisteki bir konuşmasında dile getirmişti “Doğan Paşa’yla darbe
yapacaklarmış. Hadi bakalım yapsınlar da bizi devirsinler.” şeklinde konuşmuştu. Mehmet Bican burada Doğan Güreş
Paşa’nın Tansu Hanım’a çok destek verdiğini açıkladığı gibi, Tansu Hanım’ın bir ara kendisine yapılan muhalefet, özellikle
Cumhurbaşkanı Demirel’i kastederek “Ya ben Doğan Paşa’yla bir olacağım, bunları darbeyle devireceğim.” dediğini “28
Şubatta Devrilmek” kitabında aynen bu satırlarla yazmış.
Şimdi, iyi ki böyle bir şey olmamış, darbenin hiçbir şekilde olmasını kimse arzu etmez ve bunun bir latife olarak
söylenmiş olmasını canı yürekten diliyorum ama ben Doğan Güreş Paşa’nın Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde ağır
ceza mahkemesinde yargılandım. Belki de Genelkurmay Başkanlığının ağır ceza mahkemesinde yargılattırdığı tek
gazeteciyim. Suçumu da hemen belirteyim: 1993 yılında yanılmıyorsam, bir hudut karakolu PKK teröristlerinin saldırısına
uğramıştı. Yukarıdan kamerayla çekmişler, hudut karakolu adetâ bir çim halı saha gibi aydınlatılmış çukurda, PKK’lılar,
teröristler, düzenli bir ordu gibi Kuzey Irak’tan geliyorlar, yönetmen filmi çekiyor, kameraman kamerasını kullanıyor.
Efendim bunlar geliyorlar, yukarıdan yalçın kayalıklardan aşağıya roketleri yağdırmaya başlıyorlar. Bir süre sonra ışıklar
sönüyor, cephanelik infilak ediyor, dayanılmaz görüntüler, bunların yayınlanması mümkün değil tabii. Ağlayarak seyrettik,
ondan sonra ben ekrana çıktım dedim ki” Bu karakollar kaçakçılık için çukur bölgelere, kaçakçılarla mücadele için çukur
bölgelere konuçlandırılmış, bunların mutlaka yerlerinin değiştirilmesi, tahkim edilmesi ve karakolların çevresindeki o yüksek
bölgelerde de pusu birliklerinin mutlaka görev alması gerekir, aksi takdirde biz bu karakolda olduğu gibi –yanılmıyorsam 9
şehit vermiştik o karakolda- çok fazla şehit veririz.” demiştim ve bunun üzerine Doğan Paşa bana Ertuğrul Özkök’le haber
gönderdi “Uğur Dündar eğer böyle haberleri yaparsa, yapmaya devam ederse kendisini divanıharbe veririm.” dediğini
Ertuğrul Özkök bana aktardı.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – 1993 yılında oluyor değil mi bu?
UĞUR DÜNDAR – Efendim 93 evet Arena’ya yeni başlamıştık.
Efendim ben daha sonra bir belge daha yayınladım, o da şu: Hatırlarsınız bir tarihte Batman’da çok sayıda faili
meçhul cinayet işlendi ve Mecliste bir araştırma komisyonu, soruşturma komisyonu kuruldu. Meclis Faili Meçhul Cinayetleri
Araştırma Komisyonu Batman veya Şırnak’ta emniyet müdürünün odasında brifing alıyor. Emniyet müdürü diyor ki: “İl
jandarma alay komutanlığının nüfuz bölgesinde bir Hizbullah kampı tespit ettik.” Yani emniyet müdürü şu imayı yapıyor
“Hizbullah, jandarmanın göz yumması sonucunda burada kampta faaliyetine devam ediyor ve bir anlamda da eğitimi
devam ediyor, göz yumuluyor” şeklinde bir imada bulunuyor. Ben bu ses kasetini yayınladım, ekrana getirdim. Güreş Paşa
beni bu nedenle ağır caza mahkemesine verdi, yargılandım ve beraat ettim.
Şimdi, geriye dönüyorum ve Mehmet Bican’ın kitabından alıntılayarak… Yani iyi ki o dönemde darbe olmamış
yoksa herhâlde beni kurşuna dizdirirdi divanıharbe vererek Doğan Güreş Paşa diyorum.
Ben sorularınıza hazırım efendim.
BAŞKAN – Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve değerlendirmeleriniz için.
Sayın Dündar ister istemez, yazılı metniniz içinde, politik olarak da birtakım değerlendirmeler ve yargılamalar
içinde olduğu için…
UĞUR DÜNDAR – Evet…
BAŞKAN – …ister istemez bu yöne bir meseleyi açmış da olacaksınız. Bizim gideceğimiz yol haritası üzerinde
problem olabilir, onu şimdiden söyleyeyim. Genellikle biz konuklarımıza soruları, tamamını yani soruyu soran milletvekili üç,
dört, beş neyse sorması gerektiğini soruyor, daha sonra cevaplarını alıyoruz ve sırayla geçiyoruz ama medya mensupları
genellikle soruları tek tek alıp tek tek cevap vermeye, yani karşılıklı cevap vermeyi tercih ediyorlar.
UĞUR DÜNDAR – Evet, peki.
BAŞKAN – Eğer yönteminiz bu olacaksa…
UĞUR DÜNDAR – Hangisini uygun görüyorsanız efendim.
BAŞKAN – İlk sorularla başlamak istiyorum ben.
Öncelikle, diğer hususlara belki zaman içerisinde araya girmek suretiyle de belki değineceğim, diğer
milletvekillerimize söz vereceğim. En çok vurgu yaptığınız hususlardan bir tanesi soruşturmacı gazeteci kimliğiniz ve bunu
önemsediğinizi, basın özgürlüğüne verdiğiniz değeri, bu konudaki değerlendirmelerinizdeki samimiyetinize elbette
inanıyorum. O nedenle de “Bu soruşturmacı gazetecilik yönünüzün eksik olduğunu düşündüğünüz haberleriniz var mı?”
diyerek bir soru yöneltmek istiyorum.
Bunlardan birisi 2 Mayıs 98 gecesi yayınladığınız andıç haberi. Orada eski yayın yönetmeniniz Alican Değer bunu
insafsızca bulduğu için ısrarla yayınlanmaması için mücadele ettiğini ama sizin yardımcınız Tuncay Özkan’ın da ve sizin
baskılarınızla bu haberi yayınladığınızı… Andıç haberi ve andıç olayı açıkçası 28 Şubat dönemine damga vuran en önemli
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hadiselerden bir tanesidir. Öylesine önemlidir ki, orada meslektaşlarınız terör örgütüne yardım ve yataklık etmekle, para
almakla suçlanmıştır. Aynı zamanda meslektaşınız olmamakla birlikte, o dönemde İnsan Hakları Derneği Başkanı olan
Akın Birdal’ın ismi yer almıştır, eski MİT görevlisi Mahir Kaynak’ın ismi yer almıştır. Bu haberleri yapıp yapmama
konusunda, sizden önce çok fazla isim dinledik, patronlar da buna dahil olmak üzere aralarında çok tartıştıklarını ve aslında
prensipte “yazmayalım” gibi bir görüşün ağırlık basmasına rağmen, sizin bir gün önce bunu haberlerde sunmuş olmanızla
artık okun yaydan çıktığını, herkesin haberdar olduğunu, artık tartışılacağını yani yazılmamak gibi bir imkânın kalmadığını
söylüyor yazılı basın.
Bu belgenin sahte olduğu daha sonra anlaşıldı, üretilmiş bir belge olduğu da anlaşıldı. Zaten, bir sanığın
ifadesinde yer almayan bir hususun varmış gibi gösterilip servis edilmesi zaten hukuki anlamda bir suç, o ayrı bir nokta
fakat bu kadar sonuçlar doğurması muhtemel bir olayda herhangi bir şekilde bunun gerçek olup olmadığın araştırmak gibi
bir çalışma yaptınız mı? Bir yerdeki açıklamanızda -doğru da olmayabilir- şu anda bir yere bakarak aktarmıyorum,
okuduğum yerden aktarıyorum, diyorsunuz ki “Ben, o haberi doğrulatmak amacıyla Yaşar Büyükanıt’la görüşmeye
çalıştım.” Gibi… Doğru mu bunu bilmiyorum ama sanığa ulaşmak için, aracı kılmak yani Şemdin Sakık’la bizzat görüşüp
haberi doğrulatmak istediğinizi ama doğrulatamadığınızı…
Şimdi, o tarihlerde, haberin teyidi için, habercilik refleksiyle mi hareket, yani bir an önce yayınlayayım vesaireden
öte bir şey... Bu kadar vahim bir olayda ve daha sonra bir insanın öldürülmesi ve biliyoruz ki daha birçok haber ve haberin
veriliş şekli “Türk İntikam Tugayı” denilen bir örgüt tarafından vuruldu. Benzeri örgüt yapılarının daha sonraki dönemde
medyanın aynı benzer tetikleyici rolü nedeniyle Hrant Dink cinayetine kadar giden süreçte benzer hadiseler de yaşıyoruz.
Şimdi, tabii ki medya açısından baktığınızda bir etik sunuş yapıyorsunuz ve aslında siyasetin gereği kadar -ben öyle
algıladım- etik davranmadığını ve dolayısıyla her zaman bu anlamda baskılara da maruz kaldığını söylüyorsunuz.
Birinci sorum, bu andıç konusunda sizinle birlikte aynı yönde hareket eden değerli başka basın mensupları ve
andıca muhatap olan gazeteciler, mağdurları bu konudan büyük bir nedamet duyduklarını, gerçek bir pişmanlık
duyduklarını, olmaması gereken bir hadise olduğunu hatta patronlarınız dahi hemen hemen hem fikirler. Bugün siz bu
konuda ne düşünüyorsunuz?
Benim başka sorularım var ama bu ilk soru.
UĞUR DÜNDAR – Sayın Başkan, benim cevabını veremeyeceğim meslek hayatımda hiçbir soru olmadığını
hemen belirteyim. Yani o kadar vicdanen rahatım ki, duvara yatak resmi yaparım, karşısına geçer mışıl mışıl uyurum.
Ben, iki tane çok büyük uluslararası ödül aldım Türk televizyonculuk tarihinde ilk defa. Ben, bu halkın mutluluğu
için, refahı için, uzun yıllar sürdürülen soygun ekonomisinin sona ermesi için hayatını ortaya atmış bir gazeteciyim. İşte,
Türkiye’nin en dehşetengiz ölüm çetesi Susurluk’a benim adım niçin verilmiş? O dönemki yolsuzlukların üzerine gittiğim
için, bunların üzerine giderken çifte standart uygulamadığım için ve benimle ilgili bir haber olsa bile, “Arkadaşlar tereddüt
etmeyin ve bana sormayın, belgeleyin, ben ekranda seyredeyim.” diyerek gazetecilik onurumu ortaya koyduğum bir çizgim
var. Benim sarıldığım tek güç, mesleğimizin evrensel ilkeleri ve halkın gerçekleri öğrenme hakkı.
Kumarhaneler en büyük soygun düzenidir ve 28 Şubatın bence gözden kaçan çok ciddi bir yanıdır.
Kumarhanelerdeki kara para ve uyuşturucu parası o dönemde neredeyse siyasete egemen olma noktasına gelmiştir, bu
irdelenmelidir.
Gelelim andıç olayına. Andıç, hazırlayanlar açısından, sahte belge düzenleyenler açısından gerçekten utanılması
gereken, yüz kızartıcı bir durumdur ama o günün görünen gerçeği andıç değildir. Görünen nedir? Bingöl’de şehit edilen 33
askerimiz başta olmak üzere binlerce güvenlik görevlisi askerimizi, polisimizi masum insanlarımızı acımasızca katletmiş,
öldürmüş bir terör örgütünün elebaşının sağ kolu yakalanıyor ve bu sorgulanıyor. O iki gazeteci arkadaşımız Doğan
Grubunda çalışmıyordu, Sabah gazetesinde çalışıyordu. Gözünüzden kaçan bir başka gerçek var. Bir gün önce Sabah
gazetesi birinci sayfasından büyük bir anons yaptı, Şemdin Sakık yakalandıktan sonra: “Şemdin Sakık konuşuyor, çok
büyük gerçekler anlatıyor, Türkiye sarsılacak, bazı gazetecilerin de isimlerini veriyor.” şeklinde. Yani, ilk duyuruyu, ilk haberi
televizyon yapmadı, Sabah gazetesi yaptı ve…
BAŞKAN – İsimleri yayınlamadı ama duyuru yaptı sadece.
UĞUR DÜNDAR – Duyurdular efendim. Yani herkesin habercilik refleksini tetikleyen anons budur. Ertesi günü,
Şemdin Sakık ifadesinde bunları söylüyor. Şimdi, soruşturmacı gazetecinin bu haberi doğrulatması için ne yapması
gerekir? Görünmez adam olup Diyarbakır’daki kolorduda Şemdin Sakık’ın sorgulandığı odaya girmesi gerekir. Böyle bir
imkân olabilir mi? Böyle bir imkân olabilir mi?
BAŞKAN – İfadesine ulaşabilir.
UĞUR DÜNDAR – İfadesi bu, verilen ifade bu.
BAŞKAN – Hayır, savcılıktaki ifadesi bu değil.
UĞUR DÜNDAR – Şemdin Sakık o sırada sorgulanıyor efendim, devam ediyor.
BAŞKAN – İmzaladığı ifadesi bu değil,
UĞUR DÜNDAR – Bakın şimdi size anlatacağım Sayın Başkan. Sizinle tartışmak istemiyorum ve anlayacaksınız
ne demek istediğimi.
Burada soruşturmacı gazetecinin yapabileceği tek şey var. Ben az önce size anlattım, Turgut Yılmaz’ın adını
cımbızlamadığım için başıma neler geldiğini.
Ben hayatımda en ağır sözleri ekrandan öz ve öz amcamın oğlu için söylemiş bir gazeteciyim, bende çifte standart
yok.
İfade geliyor “şunlar şunlar söyleniyor” diyor “şunlar şunlar adı geçiyor” diyor, nasıl gelirse öyle vermek
durumundasınız. Yapacağınız şey şu: Gidip bu arkadaşlara, bu meslektaşlara “Sizin için böyle söylemiş, ne diyorsunuz?”
diye sormak ve ekranın açık olduğunu, onların savunma haklarının açık olduğunu duyurmaktır. Bunu yaptık mı? Yaptık.
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Alican Değer de o gün hiçbir şekilde “Ben bu haberi yayınlamam.” filan demedi. Aradan yıllar geçtikten sonra bunları
söylemek çok kolaydır Sayın Başkan. Esas, benim durabildiğim gibi dik durabilmek çok zordur. Ben dik duruyorum.
Ne yaptım sonra biliyor musunuz? O dönemden sonra gelen bütün iktidarlar –üzülmedim mi çok üzüldümdöneminde Şemdin Sakık’la röportaj yapabilmek için başvurdum. Amacım herkesten önce “Şemdin Sakık gerçekten bunu
söyledi mi söylemedi mi?” bunun gerçek olup olmadığın ortaya çıkartmaktı. Ayrıca, bu haberi yayınlamış olmamızdan
dolayı da hiç kimse bizim hakkımızda ne bir suç duyurusunda bulundu, ne RTÜk yoluyla bir tekzip gönderdi, ne aleyhimizde
tazminat davası açıldı, hiçbir şey yapılmadı. Ayrıca arkadaşlarımız kendilerini aradıklarında da konuşmayacaklarını
söylediler.
Şimdi geliyorum Şemdin Sakık’la konuşma meselesine. Bana bu izin verilmedi ta ki Sayın Mehmet Ali Şahin
Adalet Bakanı oluncaya kadar. Sayın Mehmet Ali Şahin Adalet Bakanı oldu ve bana Şemdin Sakık’la röportaj izni verdi.
Fakat Sayın Bakan askerlerin askerî konularda konuşabilecek olan bir terör örgütü elebaşıyla nelerin konuşulacağını
bilmek istediklerini söyledi. Ben de bunun üzerine soruları hazırladım ve geçtim. Bunun içinde andıç olayı da vardı.
Şemdin Sakık’a andıcın nasıl hazırlandığını ve bu ifadeyi kimler tarafından vermek zorunda bırakıldığını veya bu
isimleri tefaffuz edip etmediğini sormaktı ancak daha sonra –benim için Mehmet Ali Şahin çok değerli bir siyasetçidir,
kendisine çok saygı duyarım ve huzurunuzda da teşekkür ediyorum- Sayın Mehmet Ali Şahin’den gelen cevap bu:
“Genelkurmay Başkanı Sayın Yaşar Büyükanıt bu röportajı şimdilik uygun görmüyor.” Önce izin verildi ama sonradan uygun
görülmediği söylendi. Sonra düşündüm, bu sorgunun yapıldığı tarihte 7’nci Kolordu’nun Komutanı Yaşar Büyükanıt’tı,
bilmem anlatabiliyor muyum?
Ayrıca, Akın Birdal vurulduktan sonra cezaevine gittim ve azmettiricilerden Cengiz Ersever’le röportaj yaptım.
Amacım, Akın Birdal suikastının ardındaki bütün gerçekleri çıkartabilmekti. Bunu yayınladım da ancak Cengiz Ersever
konuşmadı. Cengiz Ersever’in de arkasında Yeşil olduğu biliniyordu, söyleniyordu, böyle iddialar vardı ve Yeşil’in o
tarihlerde Ankara’da bir askerî garnizonda saklandığına ilişkin bazı ihbarlar geldi. Bunu dönemin başbakanı Mesut Yılmaz’a
ve iletilmesi gereken güvenlik birimlerine ilettim ancak Yeşil bulunamadı.
Bilmiyorum, bu cevabım yeterli görülüyor mu Sayın Başkan.
BAŞKAN – Yeterli görüp görmemek ve bu konuda bir değerlendirme yapmak, tarafsızlığımızı bu anlamda gölgeye
düşürür.
UĞUR DÜNDAR – Ayrıca, önce haber verme konusuna da gelince…
BAŞKAN – Biz sadece soruları soruyoruz, demokratik bir ortamda sizlerin cevap vermesi…
UĞUR DÜNDAR – Efendim şunu da söyleyeyim. Şimdi, Sayın Zafer Mutlu şöyle söylemiş, demiş ki: “Kendi
aramızda tartışıyorduk, konuşuyorduk, efendim Kanal D haber verdi.” Şimdi Kanal D haber saat 19.30’da yayına giriyor.
Gazetelerin taşra kalıpları saat 17-18’de hazırlanıyor. Biz de düşündük bunu. Yani sonuçta o dönemde Türkiye’nin en
güvenilir kurumu olan Genelkurmay Başkanlığından bu ifade size geçiyor, bunu doğrulatma şansınız yok, cezaevine girip
Şemdin Sakık’la konuşma şansınız yok. Ancak görünmez adam olacaksınız ya da çok büyük bir güç olacaksınız ve
gireceksiniz oraya. Dolayısıyla, düşünürken “Ya şu Hürriyet’e ve Sabah’a bir soralım bakalım.” dedik, bir de gördük ki taşra
kalıplarına girmiş bile haber. Yani taşra baskısı dönüyor. Eğer biz vermemiş olsak zaten o gece 19.30’da ana haber
bülteninde vermediğimiz anda haberi atlayacağız. Dolayısıyla, ertesi gün, Hürriyet’in ve Sabah’ın gördüğü bir haberi
görmemek gibi durum olamayacağı için onların gördüklerini de görerek biz haberi atlamamak açısından verdik. Üzülmedim
mi? Bunun andıç olduğu anlaşıldıktan sona gerçekten üzüldüm ama o günün görünen gerçeği, Türkiye’nin en güvenilir
kurumu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Genelkurmay Başkanlığından “İşte Şemdin Sakık’ın ifadesi budur.” şeklinde verilen
bilginin tahrif edilmiş olabileceğini, ona bazı eklentiler yapılabileceğini, doğrusunu isterseniz ben rüyamda görsem
inanmazdım.
BAŞKAN – Doğru, haklısınız. Böyle bir şey yapan Genelkurmay hakkında da bir değerlendirme yapar mısınız?
UĞUR DÜNDAR – Efendim, çok büyük bir ayıp.
BAŞKAN – Ülkemizin Genelkurmay Başkanlığı o dönemde bir sanığın ifadesinde olmayan…
UĞUR DÜNDAR – Ama ben size söyledim, zaman zaman nelere muhatap olduğumuz söyledik.
BAŞKAN – Yani şimdi “Bu konuda bir medya mensubu olarak benim bulunduğum noktada ben bunu
değerlendirirdim.” diyorsunuz. Haklı bir gerekçe. Bunu yapan bir kurumu da bir değerlendirir misiniz?
UĞUR DÜNDAR – Evet efendim. Vermezseniz o zaman meslektaşlarınızı cımbızlamış olacaksınız.
BAŞKAN – Hayır, az önce bütün siyasi kurumlarla ve siyasetle ilgili değerlendirmelerinizi dinledik, evrak tahrif edip
basında böylesine bir psikolojik hareket yapan Genelkurmay Başkanlığımızı da bir değerlendirir misiniz?
UĞUR DÜNDAR – Doğrusunu isterseniz…
BAŞKAN – Nasıl bir yapı?
UĞUR DÜNDAR – Hakikaten bizim için çok büyük bir hayal kırıklığıdır. Ben bunun Genelkurmaydan mı yoksa
sorgunun yapıldığı kolordudan, Genelkurmayı da yanıltan bir süreç mi olup olmadığı konusunda pek emin değilim. Çünkü
7’nci Kolordunun Komutanı Yaşar Büyükanıt’tı. Yaşar Büyükanıt emrindeki subaylar sorguluyorlar ve oradan Genelkurmaya
geçiliyor. Genelkurmaya geçildikten sonra eğer karargâhta böyle bir oynama yapıldıysa yapanların suçudur. Eğer
kolorduda “Şemdin Sakık böyle konuştu.” şeklinde bir ifade geçilmişse bu kolordunun suçudur. Onu takdir edecek olan
merci ben değilim tabi.
BAŞKAN – Yani suçtur,suç değildir anlamında değil. Az önce etik anlamda bir şeyleri değerlendirirken, yani
baskılar…
UĞUR DÜNDAR – Efendim, birilerine iftira atmak suçtur.
BAŞKAN – Hayır, o yüzden söyledim. Yani böyle bir şeyi yapabilen kurum sizin gözünüzde nedir? Nasıl
değerlendiriyorsunuz?
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UĞUR DÜNDAR – Genelleştirmemek gerekir efendim. Zaman zaman her kurumda istenmedik durumlar olabilir.
Bu suçu işleyenler mutlaka bunun hesabını vermelidir ama kurumdan soyutlarım.
BAŞKAN – Evet.
UĞUR DÜNDAR – Genelleme yapmam.
BAŞKAN – Ben, sorularımı sormaya…
UĞUR DÜNDAR – Doğan Güreş’ in beni divanıharbe vermekle tehdit etmesi, ağır ceza mahkemesinde
yargılattırması beni asker düşmanı yapmadı. Çünkü, bu ordu bu milletin bağrından çıkmış bir ordu. Suç işleyen varsa, hata
yapan varsa bunlar ayıklanmalı ama kurum yıpratılmamalı.
BAŞKAN – Şimdi ben sorularıma sonra devam edeceğim. Bölüm bölüm araya gireceğim, başkanlık sıfatımı
pozitif ayrımcılık olarak da kullanacağım bir kadın olarak.
Özcan Bey buyurun siz devam edin.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Evet, Sayın Dündar, hoş geldiniz tekrar.
UĞUR DÜNDAR – Hoş bulduk Özcan Bey.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Şimdi, efendim 1943 doğumlusunuz.
UĞUR DÜNDAR – Evet efendim.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – 1960’ta on yedi yaşındaydınız yani 27 Mayıs darbesi olduğunda.
UĞUR DÜNDAR – Evet.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – 1971’de yirmi sekiz yaşındaydınız, 1980’de otuz yedi yaşındaydınız, 28 Şubat
sürecinde de elli dört yaşındaydınız.
UĞUR DÜNDAR – Evet efendim, matematiğiniz muhteşem.
BAŞKAN – İşletmeci kendisi, bütün hesapları iyi yapıyor.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Şeye baktığımızda şöyle bir, genelde darbelerin ve muhtıraların demokrasiyi
etkileyen bütün faaliyetlerin bizzat odağında bulunmuş birisisiniz. Herkes de biliyor, sui generis bir yapınız da mevcut.
UĞUR DÜNDAR – Evet.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Şimdi, bizim buradaki asıl amacımız, siz geçmiş dönemde şunları yaptınız veya
şunları yayınladınız, işte bunu niye yayınladınız, niçin yayınladınız değil. Bunların, acaba, biraz önce saydığımız güç
odaklarıyla bir ilgisinin, bağlantısının olup olmadığı, onların manipülasyonuna uğrayıp uğranmadığı…
UĞUR DÜNDAR – Sayın Yeniçeri, ben hayatımda hiç kimseden talimat almadım, emir almadım, manipüle
edilmedim. Ben televizyoncuyum. Televizyon gerçeği çırılçıplak yansıttığınız zaman kabul eder. Televizyon öyle bir alettir ki
siz bir mizanseni, yani bir senaryoyu seyirciye yutturabileceğinizi düşünerek ekrana getirirseniz çok yanılırsınız, seyirci
bunun kendisinin enayi yerine konularak yutturulmak istendiğini fark eder ve yutturmak isteyeni cezalandırır.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – O tamamen doğru. Yalnız bunu bilmeden, gerçekmiş gibi, Türkiye’nin en önemli
kurumu, en ciddi kurumu diye bilinen bir kurumdan böyle bir şey sadır oluyorsa, yani bu andıç vesaire gibi bir şey sadır
oluyorsa, tabii bu andıca dayalı olarak sizin de ona yönelik bir yayın yapmanızdan daha doğal bir şey olamaz. Yani bu da
bir çeşit manipülasyondur aslına bakarsanız ama bilinçli başkaları tarafından yapılan, farkına varmadan uygulanan bir
şeydir. Şimdi ben onun üzerinde durmuyorum.
UĞUR DÜNDAR – Efendim, ona bakarsanız, günümüzde de nice masum insan İnternet’te yayınlanan ilgili ilgisiz
görüntülerle, bir kadıncağız evine giderken “İşte sevgilisinin evine gidiyor” diye yapılan bir yayın sonucunda yani
yaftalanmalar, iftiralar, elektronik birtakım düzenlemelerle sokağa çıkamayacak hâle getirildi. Biz, yıllar öncesinde… Tabii ki
o andıç konusunun üzerinde duracağız ama bir ileri demokrasiden söz edilirken insanların kişilik haklarına, haysiyetlerine,
şereflerine böylesine iftiralarla, düzmece birtakım elektronik oyunlarla saldırılmasını da lütfen göz ardı etmeyelim.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Şimdi oraya geleceğiz. Aslında, benim sorum bu değildi. Benim sorum şu: Şimdi,
bu, yaklaşık dört dönem çok ciddi kırılma dönemleri. Bu dönemlerde sizin şahit olduğunuz, gerek baskı anlamında gerek
yönlendirme anlamında bizzat kendinize veya arkadaşlarınıza veyahut da diğer insanlara bizzat şahit olduğunuz ve bundan
dolayı da Türkiye’de hem gazetecilik mesleğinin etik ilkelerinin çiğnenmesi hem de buna dayalı olarak oluşturulan
propaganda ortamı, kişilerin şeref, haysiyet, izzetinefisleriyle oynanması vesaire gibi şeylere baktığınızda, bu dönemleri bir
mukayese ettiğinizde, en özgür olduğunuz dönemi hangisiyle ifade edebilirsiniz?
UĞUR DÜNDAR – Allah rahmet eylesin, Bülent Ecevit’in Başbakan olduğu dönemlerde özgürdük efendim. Bunu
merhumu saygıyla anarak söylüyorum, gerçekten özgürdük. Bana göre, darbelerin ardında ya da Türkiye’yi darbelere
sürükleyen sürecin ardında ülkenin kaynaklarının üretime, istihdama yönlendirilmesi yerine, örneğin 28 Şubat sürecinde
birtakım tabela bankalarının kurulmasıyla hortumculara neredeyse Türkiye’nin o yıllardaki millî gelirinin yarısı kadar
milyarlarca dolarlık gelirin buharlaştırılmasına sebebiyet veren, yolsuzluk ekonomisini sürdüren zihniyettir. Bana göre,
darbelere zemin hazırlayan en önemli neden Türkiye’yi kasıp kavuran, krizlere sürükleyen, başbakanların üzerine
yazarkasa fırlattıran, binlerce kepengin kapanmasına, yatırlarda ağıtların, bedduaların göklere yükselmesine neden olan
yolsuzluk çarkıdır.
Bakın, ben İSKİ skandalını ortaya çıkardım. İSKİ skandalının ortaya çıkmasına çok büyük katkılarda bulundum
çünkü o dönemin İSKİ Genel Müdürü… Bir milattır İSKİ olayı… Yani Refah Partisinin oylarının artmasına neden olan bir
milattır çünkü o dönemdeki SHP ağırlıklı yerel yönetimlerin yarattığı rüşvet algısı artık yaka silktirecek noktaya gelmişti ve
İSKİ skandalı da bunun doruğuydu. Ergun Göknel’in itiraf kasetini yayınladım. Orada Ergun Göknel şunu söylüyor özetle:
”Türkiye’de yapılan hiçbir ihale rüşvetsiz dönmez.” Özeti bu. Zaten, Ergun Göknel de rüşvetten yargılandı ve bana göre
fazlasıyla cezasını çekti, o bir günah keçisi olarak ortaya atıldı ama mesela zemin hazırlamak gerekirse, medya zemin
hazırladı falan deniliyor ya, zemin hazırlamak gerekiyorsa biz o dönemde Refah Partisinin, Başbakan Erdoğan’ın Belediye
Başkanı olmasını sağlayan zemini hazırlamış olduk.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Evet, biz onlara hep şahidiz.

TBMM
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : 28 Şubat

Giriş :18.30

Tarih : 18/10/2012

Grup : Çakır

Sayfa : 9

UĞUR DÜNDAR – Evet efendim, evet ama bunu biz toplumsal bir mühendislik hesabıyla mı yaptık? Asla. O
günün görünen gerçeği oydu. Biz gazeteci olarak onun üzerine gitmek durumundaydık.
Bakın, bana TMSF Başkanı Ahmet Ertürk’ün yazdığı teşekkür mektubu. Hortumlanan paraların peşine düşüp
tüyü bitmemiş yetim hakkının takipçisi olmam nedeniyle ve TMSF’ye yaptığım katkılar nedeniyle verdiği teşekkür yazısıdır.
Ayrıca, ben size bir şey söyleyeyim: Yani Türkiye’de bakan düşürmek öyle kolay bir mesele değildir, dünyanın
hiçbir yerinde bakan düşürmek. Öyle yorumlar yapılıyor ki bir bakan hakkında belgeli bir haber yapmak ve onu istifaya
götürmek sanki hükûmeti düşürmek ve başka güçlerden destek alarak bir darbe zemini hazırlamaya yönelik bir çaba olarak
değerlendiriliyor. Bakın, efendim, biz, İsviçre’de Adalet Bakanını düşürdük. Uyuşturucu paraları buradan gidiyordu,
İsviçre’de aklanıyordu, altın olarak Türkiye’ye geliyordu. Sene 1986, tek külçe altın ithal edilmiyordu Türkiye’ye ama
Kapalıçarşı’da külçe külçe altınlar satılıyordu. Nasıl geliyordu bu paralar? Neden gitti Adalet Bakanı? Kara para
aklayıcıların şirketinde kocası yönetim kurulu başkanı veya üyesi olduğu için ve bu da dinlemelere takıldığı için. Adalet
Bakanı açıyor telefonu, diyor ki “Artık oradaki durumun bana zarar vermeye başladı.” Ve bunun üzerine Adalet Bakanı
Elizabeth Koff istifa ediyor. Bizde maalesef böyle şeyler olmuyor. O yolsuzluk çarklarını biz ortaya çıkarırken eğer bunu
yapanlar aynaya bakıp da “Evet bu ülkenin kaynaklarını biz doğru kullanmadık. Bu bankalara açılma izni vermemek
gerekirken verdik. Şu kadar paranın hortumlanmasına sebebiyet verdik, Türkiye’yi krize sürükledik…” Binlerce insan işsiz
kaldı, ocaklar söndü, yuvalar dağıldı. Eğer o zaman istifa müessesesi çalışmış olsaydı, asker de herhâlde darbe yapacak
bir zemini zor bulurdu. Hayatım boyunca bu yolsuzluklarla uğraştım.
BAŞKAN – Şimdi, Sayın Dündar, uzun yıllar televizyonlarda program yönetmiş birisi olarak belki de zamanı
doğru kullanmak adına bu uyarıyı yapmak durumundayım.
UĞUR DÜNDAR – Buyurun efendim.
BAŞKAN – Verdiğiniz cevaplar gerçekten bir hayli uzun. Anlatma isteğinizi çok anlıyorum ama zaman kısıtlılığı
var ve çok fazla sorumuz var.
UĞUR DÜNDAR – Peki efendim.
BAŞKAN – Girdiğiniz konularda, eğer mümkün olursa sorulan sorulara daha kısa cevap vermeniz durumunda…
UĞUR DÜNDAR – Tabii efendim.
BAŞKAN – Biz size aslında kısa bir öz geçmişinizi anlatın derken anlattınız ve birçoğumuz biliyoruz. Yaptığınız
haberleri biliyoruz, yolsuzluk mücadelesi… Bunları tekrar aktarmanız…
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Organ mafyası…
BAŞKAN – Çünkü bizim somut ve meseleye yönelik sorularımız var, onları es geçemeyiz.
UĞUR DÜNDAR – Ben efendim, mağduruyum, o sürecin mağduruyum. Az önce size bir belge okudum.
Dünyanın neresinde, hangi gazeteci böyle bir korku filmi senaryosu gibi gerçeğin içinde yaşamıştır? Mağduruyum. Biraz
ezber bozuyorum, onun farkındayım ama gerçekten mağduruyum.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Önce bir şey söyleyeyim, bizim ezberimiz hiç bozulmuyor. Kusura bakmayın,
bizim ezberimiz o kadar çok ki, ezberimiz bozulmuyor. Siz devam edin. Biz bunların hepsini bilen insanlarız.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Devam ediyoruz değil mi Sayın Başkanım? Çok kısa kısa soracağım, kısa kısa
cevaplar…
BAŞKAN – Şimdi, ben, araya girmeyi gerektiren bir durum olursa girerim ama siz sorularınıza devam edin.
Buyurun.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Darbelerin bir ekonomi politiği olduğuna biz inanıyoruz ve paranın izini takip
edersek darbelerin nedenlerinin de ortaya çıkacağını, aktörlerinin zuhur edeceğini, somutlaşacağını biliyoruz.
UĞUR DÜNDAR – Daha birkaç ay önce 22 milyon doları, devletin haberinin olmadığı 22 milyon doları, Murat
Demirel’in Egebank yoluyla hortumlayıp Keymen Adalarına kaçırdığı 22 milyon doları, benim TMSF’ye teslim ettiğim, güneş
yüzü görmemiş, üzerinde bal mumu kurumamış, kurdelesi bulunan hesap cüzdanının peşinde yapılan hukuki takibat
sonucunda TMSF getirerek hazineye irat kaydetti; bundan da fevkalade mutlu oldum.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Evet, teşekkür ediyoruz Türkiye adına.
Şimdi, darbelerin bir ekonomi politiği var. Medyanın da bir ekonomi politiği var mı?
UĞUR DÜNDAR – Ben bilmem onu, ben haber bilirim.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Peki.
UĞUR DÜNDAR – Ben haber bilirim, benim işim haber yapmak. Ben… Bakın, bakın efendim, ben…
BAŞKAN – Burada devreye girebilir miyim? Çok kısa bir şekilde devreye girebilir miyim?
“Ben bunu bilmem.” dediniz, çok güzel ve net gerçekten de.
UĞUR DÜNDAR – Efendim, ben sponsor bile kullanmadım gebe kalmamak için kimseye, benim parayla pulla
hiçbir işim olmaz.
BAŞKAN – Zaten basın aktörlerinin, yazar çizer takımının bununla ilgisi olmaması gerekir ama az önce, vergi
cezalarının patronunuza sizin yüzünüzden yazıldığını…
UĞUR DÜNDAR – Hayır, benim yüzümden değil.
BAŞKAN – Ve patronunuzun mali işlerine bu kadar hâkim misiniz mesela? Yani bu nedenle yazıldığını
nereden…
UĞUR DÜNDAR – Hayır efendim. Ben değil havada uçan kuşlar bile Aydın Doğan’a o vergi cezasının niçin
verildiğini biliyor. Müsaade ederseniz fazla detaya gitmeyeyim.
BAŞKAN – Niçin verildi? Buyurun detaya girin.
UĞUR DÜNDAR – Aydın Bey hep haberler yüzünden verildiğini söyledi ve şöyle dedi bize…
BAŞKAN – Nerede söyledi mesela?
UĞUR DÜNDAR – Bana da söyledi.
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BAŞKAN – Şimdi, bakın, bunu şu açıdan söylüyorum:
UĞUR DÜNDAR – Ben Aydın Bey’in vergi kaçıracağını gözümle görsem inanmam.
BAŞKAN – Şöyle bir şey var, şöyle bir soru soracağım: Gözünüzle görseniz inanmazsınız o ayrı bir şey.
Yolsuzluklar üzerine bu kadar yoğun haberler yapmış birisiniz. Az önce de sorulan soruya “Ben bu konuyu bilemem.”
dediğiniz için şunu söylüyorum: Mali konular hakikaten hem hassas konular hem kritik ve bilgi sahibi gerektiren konular. O
kadar büyük bir grubun sadece yayın işi de yapmadığını düşünürseniz, petrol alanından tutun büyük bir holding yöneticisi
aynı zamanda sizin patronunuz ve birtakım işleri var, onların başında da mali müşavirleri var, vesaire var. Yani hiç
bilmediğiniz bir konuyu herhâlde gazeteciler olarak sizlerin savunmasından daha ziyade mali müşavirleri, avukatları
savunabilir. Dolayısıyla bununla arasında somut bir bağ şu anda kurduğunuz, bunu Aydın Doğan’ın size söylemesi dışında.
Kesilen vergi cezalarının haksız olduğuna dair sizin elinizde bir bilgi ve belge var mı? Savunmak için yeterli mi bu?
UĞUR DÜNDAR – Efendim, o konuda bir araştırma yapmadım açıkçası. Yalnız şunu söyleyeyim: Siz de şöyle
bir algı var –yanılmıyorsam, eğer yanılıyorsam da lütfen düzeltin- sanki biz çalıştığımız kurumda bütün olup bitenlerden
haberdarız…
BAŞKAN – Hayır, yok.
UĞUR DÜNDAR – Böyle bir şey yok.
BAŞKAN – Şimdi, şunu düzeltmek adına söylüyorum…
UĞUR DÜNDAR – Ve sanki bizim patronumuz her sabah bizi topluyor, işte sen şu haberi yapacaksın, sen şu
haberi yapmayacaksın, sen şunu...
BAŞKAN – Ben de tam da bu nedenle söylüyorum, bundan haberiniz olmayan bir konuyu nasıl
savunabiliyorsunuz diye soruyorum.
UĞUR DÜNDAR – Kamuoyundaki algı efendim bu, kamuoyundaki algı.
BAŞKAN – Kamuoyundaki algı önemli değil, siz soruşturmacı bir gazetecisiniz; bilgisiz, belgesiz konuşmazsınız.
Haksız bir vergi cezası verildiğini nereden biliyorsunuz da, bunu bu şekilde ifade ediyorsunuz diyorum?
UĞUR DÜNDAR – Efendim, o kadar hesap uzmanının çalıştığı bir kurumda bilerek böylesine fahiş bir hata hiçbir
zaman yapılmaz.
BAŞKAN – Bu vergi cezasını ödemeyi kabul ettikleri için şimdi…
UĞUR DÜNDAR – Benim bireysel… Ben patron adına konuşma durumunda da değilim Sayın Başkan.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Algı başka olgu başka…
BAŞKAN – Şimdi, ben, algıyla olgu değil…
UĞUR DÜNDAR – Benim niçin çalışamadığımı söyleyeyim size, o vergi cezasının niçin kesildiğini de tahmin
edin. Hiçbir medya patronu bana Türkiye’nin en başarılı televizyoncusu olmama rağmen iş teklif edemiyor. Neden efendim
sizce? Neden?
BAŞKAN – Şimdi, şöyle bir şey söyleyeyim bu durumda Sayın Dündar. Siz 1995-2000 arasında Kanal D’de,
2011’e kadar da Star TV’de çalıştınız.
UĞUR DÜNDAR – Evet efendim.
BAŞKAN – 2002’den bu yana AK PARTİ iktidarda.
UĞUR DÜNDAR – Evet efendim. Ama ben 2008’de haberleri sunmaya başladım.
BAŞKAN – Bu kadar uzun bir dönem…
UĞUR DÜNDAR – Ama ben 2008’de haberleri sunmaya başladım.
BAŞKAN –… yayın yapabilen bir gazetecinin işten çıkarıldığı andan itibaren iktidarı suçlamasını çok insaflı
bulmuyorum. Kusura bakmayın. Politik tartışmaya girmek istemiyorum.
Özcan Bey buyurun, devam edin.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Siyasi…
UĞUR DÜNDAR – Ben Arena’yı yaparken… Az önce kendi ifademde de belirttim, yazdığım metinde de var;
Başbakanla en çok röportaj yapan insan benim çünkü o sırada Arena’yı yapıyordum.
BAŞKAN – Sizi işten çıkarttırdığına dair bilgi ve belgeyi buradan…
UĞUR DÜNDAR – Hayır, ben öyle bir şey söylemedim, “İşten çıkarttırdı Başbakan.” demedim ama patron diyor
ki bana “1 numaralı televizyon, ölüyü dirilttin, çok düzgün bir gazetecisin, ailen çok düzgün…”
BAŞKAN - Siz bir tahmin yürütüyorsunuz sadece, öyle mi?
UĞUR DÜNDAR – Olur mu efendim? İki tane televizyonu var elinde; Kanal D var, CNN Türk var. “Hadi gel,
burada çalış.” diyebilirdi. Bana ne dedi biliyor musunuz sevgili patronum?
BAŞKAN – Dememesinin sebebi…
UĞUR DÜNDAR – “Sen spor yazıları yaz Uğur.” dedi. Şimdi, lütfen bu soruları artık… Lütfen etmeyin.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Konuğumuzun görüşlerini alacağız biz.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Sayın Başbakan “Ona nasıl yazı yazdırıyorsun ey patron!” diye söylemedi
mi?
UĞUR DÜNDAR – Söylemedi mi? “At.” demedi mi köşe yazarlarını Sayın Başbakan…
Ben olsam tam tersini söylerim Sayın Başbakanın yerinde. “Uğur Dündar mı? Uğur Dündar, bırak özgürce
haberciliğini yapsın.”
BAŞKAN – Şimdi, bakın, bu tür konuları… Bir parantez açıp devam edelim.
Özcan Bey, çok özür diliyorum.
Biz bu konuları sorduğumuz zaman, yani işten çıkarılmalarla ilgili, Aydın Doğan Bey’in bulunduğu toplantıda
Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili arkadaşlarımız kendilerine sordular “Hükûmetten bir baskı geldi mi?” Açıkçası, hiçbir
baskı gelmediğini, bugüne kadar herhangi bir yazarla, çizerle ilgili…
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UĞUR DÜNDAR – Herhâlde birkaç kez daha azarlanmamak istemiştir, onun için böyle söylemiştir.
BAŞKAN – Bir saniye lütfen… Ben tamamlayabilir miyim.
“Hiçbir zaman bırakın baskıyı, telkinde dahi bulunulmadı bana bugüne kadar.” dedi. “Ben bir patronaj olarak,
bazen ücret politikası olarak, bazen kendi yayın politikalarıma uygun olarak bunları yaptım.” diye ifade etti.
Sayın Yeniçeri, buyurun.
UĞUR DÜNDAR – Ben kaç defa arandım Başbakanlıktan. Şimdi ismini zikretmeyeyim, insanları da zor durumda
bırakmayayım. Başbakanlıktan kaç defa arandım “Şu haber olmasa” ya da “Şu haber şöyle görülebilir mi?” şeklinde ama
biz meslek ilkelerimize sıkı sıkıya bağlı olduğumuz için…
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Şimdi, bu şekilde bir cümle kullandıktan sonra, Sayın Dündar, kesinlikle o isimleri de
burada söylemeniz gerekir. “Başbakanlıktan ben arandım.” böyle böyle haberleri…”
UĞUR DÜNDAR – Nabi Avcı Bey aradı efendim.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Efendim?
UĞUR DÜNDAR – Nabi Avcı Bey aradı, rica etti.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Nabi Avcı Bey aradı, sizden haberlerin düzeltilmesi noktasında…
UĞUR DÜNDAR – Hayır, hayır. Bazı haberler konusunda “Acaba daha duyarlı olabilir miyiz, daha dikkatli olabilir
miyiz?” şeklinde ricada bulundu.
BAŞKAN – Özcan Bey devam etsin.
UĞUR DÜNDAR – Bunu da bir sansür girişimi olarak değerlendirmiyorum ayrıca, rica olarak değerlendiriyorum.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Sayın Dündar’ın değerlendirmesi bu noktada. O değerlendirmelerin üzerine bizim
değerlendirme yapmamız doğru bir yaklaşım olmaz.
Şimdi, iktidar…
UĞUR DÜNDAR – Efendim, Türkiye’de hiçbir iktidar gerçeklerin topluma olduğu gibi yansıtılmasını istemiyor.
Bizim demokrasimizin maalesef eksiği bu. Ben en çok bu dönemde, bu İktidar döneminde, arkasında yüzde 50 bir halk
desteği olan bu İktidar döneminde açıkçası başlangıçta çok daha özgür olacağımızı düşünüyordum ve muhalefet yoksa
bile… Sayın Başbakanla bir röportajımızda çekim arasında şunu söyledim: “Sayın Başbakan, eğer muhalefet yapan yoksa yüzde 50 çok önemli bir destek, tehlikeli de bir destek, insanı yanıltabilir, ayaklarını yerden kesebilir- ne olur siz muhalif
basının olması için gayret gösterin. Hatta bir köşe yazarının elinden kalemi alınıp kırılmak istenirse siz o eli tutun, ‘bırak
yazsın, ben de onun yazdığı, özgürce yazdığı dönemin demokrat Başbakanı olmanın eşsiz hazzını süreyim’ deyin lütfen.”
dedim. O dönemlerde Sayın Başbakan bu kadar agresif, bu kadar sert değildi. Ben, ayrıca ne yaptım bilmiyorum yani. Ben,
haber vermekten başka ne yaptım? Sayın Mehmet Altan bunu çok güzel anlatıyor. Sayın Mehmet Altan’ın işine son
verilmedi mi? Sayın Mehmet Altan bu iktidarı liberal dünya görüşü doğrultusunda en samimi…
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Savunan…
UĞUR DÜNDAR – … yaklaşımlar içinde savunan kalemlerden biriydi ve ben, çok samimi olduğuna inanıyorum.
Bunda hiçbir çıkar duygusunun olmadığına adım gibi eminim ama ne dedi en sonunda: “Yağdanlıklar, yağcılar öyle bir algı
yarattılar ki dostane eleştirilere bile tahammül kalmadı.” Bırakın beni, bu liberal dünya görüşüne sahip bir sayın bilim adamı
tarafından söylenmiş, bana göre de çok doğru, çok yerinde bir tanımlama. Maalesef, yağcılar böyle bir algı yarattılar. Ben
tarafsızdım. Tarafsız olan hasım olarak değerlendiriliyor. Ben niçin hasım olayım?
Sayın Başbakan 2002’de bana kendisini teslim etmiş, o sırada partisinin ne kadar oy alacağı bilinmiyor. Deniz
Baykal’la canlı yayına çıkacaklar. Ben o gece rüyamda sanki o açık oturumda bir hata yapmışım, bir taraf tutmuşum gibi bir
kâbus gördüm ve kalkıp yıkanıp abdest aldım yani “Allah’ım sen bana hata yaptırma” diye. Ve nitekim son derece büyük bir
adalet duygusuyla, son derece eşitlikçi bir yaklaşım içerisinde -hatta Başbakan o açık oturumda bir adım öne geçti- o
programı yönettim. Şimdi benim nasıl bir ön yargım olabilir? İktidarı döneminde, altı yıl sürekli olarak röportaj yapıyorum,
konuşuyorum ama haberlerde yağcılık yapmadık diye, tarafsız durduk diye hışma uğradık. Bütün hepsi bu.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Sayın Dündar, şimdi, kayıtlara girsin diye soruyorum: Benim anladığım kadarıyla
medya patronlarına iktidar baskı yapıyor ve medya patronları da çalıştırdıkları gazetecileri, televizyoncuları ona göre ya
çalışmalarına devam ettiriyor ya da işine son veriyor. Bu bir genelleme olarak belki yanlış olabilir ama ben böyle bir algı
hissettim. Doğru mu anladım?
UĞUR DÜNDAR – Efendim, Aydın Bey hiçbir zaman bana…
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Yalnız Aydın Bey’le ilgili değil…
UĞUR DÜNDAR – Ben öteki patronlar hakkında konuşamam, ben çalıştığım kurumun patronu hakkında
konuşurum. Hiçbir zaman bana, hiçbir dönemde “Şunu şöyle yap, bunu böyle yap.” demedi çünkü benim ilkeli yayıncılık
yaptığımı bilir ancak vergi cezası aldıktan sonra biz onun kimyasının bile değiştiğini fark ettik ve adamı yeni sıkıntılara
sokmamak için çok daha dikkatli olmaya başladık. Şu anda da ben Aydın Bey hakkında olumsuz tek kelime konuşamam,
hayatım boyunca da konuşmayacağım.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Peki, sizinle ilgili bir soru sormak istiyorum: Şimdi, üç çeşit baskı vardır ya da üç
çeşit denetim vardır bir kişiye uygulanan. Bunlardan bir tanesi dış baskıdır -dış baskı derken çevrenin baskısı, siyasetin
baskısı, iktidarın baskısı, sosyal çevrenin baskısı filan- bir de çalıştığınız kurumun baskısı olur ve sizi bu yönlendirir.
Üçüncü bir baskı türü de sizin kendi kendinize uyguladığınız baskı.
UĞUR DÜNDAR – Otosansür.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Evet, “otosansür” dediğimiz, tam anlamıyla o.
UĞUR DÜNDAR – Bugün var, maalesef var.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Var bu ve bunu hissediyorsunuz. Yazarken de dikkatli olmaya…
UĞUR DÜNDAR – Hayır, şu anda ben Sözcü’de son derece özgür yazıyorum. Hiç kimse bana ne yazacağımı ne
soruyor ne de “Bunu niçin böyle yazdın?” diye… Efendim, biz kişilik haklarına saygılıyız; kimseye hakaret etmeyiz, kimseye

TBMM
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : 28 Şubat

Giriş :18.30

Tarih : 18/10/2012

Grup : Çakır

Sayfa : 12

suç isnat etmeyiz, eğer bir yanlışlık yapmışsak özür dilemeyi erdem sayarız ve bu İktidar döneminde de -Sayın Baş’ın
bakanlık yaptığı dönemde de bizim nasıl gazetecilik yaptığımızı kendileri bilir, benim de saygım vardır kendisinedolayısıyla bu dönemde de başarılı işler yapanları, mesela Sayın Hüseyin Çelik’in Millî Eğitim Bakanlığı döneminde kitap
basan ve Millî Eğitime bunları satanların oluşturduğu lobiyi kırmak için nasıl gayret gösterdiğini ve devlete 35-40 milyon
TL’lik bir kazanımı nasıl sağladığını kendi köşemde yazdım, daha geçenlerde yazdım. Biz kimseye hasım değiliz. Gazeteci
hiç kimseye hasım gözüyle bakmaz, düşmanlık yapmaz; gazeteci görünen gerçeğin peşinde koşar ve kişilik haklarına da
saygılı olmak durumundadır.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Son bir cümle daha -kayıtlara girmesi için, yine söylüyorum- söyleyeyim: Yapılan
baskıları doğrudan ya da dolaylı olarak -binbir türlü baskı çeşidi var- bir kategorize edebilir misiniz? Yani genelde hangi tür
baskılar uygulanabiliyor?
UĞUR DÜNDAR – Yani işte benim adımı ölüm çetesine verdiler geçmişte. Bundan daha ağır bir baskı olabilir
mi?
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Bir mafya üzerinden…
UĞUR DÜNDAR – Mafya üzerinden değil efendim, Susurluk çetesine verdiler benim adımı. Kim verdi? Ama o
dönemde verildi.
BAŞKAN – Suç duyurusunda bulundunuz mu Sayın Dündar o dönem?
UĞUR DÜNDAR – Suç duyurusu… Efendim, yayın yapıldı bununla ilgili olarak.
BAŞKAN – Suç duyurusunda bulundunuz mu?
UĞUR DÜNDAR – Yıllar sonra ortaya çıktı, aynı anda çıkmadı.
BAŞKAN – Çıktığında da verdiniz mi? Suç duyurusunda bulundunuz mu?
UĞUR DÜNDAR – Efendim, bunu savcıların doğal olarak ihbar kabul etmesi lazım. Resen savcıların…
BAŞKAN – Yani hayatınızı riske…
UĞUR DÜNDAR – Zaten adamlar içeride, yakalanmış. Ben o çeteyi ortaya çıkartıp onlarla ilgili gerçekleri
anlatabilmek için neler neler yaptım.
BAŞKAN – Hayatınıza yönelmiş bir suç söz konusu olduğunda suç duyurusunda bulunmanız gerekmez miydi?
UĞUR DÜNDAR – Efendim ben düşmüş insanlarla uğraşmam.
BAŞKAN – Düşmüş diye… Peki.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Ben teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Feyzullah Bey buyurun lütfen.
UĞUR DÜNDAR – Ben güçken uğraşırım.
BAŞKAN – Buyurun.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Evet, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
UĞUR DÜNDAR – Benim Sayın Tansu Çiller’e de yönelik hiçbir suçlamam… Belki bunların hiçbirisinden Sayın
Tansu Çiller’in haberi yoktu, belki hiçbirisinden haberi yoktu.
BAŞKAN – Belki de, sorarız kendisine görüştüğümüzde.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Teşekkür ederiz. Ben bazı sorular soracağım, yalnız benim istirhamım şu: Siz
yazılı olarak zaten konuşmanızı bize tevdi ettiniz, belgelerinizi de veriyorsunuz. Yorumdan daha çok kısa cevaplar verilirse
memnun olurum.
UĞUR DÜNDAR – Hayhay efendim.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Şimdi, siz soruşturmacı bir gazetecilik sergilediğinizi söylüyorsunuz, biz de
aksine bir şeyler söylemiyoruz.
UĞUR DÜNDAR – Teşekkür ederim.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Ancak, mesela, öyle haberleriniz oldu ki bu haberlerin soruşturmacı
gazeteciliğin neresinden geldiğini anlamak da isteriz. Ancak bu soruyu sormadan önce ben size bir soru sormak istiyorum:
Genelkurmayın Millî Güvenlik kararlarına öncelikli tehlike olarak irticayı, bütün tehlikelerden daha öncelikli karar olarak
oraya koydu ve o dönemin en sonunda Türkiye’de bir irtica lafı ayyuka çıktı. Size göre irtica nedir? O dönemde Türkiye’de
hakikaten bütün silahlarıyla hazırlanıp gelip Türkiye’yi kuşatacak bir irtica mı vardı? O da neydi? Çünkü ben öğrenciliğimde
de…
UĞUR DÜNDAR – Efendim bana lütfen yaptığım somut haberlerle ilgili sorarsanız ben size…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hayır. Önce buna bir cevap verirseniz ondan sonra somut sorular soracağım.
Çünkü biz 12 Martta da komünizmin çok yaklaştığını duymuştuk, sonradan vazgeçtiler gelmekten.
Evet.
UĞUR DÜNDAR – Haklısınız. Hep beklerdik acaba hangi kış komünizm gelecek diye?
Bakın “Millî Güvenlik Kurulunda böyle bir karar alındıysa Genelkurmay aldı.” diyorsunuz. Yanılıyorsunuz.
Genelkurmay önerebilir ama bunun onayı Başbakandır. Eğer Başbakan bunu onayladıysa demek ki Başbakanın onayladığı
bir gerçek var demektir. Benim size bu konuda verebileceğim cevap budur.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hayır. Size göre irtica nedir?
UĞUR DÜNDAR – İrtica benim anladığım kadarıyla şudur: Muhafazakâr, mütedeyyin insanlarımızın dinî
söylemler görünümü altında dinî duygularını istismar ederek bundan kazanç sağlamak ve yasalara karşı gelmektir, laik,
demokratik cumhuriyet düzenine karşı gelmektir.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Peki. Şimdi, bu soruşturmacı, araştırmacı ve hakikaten bazı gerçekleri ortaya
çıkarmak için uğraşan bir medya mensubu olarak… Amerika’da birçok tarikatlar var. Hatta bir dönemde bunların üç yüz
küsur tanesi hep bir arada zehir içti ve kendilerini öldürdüler. Mesela tamamen ilkel hayatı… Hiç telefon kullanmadan,
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traktör veya araç kullanmadan ziraat yapan mezhepler var. Ama ben Amerika’da hiç bunların böyle bir habercilik meselesi
olduğunu…
UĞUR DÜNDAR – Olur mu? Olur mu?
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Müsaade edin, öyle değil, yok. Veya Amerika’yı yok edeceğini filan…
UĞUR DÜNDAR – Ne haberler, ne haberler yapıldı. 60 Minutes Programı’nı takip etmiş olsanız Amerika’nın en
çok reyting yapan…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Haberlerde hergün…
UĞUR DÜNDAR – Haber konusu olmak ayrı… Bakın, haber konusu olmak ayrı, tehlike olmak ayrı konudur.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Müsaade eder misiniz?
UĞUR DÜNDAR – Biz tehlikenin peşinde koşmayız, biz haberin peşinde koşarız.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Ben tehlikeyi soracağım işte beyefendi.
UĞUR DÜNDAR – Biz haberin peşinde koşarız.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Şimdi… Müsaade eder misiniz?
BAŞKAN – Biraz… Evet.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Bir lisede öğrencilerin namaz kılacağı bir yerin olması ve orada da namaz
kılmasının, Müslüman olan bir insanın irticayla alakası nedir?
UĞUR DÜNDAR – Yanılıyorsunuz, yanılıyorsunuz ben böyle bir haber yapmadım. Yanılıyorsunuz. Benim
yaptığım haber, ortaokul öğrencilerinin cuma günü topluca öğretmenlerinin nezaretinde namaz kılmaya götürülmesiydi.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Bunun irticayla ne alakası var?
UĞUR DÜNDAR – Hayır, irticayla ilgili kimse bir yorum yapmadı, sadece “Böyle bir uygulama müfredatta var
mı?” diye soruldu. İrtica diye bir tanımlama asla yapılmadı, kimse de yapamaz bunu.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Beyefendi, Beyefendi, yapıldığı tarihe bir bakın. O yaptığınız tarihe bakın,
onu sormak istiyorum.
UĞUR DÜNDAR – Beyefendi, yanılıyorsunuz bir defa. “İrtica diye haber yaptınız.” diyorsunuz, yanılıyorsunuz,
öyle bir haber yapılmadı.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Zaten haberi “irtica” diye koymuyorsunuz ama haberi yapıyorsunuz.
UĞUR DÜNDAR – Bakın, benim ailemde müftü var, İstanbul Müftüsü var.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Beyefendi, hiç mühim değil.
Bir soru daha soracağım size, müsaade eder misiniz?
UĞUR DÜNDAR – Bir defa çok yanılıyorsunuz.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Yok veya var dersiniz. Mühim değil Beyefendi.
UĞUR DÜNDAR – Yani, iftira atıyorsunuz.
BAŞKAN – Bir saniye…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Kalkancı’nın…
BAŞKAN – Sayın Dündar…
Sayın Kıyıklık, siz sorularınızı sorup tamamlayın.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Tabii…
UĞUR DÜNDAR – Soru sorun lütfen efendim.
BAŞKAN – Sonra siz de soruları cevaplandırırsınız.
Karşılıklı bir konuşmaya izin vermeyeceğim çünkü burası bir televizyon programı değil.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Kalkancı’nın, Fadime Şahin’in, Müslüm Gündüz’ün o gün için ekranlara
getirilmesinin Türkiye’ye getirdiği fayda ne?
UĞUR DÜNDAR – Haberdir efendim, dünyanın her tarafında haberdir.
Amerika’da bir grup New York sokaklarında bizim Aczimendiler gibi dolaşsa, gürültüler yapsa, sopalarıyla trafiği
kesseler, öyle bir haber olur ki! Canlı yayın yapılır, bütün yayınlar kesilir ve bu grubun başındaki kişi, dinî lider olduğunu
iddia eden kişi tarikatından ya da grubundan bir kişiyle, bir kadınla bir yerde polisiye bir takip sonucun basılırsa o da haber.
Haber yapmayanı kovarlar.
BAŞKAN – Özel hayatın gizliliği?
UĞUR DÜNDAR – Efendim, onu polise sorun, o operasyonu yapanlara sorun, oraya kamerayı sokanlara sorun.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Bir şey söyleyeceğim Beyefendi…
BAŞKAN – Çok özür dileyerek araya gireyim.
UĞUR DÜNDAR – Ben ne Fadime Şahin’i tanırım ne Müslüm Gündüz’ü tanırım.
BAŞKAN – Şimdi, özel hayatın gizliliği ve dokunulmazlığı konusuna da çok vurgu yaptınız.
UĞUR DÜNDAR – Evet efendim.
BAŞKAN – 2 insanın, hangi nedenle olursa olsun, bir arada oldukları çok özel görüntülerini yayınladınız.
Dolayısıyla, kendi ailenize veya yakınlarınıza yönelik olarak veya çevrenizdeki insanlara yönelik olarak bir şekilde özel
hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi konusunda gösterdiğiniz hassasiyeti niçin bu yayınlarda göstermediniz?
UĞUR DÜNDAR – Hanımefendi, topluma mal olmuş, toplumsal figür hâline gelmiş kişilerin…
BAŞKAN – Siz de bir toplumsal figürsünüz.
UĞUR DÜNDAR – Evet, gerçek olursa kabul ederim. Eğer ben bir yanlış yaparsam bunun hesabını kamuoyuna
vermek durumundayım.
BAŞKAN – Şöyle bir soru, çapraz bir soru değil ama…
UĞUR DÜNDAR – Orada özel hayat söz konusu değildir. Orada, 2 toplumsal figürün yasalar tarafından suç
teşkil eden birlikteliği söz konusudur.

TBMM
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : 28 Şubat

Giriş :18.30

Tarih : 18/10/2012

Grup : Çakır

Sayfa : 14

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Müsaade eder misiniz Beyefendi, ben sorularıma devam edeceğim.
UĞUR DÜNDAR – Nerede zina olayı, bir…
BAŞKAN – Feyzullah Bey, çok özür dileyerek bir soru daha soracağım.
Sayın Baykal’ın kasetini özel hayatın gizliliği anlamında değerlendiriyor musunuz?
UĞUR DÜNDAR – Sayın Baykal’ın kasetinin hazırlanması bir komplodur ve ne amaçla yapıldığı ortadadır.
BAŞKAN – Özel hayatın gizliliği konusu olduğu zaman değer yargılarımızı çeşitlendirebiliriz, siz…
UĞUR DÜNDAR – Efendim, ben kameramı…
BAŞKAN – Onda bir komplo, bunda bir değer değil, suç oluşturan bir birliktelik değil…
UĞUR DÜNDAR – Bakın, Hanımefendi, ben kameramı gizlice sokmuş olsam oraya, özel hayatın gizliliğini ifşa
etmiş olurum ama bu bütün basına açık, polisiye bir operasyondur ve eğer bundan bir sorumluluk varsa o operasyonu
yapanlar sorumludur, o haberi veren gazeteci değil.
BAŞKAN – Ben özel hayatın gizliliği konusuna herkesin maksimum dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum.
UĞUR DÜNDAR – Biz ediyoruz efendim.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Diğer taraftan, Beyefendi, şimdi, o dönemde bunlar televizyonlarda o kadar
çok ekranlara geldi, gazetelerde o kadar çok yazıldı ki… Sahi, bu mürteciler nereye gitti? 28 Şubattan sonra bunların hepsi
kayboldu, yani ne oldu bunlar?
UĞUR DÜNDAR – Bir şey ima ediyorsanız, bunu yapanlara sorun efendim.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Beyefendi, bir şey ima etmiyorum. Niye hemen leblebiden nem
kapıyorsunuz?
UĞUR DÜNDAR – Belki arzu ettikleri ortam olmuştur, ondan ortadan kaybolmuşlardır.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hayır, leblebiden nem kapıyorsunuz. Ben olsam alınmam mesela, bu kadar…
UĞUR DÜNDAR – Ne diye alınayım efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Basına geçtik gene, siz burada medya özgürlüğünü sorguluyorsunuz.
UĞUR DÜNDAR – Evet, siz basın özgürlüğünü sorguluyorsunuz.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Ne alakası var Beyefendi?
UĞUR DÜNDAR – Evet, “Bu haberi niçin yaptın?” diye soruyorsunuz.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – “Nereye gitti bu insanlar?” diyorum. Ne alakası var?
BAŞKAN – Sayın Kıyıklık…
UĞUR DÜNDAR – Yani, aradan on beş yıl geçtikten sonra, o günün görünen gerçeğini bugünden bakarak
yorumlamak basın özgürlüğünü sorgulamak noktasına götürür sizi.
BAŞKAN – Sayın Dündar…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Yok efendim, yok efendim, hayır.
BAŞKAN – Sayın Kıyıklık…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Basın özgürlüğünün ne olduğunu biliyoruz.
UĞUR DÜNDAR – Siz bugün bunu yapıyorsunuz.
BAŞKAN – Sayın Dündar… Sayın Kıyıklık…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Peki, devam edeyim, müsaade eder misiniz?
UĞUR DÜNDAR – Ben size söylüyorum, eğer Müslüm Gündüz’le Fadime Şahin’i ben kendim özel olarak takip
edip görüntülemiş olsam, tamam, belki sorabilirsiniz, orada bile böyle bir hakkınız yok.
BAŞKAN – Sayın Dündar… Sayın Kıyıklık…
15 kez “Sayın Dündar” bir o kadar da “Sayın Kıyıklık” dedim.
Bir televizyon tartışma programında değiliz. Rica ederim, şu Komisyonu daha sağlıklı bir şekilde yürütmemiz
için…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Ben soru soruyorum, o soruya cevap verilsin. Yani, bu kadar şey etmenize
gerek yok.
BAŞKAN – Şu andan itibaren, sadece sorular ve cevaplar…
UĞUR DÜNDAR – Efendim, bunlar dünyanın her tarafında haberdir.
BAŞKAN – Tamam, bu haber.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Beyefendi, ne haber olduğunu biz de biliyoruz.
UĞUR DÜNDAR – Siz mesleğimi lütfen öğretmeyin bana.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Diğer taraftan bir şey daha söyleyeceğim: Şimdi, ben burada bir şeyle
karşılaşıyorum, siz program yapar gibi burada konuşuyorsunuz. Hâlbuki biz bazı bilgiler almak istiyoruz, sizi sorgulamıyoruz
da.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Feyzullah Bey, siz de sorgular gibi söylüyorsunuz.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Olur mu? Soru soracağım tabii ki bilgi alacağım.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Soru sormak başka bir şey…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Sorgulamak başka şeydir. Yani, kusura bakmayın.
Şimdi, araştırmacı ve soruşturan bir gazeteci olduğunuza göre, haberleri, gelir gelmez her haberi… Andıçta
yaptınız, sorgulayamadınız, neticesini alamadınız ama bunların da bir oyun olup olmadığını hiç araştırdınız mı, onu
soracağım.
UĞUR DÜNDAR – Gazeteci görünen gerçeğe bakar efendim. O günün görünen gerçeği budur.
Feyzullah Bey, ben, yaklaşık yarım asırdır gazetecilik yapıyorum. Sadece o gün gazetecilik yapmadım ben, on
binlerce haber yaptım, on binlerce…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Beyefendi, hep aynı şeyi söylüyorsunuz.
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UĞUR DÜNDAR – İsterseniz, o on bin haberi bana sorun, hepsinin cevabı vardır.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Peki.
Bir de şunu söyleyeceğim: O dönemlerde Genelkurmayda bolca brifingler veriliyordu ve bu brifinglere yargı
mercileri, medya, sermayenin ileri gelenleri, bürokrasinin ileri gelenleri, yazarlar ve Türkiye’deki birçok gruplardan insanlar
bunlara gidiyor ve orada bilgileniyor ve ayakta da alkışlıyorlardı, orada irticayla ilgili verilen brifingleri. Siz de bu brifinglere
katıldınız mı?
UĞUR DÜNDAR – Bir tanesine katıldım. Niçin katılmayayım ki? Bütün basın çağrılmış, herkes gidiyor, ben niçin
gitmeyeyim ki? Gittiğim yer Yunan Genelkurmay Karargâhı değil ki, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Karargahı. Bana niçin
“Emniyet Genel Müdürlüğüne kaç defa gittin?” diye sormuyorsunuz?
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Ama müsaade eder misiniz… Bu olaylardan sonra, bu Genelkurmay, seçimle
gelmiş bir iktidarı sopa göstererek oradan indirdi ve bu indirmenin neticesinde Türkiye’de…
UĞUR DÜNDAR – İnmeseydi efendim.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Müsaade edin Beyefendi.
UĞUR DÜNDAR – Tankın üzerine çıksaydı Sayın Başbakan.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Yok, hayır, hayır öyle değil.
UĞUR DÜNDAR – İnmeseydi.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Öyle değil.
Müsaade edin, ben soruyorum ve bu 380 milyar dolara -dün dinlediğimiz, sizin gibi sayın yetkililerden birisi
söyledi- sebep oldu.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – “350” dediler de, bir başkası da “O kadar yok, 50 civarında filan” dedi.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – 350 diyelim…
Peki, bu kadar büyük meblağa mal olan bir olayın hazırlayıcıları… Ki bütün buraya gelenlerin söylediği şudur:
“Böyle bir darbe yapılmıştır ve bu darbenin gidip gitmeme hakkı da kimsenin yoktu.” demişlerdir. Böyle bir şeye sebep
olabileceğinizi hiç düşündünüz mü o dönemde?
UĞUR DÜNDAR – Ne münasebet. Neden? Beni Genelkurmay Başkanı divanıharbe vermekle tehdit etmiş, ağır
ceza mahkemesinde yargılattırmış. Demek ki ben Genelkurmay Başkanı hakkında da cesur haber yapan, çifte standart
tanımayan bir insanım.
Ayrıca, o dönemin mağdur Başbakanı Sayın Erbakan beni öyle severdi ki ölümünden önceki son televizyon
programı da benim programım oldu, “Verin mazbatamı da ben artık gideyim Başbakan olayım.” dedi. Ben eğer Sayın
Erbakan’a yönelik birtakım komplolar içinde olsaydım…
Benim hazırladığım “İşte Hayatım” programı, Sayın Erbakan için hazırladığım “İşte Hayatım” programı, onun
öldüğü tarihe kadar yere göğe sığdıramadığı ve hatta kendi yıldızının, siyasi yıldızının yükselmesinde çok önemli bir misyon
ifa ettiğini söylediği programdır. Benim böyle bir ön yargım olamaz ki!
Ben, kim hata yaparsa bunun belgeli haberini bulduğum takdirde yaparım. Size söylüyorum, öz be öz amcamın
oğlu için hayatımın en ağır sözlerini ekrandan kullandım. Ben öyle bildiğiniz gibi, ondan kork, bundan kork… Ben korkmam
Beyefendi.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Şimdi öyle değil… Müsaade eder misiniz?
UĞUR DÜNDAR – Güneri Civaoğlu bana şunu söyledi daha 1993 yılında…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Müsaade eder misiniz, korkup korkmamanız bizi hiç ilgilendirmiyor.
UĞUR DÜNDAR – ”4 kişiyi bir kenara ayır da öldüğün zaman tabutunu taşırlar.” dedi Güneri Civaoğlu.
BAŞKAN – Feyzullah Bey… Sayın Dündar…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Bitiriyorum.
BAŞKAN – Feyzullah Bey, karşılıklı soru-cevap şeklinde…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Ama ben soruyorum, Beyefendi keserse hemen bitireceğim.
BAŞKAN – Feyzullah Bey, soru-cevap şekline dönüşmeyecek şekilde…
Uğur Bey, soruların sonuna kadar dinleyip bittikten sonra…
Tekrar verilen cevaplara karşılık, Sayın Kıyıklık, sizden de yorum yapmamanızı rica ediyorum.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Yorum yapmıyoruz ki, soru soruyoruz.
Benim sorduğum şu: Genelkurmayın verdiği…
UĞUR DÜNDAR – Sayın Kıyıklık, ezberinizi bozabilir miyim, müsaade eder misiniz? Bir belge okuyacağım size.
BAŞKAN – Uğur Bey, lütfen…
UĞUR DÜNDAR – O dönemle ilgili bir belge okuyacağım efendim.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Müsaade eder misiniz?
Onu, belgeyi verirseniz buraya, alırız.
BAŞKAN – Sayın Kıyıklık…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Bir soru daha soracağım.
BAŞKAN – Sayın Kıyıklık, sorularınızı kesin…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Sayın Çevik Bir, Veli Küçük ve Erol Özkasnak paşalarla hiç görüşmeniz oldu
mu?
BAŞKAN – Sayın Kıyıklık, bir tamamlayabilir miyim?
UĞUR DÜNDAR – Veli Küçük aleyhinde en az on tane haber yaptım. Hatta cezaevinden de bana “Uğur Dündar,
benim hakkımda niçin bu kadar haber yapıyorsunuz?” diye sitem dolu bir mektup gönderdi.
Ben size bir belge okuyorum şimdi o dönemle ilgili olarak: “Çok Değerli, Saygıdeğer Yazar, Yapımcı ve Gerçek
Aydın Sayın Uğur Dündar Beyefendi; her zaman olduğu gibi, şu son aylarda bir linç kampanyasıyla üzerime gelindiği bir
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dönemde de ortaya koyduğunuz demokrat tavır, gerçekçi anlayış ve cesaret örneği, son derece takdire şayan ve mûcibi
teşekkür olmuştur. Herkes gibi akan zaman ve süratle değişen hadiseler çerçevesinde bazı görüş, düşünce ve tavırlarımda
birtakım değişmelerin görülmesi tabii olmakla birlikte, bu fakiri yakından tanıdığınızı sandığım biri olarak, hiç bir zaman
kimseyi, hele bir milleti aldatmadığımı ve aldatmayacağımı takdir edersiniz. Hakkımda bir linç kampanyası başlatanların da
esasen bunu bildiğini, fakat maksatlarının başka olduğunu da, mutlaka herkesten çok iyi biliyorsunuz. İlk günden bu yana,
gerçek ve sorumlu bir aydın sıfatıyla daima demokrasinin, evrensel insan haklarının ve insani özgürlüklerin müdafii olarak
gösterdiğiniz performans, inanıyorum ki, nesiller için örnek olacak mahiyettedir. Gösterdiğiniz civanmertlik ve ortaya
koyduğunuz vefadan dolayı en içten teşekkürlerimi ve bu münasebetle kalbî hürmetlerimi arz eder, Cenabı Allah'tan sıhhat,
afiyet ve mutluluklar dilerim.” Yani “Demokrasinin, evrensel insan haklarının ve insani özgürlüklerin müdafi olarak en baştan
bu yana” diyor. İmza: Fethullah Gülen. Buyurun efendim bunu da takdim ediyorum size.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Teşekkür ederiz.
UĞUR DÜNDAR – O dönemin bir numaralı mağdurudur.
BAŞKAN – Soru sormak üzere söz İdris Şahin Bey’e veriyorum.
İdris Bey, soruları ikili şekle…
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Tabii, çok net olarak…Çünkü, ben çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum, o yüzden
çok kısa bir şekilde sorularımı soracağım ve tamamlayacağım.
BAŞKAN – Uğur Bey, sizden de bir şey rica edeceğim. Yani, gerçekten, hakikaten uzun yıllar televizyonculuk
yapmış olmanız ve bu yöndeki hemen anında cevap vermek veya… Böyle bir yöntem yok.
UĞUR DÜNDAR – Peki efendim.
BAŞKAN – Milletvekilimizin sorularını tamamlamasını bekleyelim, sonra siz cevaplarınızı tamamlayın.
Teşekkür ederim.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Uğur Bey, tekrar hoş geldiniz.
Ben burada açıkçası bir tespitle sualimi tevcih etmek istiyorum. Şimdi Uğur Dündar, bizim konuğumuz olarak
geldiğinizde, kendi isteğinizle burada geldiğinizi cümleler arasında birkaç sefer de ifade ettiniz. Bu Komisyona gelen herkes
kendi rızası, kendi özgür iradesi ve demokrasiye katkı sunmak amacıyla buraya geliyor. Sizin isminizin geleceği noktasında
arkadaşlarımız katılacağınızı ifade ettiğinde de ayrı bir mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek isterim. Ancak, tabii ki
burada, biz özellikle sizin gibi medyada çok önemli bir ismin, yaklaşık altmış dokuz yaşında ve elli yılını bu mesleğe vermiş
bir ismin… Kendinizi burada hiç tanımlamanıza gerek yok, bütün Türkiye, bütün dünya sizi tanıyor.
UĞUR DÜNDAR – Efendim, biz aylardır ama linç ediliyoruz.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Hayır, kimse sizi şu anda…
BAŞKAN – Kim linç ediyor?
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Sözcüklerinize bir bakın, cümlelerinize, lütfen şu zabıtları alıp bir bakın, sizin buna
ihtiyacınız yok Uğur Bey, çok net söylüyorum. Sizi bütün dünya tanıyor, Türkiye’de tanıyor.
UĞUR DÜNDAR – Teşekkür ederim.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Yani, kendi özelliklerinizi her cümlede tekrar burada ifade etmek, emin olun hem
değerli meslektaşlarınız hem de beni -emin olun- bu Komisyonun en genç üyesi ve sözcüsü olarak çok şaşırttı, bunu
özellikle ifade etmek istiyorum.
UĞUR DÜNDAR –Efendim, ben çok doluyum da ondan.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – İfade etmek istiyorum çünkü bizim buradaki amacımız, sizin şu ana kadar yapmış
olduğunuz hizmetlerin, bu topluma, bu millete, demokrasiye yapmış olduğunuz hizmetlerin… Artık bundan sonraki süreç
içerisinde sizin heybenize dolduracağınız bir şeye ihtiyacınız yok. Bu milletin heybesine dolduracağınız…
UĞUR DÜNDAR – Tarihe düşmemiz gereken notlar var efendim.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – İşte, bu tarihe düşmeniz gereken notları da kişisel sual ve cevaplardan daha ziyade,
araştırmacı bir gazeteci olarak darbelerin maliyetiyle ilgili bir araştırmanız şu ana kadar oldu mu? Yani, bu darbelere gelen
süreçte, darbe öncesi evreleri, darbe anında yaşananları ve darbe sonrasındaki süreçlerde… Mesela cümlenize başlarken
“Beyaz Enerji” dediğinizde biz çok mutlu olduk çünkü biz 28 Şubat Alt Komisyonu olarak darbe sonrasında Beyaz Enerji
Operasyonunun çok önemli bir işlev gördüğünü ve darbe sonrasındaki, işte çetecilerin, bu ülkeyi soymak isteyenlerin, bu
milletin sırtından geçinmek isteyenlerin bankaları kullanmak suretiyle milleti nasıl hortumladığını araştırmak, öğrenmek
istiyorduk. Keşke bunu burada biraz daha netliğiyle paylaşsaydık.
UĞUR DÜNDAR – Efendim, bunları yazdığım için söylemeye gerek duymadım. İşte bu kitap, hayatım boyunca
bu milleti soyanların…
BAŞKAN – Uğur Bey, uyarmak zorundayım. Tamamlama konusunda…
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – İnanın bir buçuk saattir hiçbir şey söylemeden alabildiğince cümle kurdunuz.
BAŞKAN – Uğur Bey, lütfen, bir kez daha uyarmak istiyorum, hiç söz kesmeden…
UĞUR DÜNDAR – Sözünüzü kestiysem, bağışlayın.
BAŞKAN – Hiç söz kesmeden devam edelim şu andan itibaren.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Bu tespitimi yaptıktan sonra, ben özellikle bu süreçlerle alakalı ve bundan sonraki
süreç için, bir araştırmacı gazeteci olarak, şimdiye kadar yaptığınız hizmetlerin ötesinde, darbelerin maliyetiyle ilgili bir
araştırma yapmayı düşünüyor musunuz veya yaptıysanız, sadece ortaya çıkarttığınız eserlerle değil, bugün burada
Komisyonumuza ifade edeceğiniz bir husus var mı, bunu öğrenmek istiyorum.
Bir ikincisi de, özellikle İnternet medyasına da düşen 1993 yılı eylül, kasım aylarında Show TV’de, sizin
yönetiminizdeki “Uğur Dündar’ın Arenasında delil oldu” başlıklı, Hizbullah terör örgütü üyelerinin jandarma birliklerinde
eğitildiği iddiaları üzerine programın arşiv kayıtlarının istendiğine dair bir ifade var. Biz de özellikle 97’ye gelen süreç
içerisinde, 90’ın başlarındaki karanlık cinayet olaylarını, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Çetin Emeç, bu cinayetlerin, Sivas
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olaylarının ve Hizbullah’ın özellikle yapmış olduğu eylemlerin ve sonrasında da Bursa’da bir cinayete kurban giden Nesim
Malki hadisesinin bu 28 Şubatın ekonomik ayaklarından biri olduğunu, bir kısım kara paraları bu şekliyle aklamaya yönelik
eylemlerde bulunan bir şahıs olarak onun infaz edildiği noktasındaki bilgilerimiz ışığında söylüyorum, burada jandarma
birliklerinde eğitildiğine dair bir beyan var, buna dair siz, araştırmadan bunu 75 milyonun karşısında bir programda sunacak
insan değilsiniz.
UĞUR DÜNDAR – Evet.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Somut belgeleriniz buna dair var mıydı? Bir de bunu öğrenmek istiyorum.
UĞUR DÜNDAR – Tabii efendim. Ben bunu söyledim, demek ki dikkatinizden kaçmış.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Hizbullah’la alakalı…
UĞUR DÜNDAR – Evet.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Kaçmışsa ben özür diliyorum.
BAŞKAN – Evet, bahsettiniz.
UĞUR DÜNDAR – Evet, söyledim.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – O zaman, yine tutanaklara geçmesi açısından tekrarlayabilirseniz sevinirim. Benim
öğrenmek istediklerim bunlar, teşekkür ediyorum.
UĞUR DÜNDAR – Ben çok teşekkür ederim.
Şimdi, efendim, şu Hürriyet gazetesinin...
BAŞKAN – Şimdi, ben tekrar, siz cevap vermeden önce bir izahatta bulunayım, yani ön sunumunuz ve daha
sonra belki soru-cevap yönteminde biraz açıkçası ben Komisyon Başkanı sıfatıyla nasıl bir ortam oluşturacağımız
konusunda yeteri kadar açıklayıcı bir şey yaptığımı düşünüyorum. Yani, burası bir soruşturma komisyonu değil, siz
sorgulanmıyorsunuz, dolayısıyla kendinizi anlatmak ve…
UĞUR DÜNDAR – Feyzullah Bey hariç, evet.
BAŞKAN – Hayır… Anlatmak ve o durumdan ziyade, bakın, biz çok karanlık dönemlere tanıklık ettiğini
düşündüğümüz bir gazeteci olarak davet ettik sizi.
UĞUR DÜNDAR – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Dolayısıyla, hedef olduğunuzu düşünmeniz ve o hedefmiş gibi verdiğiniz cevaplar Komisyonumuzun
çalışmasını şu anda şeye de dönüştürebilir. Tabii ki bunları da, bazı soruları da…
UĞUR DÜNDAR – İdris Bey’e çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bana şimdiye kadar sorulan en güzel
soruyu sordu.
BAŞKAN – Şimdi, ben bunu tamamlamak açısından belki o konuda faili meçhuller ve o döneme ilişkin sizin
yaptığınız bu rapora ilişkin de şeyleri de istettik, yani sizin bu haberi yaptığınızı biz biliyorduk, sizin burada bunu
sunacağınızı da düşünmedim açıkçası ama nihayetinde o yönde yapılmış inceleme ve araştırma, jandarmanın ve emniyetin
yapmış olduğu araştırma da var sizin haberinize karşılık olarak.
UĞUR DÜNDAR – Olabilir efendim.
BAŞKAN – Yani, önemli gördüğümüz hususlar bunlar bizim.
Buyurun.
UĞUR DÜNDAR – Benim şahsi kanaatim, Darbeleri Soruşturma Komisyonu, o dönemde, özellikle Batman’da
peş peşe işlenen çok sayıda, yüzlerce faili meçhul cinayeti soruştururken Emniyet Müdürü odasında brifing veriyor ve
Emniyet Müdürünün sesi aynen şu şekilde kaydediliyor: “Bizim yaptığımız tahkikatlarda İl Jandarma Alay Komutanlığının
nüfuz bölgesi -ya da hudutları, ya da işte operasyon bölgesi- içinde bir Hizbullah kampının varlığını tespit ettik.” Şimdi,
benim hatırladığım, çok somut olarak hatırladığım tespit bu, bir Hizbullah kampı, jandarma bunu biliyor ama faaliyetine göz
yumuyor ve şu imayı yapıyor Emniyet Müdürü: Yani, bu Hizbullah kampı istense orada faaliyet gösteremezdi.
Bunu da arkadaşlarımız, şimdi hayatta olmayan, o komisyonda bulunan, yanılmıyorsam Akman Akyürek’ten raportör- aldılar ve ”Bunu yayınlayabilir miyiz?” diye sordular bana. Şimdi, böyle durumlarda elde ettiğiniz belgeyi
yayınlamazsanız töhmet altında kalırsınız, ayrıca hayatınız bile tehlikeye girer. Yani, saklanan bilgi tehlikeli bilgidir ve bu
kadar da faili meçhul cinayet var, eğer buna ışık tutacaksa bunu bizim kamuoyuyla paylaşmamız ve yayınlamamız en doğal
gazetecilik görevidir, bundan kim rahatsız olursa olsun. Sonuçta, somut bir kayıt ve kayıt hiçbir şekilde bizim tarafımızdan
montajlanmadan yayınlandı, zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi Faili Meçhul Cinayetleri Soruşturma Komisyonunun
kasasında da bu kasetin bir kopyasının olduğu biliniyor ve ben bundan dolayı Doğan Güreş Paşa tarafından ağır ceza
mahkemesinde yargılattırıldım, tamamen bu haberden dolayı.
BAŞKAN – Bu haberle ilgili şunu düşündürüyor mu size, yani bu tür konular -yani bu orası gerçekti, değildi- bu
tür oluşumlar darbe öncesi dönemlerin hazırlanması açısından oluşturulmuş kadrolar gibi geliyor mi? Bir yorum istiyorum
sadece, yapmayabilirsiniz.
UĞUR DÜNDAR – Efendim ben sadece şunu söyleyebilirim: O dönemde PKK’yla çok yoğun bir mücadele vardı,
belki PKK’yla Hizbullah’ı birbiriyle çatıştırmak için acaba böyle bir proje mi geliştirildi, böyle bir uygulamaya mı geçildi diye
düşünüyorum ama elimde bu yüzde 100 bu şekilde yapılmıştır şeklinde kanıtlayacak, doğrulayacak hiçbir belge yok. Ben
sadece o konuya bir ışık tuttum ve umdum ki bunun arkası gelebilir ve bunun arkası gelirse de, eğer böyle bir derin plan
varsa, derin senaryo varsa bu ortaya çıkarılabilir diye düşündüm.
BAŞKAN – Mahir Kaynak’la yaptığımız görüşmede -henüz tutanaklarımız netleşmediği için ben birçok şeyi
kelime kelime aktaramayabilirim ama- bu konuya ilişkin soruları kendisine de sorduk, dolayısıyla haber yaptığınız için bu
konuya… Yani, önemsediğimiz bir konunun tüm kesimlerini dinlemek adına soruyoruz bu soruları. Dolayısıyla, bazı
karanlık, en azından Nesim Malki cinayetinin arkasında çok daha sonra gelişen olaylara, ekonomik olaylara baktığımız
zaman sizinle bu konuda farklı da düşünmüyoruz, yani yolsuzluk anlamında bir çarkın kurulmasını, alınan paraların iade
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edilmemesi amacıyla, ne işle meşgul olduğu bilinen, arkasından kimlerin servet sahibi olup banka kurduğu, hangi on
günlük gibi kısa sürelerde banka kurma izinlerinin verildiği gibi filan, bütün süreçleri inceliyoruz.
Şimdi, size ben…
UĞUR DÜNDAR – Kumarhaneler de orada çok önemli bir gerçekti.
BAŞKAN – Ömer Lütfi Topal cinayeti de gündemimizde.
UĞUR DÜNDAR – Ömer Lütfi Topal cinayeti çok önemlidir.
BAŞKAN – Gündemimizde olan hususlar.
UĞUR DÜNDAR – Tarık Ümit cinayeti çok önemlidir.
BAŞKAN – Şimdi, birkaç şey soracağım size…
UĞUR DÜNDAR – Ben İdris Bey’in sorusuna cevaben bir şey…
BAŞKAN – Buyurun.
İdris Bey, devam edecek sorularınız var mı sizin?
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Hayır.
UĞUR DÜNDAR – Çünkü yolsuzluklarla ilgili ve işte bunların darbeye zemin hazırlayıp hazırlamadığıyla ilgili bir
soru yöneltti Sayın Şahin.
Efendim, şimdi burada, “İşte Hayatım” kitabında Engin Civan’ın not defterinden alınmış bilgiler var. Başlangıçta
annesinin 50 dolarlık televizyon taksitini bile yazan, ağabeysinin 35 dolarlık bir alışverişini bile yazan Engin Civan, Emlak
Bankası Genel Müdürü olduktan sonra milyon dolarları yazmayı başlıyor ve benim o tarihte hesapladığım kadarıyla -yani
şifre çözer gibi günlerce üzerinde çalışıp defterden çıkardığım tablo- 30 milyon dolar civarında bir para, bir yolsuzluk olmuş
ve ben gittim İsviçre’de… Selim Edes’le kavga etmişlerdi biliyorsunuz, tam bu 28 Şubat sürecinin ortasında patlak veren bir
hadisedir. “Belgesi mi olur rüşvetin?” diye bir atışma geçmişti. Ben gittim Banque Indosuez’te Selim Edes’in Engin Civan’a
verdiği rüşvetlerin belgesini çıkardım, Hürriyet gazetesi de beni “Bravo gazeteci” diye dokuz sütuna manşet yaptı.
Şimdi, efendim, Türkiye’de darbelerin zemininde Türk parasını değersizleştiren, enflasyonu kabartan, değer
yargılarını paspas hâline getiren ve halkta da “Yahu, bu böyle gitmez. Birisi çıksın da buna son versin.” duygusunu
oluşturan devasa bir mafya, yolsuzluk, siyasetçilerin de bulunduğu bir çarkın olduğunu gördüm ve bunun üzerine gittiğiniz
zaman derhâl sizin üstünüze geliyorlar. İşte o dönemi, nasıl bir korku filmi yaşadığımı anlattım size.
95’te miydi Tansu Hanım’ın devalüasyon yaptığı?
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – 94…
UĞUR DÜNDAR – Yani, düşünebiliyor musunuz, ülkesi devalüasyon görüyor ama o ülkenin Başbakanı
çocuklarının geleceğini Amerika’daki bir yatırımda arıyor. Yatırım yapamaz mı bir ülkenin Başbakanı? Yapar, gayet tabii
yapar ama bunu gazeteciler ortaya çıkarmamalı, bunu bizzat kendisi deklare etmeli “Bakın, ben Amerika’da şu şu şu
mülkleri aldım.” demeli. Bunu gazeteci çıkarmamalı.
Suna Pelister çiftliği, Kuşadası’nda, alınıyor, bunu gazeteciler ortaya çıkartıyor, olmamalı. Bir ülkenin başbakanı
şeffaf olmalı, eğer bir mal, mülk alacaksa -ki, yedi göbek sülalelerine yetecek mal varlıkları vardı- kendi adına almalı,
gazeteciler Suna Pelister haberini çıkartmamalı. Antalya’da Beldibi’nde Hazinenin 1.700 metrekarelik arazisine, eğer
pansiyon görünümü altında bir beş yıldızlı otel inşa ediliyorsa, bu olmamalı.
Biliyorsunuz, milyonlarca insanın göz önünde bu otelin tamamlandıktan sonra gelirinin Zübeyde Hanım Şehit
Anaları Vakfına bırakılacağı dönemin Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı Genel Müdürü Meral Akşener tarafından Arena
programında seyircinin gözünün içine baka baka söylendi ama ne oldu sonra? Daha otel bitmeden işletmeye verildi ama
biz o haberleri yaptıktan sonra Hazine o bölgedeki arazilerin turizme kazandırılması ve kaçak konut yapmış olanların da,
işte millî gelirdir, zarardide olmamaları için pansiyon şekline dönüştürülmesine sağlayan yasanın istismarı ve yanlış
kullanılması nedeniyle, devirden dolayı işletmenin, yasal hakkını kullandı ve o bütün taşınmazları Hazineye irat kaydetti,
aldılar oradan.
Şimdi, Mesut Yılmaz dönemi, işte Beyaz Enerji…
BAŞKAN – Beyaz Enerji haberleri yaptığınızda hangi gazetedeydiniz?
UĞUR DÜNDAR – Star televizyonundaydım.
BAŞKAN – Star televizyonunuzdaydınız. Tarih?
UĞUR DÜNDAR – 2000
BAŞKAN – 2000 yılı.
UĞUR DÜNDAR – Evet.
BAŞKAN – Mesut Yılmaz iktidarda mıydı?
UĞUR DÜNDAR – Mesut Yılmaz sanıyorum Başbakan Yardımcısı.
YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Anasol-D mi?
BAŞKAN – Anasol-D Hükûmeti dönemiydi değil mi?
UĞUR DÜNDAR – Evet. Başbakan Yardımcısı…
BAŞKAN – Star televizyonu o esnada…
UĞUR DÜNDAR – Uzanlarda.
BAŞKAN – Şimdi şöyle iddialar var, buraya geleceğim şimdi buradan: Şimdi, genel olarak medya patronlarını
dinlediğimiz zamanda Dinç Bilgin şöyle ifadelerde bulundu -diğer dinlediklerimizin içerisinden de tabii şey yapabiliriz ama“O dönemde biz Tansu Çiller’i destekliyorduk, Aydın Doğan da Mesut Yılmaz’ı destekliyordu. Dolayısıyla, bu
desteklemelerimizin…” Siyasi olarak tabii ki desteklemelerinde bence bir sakınca yok, yani politik olarak bir parti
desteklenebilir.
UĞUR DÜNDAR – Bugün de destekleniyor.
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BAŞKAN – Çok problem olan o değil, asıl bu desteklemelerin karşılığında bir çıkar ilişkisinin oluşturulmuş olması
veya bir beklenti nedeniyle bunun yapılıyor olması.
Orada, daha sonraki dönemlerde -yine Aydın Doğan’ın ifadesi- yani Uzan’ın da aynı zamanda basın sektörüne
girdiğini ve kendi gazetesinde çalışan önemli bir gazetecinin gitmemesi için, o dönem için teklif edilebilecek en yüksek
ücretleri teklif ettiğini ama 5 milyon dolara oraya transfer olduğunu söyledi. Tabii ki şimdi de 5 milyon dolar çok büyük bir
para ama “O tarihlerde 5 milyon dolara neler alınmış?” diye baktığımız zaman 17 milyon dolara banka satın alındığını, bir
banka sahibi olunabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla…
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Bankanın ilk taksiti ödenebilir.
BAŞKAN – Şimdi, Uğur Bey, bu içinde bulunduğunuz medya, etik açıdan sizin çok farklı bir yerde duruyor
olmanız veya kendinizi tanımlamanızla ilgili değil, şu ana kadar da “Ben tek bir kelime söylemek istemiyorum patronum
hakkında, bir tek Başbakan azarlamıştır.” gibi bir şey söylediniz. Oralara da belki sonrasında birkaç şeyle gireceğim ben.
Bu kadar siyasilerin veya o çevresel yolsuzlukların olduğunu düşündüğünüz dünyada medya bu kadar temiz
miydi bu ülkede? Şimdi o kadar büyük paralar medyada transferde normal midir? Yani bir gazetecinin -dediğim gibi yani- bir
banka sahibi olabilecek kadar büyük bir paraya başka bir gazeteye geçişi doğal mıdır? Bu dönemde hemen desteklediğiniz
partinin iktidara gelmesi durumunda birtakım kamu kaynaklarının veya kamu ihalelerinin özelleştirmelerinden destek
almanız… Ben gazetecilik yaptığınız kurumlar açısından da…
Aslında ben milletvekili olduğum ilk dönemde Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Raportörüydüm ve çok
tecrübesiz bir siyasetçi olarak, milletvekili seçildiği gün Meclisi gören birisi olarak devletin nasıl aslında işlediğini ve neler
olup bittiğini öğrenme açısından benim için çok büyük bir deneyim oldu ve şöyle bir cümle ile giriş yapmıştım o rapora:
“Hiçbir ağacın köklerinin haberi olmadan tek bir yaprak dahi sararamaz.” Halil Cibran’ın sözüydü. O dönemlerde tabii Halil
Cibran biraz Müslüman birisi zannedilmiş, hâlbuki Hristiyan Lübnanlı bir felsefecidir, gerçekten toplumun tüm kesimlerinin
ya sessizliğidir ya ortaklığıdır ya destekliliğidir. Şimdi medyayı bu açıdan değerlendirmenizi istiyorum, bu dönemler
açısından.
UĞUR DÜNDAR - Bitti mi efendim sorunuz?
BAŞKAN – Sorum bitti.
Sonra politik savunmaya geçeceğim, diğer arkadaşlar kızabilir ama bunları söylemek durumundayım.
Buyurun.
UĞUR DÜNDAR – Efendim, tabii, Türkiye çok çalkantılı yıllar yaşadı.
BAŞKAN - Yani sadece politik acılar mı bu kadar günahkâr?
UĞUR DÜNDAR – Bir taraftan soğuk savaş yıllarının işte kamplaştırdığı ve anarşi, terörün kimi zaman
sokaklarda oluk oluk kan akıttığı yazık olmuş yıllar, öbür taraftan tavizkâr politikalarla, popülist politikalarla enflasyonu
azdıran ve yoksulu daha yoksullaştıran, zengini daha zengin hâlâ getiren bir ekonomi yönetimi, taşıma suyla değirmenin
döndüğü.
Ben 1972 yılında -İstanbul’da doğmuş, büyümüş bir Türk insanı vatandaşı olarak- TRT’ye girdiğimde ilk defa
Hakkâri’ye gittim yani gidilmesi gereken en uzak köşeden başlayayım istedim, ayrıntıya girmeyeceğim. Kar yağışlı, kötü bir
kış günü bir iki defa Zap Suyu’na kayma tehlikesi geçirdik. Tam “Nereden geldim ben buraya?” diye düşünürken Karayolları
Misafirhanesinin kapısında Halil Rıfat Paşa’nın “Gidemediğin yer senin değildir.” sözünü okudum ve sarsıldım. O gece
Karayolları Misafirhanesinde kaldık. Bütün kamu yöneticileri, vali, emniyet müdürü falan hariç geldiler, masamızda
oturdular. Bir de eşkıya vardı efendim eşkıya yani resmen eşkıya, eski bir eşkıya. Bu çok sayıda insan öldürmüş, dağa
çıkmış, sonra gelmiş, hapis yatmış, aftan yararlanmış ve müteahhit olmuş, böyle ceketi ilikli müeddep bir insan. Öteki bütün
kamu yöneticileri ya zimmetine para geçirmekten ya efendim işte bir ahlaksızlık nedeniyle geçirdiği soruşturma yüzünden,
sekreterini tacizden böyle bir kriminal çete gibi bir tabloyla karşılaştım ve çok irkildim. Bir tek masada içki içip kendinden
geçmeyen eşkıya kaldı, eşkıyaya çok saygı duydum ve o gece hiç uyuyamadım, çıktım, Hakkâri yollarında sabahın ilk
ışıklarıyla birlikte yürümeye başladım, kendimi cumhuriyetin ilk yıllarında çekilmiş bir siyah beyaz fotoğrafın içinde yürür gibi
hissettim. Böylesine bir yoksulluk, böylesine bir yılgınlık, bezginlik… Sene 1972 veya 73, “Eyvah, Türkiye çok büyük
tehlikelere doğru gidiyor, hâlbuki buraya en pırıltılı, gelecek vaat eden bürokratların gönderilmesi lazım.” dedim. Yani orada
ikinci sınıf bir vatandaş, sanki Türkiye toprakları değil, devlet kurtulmak istediği insanları göndermiş oraya ve ben “Bunu
anlatmalıyım.” diyerek sarsıldım o Türkiye gerçeği karşısında. Oysa biz şöyle düşünüyoruz: “Orada bir köy var uzakta, o
köy bizim köyümüzdür gitmesek de görmesek de.” falan gibi. Meğer öyle değilmiş. Geldim bunu anlatmaya çalıştım, aa
baktım ki Ankara bundan fevkalade rahatsız oluyor. Benim arkama istihbaratçılar, takip elemanları falan ve sonra ben bu
ülkenin gelirinin hakça paylaşılmadığını gördüm. Yani iktidar olmak, kendisine oy verenleri, kendisini iktidarda tutacakları
ülkenin kaynaklarıyla beslemek şeklinde değerlendirildi. Bu böyle sürdü gitti. Yani açıkça söylüyorum: Çapsız siyasetçiler
sırtlarını…
BAŞKAN – Çapsız medya mensupları…
UĞUR DÜNDAR – Hayır, ben, çapsız medya… İçimizde ahlaksızlıklar varsa…
BAŞKAN - Niçin onlar için kullanamayacağız? Niçin kullanamayacağız?
UĞUR DÜNDAR – Hayır, söyledim efendim burada.
BAŞKAN – Uğur Bey… Çapsız…
UĞUR DÜNDAR – Hayır, söyledim efendim, bir dakika… Ben baştan söyledim, ben huzurunuzda bazı medya
mensupları gibi günah çıkartacak insan değilim. Çünkü…
BAŞKAN – Yani bakın, çok özür diliyorum, bu “günah çıkarma” kelimesini filan da hiç beğenmiyorum, Hristiyan
şeylerine özgü bir şey. Mecliste bir çalışma yapıyoruz. Sürekli…
UĞUR DÜNDAR – Efendim, insan yaptığı haberden utanmaz, hayır, insan yaptığı haberden utanmaz.
BAŞKAN - Bu yorumlar bize göre yorumlar değil.
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UĞUR DÜNDAR – Bitirmedim sözümü efendim, lütfen…
BAŞKAN – Sözünüzü bitirmediniz ama ne olur yorumlarınız çok uzun, zamanımız çok kısıtlı, ben medyayı bu…
UĞUR DÜNDAR – Evet, çapsız politikacıların sırtını kimi zaman koalisyonlar nedeniyle medya patronlarına
dayadığını ve onlara birtakım imkânlar bahşettiklerini ben de düşünüyorum ama benim patronum Aydın Doğan hiçbir gün
beni karşısına alıp da -çok samimi olarak söylüyorum yani yukarıda Allah var- “Şu partiyi koru ya da şu partinin üzerine git
veya gitme.” demedi.
BAŞKAN – Size dememiştir. Yani ben…
UĞUR DÜNDAR – Demedi efendim, ben kendimden sorumluyum.
BAŞKAN – Elbette, muhakkak. Yani o anlamda değildi. Yani aynı sorduğum somut soru benim, biraz daha hani
bunlar olağan şeyler midir?
UĞUR DÜNDAR - Ben tanık olmadım efendim.
BAŞKAN – Bu miktarların verilmesi olağan bir şey midir?
UĞUR DÜNDAR – Bakın, 85 yaşında bir meslektaşımız Amerika’da Mike Wallace seneliği 7 milyon dolardan
beş yıllık mukavele yapmıştı.
BAŞKAN – İyi, güzel.
UĞUR DÜNDAR – Ben Amerika’yla karşılaştırmıyorum.
BAŞKAN – Olabilir.
UĞUR DÜNDAR – Silah dayayarak almıyor gazeteci bu parayı.
BAŞKAN - Olabilir.
UĞUR DÜNDAR – Medya patronu veriyorsa alır. Ha bana da astronomik teklifler yapıldı ama ben gitmedim, iyi ki
de gitmemişim, düşünerek gitmedim çünkü bu teklifi yapan kişi daha sonra Türkbank yolsuzluğundan içeriye giren Korkmaz
Yiğit oldu. Yani bazı paralar tehlikelidir, bazı paralar temiz olamaz. Ben isteseydim Türkiye’de özel televizyon sahibi
olabilecek kadar programları reyting yapan, reyting rekorları kıran bir yayıncıydım. Sokaklarda insan kalmıyordu benim
programım yayınlandığı zaman ama ben patronlarımla konuşurken hiçbir zaman para pazarlığı yapmadım, hiçbirinin
ardından da para lafı ettirmedim.
BAŞKAN – Sayın Dündar, ben birkaç şey soracağım yine gazetecilikle ilgili olduğu için.
UĞUR DÜNDAR – Efendim, başka meslektaşlarımızı ilzam edecek, başka meslektaşlarım hakkında yoruma
neden olacak soruları lütfen bana sormayın.
BAŞKAN – Siyasiler hakkında siz çok kolay yorum yapıyorsunuz, kusura bakmayın yani kendi mensubu
bulunduğunuz…
UĞUR DÜNDAR – Ama efendim, siz yasamasınız, biz de dördüncü kuvvet medyayız. Biz tabii ki yapacağız ve
soracağız.
BAŞKAN – Yani karşılıklı konuşuyoruz, bilmiyorum, farkında mısınız? Anchorman oldunuz ama ben de bir
Komisyon Başkanı sıfatımla size hitap ediyorum, mümkün olduğu kadar da kendi mensubu bulunduğunuz ve ait olduğunuz,
altmış yılınızı verdiğiniz bir kurumla ilgili değerlendirmelerinizi isterken siz “çapsız siyasetçiler” kelimesi kullanırsanız biz
“çapsız medya mensupları” kelimesini kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bu kadarına hakkımız var.
UĞUR DÜNDAR – Efendim, çok çaplı siyasetçiler olsaydı Türkiye bu badireleri yaşamazdı.
BAŞKAN – “Çok çaplı medya olsaydı Türkiye bu darbeleri görmezdi.” diyorum ben de.
UĞUR DÜNDAR – Ben üstüme alınmıyorum.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) - Hayır, biz niye üstümüze alınıyoruz ki yani bizimle ne alakası var ki Sayın
Başkan?
BAŞKAN - Ben bir siyasetçi olarak kendi onurumu korumak durumundayım. Biz bir siyaset kurumuyuz.
UĞUR DÜNDAR - Ben size yönelik bir şey söylemedim…
BAŞKAN - Burası Millet Meclisi ve ben Meclis çatısı altında…
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Çapsız siyasetçi olamaz mı? Elbette vardır. Biz niye kendi üzerimize
alınıyoruz ki?
BAŞKAN - Çapsız medya mensubu da olabilir.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) - Çapsız medya mensubu da var tabii bu ülkede.
BAŞKAN - Evet, ben de buna karşılık söyledim.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) - Her nevi insan var.
UĞUR DÜNDAR – Dolandırıcılar da var efendim bizim aramızda.
BAŞKAN – Şimdi devam ediyorum, müsaade ederseniz, sizin yapmış olduğunuz gazetecilik olayına emsal
olması açısından okumak istiyorum. Öncelikle sizin dünya görüşünüze saygım var ve düşünce özgürlüğü kapsamında
haberlerinizi asla eleştiriyor değilim. “Bağımsız, dürüst, güvenilir gazetecilik” denince akla gelen kişi olmanıza da bir itirazım
yok. Fakat paradoks oluşturduğuna inandığım üç haberi sizinle paylaşmak istiyorum.
UĞUR DÜNDAR - Buyurun, buyurun.
BAŞKAN – Belki o dönemde konuşmuş da olabiliriz sizinle bu konuyu, çok emin değilim çünkü olayın olduğu ve
haberin çıktığı tarihte ben oradaydım. Bir Konyalı olarak soruyorum bunu: 2006 yılındaki “Tesettür faciası” haberiniz,
Konya’da on altı yaşındaki bir gencin başörtülü doktorlar yüzünden testislerini kaybettiği haberini yaptınız. Hürriyet haberi,
manşetten verdi. “Tesettür faciası” başlıklı haberin tamamen gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Araştırma sonunda asıl
suçlunun başörtülü doktorlar değil, gazetenin savunduğu erkek doktor olduğu anlaşıldı.
UĞUR DÜNDAR – Hayır, çok yanılıyorsunuz efendim, tam tersi oldu.
BAŞKAN - Ben bir tamamlayayım.
UĞUR DÜNDAR – Mahkeme kararları burada.
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BAŞKAN - Suçlanan bayan doktor Kezban Arıbağ sizi mahkemeye verdi ve tazminat kazandı.
UĞUR DÜNDAR – Hayır efendim.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Bir dakika, bitirsin, Sayın Dündar.
BAŞKAN – Bir diğer… Tamamlayayım, müsaade ederseniz tamamlayayım.
UĞUR DÜNDAR – Buyurun.
BAŞKAN – 2008 yılında “Yılın smacı. Laik Türkiye’nin gururuydu, artık çarşaflı, bu hâle mi geliyoruz? Türkiye’yi
şok edecek millî voleybolcu” haberi… Haberin verildiği yer, sizin başında bulunduğunuz Star TV Ana Haber Bülteni.
Voleybol takımının, millî takımın oyuncularından Aysun Özbek’in başörtü kullanmaya başlaması âdeta bir suçmuş gibi
sunuldu. Star TV Ana Haber gerilim dolu bir müzik eşliğinde “Filenin sultanlarında şok” başlığı ile haber yaptı. Millî
voleybolcunun inancı gereğince örtünmesinden niye rahatsızlık duydunuz ve tahrik edici bir üslupla Özbek’in almış olduğu
kararın son derece büyük bir hataymış gibi sergilenmesi… Dediğim gibi, yine düşünce özgürlüğünüz çerçevesinde bunu
savunabilirsiniz, o ayrı.
Bir diğer konuyu söyleyeceğim: En azından bu “Tesettür faciası” haberiyle ilgili
-yanlış hatırlamıyorsam,
hafızam beni yanıltıyorsa siz düzeltin- “Utandığım haberler” şeklinde bir özrü oldu Ertuğrul Özkök’ün Genel Yayın
Yönetmeni sıfatıyla, o yazınızdan dolayı, o haberden dolayı.
UĞUR DÜNDAR – Efendim, araştırmanızı iyi yapmamışsınız maalesef.
BAŞKAN – Buyurunuz, siz netleştirin.
UĞUR DÜNDAR – Çok net söyleyeyim: Bir…
BAŞKAN – Aslında üçüncü haberi siz söylediniz, “Namaz kılan öğrenci” haberiydi, siz söylediğiniz için
girmiyorum.
UĞUR DÜNDAR - Efendim, orada da yanıldınız.
BAŞKAN – Yani, dediğim gibi, bir kez daha, düşünce özgürlüğü kapsamında… Bunu her şekilde ifade ediyorum:
Böyle düşünüyor olabilirsiniz, böyle ifade ediyor olabilirsiniz ama ben, yani doğru olmayan, gerçek dışı haberler söz konusu
olduğunda bunun sizin kendinizi anlattığınız tanımlamalar açısından bir paradoks olduğunu düşündüm.
Buyurun.
UĞUR DÜNDAR - Efendim, bir defa, okuduğunuz haberlerin hepsi yorumlu haberler, hepsi yorumlu. Haber
yorumlu olmaz, düz verilir. Şimdi, “Tesettür faciası” manşeti benim değildir, Hürriyet öyle uygun görmüş, vermiş ama
haberin içeriği yüzde 100 doğrudur. Doktor mahkûm olmadığı gibi, aleyhinde haber yapan gazetecileri mahkûm ettirmiştir.
Doktor yargılama sonucunda haklı çıkmıştır ve doktor hakkında hiçbir cezai işlem yapılmamıştır, ben de bütün tazminat
davalarından beraat ettim. Hakikat topallayarak da olsa hedefine mutlaka ulaşıyor, bu haberde de ulaştı. “Ertuğrul Özkök
özür diledi.” dediniz.
BAŞKAN – Evet.
UĞUR DÜNDAR – Aynı Ertuğrul Özkök, “Özür dilemekte acele etmişim, hata yapmışım.” diye ikinci bir yazı yazdı
ve bizim haberimizin doğruluğunu ortaya çıkarttı. Bir defa, söylediğiniz ifade tümüyle yanlıştır; onu özür dileyerek
düzeltiyorum.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Zabıtlara geçmesi açısından müsaade ederseniz Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Buyurun.
UĞUR DÜNDAR - Burada kitapta…
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Bir hukuki terim olarak, Sayın Dündar…
UĞUR DÜNDAR - Kitapta bütün mahkeme kararları, hepsi vardır efendim.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Sayın Dündar, “Ben bütün davalardan beraat ettim:” dediniz, size açılan tazminat
davası mıydı yoksa ceza davası mıydı?
UĞUR DÜNDAR - Tazminat davası.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – “Tazminat davaları o zaman reddoldu.” demek ki.
UĞUR DÜNDAR – Reddoldu.
BAŞKAN – “Beraat etti.” kavramsal olarak doğru değil de o yüzden.
UĞUR DÜNDAR – Olabilir, ben avukat değilim.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Şimdi, bakınız, ceza yargılaması sonrasında suçsuz bulunursanız beraat kararı
verilebilir ama hukuk davalarında açılmış olan tazminatların temeli sağlam değilse, mahkemeyi de inandıramamışsa bu
dava reddedilebilir. Beraat ile reddedilmesi biraz…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Siz her hâlükârda suçlusunuz!
UĞUR DÜNDAR – Her hâlükârda suçlu oluyorum yani gazetecilik yaptığım için, haber verdiğim için!
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Hayır, şimdi, bakın, benim bu tespitimden eğer bunu algılıyorsanız…
BAŞKAN – Zabıtlara doğru geçmesi açısından, hukuki anlamda.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Değerli Milletvekilim Ahmet Bey, bak, hukukçudur, kendisi benim ne söylemek
istediğimi daha iyi anlıyor.
UĞUR DÜNDAR - Efendim, o manşete katılmıyorum. O bir “tesettür faciası” olarak anlatılamazdı.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Bunu bilesiniz.
UĞUR DÜNDAR – Doktorun raporu haberleştirilirdi çünkü görünen gerçek oydu. Ben ancak nasıl mahcup
olabilirdim? O doktorun raporu sahte çıkmış olsaydı. Rapor gerçektir ve doktor aleyhinde haber yapanları…
BAŞKAN - Hayır, böyle bir ultrasonografiyi çekmeyi reddetmediği bir hadisenin olmadığı ortaya çıktı.
UĞUR DÜNDAR – Hayır efendim, çıkmadı, tam tersi çıktı.
BAŞKAN - Neyse bunu tekrar o zaman somut olaylar üzerinde…
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UĞUR DÜNDAR – Lütfen, “İşte Hayatım” kitabımda o bölümü size söyleyeyim sayfasıyla, 332’den -Ertuğrul
Özkök’ün “Meğer özür için erkenmiş” yazısı da var, 2 Haziran 2009’da yazmış- 340’ıncı sayfanın sonuna kadar: “Bana çok
ağır stres yaşattılar, çok ağır karalamalara maruz kaldım ama dediğim gibi o haberde de hakikat topallayarak hedefine
ulaştı.” Şimdi, Aysun kardeşimiz tabii ki tesettüre girebilir. Benim hayatımda tesettüre girmiş hanımlarımızla ilgili tek bir
olumsuz sözümü bulamazsınız. Ben inançları dolayısıyla örtünen hanımlarımıza saygılıyım. Ben türbanı siyaset malzemesi
yapan türbancı erkeklere karşıyım. Bilmem anlatabildim mi efendim? Aysun millî voleybolcudur, tesettüre girmesi haberdir,
dünyanın her tarafında da haberdir.
BAŞKAN – Haberdir evet.
UĞUR DÜNDAR – Ayrıca kişilik haklarıyla ilgili de en ufak bir sataşma, kendisini rahatsız edecek hiçbir şey
yoktur ve Aysun Hanım’ın istemesi hâlinde konuşabileceği o haberde de kişilik haklarına duyduğum saygı nedeniyle altı
çizilerek verilmiştir.
BAŞKAN - Evet, toplantıyı… Sorulacak herhangi var mı sorunuz?
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Bir iki düzeltme yapmak istiyorum Sayın Başkan. Ben küçük bir soru
soracağım.
BAŞKAN – Düzeltme derken?
Buyurun, sorun sorunuzu.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Şimdi, Sayın Dündar’a ve bundan önceki gazeteci arkadaşlarla da
konuşurken “Medya organlarının taraf tutabileceğini” söylediniz.
BAŞKAN – Evet.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Yani “Gerçekten medya taraf tutabilir.” gibi bir ilke olarak sunuyorsunuz
bunu.
BAŞKAN - İlke değil, demokrasinin bir gereği olarak görüyorum.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Medya organları eğer haber vermekle görevli ise, kamuyu aydınlatmayla
görevli ise taraf tutarak taraflı yayınları yapamazlar ama medya organlarında yazı yazan bir yazar bir taraf olabilir,
düşüncesinden dolayı bir şeyler yazar ama bir organ tamamen taraf olmaz. Bir organ tamamen taraf olursa Türkiye’nin şu
andaki medyası gibi olur ve sahibinin sesi gibi her gün aynı şeyleri tekrarlar. Bu ülkede ne muhalefet kalır o zaman ne
muhalefetin söylemlerini dile getiren ne iktidar aleyhine haberleri yayın yapan bir medya organı da kalmaz orta yerde.
Şimdi, Sayın Dündar, o dönemde bazı gazetecilerin, bazı medya organlarının yani sizin söyleminiz üzerine
“Aydın Doğan Anavatan Partisini tutuyordu, Dinç Bilgin Doğru Yol Partisini tutuyordu…”
BAŞKAN - Evet.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Dinç Bilgin bunları söyledi kendisi zaten.
Ben Sayın Aydın Doğan’a da sordum: “Hem iş adamı hem gazeteci, medya patronusunuz…” Dedi ki: “İş
adamları iktidara yakın olmak zorundadır.” İş adamları iktidara yakın olmak zorundaysa medya patronları da patron
oldukları için iktidara yakın olmak zorunda mıdırlar? Yani yakın olma zorunluluğu iş adamıyla nereden kaynaklanıyor? Hadi
“Medyanın haber almadan kaynaklanıyor olabilir.” dedik. Ama iş adamının yakın olma zorunluluğu nereden kaynaklanıyor?
Şimdi, bu da inkâr edilemez. Zaten yani Sayın Dündar’ın “Ben Aydın Doğan’la ilgili herhangi bir şey söylemem.” demesi son
derece doğaldır, tanık değildir, bu tür işleri bilemeyebilir.
UĞUR DÜNDAR – Yok efendim, bana gazetecilik mesleği, ahlakı dışında hiçbir telkini olmamıştır, böyle bir şey
yaptı dersem günahını alırım. Yok, son derece etik davranmıştır.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Hayır, ona zaten bir şey söylemiyorum. Onun dışında bir şey söylemiyorum
Sayın Dündar zaten.
Ama Türkiye’de banka kredileri çıkartılıp medya organları tahsis edilen iş adamları var şimdi. Yani bu iş
adamlarının... Yani ihale alan iş adamları var. Bugün oldu, dün vardı, bugün var, yarın da olacak bunlar.
Şimdi, dediniz ki: “O zaman gazeteler araştırıyordu.” İşte Antalya’daki sahildeki o çiftlik evinden galiba
bahsediyorsunuz.
UĞUR DÜNDAR – Otel…
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Otelden bahsediyorsunuz.
UĞUR DÜNDAR – Kemer Inn Oteli…
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Evet, Amerika’daki aldığı arsalardan, taşınmazlardan bahsettiniz Sayın
Çiller’in.
UĞUR DÜNDAR – Evet.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – O zaman görevi Başbakandı değil mi?
UĞUR DÜNDAR – Başbakandı efendim.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Şimdi başbakanlar hakkında, bakanlar hakkında herhangi bir aldığı,
sattığıyla ilgili haber görüyor musunuz? Böyle bir şey…
UĞUR DÜNDAR – Şunu söyleyeyim…
BAŞKAN – Yapabilir, özgür bir yerde…
UĞUR DÜNDAR – Şimdi Amerika’da…
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Hayır hayır, soruyorum efendim.
BAŞKAN – Hayır, ben de diyorum ki…
UĞUR DÜNDAR – Efendim, soru sordular da onun için...
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Soruyorum yani siz yanıtlamayın…
UĞUR DÜNDAR – İzin verirseniz bir cevap vereyim.
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Şimdi, dünya basın tarihinin çok büyük olaylarından biridir Watergate skandalı, Amerikan Demokrat Partinin
merkezinin dinlenmesiyle ilgili bir skandaldır ve ortaya çıkartan da 2 büyük gazetecidir: Bob Woodward ve Carl Bernstein.
Woodward, bütün bilgileri, dinleme bilgilerini… Ki şu anda Türkiye’de mahallemizin kasabı bile “Ağabey, acaba dinleniyor
muyuz?” şeklinde bana her gün soru soruyor, böyle bir paranoya oluştu, dinleme paranoyası ve korku atmosferi. Bob
Woodward, bu dinlemelerle ilgili bilgileri “Derin Gırtlak” adını verdiği kişiden geceleri bir otoparkta alıyordu ve sonuçta
Watergate skandalı ortaya çıktı. Pulitzer ödülü dâhil olmak üzere mesleğimizin en onur verici ödüllerini bu 2 gazeteci aldı.
Şimdi ben Nedim Şener’i düşünüyorum, şu kitabın yazarı Nedim Şener’i. Nedim Şener, bir kitabın yazılmasına katkıda
bulundu iddiasıyla aylarca cezaevinde kaldı.
BAŞKAN - Sayın Dündar, bu yorumlarınızı…
UĞUR DÜNDAR – Woodward’la Bernstein herhâlde Silivri’den çıkamazlardı Türkiye’de olsalardı.
BAŞKAN - Sayın Dündar, lütfen bu yorumlarınızı yazdığınız köşe yazılarınızda ifade ediyorsunuz.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Bir sorum kaldı.
BAŞKAN - Defalarca da ifade edebilirsiniz ama Komisyonumuz gündemine hâkimdir.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Küçük bir sorum kaldı Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Toptaş’ın sorduğu sorular bu doğrultuda olduğu için sizin sorularınızı cevaplandırırsa o bizim
daha çok ilgi alanımızı çekiyor.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Evet, bir de Sayın Dündar, siz, Doğan Medya Grubundan ayrılmak zorunda
kaldınız.
UĞUR DÜNDAR – Evet.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – “Satıldığı için ayrılmanız gerektiğini.” söyledi Sayın Doğan ama iki tane
televizyonu vardı, birisinde görev vermedi.
UĞUR DÜNDAR – Evet.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Biz gereklerini biliyoruz aslında yani tahmin ediyoruz.
Emin Çölaşan’ı niye kovdu?
UĞUR DÜNDAR – Emin Çölaşan’ın yazılarının rahatsızlık verdiğini ve kendisiyle bu dönemde konuşulduğunu
biliyorum ama sonuçta bu konuda daha fazla yorum yapmak bana düşmez.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Emin Çölaşan’ın yazıları kime rahatsızlık verdi?
UĞUR DÜNDAR – İktidara rahatsızlık verdi.
Efendim, hiçbir iktidar Türkiye’de gerçeklerin yazılmasını istemiyor, hiçbir iktidar gerçeklerin yazılmasından
hoşlanmıyor efendim. Bu bizim siyasetimizin maalesef bir rahatsızlığı.
Ben en çok bu dönemden umutluydum, çok içtenlikle söylüyorum. Hatta başlangıçta belirttiğim gibi Sayın
Başbakanla çok iyi bir gazeteci-siyasetçi ilişkimiz vardı ve bana çok güvenirdi kendisi, hâlâ güvendiğini tahmin ediyorum
yani iç duygusunun hâlâ benim dürüstlüğüme saygı duyduğu yolunda olduğunu tahmin ediyorum ama maalesef ben bugün
işte huzurunuzda Türkiye’nin en başarılı televizyoncusu olarak, televizyoncu olarak işsiz kalmış bir insanım. Eğer Sözcü
gazetesi de olmasaydı, ben mesleğime veda edip bir köşeye çekilmek durumunda kalacaktım. Bu hazindir demokrasimiz
açısından.
BAŞKAN - Bu hazin sonucun sorumlusu Sayın Başbakan değildir, bundan emin olabilirsiniz.
UĞUR DÜNDAR – Ben “Sayın Başbakan” demedim efendim.
BAŞKAN - Ben de bunu teyit için soruyorum.
UĞUR DÜNDAR – Yağdanlıklar ve yağcılar…
BAŞKAN – Feyzullah Bey bir iki kelime bir şey tamamlayacak, sonra Komisyon toplantısını tamamlayıp
kapatacağım.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Ben sadece şunu söylemek istiyorum: Aslında insanları insan olarak
değerlendirmediğimiz zaman sizin konuştuklarınız tabii olarak gelir. Ben kişileri medya mensubu olarak veya siyasetçi
olarak bir bütün hâlinde eleştirmenin çok yanlış olduğuna inanıyorum. Bu kayıtlara geçmesi için istiyorum, kayıtlara geçsin.
Siz de biz şunu gördük: İnsanlar yaptıkları şeyi “Yapmıyorum, yapmadım.” dedikleri zaman boğazına sarılıp da “Hayır,
yaptın.” demek yetkisini ne kendimde görüyorum ne de buna gerek duyuyorum. Ancak birilerinden saygı bekleyen
insanların… Ben medyada bu tip insanların olabileceğini yaşadım, gördüm, bildim; siyasette de bu tip insanların olduğunu
yaşadık, gördük, bildik ama isterdim ki burada siz çok rahat konuşabilesiniz fakat dikkatimi bir şey çekti, buraya da
geçmesini istiyorum, son söz ve kapatılsın istiyorum. Amcam şöyle bir söz söyledi, dedi ki: “Oğlum, bu toplum yanılmayınca
katiyen doğru söylemiyor.”
Teşekkür ederim.
UĞUR DÜNDAR – Efendim, ben hayatımda hiçbir zaman aynaya tükürmek gibi bir duyguyu hissetmedim,
herkese de Allah’ın bunu nasip etmesini dilerim.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Teşekkür ederiz.
BAŞKAN – Değerli milletvekillerimiz, Saygıdeğer Konuğumuz; bir kez daha katılımınız, katkılarınız için teşekkür
ediyorum. Demokratik bir toplum inşa etme yolunda verdiğimiz mücadele sadece bizim mücadelemiz değil yani iktidarın
mücadelesi değil. Siz de çok yakın tanığısınız yani ben de uzun süre Bakanlık yapmış biriyim ve siz de benim aleyhime
olabilecek çok haber yaptınız, bir kez bile…
UĞUR DÜNDAR – Ama sizi çok da korudum, iftiralardan korudum efendim, siz biliyorsunuz.
BAŞKAN – Evet, arka planda da ama bir kez bile ben hiçbir basın mensubuna “Hakkımda niye böyle bir haber
yaptınız?” şahsım adına, bir siyasetçi olarak az önce siyasetçi sınıflandırmasını geniş manada yaptığınız için söylüyorum,
arayıp “Bu haberi düzelt veya bunu yap.” demediğim gibi ben, Sayın Başbakanın da hiçbir medya patronunu arayıp… Bunu
çok açıklıkla “Bir kişi dahi çıkıp söyleyemez.” dedi, grupta da konuştu defalarca…
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Aramasına gerek yok, açıkça…
BAŞKAN – Bir saniye, sakin olur musunuz?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sakinim gerçekleri bu kadar…
BAŞKAN - Komisyon Başkanıyım ve ben konuşuyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Buyurun.
BAŞKAN – Beyefendi, Komisyonun üyesi dahi değilsiniz, müdahale etmeyin.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben milletin vekiliyim.
BAŞKAN - Konuşmama müdahale etmeyin lütfen.
“Bir tek gün dahi herhangi bir medya patronunu arayıp böyle bir şey söylemediğini, söyleyen varsa en ağır
şekilde de ifade etmek istiyorum.” dedi. Bunu medya patronlarına biz değil ama sağ olsun muhalefet partisi
milletvekillerimiz -çok da memnun oluyorum- soruyorlar “Böyle bir telkinde bulunuldu mu size?” diye ve bunu da
reddediyorlar ve böyle...
Sayın Başbakan evet bunu söylüyor ama açık yüreklilikle ve ekranlardan söylüyor. Eski başbakanlar gibi telefon
açıp “Bunu at.” demiyor ve kim niye atıldığını bilmiyor da değil. Dolayısıyla görüşlerini açık yüreklilikle kamuoyunda
söylüyor. Demokratik bir tartışma ortamında basının düşünce özgürlüğü kadar siyasetçilerin de düşüncelerini ifade
özgürlüğü vardır diye düşünüyorum. Görüşlerinden dolayı…
UĞUR DÜNDAR – Ben teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN – Şu anda iktidara en muhalif gazetede yazıyorsunuz ve gazetenizin tirajı da bir hayli iyiye gidiyor
zannediyorum. Dolayısıyla, Türkiye’de basının geldiği nokta açısından bu kadar ağır bir suçlamayı mensubu bulunduğum
parti adına hak etmediğimizi düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum tekrar katılımınız için.
UĞUR DÜNDAR – Ben teşekkür ederim efendim.
Kapanma Saati:18.57

