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II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Komisyon Başkanı Reşat Petek’in, Fetullah Gülen’in dinleneceği
yönündeki basında çıkan haberlere ilişkin açıklaması
2.- Komisyon Başkanı Reşat Petek’in, Komisyon çalışmalarında uyulması
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Kocabıyık’ın Twitter’daki bir paylaşımına ilişkin açıklaması
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3.- İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın, Mardin Milletvekili Mithat
Sancar’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
4.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, İzmir Milletvekili Hüseyin
Kocabıyık’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
IV.- ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI
A) GÖRÜŞMELER
1.- Komisyonda uzman olarak görevlendirilecekler, Komisyona davet
edileceklerle ilgili teklifler ile kişi ve kurumlardan istenecek bilgi ve belgelere
ilişkin görüşmeler
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I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
TBMM Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi İle
Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu saat 14.03’te açılarak iki oturum yaptı.
Komisyon Başkanı Reşat Petek, Fetullah Gülen’in dinleneceği yönündeki basında çıkan haberlere,
Komisyon Başkanı Reşat Petek, Komisyon çalışmalarında uyulması gereken İç Tüzük hükümlerine
ve konuşmalardaki üsluba,
İlişkin birer açıklamada bulundu.
Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Fetullah Gülen’in dinlenmesiyle ilgili geçen toplantıda sarf
ettiği bazı ifadelere,
Mardin Milletvekili Mithat Sancar, İzmir Hüseyin Kocabıyık’ın Twitter’daki bir paylaşımına,
İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın yaptığı
açıklamasındaki bazı ifadelerine,
İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın yaptığı açıklamasındaki
bazı ifadelerine,
İlişkin birer açıklamada bulundular.
Komisyonda uzman olarak görevlendirilecekler ile Komisyona davet edileceklerle ilgili teklifler
ve kişi ve kurumlardan istenecek bilgi ve belgelerle ilgili görüşme yapıldı.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 17.35’te toplantıya son
verildi.
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.08
BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)
BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)
SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)

BAŞKAN – Komisyon üyesi arkadaşlarım, Komisyonumuzun ikinci toplantısını açıyorum.
Çalışmalarımızın hayırlı, yararlı, faydalı olmasını temenni ediyorum.
İlk toplantımızda, Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere toplantıyı kapatmıştık. Ayrıca, yine,
Komisyon üyesi arkadaşlarımıza bugün bu salonda toplantının olacağını yazıyla da duyurduk.
Gündemimiz, size ulaşan yazıda da ifade edildiği gibi, Komisyonda uzman olarak
görevlendirileceklerle ilgili tekliflerin alınması, görüşülmesi, Komisyona -bazı arkadaşlarımız geçen
toplantıda bilgisine başvurulacaklarla ilgili yazılı önerge verdiler ama bazı arkadaşlarımız çalışma
yapacaklarını ifade etti- bu davet edileceklerle ilgili tekliflerin bugün yine alınması, görüşülmesi, ayrıca
-esneklik olduğunu başta ifade ettiğim gibi her üç maddede de- yine kişi ve kurumlardan istenecek bilgi
ve belgelerin görüşülüp en azından konu başlıkları olarak Komisyonumuzca belirlenip bu yazışmaların
yapılması konusunda bugün Komisyonumuzda hazırlık çalışmalarını istişare etmiş, görüşmüş olacağız
arkadaşlar.
II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Komisyon Başkanı Reşat Petek’in, Fetullah Gülen’in dinleneceği yönündeki basında çıkan
haberlere ilişkin açıklaması
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, geçen toplantımızda -ilk toplantımızda- arkadaşlarımız hem
görüşlerini ifade ederken hem isimler bildirirken medyada en fazla belki de gündeme gelen konu
Serkan Bayram arkadaşımızın FETÖ’yle ilgili bir değerlendirmesi olmuştu. Bir kısmı Başkan olarak
benim de söylemediğim hâlde basında yer alan bazı cümlelerle ifade edildi ve yine bir kısım basında
sanki araştırma komisyonumuz FETÖ’yü dinlemek üzere bir karar almış gibi, işte Amerikan yetkili
makamlarından da izin alınırsa gidip dinlenecek gibi haberler oldu. Tabii, hepiniz buna burada
şahitsiniz, Komisyonumuzda böyle bir arkadaşımızın görüş beyanından sonra karar alınmadı. Bu
konuda sadece bir görüş… Sanıyorum o konuda Serkan Bey bir meramının ne olduğu konusunda
birkaç cümle belki söylemek de ister çünkü orada bir yanlış anlaşılmaya da fırsat vermemek lazım.
Serkan Bey’i dinledikten sonra tekrar ben ifadede bulunmak isterim.
Sadece şunu ifade edeyim: Geçmiş araştırma komisyonlarında da, efendim, ne Abdullah Öcalan ne,
işte, terör örgütü lideri olarak veya sözde lideri olarak hiç kimsenin Meclis araştırma komisyonlarında
dinlenmediği, görüşüne başvurulmadığı en küçük bir araştırmada da zaten görülebilir. Ha, FETÖ’nün,
biz, görüşüne başvurmak değil, Türkiye’ye getirtilip adalet makamlarına bu ihanetinin, terör saldırısının,
darbe girişiminin hesabının yargı makamlarımıza, adalet makamlarına verilmesini elbette ki her birimiz
isteriz, istiyoruz, zaten bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak gerekli girişimler yapılıyor.
Ama onun hangi bağlamda söylendiği konusunda Serkan Bey bir şey söylemek ister misiniz?
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SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Açıklamak isterim Başkanım.
BAŞKAN – Peki, buyurun Serkan Bey.
III.- AÇIKLAMALAR
1.- Erzincan Milletvekili Serkan Bayram’ın, Fetullah Gülen’in dinlenmesiyle ilgili geçen toplantıda
sarf ettiği bazı ifadelere ilişkin açıklaması
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hayırlı toplantılar diliyorum.
Geçen toplantımızda arkadaşlarımız dinlenecek isimleri verirken benim de bir önerim oldu ve
zabıtlarda da mevcuttur, Komisyonun takdirine bırakarak cümleye başlıyorum.
Şimdi, malumunuz, Fetullahçı terör örgütünün çetebaşı, uluslararası medyada, basında ben darbeci
değilim, hatta onun üst aklı olan Amerika’da bile komisyon kurulması noktasında beyanatları var.
Burada, Meclisimizdeki dört partinin temsilcileri bir araya gelerek bu darbeyi araştırma komisyonu
kurulmuştur. Şu anda milletimizi ve Meclisimizi temsil eden bir makamdır. Ben de, burada hazır bir
komisyon varken çağıralım, gel diyelim, ben darbeci değilim diyorsan gel anlat, eğer gelmiyorsan
zımnen darbeci olduğunu kabul etmiş sayılırsın. Bunun bize sonucu ne olacak? Şu anda Hükûmetimizin
yürüttüğü bir iade süreci var, mücadele. Bu iade sürecine hem hukuki bir destek olacak hem de Meclis
adına hep beraber uluslararası kamuoyunda bunun darbeci olduğunu rahatlıkla anlatacağımız bir tane
daha done elimizde olmuş olacak. Durum bundan ibarettir. En önemlisi, sürece katkısı açısından bu
önemlidir. Ha, bu benim talebim, Meclis Komisyonumuz takdir eder, davet edilir, çağrılır; takdir etmez,
o Komisyonumuzun takdirindedir.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Bir de Başkanım, pardon, bunun haricinde -hepsi geçen haftaki
toplantıda vardır- bizim herhangi bir beyanatımız olmamıştır; “Amerika’ya gidelim, Komisyon gitsin.”
gibi böyle lambur lumbur ifadeleri bu Komisyonda da hiçbir arkadaşımız demez. Şunu da özellikle
üstüne basa basa söylüyorum: Bu, Sözcü’den, o akşam sekize yirmi kala Veli Toprak denen şahsın
yazmış olduğu yazının işi bulandırmasından ibarettir. Kimlere hizmet ettiği de artık kendisi ile Allah
arasındaki bir şeydir ama…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, gerek yok ya.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Bir saniye, bitireyim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir gazeteciye…
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Ama bellidir, buradaki olay tamamen niyetimizi kamufleye,
onu çarpıtmaya yöneliktir.
Teşekkür ediyorum, bu kadar beyan ediyorum.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Sayın Başkan…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Siz açıklamak zorunda kaldınız, demek ki
açıklamaya muhtaç bir açıklama yaptınız yani.
BAŞKAN – Peki.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Yok, tutanaklar ortada.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama daha önce de… Serkan Bey şöyle bir şey yapmayalım…
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani, gazeteci böyle yazmış, yanlış anlamış der, geçersiniz.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Sözcü gazetesinden bahsediyorsunuz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, Akit gazetesine biz gazete diyoruz ya.
Şimdi, şunu söylüyorum: Sözcü gazetesi…
BAŞKAN – Aykut Bey…
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Sözcü’nün avukatı mısın sen?
BAŞKAN – Bir saniye, Aykut Bey…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Avukatıyım ya, Sözcü’nün avukatıyım, gurur duyarım; Akit’in
avukatı olmaktan iyidir.
BAŞKAN – Arkadaşlar…
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Sözcü neyi doğru yazıyor ki onu da doğru yazsın?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Arkadaşlar, bu yakışmıyor yani basın özgürlüğü bu, yakışmıyor.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Basın özgürlüğü değil, şarlatanlık o.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sözcü’ye kimse burada şarlatan diyemez.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Şarlatanın kendisi.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şiddetle karşıyım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Serkan Bey, vallahi üslubunuz yanlış.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sadece Sözcü’ye değil, hiçbir gazeteciye burada…
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Hiçbir gazete yapmadı. Onu o akşam yapan kimdir? Hiçbir
gazete yapmadı.
BAŞKAN – Peki, arkadaşlar.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Arkadaşlar, CNN de buradaydı, son dakika haberi olarak verdi.
Çarpıtmaya gerek yok.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Böyle bir tartışma oluyor mu şimdi Sayın Başkan?
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkan, bir şey rica edebilir miyim? Lütfen tutanaktan arkadaşımın
sözlerini okutabilir misiniz, onun üzerinden konuşalım, bir yanlışlık olmasın diye.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Okutun, tamam.
BAŞKAN – Şimdi, bence arkadaşımız muradını ifade etti. Medya mensuplarımız da burada, sizler
de buradasınız.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Geçen oturumda açık açık “Fetullah Gülen’i
dinleyelim.” dedi, çok açık söylediniz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ya, tartışmalara gerek yok.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, ben de böyle anladım, yanlış anlaşılmış olabilir.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Evet, şimdi Mithat Sancar Bey söz istedi ve ayrıca Başkanlığımıza bir adet dilekçe
vererek 25’inci Dönem Diyarbakır Milletvekili Edip Berk’in Komisyon çalışmalarında uzman sıfatıyla
görevlendirilmesine dair de bir talepte bulundular. Bununla ilgili galiba…
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MİTHAT SANCAR (Mardin) – Hayır, bu gündemle ilgili bir iki söz söyleyeceğim.
BAŞKAN – Mithat Bey, buyurun.
2.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın Twitter’daki bir
paylaşımına ilişkin açıklaması
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Şimdi, bu Komisyon çalışmalarını bulandırmakla ilgili dikkatinizi çekmek istediğim önemli
bir nokta var. Bu Komisyonun üyesi Hüseyin Kocabıyık önceki gün Twitter’da partimizin Eş Genel
Başkanına ağır hakaret içeren bir ifade kullandı. Bu ifadenin neden kullanıldığını da az çok tahmin
ediyoruz. Bu çalışmaları olabilecek en uygar biçimde yürütmeye çalışıyoruz ama görüyoruz ki
haklarında iddialar olan, Fetullahçı örgütle bağlantısına dair iddialar olan kişiler -özellikle Komisyon
üyesi Hüseyin Kocabıyık’ı şu an kastediyorum- Komisyon çalışmalarını bulandırmak için bu tür
yöntemlere başvuruyorlar. Bunları kimse yemiyor Hüseyin Bey. Size yönelik…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Mithat Bey…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Dinleyin, dinleyin, cevap verirsiniz; Eş Genel Başkanımdır benim,
bu partinin Eş Genel Başkanıdır, bunu biliyorsunuz, kullandığınız ifadeyi de biliyorsunuz.
Şimdi, bunları kimse yemiyor. Şimdi, size yönelik bu kadar iddia varken bir tek açıklama
yapmamak ne anlama geliyor? Yapmamak yerine, bu tür sansasyon yaratacak, polemik yaratacak…
BAŞKAN – Şimdi, Mithat Bey, bir saniye.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Dinleyin Sayın Başkan.
BAŞKAN – Başkan olarak sözünüzü kesiyorum.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Dinleyin, oraya geçiyorum.
BAŞKAN – Bir saniye.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Hayır.
BAŞKAN – Bir saniye, genele bir izah yapmam lazım.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Ben de bitireyim sözümü.
BAŞKAN – Burada, Komisyonda umumi olur konuşmalar...
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Bakın arkadaşlar…
BAŞKAN – Bir kişiyi suçlamaya yönelik…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Genel Kurulda da olsa…
BAŞKAN – Lütfen dinler misiniz? Bakın…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Siz beni dinler misiniz? Sözümü bitireceğim.
BAŞKAN – Hayır efendim, Başkan olarak bir ikaz ve uyarıda bulunuyorum Mithat Bey.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Buyurun, tamam bekliyorum ama sözümü tamamlayacağım
BAŞKAN – Burada Komisyon üyesi arkadaşlarımızın konuşmalarında ismen muhatap alarak bir
başkasını tahkir, tezyif edecek, incitecek şekilde söz kullanması tıpkı Genel Kurulda olduğu gibi burada
da doğru değildir.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Sayın Başkan, Sayın Başkan…
BAŞKAN – Ben bu uyarıyı bütün üyelere yapıyorum.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Sayın Başkan, ben bağlantıyı kuruyorum.
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BAŞKAN – Az önce ismen de bir arkadaşımız hakkında şey yaptınız, doğru değil.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Komisyon çalışmalarına da bağlantısını kuruyorum. Size diyorum
ki: Bugüne kadar pek çok iddia atıldı ortaya. Karşılıklı olmasak bunu burada gündeme getirmem, Genel
Kurulda olsak Genel Kurulda gündeme getiririm. Bu herhangi bir şahsi mesele değil. Bir partinin eş
genel başkanına hakaret ediliyor ve bunun da amacı bu çalışmaları bulandırmak, kendisiyle ilgili
spekülasyonların ya da iddiaların bir şekilde üstünü örtmek, hedef saptırmak.
Şimdi söylüyorum: Bir, kendisi burada yazılan…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Efendim, mikrofonunuzu kapattım Mithat Bey.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Öyle bir şey yapamazsınız ki.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Kapatamazsınız!
BAŞKAN – Hayır, bir saniye efendim. Burada, İç Tüzük’e göre, bir başkasının şahsiyetiyle ilgili
doğrudan…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Asla şahsiyetle ilgili bir…
BAŞKAN - …suçlayıcı birtakım şeylerin konuşulmasına müsaade etmem, bu, Tüzük’ün gereğidir.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Bakın, Sayın Başkan, bununla ilgili de var.
BAŞKAN – Bizi seçen Mithat Sancar değildir, HDP Grubu değildir; Türkiye Büyük Millet Meclisi
buradaki bütün üyeleri seçmiştir. Bu nedenle, buraya seçilenlerle ilgili şahsi bir değerlendirmeniz
kendinize aittir ama suçlayıcı olarak bir beyanda bulunmanıza bu Komisyon müsaade etmez Mithat
Bey.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Edeceksiniz, şunu söylüyorum…
BAŞKAN – Müsaade etmiyorum, müsaade etmiyorum.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Benim sözüm tutanaklara geçecek. Şunu söylüyorum: Bu
Komisyonun sağlıklı çalışabilmesi için Komisyon üyeleri kendi haklarındaki iddialara cevap vermek
zorundadırlar, siz de dâhil. Bu açıklamaları Komisyona yapacağınız takdirde…
BAŞKAN – Efendim…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Eğer bunları yapmazsanız olmaz, Hüseyin Bey’e de bunu
söylüyorum.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Böyle bir dille olmaz ki Hocam, böyle bir iddia olmaz.
BAŞKAN – Sayın Sancar, sizi şu anda…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Bununla ilgili olarak özür dilemediği takdirde bu sözü kendisine
aynen iade ediyoruz.
BAŞKAN – Sayın Sancar…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Buyurun.
BAŞKAN – Sayın Sancar, burada bütün Komisyon üyesi arkadaşlarıma hitaben tekrar söylüyorum:
Her bir üyemizi ilgili partisi değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçmiştir. Dolayısıyla, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin iradesinin üstünde görerek bir üyemizin kalkıp da burada seçilen arkadaşımızı
basındaki birtakım iddialara dayanarak suçlaması esef vericidir.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Suçlamıyorum, açıklama yapmasını istiyorum.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Öyle bir açıklama yapmak zorunda değil ki.
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MİTHAT SANCAR (Mardin) – Bakın, biz grup başkanını da çağıracağız, o da seçilmiş; Başbakanı
da davet edeceğiz, o da seçilmiş. Açıklama yapılmasını istiyoruz.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Açıklama yapmama izin verin Sayın Başkan.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Bu sözle ilgili özrü yoksa bu sözü kendisine iade ediyoruz.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bu Komisyon demokratik bir komisyondur, işleyişi
demokratiktir. Birtakım iddialarda bulundu, müsaade edin açıklama yapayım, kısaca yani, hiç başınızı
ağrıtmayalım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Gerilmesin diye ben bir konuşayım mı önce Sayın Başkan?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Müsaade edin Başkanım.
BAŞKAN – Buyurun Hüseyin Bey.
3.- İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın yaptığı
açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Birincisi, Demirtaş’la ilgili söylediğim…
BAŞKAN – Bu genel çerçeve hepimiz için geçerlidir arkadaşlar, suçlayıcı, karalayıcı ifadeler
kullanılmasın.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Benim sosyal medyadan yaptığım açıklamalar beni ilgilendirir.
Bunu Komisyon toplantısına taşımayı tam da Komisyonun düzen, intizam ve çalışmasını engellemek
olarak görüyorum. O yüzden de kınıyorum sizi, bir.
İkincisi -hadi sözü açtınız- Selahattin Demirtaş yani “Eş Başkan” dediğiniz kişi bana göre 50
kişinin katili bir adamdır. Şu anda da yargı tarafından aranıyor, tamam mı? Ben öyle görüyorum.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Sayın Başkan, Genel Kurulu…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bir dakika, sözümü kesme.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Şunu söyleyeyim…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Kesme sözümü.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – “Cevaplasın.” dediniz.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Bir genel başkana “Katil.” diyemezsiniz, hayır.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Mithat Bey, soruşturma var hakkında.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Siz de…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Buradan böyle bir açıklama yapamazsınız.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Siz de bölücü bir hareketin siyasi temsilcisisiniz.
BAŞKAN – Şimdi, değerli arkadaşlar…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Burada, zaptı burada.
BAŞKAN – Bir dakika…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bana söz verdin.
Çözüm sürecini konuşurum seninle.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – O zaman bunlar olurken siz bunları övüyordunuz.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Hayır, sen çözüm süreci lafı açılırsa benim karşımda
konuşamazsın.
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MİTHAT SANCAR (Mardin) – Kimin ne olduğunu en iyi siz biliyorsunuz.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bölücü terör örgütünün siyasi temsilcisisin sen. Bütün
müktesebatına…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Sensin. FETÖ’nün, şimdi araştırdığımız FETÖ’nün en içinde
bulunanlardan biri olduğunu iddia ediyorum.
Buyurun.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Tamam.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Onlar çözüm sürecinin…
BAŞKAN – Mithat Bey…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Sözümü bitirmedim.
BAŞKAN – Efendim…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Gelelim FETÖ’ye.
BAŞKAN – Sesini çok yükselten bir şey kazanmıyor ya, lütfen.
MİTHAT SANCAR (Mardin) - Müdahale etmiyorsunuz, başka yerde müdahale ettiniz.
BAŞKAN – Söz vermedim, bir saniye.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Ben devam edeyim efendim.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Bakın, sorumluluğu var, görevi var, yükümlülüğü var; böyle bir
ifade kullanılamaz.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – FETÖ meselesine gelince…
BAŞKAN – Evet, ben uyarımı genel olarak tekrar ediyorum: Bakın, şimdi, ya bu konuyu…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bir iki cümleyle efendim.
BAŞKAN – Arkadaşlar, şimdi, bakın, gündemimiz belli, gündemi ifade ettim Hüseyin Bey, Mithat
Bey, bütün arkadaşlar. Şimdi burada ben şu sözümü tekrar ediyorum ve kayıtlara tekrar geçmesini
istiyorum: Bütün arkadaşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesiyle seçilip buraya gelmiştir.
Bu konuda, bu Komisyonda falanca arkadaşın hakkında şu iddialar var, burada bulunması, tartışmaya
açılması gibi bir konu, bu Komisyonumuzun asıl gündemi olan 15 Temmuz darbe girişimini yapan
ihanet örgütünü araştırma noktasındaki çalışmalarımıza sekte vurur.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Doğru söylüyorsunuz.
BAŞKAN – Onun için, bu konuda kendileriyle ilgili ayrıca basın açıklaması yapacak yerlerimiz
vardır. Mithat Bey bir açıklama yapacaksa veyahut da Hüseyin Bey bir açıklama yapacaksa ya da başka
bir arkadaşımız bir açıklama yapacaksa bu basındaki açıklamalara pekâlâ basın yoluyla cevap verme
imkânları vardır.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Efendim, sözlerimi bitireyim. Haklısınız, doğru söylüyorsunuz.
BAŞKAN – Ve yine bütün arkadaşlarımız, isimlere yönelik ithamları açarsak burada hakikaten
çalışmalarımız zor bir safhaya girer. Onun için lütfen sözlerinizi tamamlayın, gündemimize geçelim.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Şimdi, arkadaşlar, bu benimle ilgili iddia şuradan kaynaklanıyor,
medyadaki arkadaşlar da dinliyorlar: 2009’da ben Yeni Asır gazetesinde köşe yazarıydım, bir yazı
yazdım Fetullah Gülen’i öven hem de bayağı bir öven bir yazı yazdım çünkü…
BAŞKAN – Kaç yılında?
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HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – 2009 yılında.
Bülent Ecevit’i, Turgut Özal’ı ve başkalarını ve milyonlarca insanı nasıl kandırdılarsa, inandırdılarsa
biz de o zaman Türklüğe hizmet ediyor, bu millete hizmet ediyor, okullar kuruyor…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Rahmete gitmiş insanları niye söylüyorsunuz?
Özal’ı falan…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bir konuşuyorum ya, bir sus ya!
BAŞKAN – Biraz sabır arkadaşlar, hatibi dinleyelim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hayret bir şey ya!
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bir sus ya, bir sus!
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, bakın, siz Tanrıkulu’sunuz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Efendim, rahmete gitmiş insanları niye…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Ya sana da “CIA ajanı” diyorlar, bir sus ya!
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Terbiyesizlik yapma be! Utanmaz alçak!
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Sana arkadaşların diyor.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Hiç yakışmıyor.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) –Terbiyesiz sensin, utanmaz!
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Alçak!
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Alçak sensin. Sana da öyle diyorlar.
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, lütfen, bu tahrikler hiç yakışmıyor, hiç yakışmıyor.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Sana da öyle diyorlar, bak ben şey yapıyorum. Bir insanın
kendisini savunma hakkı…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben size bir şey mi söyledim?
BAŞKAN – Arkadaşlar, birleşime on beş dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati:15.27
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.44
BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)
BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)
SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)

BAŞKAN – Toplantımıza on beş dakika ara vermiştik. Ara hitamında kaldığımız yerden
toplantımıza devam ediyoruz.
II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)
2.- Komisyon Başkanı Reşat Petek’in, Komisyon çalışmalarında uyulması gereken İç Tüzük
hükümlerine ve konuşmalardaki üsluba ilişkin açıklaması
BAŞKAN - Konuşmalara geçmeden önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün, esasen
hepimizin bildiği, kurallarını bir hatırlatmak istiyorum. Söz verilen arkadaşımızın konuşmasını yaparken
söz kesmemesi, şahsiyatla uğraşmaması ve çalışma düzenini bozucu hareketlerde bulunmaması
gerekiyor. Hatibin sözü ancak Başkan tarafından İç Tüzük’e uymaya ve konudan ayrılmamaya davet
etmek amacıyla kesilebileceği 66’ncı madde hükmü. Bu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum.
Yine, konuşma üslubu olarak hakikaten darbeyi araştırma komisyonunda hakaret içeren, karşı
tarafı tahkir eden sözlerden hepimizin uzak durması gerekiyor. Kaba, yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi
uyarmamız ve Tüzük hükümlerince hareket etmemiz gerekiyor. Bu bakımdan bütün arkadaşlarımızdan
ricam Tüzük gereğince kaba, yaralayıcı, hakaret içeren sözlerden kaçınmamız gerektiğidir. Bu noktada,
elbette Tüzük hükümlerine uyulmazsa nasıl hareket edilmesi ve toplantı konusunda takınılacak tavırlar
yine İç Tüzük hükümlerinde mevcut. Ben, bunlara gerek kalmadan, gerçekten, 15 Temmuz darbe
girişimiyle büyük bir ihaneti sergileyen ve bunun karşısında bütün siyasal partilerimizin ortak tavır
ve duruş sergilediği bir uzlaşma ortamından hareketle bugün kurulmuş olan ve hakikaten siyasi parti
gruplarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisindeki temsil oranlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından seçilen her bir üyemizin kıymetli, değerli ve burada önemli bir vazife, tarihî bir vazife ifa
ettiğini hatırlamamız, birbirimize bu noktayı hatırlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada,
kalpleri kırmadan, gönülleri incitmeden hataları nasıl düzeltebiliriz, varsa bunların da yolu bellidir.
Yine, bütün Komisyon üyesi arkadaşlarımızın bu konuda daha dikkatli, itinalı davranması gerektiğini
paylaşıyorum değerli arkadaşlar.
Şimdi, kaldığımız yerden devam edelim bu izahlarım çerçevesinde. Hüseyin Bey’de söz kalmıştı.
Sözünüzü tamamlamak üzere mikrofonunuzu açıyorum Hüseyin Bey, buyurun.
III.- AÇIKLAMALAR (Devam)
3.- İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın yaptığı
açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması (Devam)
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Önce Sezgin Bey’in incinmiş olduğunu farz ederek bir açıklamada bulunmak istiyorum. Ben, bana
göre gereksiz bir müdahalede bulununca şöyle bir bahis açtım: Sizin partinizden, kendi arkadaşlarınız,
sizinle ilgili bir iddiada bulundu. Biz bir süre önce Sezgin Bey’le Polonya ve Romanya’ya gittik,
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lafın arkasını ona getirecektim. Ben, Polonya’da ve Romanya’da Sezgin Bey’in bu ülke için nasıl
çırpındığını, FETÖ darbe girişiminin ayrıntılarını yabancılara, Polonyalılara ve Romanyalılara çok
vatansever biçimde anlattığını orada gördüm. Bunu ekleyecektim ve diyecektim ki bakın, benim
gözümle gördüğüm bir hadise bu, oysa aynı insana böyle iddialar, çamurlar atılıyor diye bağlayacaktım
ama siz orada başka türlü…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani, şimdi…
BAŞKAN – Devam edelim, devam edelim.
Sezgin Bey…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Evet, onu öyle devam edecektim. Bunun için de, bunu
söylemek için de bir fırsat kolluyordum, bu fırsat geldi diye düşün. Neyse, siz nasıl inanırsanız yani.
Şimdi, arkadaşlar, ben 2009 yılında gazeteciydim, köşe yazarıydım. Bir gazeteci olarak o gün
öyle gördüm, öyle yazdım, bunun hesabını kimseye verecek falan da değilim. Sonra, ben, 7 Şubat
2012’de, akşam, A Haber’de Memleket Meselesi programına çıktım, Erdoğan Aktaş moderatördü.
Orada, FETÖ’cü bir savcının MİT Müsteşarını sorguya davet etmesinden hareketle FETÖ’nün ipliğini
pazara çıkaran belki ilk gazetecilerden birisi oldum. Tarih veriyorum, 7 Şubat 2012, A Haber, Erdoğan
Aktaş’ın Memleket Meselesi programı. Ondan sonra, zaten 2013’ten itibaren Yeni Asır gazetesinin
en üst yöneticisiydim. Yeni Asır -gazeteci arkadaşlar bilir- yüz yirmi yıllık, Türkiye’nin en eski
gazetesidir, aralıksız süreli yayın yapan en eski gazetesidir. Yeni Asır gazetesindeki aşağı yukarı bütün
işim, 2013’ten itibaren, hatta 17 Aralıktan biraz da önce olmak üzere FETÖ’yle mücadeleyle geçmiştir
gazeteci olarak. Bakın, bir şey de çıkarttım, küçük bazı örnekler. Bunun şöyle olması icap eder. Bu
gazetede 50’yi aşkın FETÖ karşıtı yazı yazdım 2012’den itibaren ve aşağı yukarı, yaklaşık olarak 500600 tane de manşet attım FETÖ’yle ilgili. Hepsi burada, isteyene bunu çoğaltıp verebilirim. Şimdi,
benim kim olduğumu, yani FETÖ’yle, METÖ’yle, bu işlerle bir alakam olmadığını gayet iyi bilen,
hukukumuz da olan -kendisi de burada- bir milletvekili arkadaşımız bir gün bir açıklama yaptı 2009’da
yazdığım bir yazıyla ilgili olarak. Yani, sizin sözünü ettiğiniz, burada beni âdeta şaibe altında bırakıcı
olayın hikâyesi bu. Ama dikkat ederseniz, 3 Aralık 2013 yılında Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve
arkadaşları gittiler, Amerika’da FETÖ’nün çatı örgütüyle görüşme yaptılar. Bu görüşmede bulunan
iki arkadaş da şu anda Komisyon üyesi. Ben bir günde bir gün gelip bunu burada bir suçlama vesilesi
addetmedim çünkü bu Komisyonun -Başkanımızın da dediği gibi- gerçekten yapacağı çok iş var. İlk
başta hepimizin söylediği sözlerde eğer samimiysek -samimi olduğuna eminim- bu Komisyon tarihin,
belki insanlık tarihinin en aşağılık darbesini araştıracak bir komisyon. Şimdi, bu mevzuları, bu polemik
mevzularını buraya getireceksek, sanmayın ki bu tek taraflı olur. Yani, şöyle bir dosya, herkesin önünde
şöyle bir dosya olur. Bu, karşılıklı bir şeye dönüşür ve buradan çıkamayız.
Benim söyleyeceklerim bu kadar, sorusu olan varsa cevaplayayım.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum Hüseyin Bey.
Şimdi, gündemimize devam…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Özür dilerim Başkanım, bir cümle daha söyleyebilir miyim?
BAŞKAN – Buyurun.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bakın, benim, gazeteci olarak müktesebatım burada,
FETÖ’yle mücadele müktesebatı. İddia edebilirim ki Türkiye’de FETÖ’yle en kuvvetli mücadeleyi
yapmış 3-5 gazeteciden birisiyim. Yani, müktesebatım ortada, İnternet’ten görülebilir, isteyene bu
şeyi de verebilirim. Siyasete girdikten sonra, 7 Haziran seçimleri ve 1 Kasım seçimlerinde İzmir’de
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seçmenlerimle en çok konuştuğum mesele de FETÖ ihanetidir. Zaten, bizim bütün AK PARTİ’li
arkadaşlar hem 7 Haziran seçimlerinde hem 1 Kasım seçimlerinde Türkiye’de FETÖ ihanetini anlattılar,
biz halktan böyle oy alarak geldik huzurunuza yani.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Buyurun Aytun Bey.
4.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın yaptığı
açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Değerli arkadaşlar, Meclis tarihimizde bu Komisyondan daha önemli bir
komisyon belki çok az kurulmuştur. 15 Temmuzun belki de en büyük travması Türkiye Büyük Millet
Meclisinin bombalanmasıydı. Bu yüce çatıyı bombaladılar, yani Türk milletinin bizatihi iradesini ve
kendisini bombaladılar. Bu da Türk milletinde derin bir güven kaybı yarattı. Şimdi bu Komisyona düşen,
bu tartışmalardan çıkmaktır. Eğer kişisel tartışmalarımız varsa basında, televizyonlarda karşı karşıya
geliriz, konuşuruz ama bu Komisyonda bu tartışmaların içinden çıkmak gerekir. Eğer bu Komisyon
doğru çalışıp Türk milletine yeniden öz güvenini kazandırmazsa bu Komisyon millet vicdanını, bir
kere daha, çatının içinden bombalamış olur. Dolayısıyla, buradaki tartışma ve konuşmalarımızda
serinkanlılıklarımızı korumak zorundayız ve kişiselleştirmemek zorundayız ama hakikaten, FETÖ
terör örgütüne bu Komisyon içinden dahi objektif delillerle destek ve yardımcı olan varsa onu da
affetmemeliyiz. Bu da hatır gönülle affedilecek bir şey değil. Burada kendi meselemizi konuşmuyoruz,
milletin meselesini konuşuyoruz ve bunun gereğini yapmalıyız.
Değerli arkadaşlar, şunu da ifade etmek mecburiyetinde hissediyorum kendimi: Biraz önce
beyefendi kendi konuşmasını açıklamak üzere söz aldığında Sözcü’ye ve onun çalışanlarına hak
etmedikleri şekilde bir saldırıda bulundu. Unutulmamalıdır ki iktidarın demokratik meşruiyetini
sağlayan birkaç kırıntıdan, birkaç basın organından birisidir Sözcü. Siz bunları da kapatırsanız dış
dünyaya, artık zaten tartışmalı olan demokrasi ve haber alma özgürlüğü konusunda kendimizi hiç
anlatamayız. Buranın konusu değildir ama gene, basın özgürlüğü, başka özgürlükler, demokratik
meşruiyetler, bunları başka zeminlerde tartışmaya hazırım isteyen herkesle hem de halkın önünde ama
Sözcü’ye ve onun kahraman çalışanlarına hakaret edilmesini şiddetle reddediyor ve kınıyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum Aytun Bey.
Bu kişiselleşme ve kişisel meseleler konusundaki uyarılar zaten az önce ifade ettiklerimizle
örtüşüyor. Böyle bir yaklaşımda bulunduğunuz için ben de teşekkür ediyorum.
IV.- ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI
A) GÖRÜŞMELER
1.- Komisyonda uzman olarak görevlendirilecekler, Komisyona davet edileceklerle ilgili teklifler
ile kişi ve kurumlardan istenecek bilgi ve belgelere ilişkin görüşmeler
BAŞKAN - Aykut Bey, siz mi söz istiyorsunuz?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Evet.
BAŞKAN – Aykut Bey, buyurun.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, öncelikle şunu söyleyeyim: Başında söylediğimiz
gibi, biz burada gerçeği aramaya çalışacağız. Bütün bu tartışmalar olacak, şu olacak, bu olacak ama
gerçeği ve yalnızca gerçeği açığa çıkarmak için mücadele edeceğiz. Bunun için de bu tip iddialar
gündeme gelecektir; son derece açığız, ne iddia varsa, kişi olarak, kurum olarak cevaplamaya hazırız.
Öyle bir çekincemiz bizim yok çünkü kendimize de güveniyoruz.
Ben gündemde kalmak istiyorum çünkü günler hızla geçiyor ve bizim sadece 3+1 aylık bir süremiz
var. Bu gündeme göre, “Komisyona Davet Edileceklerle İlgili Tekliflerin Alınması ve Görüşülmesi,
Kişi Ve Kurumlardan İstenecek Bilgi ve Belgelerin Görüşülmesi” başlığı var. Bu kapsamda, Hazine
Müsteşarlığından Uğurlu Döviz ve Altın Ticaret Anonim Şirketiyle ilgili raporun ekleriyle birlikte talep
edilmesini rica ediyorum. Bir de Aksa Araba Kiralama Anonim Şirketiyle ilgili bir rapor var. Konuyla
yakın ilgili bu raporlar, geldiğinde göreceksiniz zaten. Komisyon uzmanları not alırlarsa; Uğurlu Döviz
ve Altın Ticaret Anonim Şirketi raporu ve Aksa Araba Kiralama Anonim Şirketi raporu.
BAŞKAN – Raporları hazırlayan makam neresi?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı. Ayrıca, aynı kurumdan,
Hazine Müsteşarlığından, Koza Altın Maden Ticaret Anonim Şirketiyle ilgili düzenlenen raporu bu
rapora ek olarak da -ayrıca yazıda özellikle belirtilmesi gerekiyor- bu rapor kapsamında denetim
elemanları tarafından, başta İsviçre olmak üzere yurt dışına yapılan yazışmaların raporun içeriğinde
yer almayan cevabının da gelmesini de rica ediyorum. Bunlar bize önemli bilgiler verecektir. Ayrıca,
Hazine Müsteşarlığından bu konuda şimdiye kadar yapılmış incelemeler, yazışmalar konusunda da bir
özet raporu hızla, ivedilikle hazırlamalarını ve Komisyonu bilgilendirmelerini rica ediyorum. Çünkü,
bu rapor aynı zamanda bu Fetullah Gülen Cemaati’yle ilgili mali durumun ortaya çıkarılmasında ilk
bilgileri verecektir çünkü bizim bilmediğimiz Hazine Müsteşarlığı arşivlerinde bu şey olabilir. Aynı
şekilde, bir özet raporun yani bu Fetullah Gülen Cemaati’ne mensup şirketlerle ilgili düzenlenmiş
raporlara ilişkin özet bilgilerin Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, SPK
Başkanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığına da yazılarak bu iddianamede adı
geçen -kamuoyunda zaten biliniyorlar, kurumları da liste olarak büyük ihtimalle güvenlik birimleri
bilgilendirmiştir- bu kurumlarla ilgili başta denetim elemanları raporları olmak üzere, idareye şimdiye
kadar yapılan şikâyetler, incelemeler sonuçlarının özet raporunun Komisyon Başkanlığına iletilmesini,
Komisyon Başkanı tarafından, bizler tarafından, üyeler tarafından bu özetler değerlendirildikten sonra
da detay bilgilerin istenmesini doğru buluyorum, bunun için de kurumlara belirli bir süre verilmesi
gerektiğine inanıyorum. Çünkü, raporlar geldikten sonra detayına yönelik ikinci bir talebimiz olabilir.
MASAK Başkanlığı -Hazine Müsteşarlığında bir iki raporun adını söyledim zaten- Hazine Müsteşarlığı,
Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, SPK Başkanlığı ve Başkanlığınızca uygun görülecek
ekonomiyle ilgili diğer kuruluşlardan Fetullah Gülen Cemaati örgütüyle ilgili düzenlenmiş denetim
elemanı raporları, yazışmalar, ihbarlar, eğer bir yargı mekanizması çalışmışsa da yargıyla ilgili şeylerin
de talep edilmesini rica ediyorum. Ayrıca, Adalet Bakanlığına yazı yazılarak şu ana kadar yani son
on beş yıl içerisinde veya daha uzun süre görürseniz yirmi yıl içerisinde Fetullah Gülen Cemaati’yle
ilgili açılmış davalar yani bu konuyla ilgili olduğu bariz olan -bunun sınırlarını da yazıda iyi çizmek
gerekiyor- mesela bu kapsamdaki şirketler, bu kuruluşlar, bunların ekonomik davaları olabilir, ticari
davaları olabilir, bir özet raporunun da Adalet Bakanlığından talep edilmesini ve bunun da belirli bir
süreyle bağlı kalarak Komisyon bilgilendikten sonra detay taleplere geçilmesini arz ederim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.
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Tutanaklara geçti. Tabii, arkadaşlarımız bu konularda -mesela, Milliyetçi Hareket Partisi temsilcisi
arkadaşımız- yazılı olarak sundu özellikle talepleri ama Aykut Bey, sizin talepler de konuşmanızdan
tutanaklara geçti, oradan, hangi kurumdan hangi bilgiler konusunu uzman arkadaşlarımızla görüşerek
bu talepleri…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hatta uzman arkadaşlarla Komisyon sonrasında ben de
çalışabilirim, yazıya katkımız olabilir, talep yazılarına.
BAŞKAN – Evet. Teşekkür ediyorum.
Geçen toplantımızda yine Mehmet Erdoğan Vekilimiz Başbakanlığın bir brifing vermesi talebinde
bulundu. Bunun üzerinde biraz düşündük. Paylaşmak için söylüyorum: Bir brifing almaktan ziyade
-şimdi biz bağımsız, millet adına araştırma yapan bir Komisyonumuz- ne istediğimizi Başbakanlık
veya ilgili bakanlıklardan sorarak, az önce Aykut Bey’in ifade ettiği gibi -Hazine Müsteşarlığı, MASAK
veyahut da SPK, TMSF gibi- bu şekilde istemek daha uygun gibi geliyor.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ben onu zaten o zaman detaylandırdım.
BAŞKAN – Gerçi onu detaylarda ifade ettiniz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Söz verirseniz tekrar edebilirim.
BAŞKAN – Kayıtlara geçsin. O zaman Mehmet Bey, size de söz veriyorum.
Ayrıca -özür dilerim- bu vermiş olduğunuz şu anda 4 önerge var, onlarla ilgili de açıklama
yaparsanız hem de kayda geçmiş olur onlar da.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Öncelikle tabii ki sözlerimin başında Komisyonumuzun çalışma usulleriyle ilgili birkaç hususu
dile getirmek istiyorum üzülerek.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarafından seçilen 15 kişi olarak 15 Temmuz gecesi yaşanan
bu hain girişimi araştırıp ortaya çıkarmak vebalini üzerinde taşıyan milletvekilleriyiz. Tabii ki her
birimizin siyasi kimlikleri ayrı, her birimizin “background”unda muhakkak buraya kadar gelinen
süreçte bir birikimi var. Bir de malum, hepimizin elinde akıllı telefonlarımız var, sosyal medyamız
var. Tabii, bu konuda bu Komisyonun çalıştığı süre içerisinde istesek de istemesek de gene kamuoyu
tarafından da hepimiz yakın takip altındayız.
BAŞKAN – Tereddütsüz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yaptığımız bütün açıklamalara, yazdığımıza, çizdiğimize,
konuştuğumuza Komisyonun selameti açısından birazcık daha itina göstermemiz gerektiğine
inanıyorum. Aslında bunu hepimiz biliyoruz ama günlük hayatın ya da işte Komisyonun heyecanı
içerisinde belki zaman zaman bunun dışına çıkıyoruz. Bu konuda öncelikle hepimizin kendisini kontrol
etmesinin Komisyonun selameti ve üzerimize düşen vebalin yerine getirilmesi bakımından hayırlı
olacağına inanıyorum.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tabii, bunun ötesinde demokrasi kurumlar ve kurallar rejimidir.
Şimdi, kurumlar olmadan kurallar olmaz; kurallar olmadan, kurallar işlemeden de demokrasiyi
yürütemeyiz. Tabii ki demokrasinin kurumları içerisinde öncelikle demokrasinin temel kurumu
parlamentodur ve 15 Temmuz gecesi en önemli saldırılardan birisi Parlamentoya yapılmıştır. İkincisi
siyasi partiler. Üçüncüsü, tabii, muhalefet, belki söyledikleri hoşa gitmeyebilir ama bu sadece
demokrasilerde var. Bugün iktidar olan yarın muhalefet olabilir, bugün muhalefet olan yarın iktidar
olabilir. Bu bakımdan, bu kurumların, ki bunun en önemlilerinden bir tanesi de basındır... Tabii,
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basına da söz söylerken birazcık ölçülü olmamız lazım. Tabii, basından da aynı hoşgörüyü... Onlar
da burada söylenenleri kaleme alırken, yazarken, çizerken Komisyonumuzun yaptığı çalışmaları
gölgeleyecek birtakım böyle sansasyonel manşetler yerine Komisyonun bütün çalışmalarını birazcık
daha kamuoyuna aktaracak bir şekilde çalışabilirlerse elbette ki Komisyonumuzun çalışmalarına çok
daha pozitif katkıları olur.
Şimdi ben bugün geçen hafta söylediğim birtakım hususları yazılı önergeler hâline getirdim.
Burada tabii ki özellikle ilk başta ortaya çıkartılmasını arzu ettiğimiz husus yurtta sulh konseyidir. O
gece TRT’de okunan bildirinin altında “yurtta sulh konseyi” diye bir imza vardı. Şimdi, bunlar kimdir?
Türkiye’deki yetkili kurumlar, istihbarat bunların kimliğini ortaya çıkartıp bunların bilgilerini almadan
bizim yol haritası çizmemiz çok zordur. Öncelikle bu yurtta sulh konseyi kimlerden oluşmaktadır ve bu
yurtta sulh konseyinin üyelerinin muhakkak tespit edilmesinin ve bunların Komisyonumuz tarafından
muhakkak bilgisine başvurulmasının zorunlu olduğunu düşünüyorum. Gene o gün, 15 Temmuz günü
MİT Müsteşarının Genelkurmay, Diyanet ve birtakım başka ziyaretleri var kamuoyuna yansıyan.
Elbette ki o gün MİT Müsteşarının elinde birtakım bilgiler vardı. Onun çerçevesiyle ilgili ilk bilgisini
alacağımız kişilerden birisinin MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı olduğunu
düşünüyorum. Gene, darbenin siyasi ayağıyla ilgili muhakkak bu yurtta sulh konseyi ile birtakım
yerlere ulaşabilmemiz lazım. Gene bu arada, piyasada çok satanlar listesinde yer alan ve özellikle
ordunun içindeki yapılanmayla ilgili isimler de kullanarak darbeden aylar önce yayımlanmış “Ağacın
Kurdu” diye bir kitap var Mustafa Önsel’in. Muhakkak Komisyonumuz tarafından -darbeden önce
bu isimler de bu kitabı yazdığına göre muhakkak bildikleri vardır- bu zatın da bilgisine başvurulması
gerektiğini düşünüyorum.
Şimdi, Başbakanlıktan istediğimiz bilgiyle ilgili ben geçen haftaki toplantımızda da bir çerçeve
çizdim. Şimdi, Fetullahçı terör örgütünün kamuyla ilgili aşağı yukarı kırk senelik bir mazisi var. Bunun
tabii 2004’e kadar olan süreciyle ilgili Başbakanlık belki bize genel bir özet değerlendirme yapabilir
ama 2004’te Millî Güvenlik Kurulu kararı alınmış. Bunun altında bugünkü Sayın Cumhurbaşkanın,
birçok o günkü Millî Güvenlik Kurulu üyesinin imzası var, o günkü Cumhurbaşkanının imzası var.
Bu Millî Güvenlik Kurulu kararının kapsamı, karar alındıktan sonra neler yapıldı, bunları bilmemizde
Komisyon olarak fayda var.
Gene, CHP’ye yapılan operasyonu ve Milliyetçi Hareket Partisine yapılan operasyonu da dikkate
aldığımızda bunlar da elbette ki cemaatle ilgili olaylar. Bununla ilgili olarak Hükûmet tarafından
bugüne kadar neler yapıldı, Başbakanlığın bize yapacağı sunumun içerisinde bunların yer alması lazım.
Gene, MİT Müsteşarının gözaltına alınma teşebbüsü sonrası biliyorsunuz, Parlamentoda o
dönemde bir gecelik yoğun çalışmayla bir kanun çıkartıldı MİT Müsteşarını korumak için. Yani, o güne
kadar belki olayın vahametiyle ilgili MİT de “Biz bilgi sahibi değildik.” diyebilir ama o günden sonra
MİT ne yaptı, Başbakanlığın sunumunun içerisinde bununla ilgili de özel bir bölüm olması lazım.
Şimdi, 17-25 Aralıkla ilgili olarak iktidar partisi hep bunun bir darbe olduğunu söyledi. 17-25
Aralıktan sonra neler yapıldı? Yani bakın, 15 Temmuzdan sonra yapılanları da muhakkak bir özet olarak
topluca bize Başbakanlığın sunması lazım; ne kadar insan açığa alındı, bu listeler 15 Temmuzdan önce
mi hazırlandı, sonra mı hazırlandı, bu kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenlerle ilgili tespitler
hangi usulle yapıldı? Oradaki şikâyetleri ortadan kaldırmak, tabii yarın... Bir de şu var: Yani, çok
profesyonel bir şekilde, cemaatin kendi içinden çıkan itirafçıları aracılığıyla her gün yeni listeler ortada
dolaşıyor; şu da cemaatin adamıydı, bu da şöyleydi, böyleydi. Bu sayının kontrolden çıkması ve bu
gidişin gerekli araştırmalar yapılmadan yapılması tabii ki devlete olan güveni de sarstığı gibi mağdur
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kitlenin genişlemesi de sonuçta cemaatin işine yarar. Bu manada da bizim Başbakanlıktan alacağımız
brifingin bir çerçevesi olması lazım. Yani, bunun da bundan sonraki yol haritasının ortaya çıkması
bakımından önemli olduğunu düşünüyorum.
Gene arkadaşlar, bu dinlenecek kişilerle ilgili olarak, öncelikle MİT Müsteşarının, Genelkurmay
Başkanının, eski Genelkurmay Başkanları Necdet Özel, Hilmi Özkök, İlker Başbuğ’un, Özel Kuvvetler
Komutanı Zekai Aksakallı’nın, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in dinlenecek kişiler olduğuna
ben inanıyorum ve bunları, tabii ki önümüzdeki süreçte listelerimizle ilgili diğer güncellemeleri sürekli
olarak yapacağız.
Yine bir başka verdiğim, Komisyon Başkanına sunduğum bir başka dilekçede de ByLock ve
örgütün diğer haberleşme sistemini kullananların listesinin Komisyona sunulmasını, ayrıca şu ana kadar
FETÖ-PDY hakkında hazırlanan iddianamelerin Adalet Bakanlığınca Komisyona ulaştırılmasının
sağlanmasını Komisyon Başkanlığından...
BAŞKAN – İddianameleri diyorsunuz değil mi?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Evet, iddianameler.
BAŞKAN – Açılmış dava varsa...
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Açılmış yani hazırlanmış iddianameler, yoksa hazırlık
soruşturması zaten gizlidir, o manada yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok, belki o soruşturmaların
selameti bakımından sakıncalı da olabilir. Biz işin ortaya çıkartılmasını istediğimize göre birazcık
daha derdimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. O bakımdan, öncelikle şu ana kadar ortaya çıkan
iddianameleri bir görelim ki onlarla ilgili olarak... Yani, Adalet Bakanlığının tabii koordinasyon durumu
nedir, her ilde hazırlanan iddianamenin birbiriyle bütünlüğü var mı yok mu, Komisyonun bunları
görmesi bakımından da bir ipucu verir diye düşünüyorum.
Ben şimdilik teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum Mehmet Erdoğan Bey’e. Zaten yazılı olarak da sundu.
Daha önce Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekili arkadaşlarımızın sunduğu özellikle bilgisine
başvurulacak kişilerle ilgili pek çok ismin de burada örtüştüğünü de görüyoruz. Bu konuda dinlenmesi
istenen kişilerle ilgili, Selçuk Bey, sizin bir şeyiniz vardı galiba, onu beyan etmiştiniz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Çok Değerli Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım;
biliyorsunuz muharrem ayındayız. Bugün de matemimuharrem yani Hazreti Hüseyin’in şehit edildiği
an, kendisini rahmetle anıyorum. Aynı zamanda da tüm mazlumları rahmetle andığım gibi de tüm
Yezitlere de lanet okuyorum.
Aynı zamanda dün itibarıyla AK PARTİ Dicle İlçe Başkanımız öldürüldü. Güneydoğu Anadolu’da
1984’ten bugüne kadar devam eden terör mücadelesinde PKK’nın bütün gayesi o bölgede kendisinden
olmayanları bir noktada bir “jenosit”e tabi tutmaktı. Türkmenler o bölgede, çok fazla etnisite, çok fazla
mezhep var. Orada Türkmenler var, Araplar var, Zazalar var, Kürtler var, aynı zamanda Yezidiler var,
aynı zamanda Hristiyanlar, Ermeniler var o bölgede, aynı zamanda Özbekler, Dağıstan Türkmenleri
veya Azeriler gibi insanlar var. Önce o bölgenin çiçeklerini kaçırdılar yani o bölgedeki Azerileri, çeşitli
çiçeklerimizi veyahut da Özbekleri veya başka etnik yapıları. Daha sonra da “Türkmenler ve Araplar
buradan uzaklaşsın, ardından da bizden olmayan Kürtler buralardan uzaklaşsın.” diyerek... Çok ciddi
bir terör mücadelesi yapıyoruz. Onlar böyle bir gayeye doğru gittiler. Uzun zamandır da siyasetçilere
karşı büyük bir tahammülsüzlük var. İstiyorlar ki orada sadece belli bir partinin mensupları olsun,
orada CHP’liler, MHP’liler, Saadet Partililer veya AK PARTİ’liler olmasın. Özellikle de o bölgede
2 güçlü parti gözüküyordu, HDP ile AK PARTİ ve AK PARTİ’lilerin burada olmaması için de ilçe
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başkanları, çocukları kaçırıldı; ilçe başkanlarının ilçe başkanlıkları bırakılsın istendi, en sonunda da
böyle bir menfur saldırı. Lanetliyorum, kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum ve PKK terör örgütüyle
mücadelede de tüm siyasi partileri mücadeleye davet ediyorum. Siyasetçi konuşur, siyasetçinin en
büyük silahı sözdür, kalemdir; özellikle sözdür, siyaset zaten söz söyleme sanatıdır. O nedenle de söz
söyleyenleri susturmaya çalışanlar bilsinler ki beyhude bir çaba içerisindedirler. İnşallah o bölgede her
partinin mensupları hür ve özgür bir şekilde parti binalarını açacaklar, parti binalarında çok rahat bir
şekilde kendi parti propagandalarını söyleyecekler, ona da özellikle vurgu yapmak istedim.
Diğer bir konu dinlenmesi gereken kişilerle ilgili.
Birincisi Profesör Doktor Hakan Yavuz, Amerika Birleşik Devletlerinde çalışıyor, dünya çapında
bir bilim adamı. 2000’li yıllara kadar Fetullah Gülen’le röportajlar yaptı, ardından da aleyhine,
oradaki gerçekleri gördükten sonra –bilim adamları böyledir- çalışmalar yaptı. Kendisi Amerika’da,
dinlenmesini talep ediyorum.
Selim Çoraklı, kitap yazarı, ülkücü kökenli birisi, cezaevinde kendisi, 2014 yılında bir kitap yazdı
“Gülen’in Ağlattığı Müslümanlar” diye. Ali Bulaç, şu an cezaevinde kendisi; İslamcı bir yazardı, tırnak
içinde söylüyorum “İslamcı” kelimesini. Ahmet Turan Alkan, cezaevinde, 12 Eylül öncesi beraber
siyaset yaptık Ülkü Ocaklarında; kendisi Zaman gazetesinin önemli bir yazarıydı, ülkücüdür kendisi.
Mümtazer Türköne, aynı şekilde ülkücü gelenekten geliyor. Nazlı Ilıcak liberal bir gelenekten geliyor.
Şahin Alpay da sol bir gelenekten geliyor, Filistin’e gidip oralarda eğitim görmüş bir şahsiyet, daha
sonra sol gelenek içerisinde de isim yapmış bir yazar. Ardından Tayyibe Gülek. Profesör Doktor Birgül
Ayman Güler, Cumhuriyet Halk Partisinin eski Genel Başkan Yardımcısı, eski milletvekili. Faik Bulut,
kitap yazarı. Bu kitap yazarlarını söylüyorum: Yavuz Çobanoğlu, Tunceli Üniversitesinde Öğretim
Üyesi. Can Özçelik, Zübeyir Kındıra, Mustafa Önsel, Yavuz Selim Demirağ, Yardımcı Doçent Doktor
Yüksel Taşkın, Hüseyin Gülerce ve eski siyasetçiler Mehmet Ağar, Mehmet Sağlam, eski bakan,
eski milletvekili; Abdulkadir Aksu, eski bakan, eski milletvekili; İdris Bal, eski milletvekili, eski
parti başkanı; Sabri Uzun, Emniyet Müdürü; Hanefi Avcı, Halit Dumankaya, iş adamı; Boydaklar,
bunların dinlenmesini düşünüyorum. Mustafa Apaydın, Muğla’da bunların önemli bir adamıydı.
TUSKON’un Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, bunlar çok ciddi bir ticaretle uğraşıyorlardı, şu an
tutuklu olabilirler, bilmiyorum. Profesör Doktor Ahmet Akgündüz, 1975’ten itibaren bu yapıyı iyi
bilen yani Bediüzzaman Saidi Nursi Hazretleri’nin müdavimlerinden olup bu bölünmeleri çok iyi takip
eden, Fetullah Gülen’le ilgili çok önemli bilgilere sahip olduğunu düşündüğüm bir şahsiyet ve 4 tane
rektör, bunlar tutuklandılar; 2 tanesini tanıyorum, bir tanesiyle daha önce beraber çalışmıştık Muğla
Üniversitesinde. İsimlerini verebilirim: İsrafil Kurtcephe, Mehmet Pakdemirli; Ekrem Pakdemirli’nin
oğlu, mahdumu; Profesör Doktor Seyfullah Çevik, Gediz Üniversitesi Rektörü. MİT müsteşarları, son
dönemin, özellikle 1980’den bugüne kadarki MİT müsteşarları -yaşıyorlarsa, hayatta olanlarla ilgili
söylüyorum- emniyet genel müdürleri, içişleri bakanları, dinî cemaat liderleri…
Burada kastım şu: Biliyorsunuz, Bediüzzaman Saidi Nursi Hazretleri öldükten sonra bu yapı
içerisinde çeşitli kollar oluştu “yazıcılar” gibi, “okuyucular” gibi, daha sonra çıkan Sıddık Efendi grubu
gibi, Med-Zehracılar gibi, siyasal Kürtçüler veyahut da sadece Kürtçe Bediüzzaman’ın risalelerinin
yayımlanması gibi, bunlarla ilgili 6 kol var. Bunların hayatta olan liderlerinin veyahut da hâlâ o cemaati
sürdürenlerin dinlenmesini talep ediyorum. Maksadım da Fetullah Gülen, Bediüzzaman’ın talebesi
olmamasına rağmen bu şahıslarla kavga etti, 1976 yılında İzmir’de dövüldü kendisi, ardından lider
oldu, ardından da bu şahıslar ona karşı nasıl baktılar? Acaba, güçlüydü, güçlü olduğu için mi onunla
oldular, yoksa hakikate doğru evriliyor diyerek mi onunla oldular veyahut da neden itiraz ettiler bu
şahsa?
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Nevzat Bayhan, biliyorsunuz, Fethullah Gülen’in önemli adamlarından bir tanesiydi. Zaman
gazetesinin genel yayın yönetmeni değiştirilirken, atanırken Ekrem Dumanlı ve Nevzat Bayhan
konusunda bir tereddüt yaşamıştı Fethullah Gülen. Nevzat Bayhan Zaza olduğu için, Ekrem Dumanlı
ise Türk kökenli olduğu için onu tercih etmişlerdi. Nevzat Bayhan daha sonra İstanbul Büyükşehir
Belediyesinde çalıştı. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum, önemli bilgilere sahip olduğunu tahmin
ediyorum. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun dinlenmesini talep ediyorum. Ahmet Yozgat diye, yine aynı
şekilde bir akademisyeni… Profesör Doktor Nevzat Tarhan ve aynı zamanda Mustafa Merter, ikisi
de psikiyatr. Bu yapının bir ruh tahlillerini yapmalarını… İdeolojileri, idraklerimize giydirilen deli
gömlekleri, hepimiz yaşadık bunu, kamplaşmaları, kutuplaşmaları yaşadık. Kolay kolay, insanlar
ideolojilerinden uzaklaşmıyorlar, öz eleştiriler yapmak da oldukça zor oluyor. Bu yapıyla ilgili acaba
bir ruh tahlili yapabilirler mi diye düşünüyorum.
Bir diğer husus: Azınlık liderleri. Biliyorsunuz, Türkiye’de üç azınlık lideri var: Rumların,
Ortodoksların var, Ermenilerin var ve aynı zamanda Yahudilerin Musevi Cemaati var ve bunlarla
teşrikimesaisi vardı Fethullah Gülen’in. Dinler arası diyalog nedeniyle üç cemaat liderinin dinlenmesini
talep ediyorum.
Bir de Aydın Özsıcak ismi. Bilenleriniz vardır, bilmeyenlerinizin hafızalarına tedai ettirmek
istiyorum. Aydın Özsıcak, Muhsin Yazıcıoğlu… Ben kendisiyle, Muhsin Bey’le kırk yıllık arkadaştım.
Kendisi ölünceye kadar beraber siyaset yaptık. Orada genel başkan yardımcısıydım. 12 Eylül öncesini
beraber yaşadık Ülkü Ocaklarında. Ardından da ceza evinde birlikte kaldık. O yedi buçuk yıl, ben
yedi yıl kaldım. Sonra da bir helikopter kazasında öldü, şehit oldu kendisi millet adına çalışırken
2009 yılında. Öldükten sonra, birkaç gün sonra Sayın Abdullah Gül’e, dönemin Cumhurbaşkanına
bir videokaset geldi ve onu daha sonra suç duyurusunda bulunarak Sayın Abdullah Gül kamuoyuyla
paylaştı. Burada, helikopterin parçalarını sökmek isteyen Özel Kuvvetlere ait uzman astsubaylar vardı,
uzman başçavuşlar vardı, bir tanesi Aydın Özsıcak’tı. Bu şahısla ilgili yapılan soruşturmalarda, şahıs
“Helikopterlere karşı hobim var ve hobi nedeniyle parçaları topluyorum.” Hiç kimse de “Evinizde
helikopter parçaları var mı?” diye sormadı buna, bu şahsiyete. O hâkimler, şimdi tutuklu kendileri. O
zaman Muğla Üniversitesinde hocalık yaparken 3 defa üniversiteden atılmıştım 28 Şubat döneminde.
Ardından milletvekili olduktan sonra da üniversiteye gittim, açılışına katıldım ve yenilgilerimden zafer
çıkarmış birisiyim diye öğrencilerle konuşma yaptım ve şunu söylemiştim kapıdan çıkarken: Muhsin
Yazıcıoğlu öldürüldü ve herkes de şunu söyledi bana: “Yüzde 2’lik bir partinin lideri öldürülür mü
canım! İşte normal bir kaza.” Şimdi, yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Aydın Özsıcak niye önemli?
Aynı zamanda Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın Marmaris’teki oteline
baskın yapan insanlardan bir tanesiydi. Bir yandan Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin parçasını
söken şahsiyet, en önemli parçaları söken şahıs, bir diğer yandan da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a
karşı… 15 Temmuz darbe girişimi demokrasiye yapılmıştır, Türkiye’nin millî bütünlüğüne yapılmıştır
ama her şeyden önemlisi de Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yapılmıştır. Çünkü, kendisiyle ciddi
şekilde mücadele hâlindeydi Fetullah Gülen ve ekibi ve orada da aynı şahsın yakalandığını gördük ve
sabahleyin isimleri okurken de şahsı gördüm, hemen suç duyurusunda bulundum, ardından da bir Tweet
atarak kamuoyunu bilgilendirmiştim. Aydın Özsıcak’ın da özellikle dinlenmesini talep ediyorum, zaten
yargılanıyor. İnşallah iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. 3+1’lik sürenin de en iyi şekilde
değerlendirileceğini tahmin ediyor, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Sayın Başkan…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Sayın Başkan…
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MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ben de basmıştım.
BAŞKAN – Efendim, tabii, tabii, talep sırasına koyuyorum. Zekeriya Bey sırada.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Ben Belma Hanım’a veriyorum.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Benimki çok kısa zaten Başkanım.
BAŞKAN – Peki.
Buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok teşekkür ediyorum.
Başkanın söylediği gibi 3+1, süremiz çok kısa ama yapacağımız iş çok fazla. Kamuoyunun ve
siyasi partilerin bizden beklentileri çok. Dolayısıyla, zamanı daha iyi değerlendirmek, birbirimize
karşı daha saygılı -sevmeyebiliriz ama birbirimize saygılı- sesimizi değil, sözümüzü yükselterek bu
Komisyona devam edersek iyi olur kanaatindeyim. Bundan sonra da böyle olacağını ümit ediyorum.
Sosyal medyada “Kavga oldu, Komisyon kapandı.” haberleri var. Komisyonun neler yaptığı değil,
Komisyonun kapandığı şu anda konuşuluyor. İnşallah, bir daha böyle bir şey yaşamayız diye ümit
ediyorum.
Ben de müsaadenizle, önce başsağlığı dileklerini iletmek istiyorum. Siyaset çok önemli, siyasetçiler
de çok önemli. Hangi siyasi partide olursa olsun, hangi konumda olursa olsun, siyasette görev alan herkes
bizim için değerlidir. Yaklaşık on gün içerisinde, siyasi partimizden, Adalet ve Kalkınma Partisinden 3
tane şehit verdik. Hakkâri 1’inci sıra milletvekili adayımız Ahmet Budak, evlatlarının gözü önünde şehit
edildi. Yine, AK PARTİ Van Özalp İlçe Başkan Yardımcımız Aydın Muştu yakın zamanda şehit edildi.
Dün, Dicle İlçe Başkanımız Deryan Aktert, iş yerinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edildi. Ben
kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi camiasına ve tüm siyasi camialara
da başsağlığı diliyorum. Burada amaç, Adalet ve Kalkınma Partisini sindirmek, insanların partimize
olan teveccühünü azaltmak ama bunda asla ve asla başarılı olamayacaklar. Biz demokratikleşme ve
kalkınma yolunda ilk günkü gibi aynı hızla devam edeceğiz, çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Komisyonumuzla ilgili, Sayın Başkanım, bir iki şey de ben söylemek istiyorum. 24’üncü
Dönem milletvekilliği yaptım. 24’üncü Dönemde biz FETÖ grubuyla mücadeleye başladık. O dönem
Dilekçe Komisyonunda bir alt komisyon kuruldu. Askerî okullarda ayrımcılığa uğradıkları, haksız
olarak ilişkilerinin kesildiği iddiasının araştırılması ve askerî okullardan ilişiği kesilenlerin tazminat
yükümlülüğünün kaldırılması amacıyla bir alt komisyon kuruldu ve bu Komisyonun Başkanlığını da
Bursa Milletvekilimiz İsmail Aydın yaptı. Uygun görülürse İsmail Aydın’ın bu raporu sunmak üzere, bu
raporun özetini ve o günkü tespitlerini sunmak üzere Komisyonumuzda dinlenmesini talep ediyorum.
Yine, 15 Temmuzdan sonra tutuklanan, şu anda hapishanede bulunan itirafçılardan da…
Komisyonumuza davet edilmez ama bizim gidip onların, yerinde, gerçek itirafçıların, bu işi suistimal
etmeyen itirafçıların da dinlenmesini istiyorum.
Bir niyetimi belirtmek istiyorum. Televizyonlarda, açık oturumlarda, bildiğiniz gibi, “eski tüfek”
diye tabir ediliyor; Fetullah Gülen örgütünde, FETÖ hain grubunda geçmişte çeşitli görevlerde
bulunmuş, üst görevlerde bulunmuş ama bugün bir şekilde gruptan ayrılmış, kendilerince “Gerçeği
gördük.” vesaire diyen insanların Komisyonumuzda dinlenmesinden yana değilim. Bu konuda kendi
rezervimi koyuyorum. Onların burada kendi PR’larını yapmasını istemiyorum. Çünkü, onları gördüğüm
zaman, fakir fukaranın zavallı çocuklarını, akıllı, zeki çocuklarını bir şekilde ailelerinden koparıp bu
camiaya terörist, vatana millete hain kişiler olarak yetişen kişileri görüyorum. Komisyonumuza böyle
bir teklif de sunuyorum. Ben onların Komisyona gelmesi taraftarı değilim. Diğer her partiden davet
edilen, listedeki hepsinin de dinlenmesinin uygun olduğu kanaatindeyim.
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Süre konusunda herhâlde bir düzenleme yapacağız.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, ben teşekkür ediyorum.
Zekeriya Bey, buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Süresini ona verince sona geçiyor genelde. Yoksa, başkasının
önüne geçme taktiği olabilir.
BAŞKAN – Peki, tamam Aykut Bey.
O zaman, Zekeriya Bey “Sıranı verdin, sona geç.” diyorlar.
Zeynel Bey’e veriyorum.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Şimdi, Türkiye’nin gerçekten çok ciddi problemleri var. Yani, Türkiye’deki siyaset, Parlamentonun
çalışması, hiçbir dönem kolay değildi ama özellikle 26’nci Dönem milletvekilleri olarak bence tarih
önünde herkesten daha fazla sorumluluğumuz var. Bu problemleri çözecek mekanizma da Türkiye
Büyük Millet Meclisi, 550 tane milletvekili. Vatandaşın Parlamentoya güvenini sarsmamak lazım.
Bakın, geçtiğimiz toplantıya başladık, bu üçüncüsü oluyor. Geçtiğimiz toplantıdan sonra da hemen,
basında, işte “Komisyonda kavga.” gibi haberler çıktı. Şimdi, az önce burada olan tartışmadan sonra
da hemen her tarafta “Komisyonda arbede, kavga.” gibi haberler ve sosyal medyada da paylaşılıyor.
Dolayısıyla, insanların güvenini sarsmamak lazım diye düşünüyorum.
Bir de usule ilişkin yani aslında böyle bir usul… Zaten İç Tüzük’te nasıl konuşulacağı, nasıl
yönetileceği yazılmış. Yani, bu konuşmalar esnasında, katiyen, hele hele böyle önemli bir komisyonda
karşılıklı söz kesme, sataşma gibi olduğunda iş çığırından çıkıyor zaten. Ondan sonra da kimin ne
söylediği de anlaşılmıyor yani buna da bir prensip kararı almak lazım.
Bir diğeri, şunu da söyleyeyim: Yani, her gün maalesef sürekli şiddet olayları, şehitlerimiz,
gazilerimiz. Geçtiğimiz, hem dün hem ondan önceki günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri
katledildi. Allah rahmet eylesin bir kez daha, başsağlığı diliyorum. Ondan önceki dönemde, bakıyoruz,
Sayın Genel Başkanımıza yönelik bir suikast girişimi oldu ve 15 Temmuz felaketini de hep birlikte
yaşadık.
Şimdi, burada, geçtiğimiz toplantıda da dile getirirken dedim yani doğru bir metodolojiyle, hızlıca
sonuca doğru gidecek bir yol izlememiz lazım. Yine, daha önce darbe komisyonları kurulmuş, oralarda
tespitler yapmışlar. Ya yeterli olmamış ya da önerileri dinlenmemiş ki peşinden bir darbe girişimi daha
olmuş. Dolayısıyla, burada da doğru bir yol izlemek lazım ki kimsenin emeği, zamanı boşa gitmesin;
süreli bir işle uğraşıyoruz.
İkincisi, şimdi, bazen komisyonlarda insanlar, katılan üyeler, aklına gelen düşünceleri çok rahat
paylaşıyor ama bu Komisyonun özelliği itibarıyla birkaç kere süzgeçten geçirip paylaşmak lazım. Yani,
geçen toplantı sonrasında yaşanan sıkıntı da o. Bir sürü insan, hem partililerimiz hem vatandaş bizi
gördüğünde “Ya, siz Pensilvanya’yı ziyarete gidiyormuşsunuz, Komisyon karar almış.” gibi sorular
boşuna sordu, anlamsız bir şeyin içerisinde. Yani, aslında, orada da ben Komisyonun karar almadığını
gördüm yani belki de mecazi anlamda söylenen bir sözdü, öyle çıktı. Ama, bunun üzerinden de şimdi
hiçbir gazeteyi, hiçbir haberciyi de ismini dile getirerek… Hangi gazete de olursa olsun, hangi isim
olursa olsun o da ayrı bir yöne gidiyor sonuçta, Komisyon amacı dışına çıkıyor.
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Bu açıklamaları yaptıktan sonra şunu söyleyeyim: Yine medyada geçen bir haber vardı, ben
kaçırdım o kısmını. Geçtiğimiz toplantıda biz öyle bir karar aldık mı yani her Komisyon üyesinin 2
tane isim, uzman önermesi ve o uzmanların… Yani, böyle birkaç yerde haber gördüm.
BAŞKAN – O da medya haberi, kararlarımızda yok.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – O da medya haberi o zaman çünkü hatırlayamadım, arkadaşlara
da sordum. Öyleyse de ona göre hangi gün vereceğiz o isimleri? Çünkü, bir isim listesi verdik. Biz o
zaman da ifade ettik; ilk etapta, özellikle, devletin en önemli kademelerinde görev almış insanların bir
dinlenmesi, akabinde, onlardan gelecek açıklamalara göre de ikinci listemizi vereceğimizi ifade ettik.
Çünkü, bizim verdiğimiz listede ne şu an cezaevinde tutuklu bulunan insanlar var ne de… Özellikle
yargıya dair çok fazla isim vermedik, onu da ikinci listede vermeyi düşünüyoruz.
Son olarak da şunu söyleyeyim: Şimdi, kişi ve kurumlardan istenecek bilgi ve belgelerin
görüşülmesi, en son gündem maddesi. Şimdi, aslında biz..
BAŞKAN – Ki araya girdi, onunla ilgili, Mehmet Bey bir şey verdi, Aytun Bey de verdi.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Bu haftaki toplantılar sonucunda, en azından biz bu kısımları bitirmiş
olalım ki önümüzdeki haftadan itibaren daha hızlı bir şekilde dinlemelere, tanıklıklara başvurabilelim
diye düşünüyorum.
Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret, teşekkür ederim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum. Bence çok yararlı açıklamalar oldu diye düşünüyorum.
Çünkü aynı hassasiyetle, bütün gelen önerilerdeki, önergelerdeki isim listeleri üzerinde verilmiş bir
karar yok, hani, arada açıklama olarak söyleyeyim. Diğer türlü de “Her üye şöyle bir isim bulsun…”
Medyada böyle bir haber düştü, o açıklamayı yapmış olayım.
Sanıyorum Mithat Bey söz istedi.
Buyurun Mithat Bey.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Öncelikle tabii, Dicle’de katledilen AKP İlçe Başkanına rahmet diliyoruz ve o olayı kesinlikle
net bir şekilde kınadığımızı hatırlatalım, tekrar kınıyoruz. Genel merkezimizden bu sabah yapılan
açıklamada da bu tür siyasi cinayetlerin Türkiye için çok karanlık bir ortama sebep olacağını altını
çizerek vurguladı. Bütün diğer siyasi cinayetler gibi bunun da kınandığı belirtildi. Ben de bu cinayeti
kınıyorum ve siyasetin alanını daraltacak, siyaseti devre dışı bırakacak her türlü cinayet ve girişimin
Türkiye’de daha fazla acı ve daha fazla karanlık yaratmaktan başka bir sonuç doğurmayacağını
belirteyim. Esasen darbe girişimlerinin amacı da budur, konuştuğumuz konuyla da doğrudan ilgisi
vardır. Darbe girişimlerinin veya başarılı olduklarında ilk icraatları tabii ki Meclisi kapatmak, siyasi
partileri kapatmak ve siyasi kadroları bir şekilde derdest etmektir ya içeri almaktır ya da işlevsiz, devre
dışı bırakmaktır.
Gündemle ilgili bunun bir bağlantısı var, onu da biraz sonra belirteceğim. Buradaki tartışmaların
kişisel olmaması gerektiğine ben de katılırım ancak kişiselliğin sınırını çizerken dikkatli davranmamız
gerekiyor. Şüphesiz hepimiz üslubumuza dikkat edeceğiz ama demin Sayın Mehmet Erdoğan söylemişti,
sadece burada değil, bu Komisyonun üyesi olan herkes çok fazla polemik yaratacak, Komisyonun
çalışmalarını zora sokacak, başka alanlarda tartışmaya çekecek ifadeler ve üslup kullanırsa bu
Komisyonun çalışmalarına etki eder. Ben kendi adıma HDP temsilcisi tek üye olarak bu konuda elimden
gelen bütün gayreti başından beri harcıyorum. İsimlerle ilgili bana iddialar sorulduğunda bunlara ilişkin
polemik ya da spekülasyona basın üzerinden girmeyi kabul etmediğimizi de söyledik. Varsa bunlar
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Komisyonda tartışılır dedik. Dolayısıyla sadece Komisyondaki konuşmalar değil, demokrasi siyasetin,
demokratik siyasetin canlı kalmasıyla işleyen bir şeydir. Demokratik siyaseti zedeleyecek her türlü söz
ve girişim ağır sonuçlar doğurur. Bu konuda hepimiz şimdi Komisyon üyesi olarak kamuoyunun gözü
önünde ve dikkatlerin çevrildiği kişiler olarak açıklamalarımıza dikkat etmek zorundayız, bunu tekrar
belirteyim.
Darbe girişiminin araştırılmasıyla ilgili önerdiğimiz yöntemi geçen hafta söylemiştim. Bu
yöntemin üç aşaması vardı, listeyi size hazırladım, vereceğim, dinlenmesini istediğimiz kişileri de bu
yönteme uygun olarak hazırladık. Birincisi, zaten eğer 15 Temmuzdaki bu darbe girişimi, bu kanlı
hain darbe girişimi olmasaydı bu Komisyon kurulmayacaktı. Yani daha önce Gülen Cemaati’nin devlet
içindeki örgütlenmelerinin araştırılmasıyla ilgili önergeler defalarca verildi Türkiye Büyük Millet
Meclisine fakat hiçbiri kabul edilmedi. Dolayısıyla önümde birkaç tane bizim verdiğimiz önerge var.
Kabul edilmediğini… Neden şimdi kuruldu bu Komisyon? Çünkü 15 Temmuzda, dediğim gibi, o
meşum darbe girişiminde bulunuldu. Bizim öncelikle aydınlatmamız gereken şey, Komisyonun kuruluş
nedenine uygun olarak 15 ve 16 Temmuzda neler olduğudur. Bu soruyu öncelikle aydınlatmamız
gerekiyor. Buradan başlamadığımız takdirde Komisyonun kuruluş amacına, bu cemaatin, bu
örgütlenmenin tehlikesinin bu şekilde ortaya çıkış sebeplerine dair de herhangi bir veriye ulaşmamız
mümkün olmaz. O gün neler yaşandı, 15 Temmuzda, 16 Temmuzda neler yaşandı? Sadece adli veya
polisiye vaka olarak değil, siyasi sonuçları olan olayları öne alarak araştırılmalıdır, neler olduğu mutlaka
araştırılmalıdır. Bu çerçevede darbe girişiminin çekirdeğini hangi askerlerin oluşturduğunu öncelikle
ortaya çıkarmak görevimizdir. Bunu aydınlatacak şahısları dinlemek gerekiyor, onları zaten listeye
koyduk. İkincisi, ısrarla söyleniyor, biz de söylüyoruz iki toplantıdır, bir darbe girişimi sadece darbeyi
yapanların yönetime el koyması için hazırlanmaz, mutlaka bir siyasi projesi vardır, bir siyasi hedefi
vardır ve mutlaka siyasi kadroları vardır. Bu siyasi kadroları, siyasi hedefi ve siyasi projeyi ortaya
çıkarmadığınız takdirde bu Komisyonun önemli amaçlarından biri olan bir daha darbe yaşanmamasının
şartlarını sağlamaya katkımız da çok sınırlı olur ya da belki hiç olmaz. Dolayısıyla kim hangi siyasi
çevre, tereddütsüz hangi partide hangi kuruluşta, hangi kurumda olursa olsun hiç fark etmez, bu darbe
girişimiyle bağlantılı ise, bu darbe girişiminin içinde, yanında ya da arkasındaysa bunu araştırmamız
gerekiyor. Bunları araştırmadan sadece Gülen Cemaati’nin on yıllardır devlet içindeki örgütlenmesine
yoğunlaşırsak Komisyonun kuruluş amacına uygun davranmamış oluruz.
İkinci önemli nokta, elbette buradan hareketle bu örgütlenmenin bütün kilit taşlarına ulaşmamız
gerekiyor yani darbe gecesinden belirttiğim boyutlardan hareketle nasıl oldu da bir cemaat devlet içinde
böyle örgütlenebildi, hangi yöntemleri kullandı, kimlerden destek aldı, hangi siyasi kararlar, hangi
siyasi icraatlar bu örgütlenmeyi teşvik etti, destekledi, mümkün kıldı veya onu kolladı, kolaylaştırdı?
Bunları elbette araştıracağız ama başlangıç noktamız 15-16 Temmuz, bunun kadroları, askerî ve siyasi
kadroları olmalıdır.
Bu listeyi hazırlarken dikkate aldığımız üçüncü önemli nokta, Türkiye’de yıllardır bir çatışma
ortamı yaşıyoruz ve bunu sonlandırmak için dönem dönem çok önemli girişimler oldu. Siyasi
yöntemlerle bu sorunu çözmek ve akan kanı durdurmak için çok değerli, gerçekten çok saygı duyulması
gereken girişimler oldu. 2009’da oldu. Bu girişimleri yapanlar hükûmet kanadında özellikle siyasi risk
alarak hareket ederler, bu her zaman böyledir, o riski o gün almış olanları takdirle karşılıyoruz. Acaba ne
oldu da 2009’da o girişimler akamete uğradı? Dönüp bugünden baktığımızda özellikle bu FETÖ denen
örgütlenmenin, Gülen Cemaati’nin her siyasi çözüm girişimini baltalama planlarının içinde olduğu
görülüyor. Bu yönde en azından çok güçlü veriler ve iddialar var. 2012’de MİT Müsteşarı Sayın Hakan
Fidan’ı hedef alan fezleke olayı da tamamen bu amaca yönelikti. Bunu sadece ben söylemiyorum,
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dönemin bakanları da hatta Başbakanı da bunu açıkça belirttiler, defalarca belirttiler. Amaç siyasi
çözüm çabalarını baltalamaktı. Bu çabaların merkezinde olduğu bilinen Sayın Fidan’ı o nedenle o gün
hedef almışlardı.
Üçüncüsü, 2011’deki KCK operasyonları. Yine, pek çok bakanın sonradan açıkladığı gibi, kabul
ettiği gibi, bu operasyonlar da siyasi alanı daraltmak, siyasi alanı devre dışı bırakmak, dolayısıyla
şiddetin önünü tamamen açmak, ortamı şiddete teslim etmekti ve bugünün Cumhurbaşkanı, o günün
Başbakanı Sayın Erdoğan’ın da bir yerde belirttiği gibi, kendisinin bunlardan haberi olmamıştı bu
operasyonlardan ve kendisi de bunlara daha sonra bu tür bir komplo amacıyla gerçekleşen operasyonlar
olduğunu çeşitli vesilelerle dolaylı olarak belki açık toplantılarda ama kapalı toplantılarda açıkça dile
getirmişti. Şuraya bağlamaya çalışıyorum: 2013’te başlayan, gerçekten tarihimizin, yakın tarihimizin
en önemli siyasi çözüm süreci vardı. Bu siyasi çözüm süreci maalesef başarısızlığa uğradı ve yeniden
savaş ortamına, çatışma ortamına, can kaybının, akan kanın yürekleri dağladığı ortama geri döndük.
Burada da yine süreç devam ederken İmralı’da yapılan görüşmelerde kayda geçmiş ifadelerden
söylüyorum, hem devlet heyetini temsil eden hem de o zaman İmralı’da devlet heyetinin görüştüğü
Abdullah Öcalan’ın dile getirdiği ifadelerden anlaşılıyor ki bu süreci bozmak için cemaatin, Gülen
Cemaati’nin ciddi girişimleri oluyormuş. Bunu daha sonra başka siyasi temsilciler de dile getirdiler
iktidar partisinden. Biz bu boyut anlaşılmadan darbeye gerekli ortamı hazırlayacak çatışma ortamının
devamını hangi yöntemlerle sağlamaya çalıştığını bu örgütün ortaya çıkarmadan da darbe girişimlerinin
hakikatine ulaşmamız mümkün olmaz diye düşünüyorum. Bütün bunları kime, hangi kuruluşa, siyasi
organizasyona, partiye ucu ulaşırsa ulaşsın ortaya çıkarmak bizim millete karşı borcumuzdur, bu borca
uygun davranmak zorundayız ve üslubumuzu da, çalışma yöntemimizi de buradaki toplantılar ve toplantı
dışında buna göre ayarlamak zorundayız. Bu hassasiyeti şu dört ayda gösterdikten sonra insanların daha
yapacaklarına bizim burada herhangi bir sınır koymamız ya da bunları burada tartışmamız gerekmez,
onlarla ilgili tartışmalar hangi platformla alakalasıyla orada devam edecek. Ben listeyi size iletiyorum
efendim.
Teşekkürler.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.
Zekeriya Bey, buyurun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Teşekkür ederim Başkanım.
Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Yine, Van
Özalp’ta ve Hakkâri’de öldürülen ve Dicle’de öldürülen ilçe yöneticilerimize –katledildiler- Allah’tan
rahmet diliyorum, teröristleri ve onların arkasındaki destekçileri de buradan lanetliyorum.
Tabii, Türkiye’de sadece FETÖ terör örgütü yok, oldukça fazla terör örgütü var. Devletimiz bütün
bu örgütlerle hep birden mücadele ediyor. Eninde sonunda da bu mücadelede biz inşallah başaracağız.
Bu Komisyon, çok önemli bir Komisyon. Çok belalı, lanet bir örgütün araştırıldığı bir Komisyon.
Çözüm sürecini bahane ederek MİT Müsteşarı üzerinden Hükûmete karşı darbe planlayan, birtakım
gerekçelerle yargı üzerinden Başbakan ve Hükûmete karşı darbe planlayan, kasetler üzerinden bir
partinin başkanlık konseyini, milletvekillerini bir şekilde ekarte edip farklı bir dizayna gitmeye çalışan,
yine kaset üzerinden büyük bir partimizin genel başkanının değişmesine ve onun iç dizaynına çalışan
karmaşık, kompleks ve her metodu benimsemiş alçak ve lanet bir örgütü araştırıyoruz. En son da 15
Temmuz gecesi, hepimizin burada söylediği gibi, ordumuzun içine sızarak askerimizin üniformasıyla
milletimize savaş ilan eden bir terör örgütünü araştırmak istiyoruz.
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Az önce değerli milletvekili arkadaşlarım -hem muhalefetten hem iktidardan- bazen farklı anlamlara
gelecek şekilde, gerçeğin araştırılmasını istiyor. Eminim ki bu masanın etrafında oturan herkes bu
örgütle ilgili gerçeğin araştırılmasını istiyor. Mithat Bey’in de söylediği gibi, ucu kime giderse gitsin,
siyasete, nereye dokunursa dokunsun mutlaka bunun araştırılıp açığa çıkarılması gerekiyor. Tabii ki
tartışmalarımız olacak ama bu tartışmalarımızda ağır sözlerin, kavgaya varan hakaretlerin olmaması
gerekiyor yani medyatik olmak ya da medyaya düşmek için söylenen bu tür sözlerden uzak durmamız
gerekiyor çünkü tüm ülkemizin, milletimizin ve dünyanın gözü de bu Komisyonun üzerinde, bunu
hepimiz biliyoruz. Şehitlerimiz var ki bu şehitlerimizi de buradan rahmetle anıyorum. 15 Temmuz
gecesi çıplak bedenleriyle tanklara, tüfeklere, zırhlı araçlara, uçaklara, helikopterlere direndiler. Eğer
bugün biz burada milletvekili olarak bu konuşmayı yapabiliyorsak, bu Komisyon burada çalışabiliyorsa
onu şehitlerimize borçluyuz. Yine, gazilerimiz var, onları da buradan minnetle anmak istiyorum, acil
şifalar diliyorum çünkü onlar da direnip gazi olarak ülkemizi büyük bir uçurumdan, büyük bir badireden
kurtardılar. Yine, bu örgütün kumpası sonucu hapiste yatıp mağdur olan insanlar var. Bütün bunların
araştırılması lazım.
Süreç dinamik bir süreç. Bu komploları yapan, bu saldırıları yapan örgüt tek boyutlu bir örgüt
değil. Dinamik bir süreç olduğu için de konunun, örgütün faaliyet alanları doğrultusunda uzmanların
ya da dinlenecek kişilerin çağırılması noktasında Başkanlık Divanına benim bir önerim var. Yani tek
boyutlu değil bu örgüt. Az önce çözüm sürecinden bahsediyoruz ve bir taraftan, bir siyasi partinin genel
başkanını kasetle getirip orada ayrı bir dizayna, farklı bir hedefe ulaşmaya çalışıyor. 15 Temmuzda
darbe yapıp arkasından hangi siyasi hedefleri amaçlıyor? Bu noktada, çok kompleks bir örgüt. Faaliyet
alanına göre dinlenmelerini talep ediyorum.
Bir önerim daha var: Bu Komisyonunun -hepsini dinleyemeyebiliriz, hepsiyle görüşemeyebiliriz
ama- işe başlarken mutlaka şehitlerimizin yakınlarını ve gazilerimizi dinleyerek başlaması gerektiği
kanaatindeyim, özellikle de gazi Meclisimizin bombalanmasından sonra Meclis Başkanımızın ve o gün
Mecliste olan grup başkan vekillerimizin dinlenerek başlanması gerektiği kanaatindeyim.
Ben bu konuyla ilgili, sizin de söylediğiniz üzere, uzmanlarla alakalı olarak bir dilekçe hazırlamıştım
Başkanım, 10 uzman ismi önerdim, bunları ben Başkanlığınıza dilekçeyle sunuyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Tamam Sayın Birkan, teşekkür ediyorum.
Sayın Çıray, buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Değerli arkadaşlar, dikkatle dinledim. Hem zamanın kısalığından söz
ediyorsak bizim işimiz… Selçuk Bey, haklı olduğunuz taraflara katılıyorum ancak üç ay artı bir aya
bakarsak esasen bütün felsefesini, hayat hikâyesini bildiğimiz bu terör örgütünün psikolojisiyle ve onun
felsefi çözümleriyle uğraşmak yerine somut bir hadisenin ortaya çıkmasıyla ilgili insanları dinlemeliyiz
öncelikle. Yoksa burası birtakım cemaatlerin fikirlerini tartışacağımız, efendim, onların nereden nereye
geldiğini, tarihçelerini inceleyeceğimiz bir yere dönüşürse işin içinden çıkılmaz. Bu, çözümsüzlüğe
doğru gidiş olabilir. Bu anlamda Sayın Sancar’ı destekliyorum, sondan başa doğru gitmemiz lazım.
Esasen, bakın, ben size bir şey söyleyeyim mi: Çok bilinmeyen bir şeyi filan da araştırıyor değiliz
ha, birçoğumuz bunların ne olduğunu on senedir, yirmi senedir biliyoruz. Bizim burada yaptığımız, bu
son yapılan hareketin varmak istediği menzili çözmek ve bunun siyasi kadrolarını ortaya çıkarmak. Bu
Komisyon eğer bu varılmak istenen amaç ve menzili ortaya çıkarmazsa, çıkaramazsa ve siyasi kadroları
ortaya koyamazsa bu Komisyon millet vicdanını tatmin etmez.
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Ben size yazılı olarak yeni dinlemek istediğimiz bazı kişileri arz ettim. Ona ilave olarak… Şu anda
tutuklu mu bilmiyorum, General Mehmet Dişli tutuklu herhâlde.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Tutuklu.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Evet, demin söylediklerime ilaveten onu öneriyorum.
Bu arada, 15 Temmuz gecesi Millî İstihbarat Örgütünün konuşlandığı yerdeki tüm kayıtları
-makam dâhil- güvenlik kayıtlarını, Genelkurmay Başkanlığının bütün güvenlik kayıtlarını istememiz
gerektiğini düşünüyorum, kamera kayıtlarını. Ve Genelkurmay Başkanlığındaki kayıtlarda özellikle
18.00-20.00 arası çok önemli. Bir diğer yer de, şu anda tutuklu bulunan Sinop Valisinin sözlü ifadelerinin
ve kamera kayıtlarının çekildiği ifadeleri özellikle istememiz gerektiğini düşünüyorum.
BAŞKAN - Yargıya verdiği ifadeyi mi kastediyorsunuz?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Tabii, tabii.
BAŞKAN - Tutuklu olduğuna göre…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Poliste verdiği ifadeyi.
BAŞKAN - İfadeyi diyorsunuz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Evet.
Bu arada, bir uzman daha önermek istiyorum, onu yazılı vermemiştim Sayın Başkan: Emekli
Amiral Fatih Ilgar, bunu da eklemek istiyorum.
BAŞKAN - Emekli Amiral Fatih Ilgar.
Evet, çok teşekkür ediyorum.
Evet, sanıyorum söz isteyenimiz…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Ben varım Sayın Başkan.
BAŞKAN - Evet, Tanrıkulu, buyurun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Kocabıyık sözlerini düzeltti,
teşekkür ediyorum kendisine ama…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) - Düzeltmedim, zaten onu kastediyordum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Şöyle: Yani, ilzam… “Sözlerini düzeltti.” diyeyim,
evet.
BAŞKAN - Bir karşı düzeltme de siz yaparsanız gayet güzel…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Evet, ben de sözlerimi düzeltiyorum, evet.
Şimdi, şöyle bir şey Sayın Başkan: Yani, biz burada cemaatleri falan araştırmıyoruz. Cemaatler
Türkiye toplumunun bir gerçeği, var ve olacaklar ama burada araştırdığımız konu şu: Bir cemaatin
kamu gücünü kullanarak Türkiye’de bir darbe girişimi yapmış olması, bir cemaatin -başka cemaatler de
var- ve bundan sonraki aşamada da herhangi bir biçimde cemaat örgütlenmesinin devlet örgütlenmesi
içerisinde yer almaması konusunda bir sonuç çıkarmak, cemaat hiyerarşisiyle beraber.
Şimdi, Gülen Cemaati sonuçta bir silahlı örgüte dönüştü ve bu darbe girişimini yaptı ama kırk
yıllık süre içerisinde böyle değildi. Yani, 1980’den itibaren, işte, geçmişini biliyoruz ve biraz önce de
Aytun Bey’in dediği gibi, yani böyle çok gizli saklı bir şeyi de yok sonuç itibarıyla, çoğu ilişkileri de
biliniyor. Burada nasıl bu darbeyi yapabilecek güç noktasına geldi, aynı zamanda siyaset buna nasıl izin
verdi, nerelerde hangi ihmaller var ve bu ihmallerin bundan sonra olmaması açısından ne yapmalıyız,
buradan başlamalıyız. Yani biz, şimdi, 1980’den itibaren başlarsak bu işi çözemeyiz. 15 Temmuzda
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somut bir darbe girişimi olmuştur; o darbe girişimi, başta Meclis olmak üzere, tüm yurttaşlarımızın karşı
koymasıyla boşa çıkarılmıştır. Henüz süren soruşturmalar var ve biz burada bir siyasi görev yapıyoruz,
yargı görevi dışında. O nedenle -biraz önce de ifade edildi- bizim 15 Temmuzdan başlamamız lazım ve
bu Komisyonun da artık bu tartışmaları bir tarafa bırakıp somut, bilgi alıcı, o bilgi üzerine de yol alıcı
faaliyetlerde bulunması lazım.
Şimdi, yani, mutlaka bu cemaat ve diğer cemaatler konusunda devletin bilgi kaynakları vardır,
bilgileri vardır. Yani, bizim bugünden itibaren elzem olarak yapmamız gereken o kaynakları bire bir
burada dinlemektir ve devletin bilgilerine sahip olmaktır. Hangi bilgiler? Bizimle paylaşılabilecek
bilgiler vardır, onun üzerine ancak yeni bir şey inşa edebiliriz biz burada, yoksa, yani, çok bilinmeyen
bir şeyi aramıyoruz. Bir cemaat örgütlenmesi var, devlete nüfuz etmiş, yargıya, idareye, devletin bütün
alanlarına, özel teşebbüse nüfuz etmiş ve bunları da bir kamu gücü olarak kullanmış ve buna müsaade
edilmiş.
Bir de, yani, ikide bir CHP’nin adı geçiyor “Şöyle oldu, böyle oldu.” falan diye. Ya biz iktidar
partisi değiliz, devletin imkânlarını biz kullanmıyoruz, kamu gücünü kullanan biz değiliz yani bizim bir
şeye müstahdem bile atama yetkimiz yok, yargıya veya bir devlet dairesine odacı bile atama yetkimiz
olmamış bizim, en azından son on dört yılda, on beş yılda olmamış, en azından. Dolayısıyla, bu kamu
gücünü nasıl kullandılar, nasıl bu noktaya geldiler ve hangi noktada ihmal var? Siyasetin hangi ihmali
var, Parlamentonun hangi ihmali var ve bundan sonra olmaması için ne yapmalıyız?
Bugün Genel Başkanımız, benim verdiğim bir soruya yanıtı açıkladı grup konuşmasında. Soru
sorduk yani 2004 yılında Millî Güvenlik Kurulu kararı var hem bu cemaatle hem de diğer cemaatlerle
ilgili olarak, bunlarla ilgili karar var Millî Güvenlik Kurulunda. “O kararla ilgili olarak ne yapıldı?”
diye sormuşuz, Başbakan Yardımcısı şu yanıtı vermiş resmî olarak: “Söz konusu teklif Hükûmetimiz
tarafından Millî Güvenlik Kurulunun gündemine getirilmemiştir. Söz konusu kararla ilgili olarak
Hükûmetimiz tarafından herhangi bir işlem ve girişim yapılmamıştır.” Yani hem Gülen Cemaati’yle
ilgili olarak hem de diğer cemaatlerle ilgili olarak. Yani Millî Güvenlik Kurulunun aldığı bir karar var
2004 yılında; 2014 yılında, 2015 yılında Emrullah İşler’in, Sayın Başbakan Yardımcısının verdiği yanıt
var. Dolayısıyla, o yanıtı vermeye iten sebep nedir mesela yani niye o yanıt verilmiştir? Millî Güvenlik
Kurulunun 2004 yılında tehdit olarak gördüğü ve tedbir alınmasını istediği bu konuyla ilgili olarak
Hükûmet tarafından neden herhangi bir işlem yapılmadığının açıklığa da kavuşması lazım ki hangi
noktalarda hangi yanlışlar yapılmıştır, bu da ortaya çıksın. Yoksa CHP’yle ilgili bir iddia varsa, bugüne
kadar ne iddia varsa işte yargı ortada yani yargı bizim yargımız değil. Bağımsızlığı ve tarafsızlığı
konusunda benim ciddi kuşkularım var ama istedikleri iddiayı araştırabilirler, buna hiçbir mâni hâli
yok. Ama sonuçta Hükûmet eden bir siyasi parti var, o siyasi partinin yürüttüğü hükûmetler var ve bu
Hükûmet döneminde bu noktaya gelmiş, darbe yapma noktasına gelmiş, devletin yargısında, idaresinde
kamu gücünü kullanarak örgüt hiyerarşisi içerisinde örgütlenmiş bir yapı var. Yani, herhâlde CHP oraya
sokmadı bunları, herhâlde sokmadı yani ya da herhâlde CHP müsaade etmedi. Kamunun hiçbir yerinde
şu anda siyasi partiler olarak bize yakınlık duyan, uzaktan yakından yakınlık duyan herhangi bir
örgütlenme yok. Ama, işte, sizler de ifade ettiniz, 2011 yılında, doğrudan doğruya Adalet ve Kalkınma
Partisini destekleyen bir cemaat örgütlenmesi var, burada ifade edildi. Ama CHP’yle ilgili olarak hiç
böyle bir iddia da ortaya konmadı bugüne kadar. Dolayısıyla, bütün bunlarda en sondan başlayarak yani
darbe gününden başlayarak geriye doğru gitmeliyiz ki bundan sonra bu darbeyi mahkûm edebilelim.
O nedenle, gecikmeksizin yani sonuçta Başbakanlığa bağlı olan Millî İstihbarat Teşkilatının elindeki
bilgileri, hem ayın 15’iyle ilgili olarak hem de 15’i öncesiyle ilgili olarak o belgeleri burada paylaşması
lazım ki onun üzerine biz yol alabilelim, nerede, ne zaman, hangi eksiklik yapılmış, hangi hatalar
yapılmış ve bunun üzerine de kendi çalışma takvimimizi oluşturabilelim. Yani şu anda biz bütün bunları
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söylüyoruz ama bir yerden de başlamamız lazım yani hangi tanığı ne zaman dinleyeceğiz, hangi bilgi
sahibini ne zaman dinleyeceğiz, hangi kurumdan hangi bilgiyi isteyeceğiz, onlara göre. İlk başta devletin
Millî İstihbarat Teşkilatındaki bilginin, çerçevenin bizimle paylaşılmış olması lazım ki belki bazılarını
hiç dinlemeye gerek kalmayacak, belki bazı yerlerden bilgi istememize hiç gerek kalmayacak, belki.
Ama şimdi her taraftan bilgi isteyip o bilgilerin içerisinden bilgi toplamaktansa bu cemaatle ilgili olarak
doğrudan doğruya devletin süzülmüş bilgilerinin yer aldığı… Çağıralım, dinleyelim; varsa ellerinde
raporları, bilgileri bizimle paylaşabilecekleri, “devlet sırrı” niteliği taşımayan bilgileri burada yazılı
olarak da bize sunsunlar, onun üzerinden yol almaya çalışalım.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben de teşekkür ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hayatımda kimseyi de kırmamaya çalıştım. Otuz
yıl avukatlık yaptım Sayın Başkan, tek bir şikâyet dilekçem yoktur, hiç kimseyi şikâyet dilekçem yoktur.
Tek bir şikâyet, parayla dahi bir şikâyet dilekçesi yazmadım. Dolayısıyla kimsenin de -yani şahsımla
ilgili- ilzam edilmesine müsaade etmem, kimseyi de kırmamaya özen gösteririm kendi yaşamımda.
BAŞKAN – Uzlaşma içinde, sulh içinde gayet güzel gidiyoruz, geri dönmeyelim.
Teşekkür ediyorum ben.
Sayın Çıray, siz bir şey söyleyecek misiniz tekrar?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Evet.
BAŞKAN – Öyle mi? Ondan sonra ben şey yapayım.
Buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir eklemede bulunmak istiyorum, bunları yazılı olarak da Başkanlığa
arz edeceğim: 2004’ten itibaren yapılan Yüksek Askerî Şûralardaki kararlar ve şerhleri isteyelim. Orada
yer alanların ne kadarı bu darbelere katıldı, ne kadarı katılmadı, onları bir görelim; o anlamda çok
önemli.
Bir de terminolojiye dikkat etmemiz lazım geldiğini düşünüyorum. “Sızma” lafını hafif buluyorum
çünkü sızma, 100 kişilik bir heyete 3 kişi dışarıdan geliyorsa bu sızmadır ama 100 kişilik bir heyetin
50’si, yaklaşık 60’ı, binlerce insan oradaysa o zaman başka şeyler söz konusu demektir. “Sızma” lafını
kullanırsak kamuda ve siyasette yer alan bu kişilere yardım ve yataklık yapmış kişileri bir nevi atlamış
oluruz, onun için ayrıca bu terminoloji için de dikkati çekmek istiyorum.
2010 referandumunun çok anahtar bir olay olduğunu düşünüyorum. 2010’da Fetullah Gülen
“Mezardakileri bile çıkarıp oy verdireceksiniz.” demişti. Hakikaten bu Komisyon gerçeğe ulaşmak için
gerekirse mezardakileri dahi çıkartıp burada konuşmalı diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, ben de teşekkür ediyorum.
Mezardakileri nasıl çıkaracağız, bakalım. Evet, o zaman FETÖ böyle bir tabir kullanmıştı 2010
referandumu öncesi, doğru.
Buyurun Sayın Kan.
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RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Geçen sefer de benzer bir tartışma yapmıştık, konuşmuştuk
ama yine 80 dönemini, 28 Şubat dönemindeki kilit isimleri -bazı isimler zikredildiği için zikretmiyorum
ama- mesela Sayın Hüsamettin Özkan’ın dinlenmesi, o dönem Fetullah Gülen’le önemli bir röportaj
yapmıştı, Yalçın Doğan’ın -belki bazı background bilgileri de vardır- onun dinlenmesi, bunların önemli
olduğunu düşünüyorum.
1990 senesinden itibaren belki daha öncesinde askeriye içerisinde kadrolaşmaları söz konusu.
Demin Sayın Tanrıkulu dedi ki “Bizim partimizin ismi de zikrediliyor.” Partilerüstü bir şey olduğuna
dikkat etmemiz lazım çünkü mesela Fetullah Gülen’in Sayın Baykal’a bir geçmiş olsun telefonu var.
Niye böyle bir telefon olmuş, neye “Geçmiş olsun.” denmiş, bunu da merak ediyoruz. Yani bunun
üzerinde, bütünsel bakarsak eğer, Türkiye’deki siyasetin, Türkiye’deki demokrasinin, Türkiye’deki
bütün kazanımların tekrar bir dizayn edilmesi söz konusu, onun için bütünsel bakmamız gerektiğini
düşünüyorum.
Diğer uzmanların bir kısmının isimi zikredildi. “Uzmanlar” diyorum affedersiniz, Komisyonumuz
tarafından dinlenecek isimler, ben de onları arz edeceğim, detaylı bir listeyi.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – O zaman bu çerçevede Tuncay Özkan’ı da eklesinler çünkü geçen
akşam çok önemli açıklamalarda bulundu yani böyle yapılacaksa.
BAŞKAN – Sizin listede yok mu Tuncay Özkan?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yok bizim listede. O bakış açısıyla söylüyorum, ben gerekli görmüyorum
esasen yani konuyu dağıtmamak anlamında ama o noktaya gelir, oraya kadar gidersek bence o da
dinlenmeli diye düşünüyorum bu manada söylüyorum.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum Ravza Hanım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan…
BAŞKAN - Aykut Bey, sizin sıra geçti, dışardaydınız. (Gülüşmeler)
Buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, birincisi: Demin, mesela ben talepleri ilettim,
hani bu kabul mü oldu, yazılacak mı bu yazı, anlayamadım yani. Dedim ya Hazine Müsteşarlığı şey…
Bu yazı yazılacak mı, talep edecek misiniz, yani usulümüz nedir onun?
BAŞKAN – Mesela, bir önceki toplantının tutanaklarını da, ne diyoruz ona, ham hâlde aldık. Tabii,
yazılı verilenleri şu anda aldım, havale ediyorum, dosyalarımızda arkadaşlar. Şu anda sözlü bildiren
arkadaşların da netleştirmek için, hani Divan olarak yazıyı nasıl yazalım, nasıl isteyelim konusunda
Sayın Erdoğan’dan onun için biraz daha ben açıklamasını şey yaptım.
Şimdi, Divan olarak bunları bir tasnif edelim. Hangi kurumlardan isteyeceğimiz konusunda
Komisyonumuz Divana müsaade etsin, bir çalışma yapalım. Ayrıca, şu anda gelen isimler itibarıyla
şöyle görüverdiğim biz bunları sanıyorum yani 3+1 içinde, eğer iyi program yaparsak, bir de süre
koyup o süre sonundakileri yazılı bildirmelerini, geçmiş araştırmalarda olduğu gibi sağlayabilirsek,
bunları çağırabileceğimiz gibi, yani şu anda ham olarak baktığımda benim bir kanaatim oluştu. Bunları
değerlendirelim ve çalışma takvimi sunalım biz Komisyonumuza.
Şu anda mükerrer talepler var. Mesela, gördüğüm kadarıyla Sayın Sancar’ın teklifleriyle, yine
Sayın Selçuk Bey’in teklifiyle, Cumhuriyet Halk Partisinin grup olarak yani 4 imzalı verdiği tekliflerle
oldukça örtüşen isimler var, yani aynı isimler. Yani buradan hareketle de bir, tasnif çalışması yapıp
bu gruplamaya göre sanıyorum en erken önümüzdeki hafta olabilir diye ben düşünüyorum çünkü
davet yazılarımız kendilerine ulaşacak her ne kadar sözlü olarak söylesek böyle… Bir de diyelim
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ki salı günü yapacağımız bir toplantıda şu 5 kişi, 6 kişi dinlenecek dediğimizde, arkadaşlarımızın o
gün dinleneceklerle ilgili bilgilendirerek o kişilerin alanları, diyelim ki eski Genelkurmay Başkanları
teklif edildi dinlemek için, ha o zaman kimleri sırayla çağıracağımızı da arkadaşlarınızın bilgisi olsun
ki yöneltecekleri sorular açısından veyahut da o kişiyle ilgili yaşanmış olaylar zincirini hatırlayıp
bir hazırlık yapması bakımından imkânı olsun çünkü şu anda hemen Komisyona birini çağırsak
bir hazırlığımız olmadan sadece onu dinlemiş oluruz ama hazırlığımız olmadığında yeterli soruyu
soramayız diye düşünüyorum. Bu açıdan, şimdiye kadar gelen bu taleplerle ilgili, hani Komisyon
olarak “Şu yazıyı yazalım, yazmayalım.” diye bir kararımız olmadı, demin ifade edildiği gibi böyle bir
karara varmadık ama bu konuda Başkanlık Divanına Komisyonumuz ön çalışmayı yapma fırsatı verirse
programı hazırlarız, arkadaşlarımızı bilgilendiririz diye düşünüyorum. Özellikle, örtüşen isimlerden
başlarız. Yani diyelim ki burada AK PARTİ Grubundan arkadaşların, Cumhuriyet Halk Partisinden,
Milliyetçi Hareket Partisinden ve HDP’den arkadaşların ortak isimlerinden başlamak üzere.. Hani, bu
tip toplantılarda ihtilaf konusunu öteleyip ittifak konularından başlamak genelde komisyon çalışmaları,
istişare çalışmalarında daha yararlı olur kanaatindeyim. Bu ortak yönden hareketle başlarsak biz de
bu programı hazırlar, Komisyonumuza takdim ederiz, çalışmamızı da bu şekilde başlatırız arkadaşlar.
Soru dışında başka bir şeyiniz varsa, buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani şu açıdan söyledim, bir: Şimdi, burada bir sürü basın
mensubu var. Bu basın mensubu burada 15 tane milletvekilinin tespitlerini dinlemek üzere aslında
gelmedi. Eğer bu Komisyona yönelik basın ve kamuoyu ilgili düşerse ve algı olarak da “Buradan bir
şey çıkmaz.” şeyi yerleşmesinin siyasal sonuçları olur, siyasal sonuçların birincisi şu olur: Bu darbeyi
yapanlar, bu terör örgütü, bu neyse adı artık, her neyse, şunu söylerler: “Kardeşim, gördün mü bak,
hiçbir suçumuzu bulamadılar; toplandılar, hiçbir şeyde çıkaramıyorlar.” birinci yasal riski bu.
İkincisi: Başta iktidar partisi olmak üzere bütün partilere: “Bunlar gerçekleri araştırmak
istemiyorlar, yalandan bir Komisyon kurmuşlar.” gibi bir şey çıkabilir. Şunu söylemeye, riskleri
anlatmaya çalışıyorum. Onun için, buraya gelen insanlar, buraya gözünü dikenler, bu yerli, yabancı
bütün basın dâhil bizim buradaki tespitlerimizi dinlemek için gelmiyorlar, zaten bunlar defaatle
konuşuldu.
Bir diğer mesele, ben bütün Komisyon üyelerinin dinlenmesi gerektiği isimlere saygı duyuyorum.
Ama mesela “Tarafsız Bölge” programını açıp da çok rahat görüşlerini alabileceğimiz insanlar veya
“Gündem Özel” veya bilmem ne programından görüşlerini alabileceğimiz insanlar veya işte şu tip
kaynaklar gibi -ki önemli bir kaynak- buralardan toplayacağımız bilgiler, uzmanlarımız tarafından
toplayacağımız bilgiler mevcutken Komisyonun diyelim ki bu yönde şey yapması işi çok sulandırabilir,
anlıyorum ben de mesela bir sürü insanın dinlenmesi gerektiğini anlıyorum. Stratejileri de şey yapıyoruz
ama hani şu dinlensin, bu dinlensin falan filan, yine söylüyoruz, yani gerçeği ortaya çıkarmak üzere
şey yapacağız. Onun için, bir, kamuoyunun buraya ilgisini düşürmememiz lazım, bunun için de bir an
önce program yapılmalı. İkincisi: Buraya gelecek şahıslar kendilerini savunmak isteyebilir, manipüle
etmek isteyebilir, çok gereksiz yerlere kayabilir, onun da usulünü önceden koymak lazım. Mesela, aynı,
bakanlar Genel Kurulda sorulara cevap veriyor ya, yani orada kendi istediğini anlatmak istiyorsa belirli
bir süresi olmalı ama spesifik olarak soruya cevap vermeli. Mesela, diyelim ki bilmem ne geldi, Zeynel
Yıldırım sordu, işte, “Siz 14 Temmuz gününde şurada olduğunuza yönelik bir haber var, bu konuda ne
diyorsunuz?” “Efendim, işte, Fetullah Gülen terör örgütüyle ben şöyle mücadele ettim, böyle mücadele
ettim.” şeklinde bir şeye izin vermeden; soru bu, cevap bu; soru bu, cevap bu…
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Bir diğer mesele de şu: Şimdi, biz kurumlara, onların da bunu bilmesi, belki gazeteler yazacaktır,
böyle bir şeyi yazması Komisyona çok faydalı olur. Sorduğumuz sorularda Komisyona eksik, yanıltıcı,
kasten cevap verenlerin veya buraya gelip bilgisini saklayanların, bu Komisyonu, bu Komisyon
üzerinden de bu milleti yanıltmaya çalışanların tamamının sonuç olarak yaptıkları bu işlemlerin, bu
darbecilere destek olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani, biz zorla insanların ifadesini alacak değiliz ama
bizim şöyle bir meşruiyetimiz var: Biz 85 milyon kişi adına, yasama adına –yargı da bunu yapıyor
ama- bunu araştıran insanlarız. Bizim bir sorumluluğumuz var, buraya gelenlerin de sorumluluğu var.
Yani, bir de şöyle bir şey olur: Biri geldi mesela, CHP’yle ilgili son derece sıkıntılı bir şey söylüyor;
bizim dönüp de ona bağırıp çağırmamız, o konuda bizim eksikliğimizi gösterir veya diyelim, geldi,
sizinle alakalı bir şey gösteriyor yani sizin ona bağırıp çağırıp o konuşmayı yönlendiriyor olmanız…
Sonuçta hepimiz çok zeki insanlarız diye düşünüyorum veya ortalama zekâya sahip olduğumu
düşünüyorum ben. Zaten başında isimlerden, şuradan, buradan şeyi anlıyoruz biz.
Ben yine söylüyorum, benim tek derdim var: Ben bu memleketin milletvekiliyim, Cumhuriyet
Halk Partisi milletvekiliyim ama bu milletin milletvekiliyim. Bizim başımıza bir daha böyle bir iş
gelmemeli. Onun için de buranın çok büyük önemi var. Burada tuzaklar kurulması, bilmem ne yapılması,
olur, siyasi taktiktir, hiçbir şey demiyorum ama bizim burada bir de insanlara da bunu yükleyecek bir
şeyimiz olmalı. Gerekirse başında bir standart metne beraber karar verelim, siz buraya kim misafir
edilecekse okuyun, burada doğruları söylemesi gerektiğini, baskı altında olmaması gerektiğini, bilmem
ne gibi… Bir de kuralları öncesinden koyalım. Mesela, soru için, diyelim ki her bir milletvekiline 2
soru hakkı veya 3 soru hakkı ve toplamda da süresinin üç veya beş dakika olması, cevapların da mesela,
işte, altmış dakika olması, on dakika da kendi eklemek istediği bir şey olup olmaması gibi… Başında
koyarsak o zaman bir zaman planı yapma şansımız olur. Ama, şunu unutmayın: Yüz yirmi gün, bunun
rapor yazma süresi, başındaki süreci otuz günü çıkın, doksan gün. Doksan gün içinde sadece dinlesek
6 kişiden fazla dinleyebileceğimizi düşünmüyorum. 6x9 yani çıkacak şey bu. Ama bundan daha önce,
kendi değerlendirmelerimizi yapmamız gereken şeyler olacak, başka şeyler olacak. Onun için, bir an
önce, salıdan gecikmemek üzere, üzerinde uzlaşılan isimlerle başlama şeyinizi çok mantıklı görüyorum.
Bir de şundan endişeliyim: Şimdi, ben diyelim ki Komisyon üyesi olarak taleplerim oldu, önemli
de talepler olduğunu düşünüyorum. Bu sizin muhakkak teknik değerlendirmenizden geçmelidir ama
bu sizin süzgecinde geçmemeli, onun için Başkanlık makamına onu söylemeye çalıştım. Şimdi, ben
bunları istedim, bunda ne yapacaksınız? Ya ben bunları gereksiz gördüm, mesela o zaman Komisyon
üyeleri bir şey isteyecek, siz onları şey yapacaksanız, orada bir sıkıntı olabilir, onun için sordum.
Bir de geçen mesela şunu teklif etmiştik: Buranın kapılı devre kamera sistemiyle -kameraları
çıkardık- yayın yapılması. Mesela o teklifimiz ne oldu? Mecliste görüşüldü mü? Buradaki konuşmaları
halk görsün istiyoruz, değil mi, bu çok önemli bir şey, kendimize güvenimizi de gösteriyor. Siz de
Mecliste konuşacağınızı söylediniz, o konuda bir görüşmeniz oldu mu?
BAŞKAN – Bitirin ben cevap vereyim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir de kamuoyunun çok merak ettiği şeylerden başlarsak
kamuoyunun ilgisi açısından da çok doğru olacağını düşünüyorum. Yani Selçuk Bey mesela, bilmem
ne yazarı falan, bunlar da dinlenilsin, Selçuk Bey’in söylediğinin muhakkak çok önemli sebepleri
olduğunu düşünüyorum ama işte 15 Temmuz gecesiyle başlarsak hem kamuoyunun ilgisini devam
ettirmiş oluruz hem samimiyetimizi göstermiş oluruz. Zaten birçok isim de, 3 partinin de verdiği isimler
ağırlıklı bunlardan oluşuyor. Bu iletişim açısından da doğru bir şey olacaktır.
Teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN – Evet, gerekli notları ve uyarıları aldık.
Ben teşekkür ediyorum.
Bir ön görüşme yaptı arkadaşlarımız ama bana son verdikleri bu konuda teknik bir altyapı olarak
hemen yapabiliriz demediler ama biz cevap bekliyoruz şu anda oradan, Meclisten.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Siz yapamıyorsanız, cep telefondan periscope yapayım mesela.
BAŞKAN – Periscope zaten Anayasa Komisyonunda da…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Onu yapmak değil yani gerekirse olur da ama Sayın Başkanım iletişimi
engelleyemeyiz, böyle bir çağ değil artık.
BAŞKAN – Öyle bir maksadımızın olmadığı zaten Sayın Çıray…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Onun için sizden rica ediyorum, bir an önce, ivedilikle bu teknik süreç
yürürse o zaman daha Komisyonun alanına yakışır bir durum ortaya koyar.
BAŞKAN – Şimdi, çok değerli arkadaşlarım, hakikaten şu anda bütün arkadaşlarımızın
konuşmalarından sanıyorum karşılıklı istifade ettik. Yani, ben de böyle bir tarihî sorumlulukta bu
Komisyonda Başkanlık görevini üstlenmiş bir arkadaşınız olarak maddi gerçeğin bulunması ve Türkiye
Büyük Millet Meclisinin bize tevdi ettiği bu görevin, başlıkta da oluştuğu gibi, yani Fetullahçı terör
örgütünün bir, 15 Temmuz darbe girişimi… Bir defa, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi, oradan
başlıyoruz, zaten görev de bu şekilde, bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, Komisyonumuzun
isminde. Ondan sonra da kim yapıyor bu darbe girişimini? Fetullahçı terör örgütü. Öyleyse bu terör
örgütünün faaliyetleri tüm yönleriyle araştırılmalı ki 15 Temmuz, hakikaten o 15-16 Temmuz gecesi…
Şükürler olsun ki 16 Temmuzda aydınlığa uyandık yani bir karanlıkla devam etmedi ve bunu
da bütün samimiyetimizle bütün arkadaşlarımızın ifade ettiğine ben inanıyorum, demokrasiye sahip
çıkmadaki ortak iradeyle, hem siyasi partilerimizdeki hem milletimizin duruşuyla bu netice alınmış ve
bugün bu çalışmayı burada yapabiliyoruz. Ve hayırlı bir çalışma, milletimizin geleceği açısından da
benzer hadiselere asla ve asla bir daha milletimiz… Biz oluruz olmayız, ömrümüz ya yeter ya yetmez
ama evlatlarımız var, çocuklarımız var, onların gerçekten demokratik bir hukuk devleti içinde, darbelerin
olmadığı, şiddetin olmadığı, terörün olmadığı bir ortamda yaşamasına bizim buradaki araştırmamız
sonucunda önereceğimiz raporların, tavsiyelerin bir katkısı olursa herhâlde bu tarihî süreçte vazifesini
yapmış olmanın huzuru içinde oluruz. Yoksa bakın, birinci yıldayız, bundan sonra kim ölür, kim kalır,
görevlerimiz nereye kadar devam eder, bunları bilmiyoruz, bugün önemli ve bu 3+1 süre içinde ben
bunu şu günkü pozisyonda devam ettirdiğimizde çok iyi yerlere götüreceğimiz kanaatindeyim.
“Âyînesi iştir kişinin, lafa bakılmaz / Görünür kişinin rütbeyiaklı eserinde” meşhur deyiminden
hareketle bakın, araştırma konularında, dinleme konularında ben öyle zannediyorum ki şu teklifler
içinde hemen hemen ihtilaf konusu olmayacak veya birkaç konu olursa bile onları da demokratik
biçimde yine bu Komisyonumuz süzecek. Ama şu anda maddi gerçeğin bulunması noktasında bir
uzlaşı, ortak fikir, isimlendirme noktasında ortak kanaatleri ortaya koyduğumuzu düşünüyorum.
Bu noktada yani biz illaki oturalım, toplantıyı uzatalım gibi hiçbirimizin de şeyi yok, mesafe
alalım. O bakımdan bizim, Komisyon Divanı olarak, arkadaşlar, çalışma yapıp size takvim sunmamız
ve özellikle sizi bilgilendirmemiz… Zaten elbette buraya gelen -Aykut Bey, hani özellikle siz dediğiniz
için- aldığımız taleplerle ilgili aldık, sümen altı değil tabii ki, bütün bunları konuşacağız, yerine gelen,
gelmeyen konusunu da mütalaa edeceğiz.
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Yani bütün arkadaşlarımız yürekten şuna inansınlar: Ben farklı partilerden olmamıza rağmen
elbette ki Türkiye’nin siyasetinde önerilerimiz farklı olabilir ama şükürler olsun ki darbe karşısında
biriz, beraberiz, darbeye karşı duruşta biriz, beraberiz.
Mithat Sancar Bey, sanıyorum akademisyenliğin de verdiği artılarla çok güzel bir cümle kurdu,
burada bunu tartışma ortamı, demokratik ortam ortadan kalkarsa zaten bu toplantılar olmayacağı için
hiçbir şeyin kıymeti kalmaz. Önce demokrasiye sahip çıkma noktasındaki ortak tavrımızı sürdürerek
biz çok iyi neticeler ve FETÖ örgütünün bu darbe girişimini ve FETÖ örgütünü…
Ha, burada ben arkadaşlarımızın bazı endişelerini şöyle algıladım: Efendim, çok geçmişten
birtakım kişileri uzun uzun dinlemeye veya sadece işin teolojik boyutunu, işte, cemaat, tarikatların
ayrışmaları gerekçelerine dalar kalırsak 15-16 Temmuza gelemeyiz, bu işler yarım kalır ve darbe
girişimi, bu noktadaki gerçeklik tam ortaya çıkmaz endişesini hissettim, bilmiyorum yanılıyor muyum
ama Komisyon olarak biz, hepimiz bu konuda ona müsaade etmeyiz, birlikte müsaade etmeyiz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İnsanların televizyonda dinleyebildiği birini buraya tekrar
çağırmanın bu araştırmaya bir katkısı olacağını düşünmüyorum ama bizde bir yasama gücü var. Yani
bu yasama gücüyle şey yaparsak, yine söylüyorum, kamuoyunun ilgisi bir düşerse buradan çok ağır
sonuçlar alırız.
BAŞKAN – Elbette yani buraya olan umudun, bizim yaptığımız çalışmalara bağlı olarak hem
medyamızın ilgisinin hem milletimizin ilgisinin devam etmesi lazım. O noktada Belma Hanım güzel
bir teklif sundu, belki dikkatlerinizden kaçtı mı bilmiyorum, “Ben özellikle sürekli televizyonlara
çıkıp ‘Biz geçmişte şöyleydik, bugün şöyle olduk.’ diyenlerin çağırılıp dinlenerek zaman kaybedilmesi
taraftarı değilim.” şeklinde bir önerisi oldu, kayıtlarda vardır.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bunda mutabıkım diyorum şahsen.
BAŞKAN – Eğer tereddüt hasıl olursa yine demokratik olarak düşünüyoruz ama şahsen benim de
bireysel olarak kanaatim aynı yönde. Zira, zaten mikrofonları medya uzatmış, tartışılıyor, saatlerce de
görüş ifade ediyorlar ama şöyle bir konu olursa, burada dinlemelerimiz sırasında öyle bir spesifik konu
olur ki bu konu o şahıslardan birisiyle doğrudan ilgili hâle gelir, Komisyonumuz da der ki: “Arkadaşlar,
böyle dedik ama şu anda da A şahsını getirip burada bir soralım.” Bu mahiyette olursa o zaman olabilir,
onun dışında yine müşterek irademizle bu konuda da…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Sayın Başkanım, esasen onların televizyonun kapısından çıkar çıkmaz
tutuklanmaları gerekiyor. Bu kadar aleni, milyonlar önünde suç ikrar ediyorlar sürekli. Onları ciddiye
almayalım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Bir ekleme yapabilir miyim eğer izin verirseniz?
BAŞKAN – Estağfurullah, buyurun Sayın Erdoğan.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Dinleyeceğimiz kişilerin birçoğunun görevlerine de baktığımızda
tabii ki, biz bunları dinlerken kapalı oturum kararı alacak mıyız? Alacaksak bunun da sınırlarını çizmek
lazım ki hani kamuoyundan gizleniyormuş izlenimi oluşmasın. Bu manada, gizli oturum yaparsak
kimleri dinlerken yapacağız? Komisyon yönetimi olarak bunun da üzerinde bir çalışma yapılması lazım
veya belki görüşeceğimiz kişilerle yapacağımız görüşmenin belki bir kısmı gizli, bir kısmı açık olabilir.
Bu konuda da bir prensip ortaya koymamız lazım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Gizli, gerçekten gizli olmalı, yani şöyle bir şey… Bazen öyle bir
şey oluyor ki “gizli” diyorsunuz sızma oluyor, çok daha kötü oluyor.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Hayır, gizli bir oturum yapmamız mümkün değil ki.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Yani şu anlamda söylüyorum ben samimiyetle, gizliyse gizli…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Hayır, hayır, uluslararası bir sorun çıkarmadığı sürece burası gizlilik
kabul etmez. Yani devlete ve millete uluslararası bir bela getirmeyeceği sürece burada yapacağımız
gizli oturumlar şaibe yapar, ben size onu söyleyeyim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Gerçekten samimi bir şey söyleyeyim: Şimdi, biz burada oturum
yaparsak, bir de buradan, biz milletvekiliyiz ve milletle alakalı çok önemli bir şey yapıyoruz, onun için,
gizli oturum kararı çok zor alınması gereken bir karar olmalı. Alıyorsak da samimiyetle, namuslu bir
şekilde uymalıyız bu işe ama yine söylüyorum: Gizli oturum kararı aldığımız zaman her gizlilik bir
şaibe doğurur. Onun için, hani diyelim buraya gelen, bilgi verecek beyefendi veya hanımefendi kimse
çok istiyorsa bunu yapalım ama çok istemediği sürece bence şeffaf götürmekte fayda var.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum arkadaşlar.
Şimdi, uzmanımıza da danışıyorum, Tüzük açısından bir sakıncasının olmadığı anlaşılıyor.
Hatta davet edildikten sonra bile bir teklif anında… Fakat ben de buradaki aleniyete, şeffaflığa son
derece önem veriyorum. Zira, Araştırma Komisyonumuz bunu, dediğimiz gibi, yazılı basının burada
not alacağı, dinleyeceği şekilde yapıyor ve bunda da fayda var. Nihayet biz soruşturma komisyonu
değiliz, yani hazırlık soruşturması yapıyoruz da birinin söylediğinden diğerinin haberi olmasın,
daha sonra yüzleştirme gibi veyahut da birinin bilgisiyle diğerini sorguya çekme gibi bir pozisyonda
olmadığımızdan… Fakat bütün buna rağmen böyle bir talep geldiğinde Komisyonda birlikte mütalaa
edelim, birlikte bu konuyu değerlendirelim. Onun için, tabii ki, o konuda…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani talep olursa gündeme gelebilir, onunla ilgili de bir kriter
koyalım. Prensibimiz açıklık diyoruz.
BAŞKAN – Mehmet Bey’in ifade ettiği gibi, böyle bir konu gündeme gelirse de sanıyorum buna
katılırsınız. Yani bir konuda karar alacaksak o zaman orada bir ilke belirleyip “Şöyle olursa biz ancak
gizli yaparız.” gibi bir ilke kararıyla sorunu çözebiliriz. Yoksa prensip olarak şeffaf olarak devam
edeceğiz çalışmamıza.
Sayın Sancar, buyurun.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Tam bıraktığınız noktayla ilgili, şimdi, bu ilke kararı için bir önerim var yani şeffaflık ve gizlilik
kararı verirken bu tür komisyonların başka örneklerini Türkiye dışında da bir parça takip eden bir
arkadaşınız olarak söyleyeyim: Eğer gelen kişi samimiyetle şu an kamuoyuna açıklanması hâlinde bu
darbe girişimini ve arkasındaki ilişkileri aydınlatmaya, aydınlatma amacına zarar vereceğini belirtirse,
“Öyle bilgiler aktaracağım ki…” derse bunların bilinmesi şu aşamada darbenin aydınlatılmasıyla
ilgili çalışmaları baltalar. Ancak “Size öyle bilgiler vereceğim ki bu Komisyon bu çabasında ciddi
bir yardım almış olacak.” derse yani açıklamalarıyla bize, gizli kalan açıklamalarıyla bizi bu konuda
edinemeyeceğimiz bilgilerle donatmayı taahhüt ederse, böyle bir imkân sunacağını söylerse biz de
bunu kabul edebiliriz. Yani bir tür itiraf olabilir, “Şimdilik açıklanması sakınca yaratabilecek, olayın
aydınlatılması için yapılan çalışmaları aksatabilecek bilgileri gizli olarak veririm.” derse ona riayet
etmekte fayda var. Biz onu uygun bir şekilde rapora, adını vermeden, üç ay sonra, dört ay sonra
yansıtma imkânına sahip oluruz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Bu açıklamayı da almış olduk.
Serkan Bey, buyurun.
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SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Başkanım, değerli arkadaşlar; biraz önce Aytun Bey de
bahsetti, Tuncay Özkan Bey’in de Komisyonda dinlenmesinde fayda var. Onun da bu konuda, bayağı,
televizyonda anlattıkları ve kitap hâline getirdiği konular var, dinlenmesinde fayda var, aydınlatıcı olur.
Diğer bir konu: Demin, 2010 referandumunda, tabii, Fetullahçı ekibin ısrarla “Mezardakiler de
oy kullansın.” şeklindeki beyanatları da aslında AK PARTİ’yi çok sevdiğinden değil, HSYK’yı ele
geçirme planlarından. Onun da sonucunu gidip beraber gördük. Peşinden yaşanan olaylar da bunun bir
göstergesi oldu.
Bu günah, ortadaki bu günah hepimizin günahı. Şimdi, bizim zamanımızda da büyüdüler, CHP
döneminde de büyüdüler, oldular, DSP’de de oldular, diğer, MHP’de de, ANAP’ta da, geçmişte her
parti içinde az veya çok bulundular veya bir şekilde işlerini yürüttüler.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – 1950 yılında yoktu ki.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Yok işte, anlatayım, müsaade edin.
BAŞKAN – Evet, Serkan Bey’i dinleyelim arkadaşlar.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Bugün Başbakanımız grup toplantısında söylüyor arkadaşlar,
“2014 yerel seçimlerinde İzmir’den adayken abiler ile ablalar CHP’li adaylarla kol kola giriyordu.”
Şimdi, ben bunu şey açısından söylemiyorum, bu günah hepimizin günahı. Belki bizde fazla, sizde az,
öbüründe çok olabilir ama herkesin bu şekilde bunlarla teması olmuştur, bunu bir kez göreceğiz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yok, yok, biraz haksızlık oldu.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Ha, buradaki Komisyonun amacı, bunu net bir şekilde ortaya
dökmemizdir. Dinlenecek kişiler açısından da az olsun, öz olsun Sayın Başkanım. Buraya gelip, işte,
bilinen şeyleri, kırk yıllık anıları veya kırk yıllık süreci anlatmanın kimseye bir katkısı olmaz, ne millete
olur ne bu Komisyona olur. Somut, realite, sonuç alacağımız konulara değinmemiz lazım.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum bu uyarılar için de. Onlar da zabıtlara geçti, tutanaklara geçti.
Değerli arkadaşlar, ben toplantıyı bu izahla bitirmek istiyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yarın için bir program belli mi Başkanım?
BAŞKAN – Şimdi, yarına herhangi bir şey yetiştiremeyiz arkadaşlar, yetiştiremeyiz.
Ben, şimdi, şöyle bir şeyi paylaşayım: Malum, bir sonraki toplantıya ya toplantıyı kapatırken karar
vermemiz lazım veya Tüzük gereği, bir sonraki toplantıyı kırk sekiz saat önce Komisyon üyelerimize
bilgi vermemiz lazım. Bunu istişare için Komisyon üyelerimize sunuyorum: Perşembe günü on birde
yapacağımız toplantı için biz şu andan itibaren, Divan olarak, bir çalışma yapıp perşembe on bire…
Ki eğer tarihi şu anda açıklamazsak bildirme süresi açısından ifade ediyorum. Ama hazırlığımızı
yetiştiremezsek, mesela davetler yetişmez ama…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Perşembe 13.30 diyelim o zaman.
BAŞKAN – Telefon görüşmesiyle hızlandırıp “Arkadaşlar, günümüz de boşa gitmesin, zamanımız
az, yetişiyor.” dediğimizde itirazlarınız olmazsa, hani “Bizim önce haberimiz olmadı.” gibi bir şey
olmazsa perşembe günü 11.00 için ben bilgilendirmeyi hem “WhatsApp” grubu hem yazıyla ileteyim.
Ama bu çalışma için bize müsaade edin, orada bir esneklik bırakalım. Perşembe 11.00 veya 13.00
fark etmez zaten, eğer yetiştiremezsek önümüzdeki haftadan itibaren hazırlayacağımız programla
çalışmaları tam başlatmış oluruz diye ifade ediyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Perşembeye yetiştirmeye biz de destek veriyoruz, yani çalışalım.
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BAŞKAN – Evet.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Perşembeye program konusunda uzlaşacak bir toplantı yapalım.
Öbür hafta salı gününden itibaren de dinlemeye başlayalım, yani benim önerim bu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Evet.
BAŞKAN – Peki, o zaman perşembe…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sizden sadece benim öğrenmek istediğim şey şu: Yani bizim bu
önerilerimizle ilgili sizin ön bakışınızı bizimle bir paylaşabilir misiniz?
BAŞKAN – İfade ettim az önce Mehmet Bey.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Başkanım…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Aykut Bey’in istediği bilgilerle ilgili…
BAŞKAN – İfade ettim, biraz çalışmamız da lazım, onu şey yaptım, yoksa olumsuz bir düşüncemiz
yok yani.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Sayın Başkan, şimdi, yani programı netleştirmeyi burada yapacağız,
sizin ön çalışmanızdan sonra bize sunacağınız bilgileri burada değerlendirip kimleri dinleyeceğimiz
konusunu da ortak tespit edeceğiz yanlış anlamadıysam, doğru mu?
BAŞKAN – Evet.
MİTHAT SANCAR (Mardin) - Bunun için bir toplantı yapmamız gerekiyor. Eğer bu çalışmayı
yarın arkadaşlar, Divandaki arkadaşlar ve uzman arkadaşlar tamamlayabilirlerse perşembe günü
programı netleştirmek için toplanabiliriz, “Hayır, bu hafta çalışalım.” deniyorsa o zaman mutlaka
programı netleştireceğimiz bir toplantıya ihtiyacımız olacak, o toplantıyı geciktirmemeyi öneriyorum.
Yani perşembe sizin ön hazırlığınızla getireceğiniz bilgileri burada değerlendirelim, tartışalım, kimleri
ne zaman dinleyeceğimize dair programı birlikte burada değerlendirelim, bir sonuca varalım, sonraki
hafta dinlemelere başlayalım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sancar.
Ben sanıyorum bir adım önde bir şey söylemeye çalışıyorum. Az önce kısaca izah ettim, mesela
dinleyeceğimiz kişiler konusunda listede ihtilaf olmayan çok isim var. Dolayısıyla burada, yani ittifak
ettiğimiz konuları öne alıp ihtilafları sonraya bırakmak metodundan hareketle eğer bir yetiştirme
yapabilirsek…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Doğrudur.
BAŞKAN - …perşembe günü 11.00. Çünkü şahsı çağıracağız, var mı, tebligatımız ulaşacak mı,
bunları bilemediğimizden, yoksa benim başka bir çekincem yok.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Yok, yok.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Biz de hazırız Başkanım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Perşembe günü bu yetişmez Başkanım.
BAŞKAN – Efendim?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Perşembe günü zor yetişir bu.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Perşembeye yetişmez, hazırlanalım…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ama perşembe günü toplanalım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Perşembe günü toplanalım, son rötuşlarımızı yapalım, hangi
kurum, kimler gelecek, öbür haftanın programını bir şekillendirelim.
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Kimi çağıracağımızı…
BAŞKAN – Hayhay.
Sonra yazılacak yazıları, belki hani davete göre çok öncelikli değil ama onları da çalışacağız tabii
ki, onları da çalışacağız ve zaten gelişmelere göre değerli Komisyon üyesi arkadaşlarım…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkanım, bir şey önerebilir miyim?
BAŞKAN - …esnek, yeni talepleri -arada ihtiyaç duyduğunda- maddi gerçeğin ortaya çıkması için
almaya her zaman açığız, bunları burada müzakere edip karar vermeye açığız, onda hiçbir arkadaşımızın
tereddüdü olmasın.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Başkanım…
BAŞKAN – Buyurun Aykut Bey.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – 11.00’dense saat 13.30’a alırsak hem sabah çalışma şansınız
da olur perşembe günkü toplantıyı, biz de sabah işlerimizi halletme şansımız olabilir, onun için uygun
görürseniz 13.30 veya 14.00’e alalım, hem Komisyon Başkanlığının bir yarım günü daha olsun işleri
hızlandırabilmek için hem de biz de diğer işlerimizi halledelim. Çünkü 11.00’de başlayacağız, 12.00’de
hemen yemek arası, bir saat için üç buçuk saat gidecek hepimizden.
BAŞKAN – Evet.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Mümkünse ben saat ikiyi toplantı saati olarak öneriyorum.
BAŞKAN – Perşembe saat 14.00 dediniz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Evet.
BAŞKAN – Peki.
Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere oturumu kapatıyorum.
Teşekkür ederim.
Kapanma Saati: 17.35
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