TBMM
DÖNEM:
26

B: 32
CİLT:

26YILI:
. 1 . 2016
YASAMA
2
Sayfa

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN
(FETÖ/PDY) 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ
DARBE GİRİŞİMİ İLE BU TERÖR
ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİNİN TÜM
YÖNLERİYLE ARAŞTIRILARAK ALINMASI
GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ
AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA
KOMİSYONU
TUTANAK DERGİSİ
8’inci Toplantı
26 Ekim 2016 Çarşamba
(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde okunmuş
bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler
aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İÇİNDEKİLER

Sayfa
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A) GÖRÜŞMELER
1.- Gazeteci Yazar Hüseyin Gülerce’nin Fetullahçı terör örgütüne ilişkin
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Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu
TÜRKİYE BÜYÜK
26 . 10 . 2016
T: 8MİLLET MECLİSİ
O: 1
FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN (FETÖ/PDY) 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE
GİRİŞİMİ İLE BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİNİN TÜM YÖNLERİYLE
ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA
KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU
8’inci Toplantı
26 Ekim 2016 Çarşamba

I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
TBMM Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile
Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu saat 11.00’de açılarak iki oturum yaptı.
Gazeteci Yazar Hüseyin Gülerce,
Genelkurmay Eski Başkanı Sebahattin Işık Koşaner,
Emniyet Eski Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan,
Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi verdiler.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 19.56’da toplantıya son
verildi.

3

.

TBMM

4

B: 16

17 . 12 . 2015

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu

26 . 10 . 2016

T: 8

O: 1

26 Ekim 2016 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.00
BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)
BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)
SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)
BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, yeterli çoğunluk vardır. Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz
darbe girişimini ve bu örgütü tüm yönleriyle araştırmak ve alınması gereken önlemler konusunda rapor
hazırlamakla görevlendirilen Meclis araştırma Komisyonumuzun 8’inci toplantısını açıyorum.
Bugün, dünden bugüne ertelediğimiz, davet ettiğimiz, bilgisine başvurduğumuz Hüseyin
Gülerce’yi dinleyerek başlayacağız.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Hüseyin Gülerce hazır, değil mi? Hüseyin Gülerce’yi davet edelim efendim.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Sayın Başkan, kısa bir açıklama yapmak istiyorum.
BAŞKAN – Efendim, Sayın Hüseyin Gülerce’yle başlıyoruz.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Başlayalım ama bir kısa açıklama yapalım. Bu usulle, bu
uygulamayla…
BAŞKAN – Sayın Sancar, dün onu yaptık, bakın çok…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Çok kısa bir açıklama yapmam gerekiyor.
BAŞKAN – Sayın Gülerce’yi dinleyelim, ondan sonra efendim.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Hayır, şimdi yapmam gerekiyor. Bakın…
BAŞKAN – Sayın Gülerce’yi davet edin arkadaşlar. Buyursun.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Siz böyle mikrofonu açmıyorsanız ben basına yapıyorum.
Bakın, dün burada Gülten Kışanak’ı dinledik. Bundan önceki…
BAŞKAN – Efendim, Komisyonun yönetimi, idaresi Komisyon Başkanlığına aittir. Burada
Başkandan izinsiz herhangi bir üyenin, milletvekilinin açıklama yapma hakkı yoktur.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Ne demek ya?
BAŞKAN – Size söz vermiyorum.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Engelleyemezsiniz.
BAŞKAN – Size söz vermiyorum efendim.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Burada isteyen konuşur.
BAŞKAN – Sayın Sancar, lütfen Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Tüzük’üne uygun olarak
Başkanın…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, söz talebimiz var ama.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Söz talebim var.
BAŞKAN – Efendim, söz talebiniz vardır…
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Beş dakika bir dinleseniz…
(Gürültüler)
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar… Efendim, söz istemek ayrıdır, söz talebi vermek ayrıdır. Sizin
talebiniz bakidir, ben söz vermedim.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Vermek zorundasın.
BAŞKAN – Efendim, burası şov yeri değil. İç Tüzük hükümlerini burada uygularım.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Şovu siz yapıyorsunuz.
BAŞKAN – Evet, burası şov yeri değil.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Siz Komisyon Başkanısınız, sınıf başkanı
değilsiniz.
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu…
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Söz vermek zorundasınız.
BAŞKAN – Sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün nezaketle konuşma hükümlerine
davet ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben de sizi.
(Gürültüler)
BAŞKAN – Söz almadan konuşmayın.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Şimdi, değerli üyeler, değerli basın mensupları; bakın…
Arkadaşlar, burası şov yeri değil, hiçbirinize şov yaptırmam.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Siz şov yapıyorsunuz, siz şov yapıyorsunuz. Şov yapan sizsiniz.
Tarafsız…
BAŞKAN – Değerli basın mensupları, konuğumuz gelmiştir. Çekimleri yapıp kameralar dışarı
çıkabilir arkadaşlar.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Siz şu anda darbe yapıyorsunuz burada, darbe.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Bu Komisyon, darbenin yöntemlerini meşrulaştırmak için
kullanılıyor.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Gülten Kışanak’ın tutuklanmasıyla ne alakası var?
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Biz bu toplantıya katılmıyoruz.
BAŞKAN – Sayın Sancar…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Siz Meclise darbe yapıyorsunuz.
BAŞKAN – Efendim, bakınız…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Bu darbe Komisyonuna…
BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğü hükümlerine uygun hareket etmek
mecburiyetindesiniz.
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Dün karşınızda oturan kadın gözaltında alındı ve
bununla ilgili tek bir laf söylemiyorsunuz.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Siz burada darbe yöntemlerini meşrulaştırıyorsunuz.
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MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Siz kendinizi araştırın.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Bu Komisyon, bir darbe zihniyetini meşrulaştırma komisyonuna…
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Siz darbe yaptınız, darbe.
BAŞKAN – Efendim, sizi edepli konuşmaya davet ediyorum, edepli.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Siz darbecisiniz.
BAŞKAN – Bu hakaretlerinizin hesabını soracağız.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Dün burada dinlediniz ve gözaltı talimatı verdiniz büyükşehir
belediye başkanlarına. Bunu yapamazsınız.
BAŞKAN – Efendim, dışarı çıkarabilir misiniz?
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Biz istediğimiz için çıkarız, tamam mı?
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Bunu yapamazsınız.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Size bunun hesabını…
BAŞKAN – Herkesi hukuka davet…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Biz hukuka uygun davranıyoruz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Başkanım, toplantıyı başlatır mısınız?
BAŞKAN – Efendim, toplantı başlamıştır. Toplantıyı sabote etmeyin, toplantı başlamıştır.
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Asıl siz sabote ediyorsunuz.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Siz darbecisiniz, darbeci.
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Kendiniz darbe yapıyorsunuz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Şov yapıyorsunuz. Şov yapmayın şov!
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Asıl ortak sizsiniz. Parsel parsel siz verdiniz, tamam mı?
Gültan Kışnak’ı buraya çağırıp sonra gözaltına gönderdiniz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Türkiye’yi bölmek isteyen sizsiniz.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Bu ülkeyi bölen sizsiniz.
(Gürültüler)
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Kötülükle böldünüz.
BAŞKAN – Arkadaşlar, kulağımı patlatıyorsunuz. Dışarı çıkar mısınız?
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Yok ya, yok ya!
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Hadi çık, çık, çık! Siz komisyon üyeleri değilsiniz.
BAŞKAN – Lütfen…
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Bir kendinizi araştırın, kendinizi!
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ya oturursunuz veyahut da çıkarsınız dışarıya.
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Önce kendinizi araştırın, ondan sonra…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Biz araştırıyoruz kendimizi, siz kendinizi araştırın, FETÖ’yle
bağlantınızı araştırın, egemen güçlerle bağlantınızı araştırın. Hadi yürüyün!
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Belediye başkanı olması bir şeyi fark ettirmez. Bu
kanun önünde herkes eşit, hiç fark etmez. Hadi dışarı, hadi!
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Beş dakika bir konuşmanın bu kadar soruna…

7

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu

26 . 10 . 2016

T: 8

O: 1

BAŞKAN – Efendim, herkes hukuka uyacak.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Siz yargının hamilisiniz zaten. Yargıya talimat veriyorsunuz.
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, toplantımıza başlıyoruz.
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Sözde darbe soruşturun, başlayın toplantınıza.
Darbeyi siz yapıyorsunuz.
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Darbeyi soruşturuyoruz, darbeyi soruşturuyoruz. Abdullah
Öcalan’ın “Fetullah Gülen iyi adam.” dediğini araştırıyoruz.
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Sizin gibi darbeci yok daha.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Abdullah Öcalan’ın “Fetullah Gülen’le gidin görüşün.” dediğini
araştırıyoruz. Merak etmeyin siz, araştıracağız, onları da araştıracağız. Öyle, akıttığınız kanlarda
boğulacaksınız.
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, Anayasa ve İç Tüzük
hükümlerine göre görev yapan bir komisyondur.
Değerli basın mensupları, basın toplantısı yapmak isteyen varsa ilgili yerlerde yapabilir ama bu
Komisyonda Türkiye Büyük Millet Meclisinin bize verdiği görevleri yaparken Anayasa’ya, Türkiye
Büyük Millet Meclisi İç Tüzük hükümlerine göre verilen yetkilere herkes uymak zorundadır. Burada
kimsenin terör estirmesine müsaade etmeyiz. Burada hiç kimse hukukun dışına çıkarak bir şeyler
yapmaya kalkmasın.
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Bu Komisyon talimat verdi.
BAŞKAN – Onun için tamamen her şey hukuk çerçevesinde, İç Tüzük çerçevesinde yapılmaktadır.
Söz istemek ayrıdır, Başkanın söz vermesi ayrıdır. Onun için biz toplantımıza başladık.
Kameraman arkadaşlarımız görevlerini yaptılar, hepsine teşekkür ediyoruz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Kameralar dışarıda alsınlar, gitsinler ne konuşacaklarsa.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Nerede yapacağıma ben karar veririm.
MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) – Biz ne yapacağımızı senden mi öğreneceğiz be! Hayret bir
şey ya!
(Gürültüler)
BAŞKAN – Kameraman arkadaşlarımız…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, beş dakika konuşsaydık bütün
bunlar olmayacaktı.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Verecektik.
BAŞKAN – Kameraman arkadaşlar… İdare amirlerimiz, dışarıya… Lütfen.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Kameraları dışarı çıkaralım arkadaşlar.
BAŞKAN – Lütfen arkadaşlar, kameraman arkadaşları dışarıya davet ediyorum.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Ne konuşuyorsun sen ya, ne konuşuyorsun?
(HDP milletvekillerinin Komisyon salonunu terk etmesi)
BAŞKAN – Kameraman arkadaşlarımız, lütfen, rica ediyoruz.
Teşekkür ediyoruz.
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Tamam, aldınız arkadaşlar görüntüleri. Komisyonumuzun kararı gereğince… Lütfen, teşekkür
ediyoruz arkadaşlar.
Burası bir hukuk devletidir. Anayasa ve İç Tüzük hükümleri neyse ona göre ben bu Komisyonu
yönetiyorum. Burada hiç kimsenin şov yapmasına da, tüzük dışı, hukuk dışı bir işlem yapmasına da asla
müsaade etmeyeceğiz. Biz bu yetkiyi Türkiye Büyük Millet Meclisinden birlikte aldık. Burada 4 siyasi
partinin ortak önergesiyle kurulmuş bir Meclisteyiz. Keyfîliğe müsaade ettiğimizde bu FETÖ’nün
işine yarar, darbecilerin işine yarar, demokrasi istemeyenlerin işine yarar. Onun için hiçbir zaman bu
Komisyonda böyle bir hukuk dışı işleme müsaade etmeyeceğiz. Tüzük buradadır.
Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar, kameramanlarımız dışarı çıkabilir, toplantımıza başlıyoruz.
Bakın, on dakika oldu, her gün geç saatlere kadar çalışıyoruz.
Çok teşekkürler.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, söz talebim vardı.
BAŞKAN – Şimdi Sayın Hüseyin Gülerce’nin kimliğini okutuyorum arkadaşlar.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, söz talebim var.
BAŞKAN – Bir saniye efendim.
Evet, kameraman arkadaşlarımız, teşekkür ettik.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, söz talebim var.
BAŞKAN – Efendim, kameramanların çıkmasını bekliyorum, bir saniye.
Teşekkür ederiz kameraman arkadaşlarımız.
Çok değerli arkadaşlar, başta da ifade ettiğim gibi, bugünkü konuğumuz dünden de bekletmiş
olduğumuz Sayın Hüseyin Gülerce.
Sayın Gülerce, hoş geldiniz toplantımıza.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, söz talebim var.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Verecek, bir saniye.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Nereden biliyorsunuz? “Vereceğim.” desin de…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – “Vereceğim.” dedi.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Kaç kere söyledi.
BAŞKAN – Elbette ki talebiniz var ama program dâhilinde çalışıyoruz. Şimdi, şöyle bir şey
anlaşılmasın, lütfen: Söz talebinde bulunmak hakkınız ama söz verilirse ancak konuşulur. Şu an da,
dünden itibaren, bakın…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Böyle bir şey yok ama ya.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Böyle bir usul var mı Sayın Başkan? Nerede usul
var?
BAŞKAN – Var, siz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna girdiğinizde söz talebim var
diyerek konuşuyor musunuz?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 29’uncu madde Sayın Başkan, okur musunuz?
BAŞKAN – O gün 3 kişiye gündem dışı Başkan söz veriyor, onlar konuşuyor. Dünden kararlaştırdık
ve birlikte kararlaştırdık. Sayın Hüseyin Gülerce’ye rica ettik, söz verdiğimiz hâlde dün alamadık dedik,
bugün Sayın Hüseyin Gülerce’yi dinleyelim, ondan sonraki talepleri değerlendirelim.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, ona itirazımız yok.
BAŞKAN – Belma Hanım, buyurun efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Beş dakika konuşacağız biz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, özür dilerim, birincisi mevzuatı çok iyi
anlamadığınızı düşünüyorum. “Söz sırasına göre söz verilir.” demek size bir takdir hakkı vermiyor. “…
verilir.” Yani “vereceksiniz” diyor. Bu mevzuatın ruhunu ve lafzını anlamadan “Ben size söz verirsem
konuşursunuz.” demek…
BAŞKAN – Efendim, “…verilir” ile “…verilebilir”i… eğer -kırk yıldır hukukun içindeyim ve
uygulayıcıyım- anlamıyorsam…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – O zaman onu uygulayın Sayın Başkan.
BAŞKAN – Şu anda söz sırasının Sayın Hüseyin Gülerce’nin olduğunu dün bu Komisyon olarak
kararlaştırdık ve bugün, bu saatte davet ettik.
Efendim, burada…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, toplantı başlamadan önce usule
ilişkin söz talebimiz var. Siz bunu engelleyemezsiniz.
BAŞKAN – Efendim, burada her gün usul tartışması yapmayacağız.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – İç Tüzük’e göre de bunu engelleyemezsiniz,
yanlış yapıyorsunuz.
BAŞKAN – Birlikte Sayın Gülerce’nin dinlenmesine karar verdik.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Aynen darbeciler gibi davranıyorsunuz burada,
aynen darbeciler gibi.
BAŞKAN – Bu sözleri sahibine iade ediyorum.
Sayın Belma Hanım, buyurun efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Aynen darbeciler gibi davranıyorsunuz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama bu çoğunluğunuzla…
BAŞKAN – Buyurun Belma Hanım.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Gülerce…
BAŞKAN – Bakın, birlikte gayet uyumlu götürüyoruz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Arkadaşlar, toplantımıza başlıyoruz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir dakika, söz hakkımızı almadan toplantıya başlayamazsınız.
Biz bu Komisyonun üyesiyiz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ne yapacaksınız? Dövecek misiniz?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hayır efendim, dövmeyeceğiz de toplantı…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bu nedir ya? Her sabah aynı şey, her sabah aynı
muhabbet ya.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O zaman siz zorla “Başlıyoruz…” derken ben…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ya, her sabah aynı şey.
BAŞKAN – Bakın, dün birlikte karar verdik Aykut Bey.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ondan sonra 11-12’ye kadar çalışıyoruz.
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BAŞKAN – Konuğumuzu çağırdık, usulümüzü birlikte belirledik. Hepinizin katılımıyla bunu
yaptık. Şimdi bunu bozmanın anlamı yok. Hele hele burada bir Komisyon üyesinin diğerine “darbeci”
diye hitap etmesini esefle kınıyorum. Bu çok çirkin bir söz ve burada hepimiz darbeyi araştırmakla
görevliyiz. Lütfen…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu tutumunuz Komisyon çalışmalarına darbedir,
bu tutumunuz.
BAŞKAN – Lütfen, tüzük neyse ona göre hareket ediyoruz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Dün konuştuk, dedik ki: Her gün konuklarımızı
11.30’da çağıralım, yarım saat burada tartışma yapalım.
BAŞKAN – Böyle bir karar verilmedi efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Konuşmadık mı peki?
BAŞKAN – Bir gün için konuştuk, uyguladık.
Teşekkür ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ama, bizim, bakın, Komisyon çalışmalarına
ilişkin usuli itirazlarımız var. Bunu dinlemeden başlayamazsınız.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir saniye.
Usul, esasın önünde olduğu için, esasa yön verdiği için biz bu usul hatasıyla başlanmasına
razı olmayız çünkü yarın öbür gün sizin ne yapacağınız belli olmuyor. Biz diyoruz ki: Bakın, eğer
komisyonla ilgili İç Tüzük’te açık hüküm yoksa Genel Kuruldaki kurallara uyarız. Hatırlıyor musunuz,
Meclisin Genel Kurulunda usul tartışması açıldığı zaman hemen söz alınır, üçer dakika söz verilir ve
usul tartışması yapılır. Bu diğer komisyonlarda da böyledir ama siz bunu “Ben böyle istiyorum…”
Elbette Komisyonun bir düzeni olacak ama Komisyonun düzeni sizin bize verdiğiniz kadar hakla ilgili
değil, İç Tüzükten kaynaklanan hakkımızla ilgilidir. Biz şimdiye kadar…
BAŞKAN – İç Tüzük’teki hiçbir hakkı kısıtlamıyoruz efendim, öyle şey olur mu? İç Tüzük neyse
uyguluyoruz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, kısıtlıyorsunuz işte. Biz diyoruz ki: Biz toplantının önünde
Komisyon üyesiyiz, söz talebimiz var. “Hayır, sen konuşamazsın, konuk konuşacak.” diyemezsiniz.
Böyle derseniz bizim hiçbir anlamımız olmaz ki o zaman burada, hiçbir anlamamız olmaz. Üstelik
sizin bunu normalde hem etik olarak hem İç Tüzük olarak… Siz Başkansınız, sizin tarafsız olmanız
gerekiyor ama siz tarafsız falan değilsiniz. Onun için bırakın, usulen de olsa…
BAŞKAN – Efendim, şimdi, Aykut Bey…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – O zaman niye seçtiniz Başkanı? Herkes kafasına göre…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, tarafsızlık… Elini vicdanına koy, de ki “Bu Başkan
tarafsız…” Tarafsız mı?
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – O konu ayrı bir şey.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tarafsız mı? Tarafsız mı?
BAŞKAN – Aykut Bey, efendim, ben AK PARTİ’liyim yani şimdi burada siz Cumhuriyet Halk
Partilisiniz, diğer arkadaşımız Milliyetçi Hareket Partili.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Olamazsınız, orada Başkansınız.
BAŞKAN – Şimdi, mühim olan burada Anayasa’ya, İç Tüzük’e uygun hareket ediyor muyuz
etmiyor muyuz, önemli olan budur.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bakın, bu ülkede -biz buraya yansıtmamaya çalışıyoruz, genel
çalışma- artık nefes alamaz hâle geldik. Her istediğinizi yapıyorsunuz, her dediğinizi uygulamaya
çalışıyorsunuz. Kendi adımıza biz de buraya milletin oyuyla geldik. Buranın ana muhalefetiyiz.
Hakkımız var, kullanmak istiyoruz, siz “Kullandıramam.” diyemezsiniz. O zaman niye seçildim ben
buraya?
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Öyle bir şey yok ki.
BAŞKAN – Şimdi, bakın, arkadaşlar, şunu açıklamak zorundayız...
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ben gerçekten merak ettiğim için... Tarafsızlığın nasıl
tanımını yapıyoruz? Öğrenmek için soruyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, tarafsızlık şu: Mesela, siyaseten, diyelim ki sizin
partinizi zorda bırakacak bir şey olursa sizin müdahale etmeniz gerekirken başkan müdahale edemez.
BAŞKAN – Peki, bakın, on beş dakika geçti arkadaşlar.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Muhalefete böyle söz atarsanız...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sizin tutumunuzdan dolayı Sayın Başkan.
Şimdiye kadar bitmişti bu tartışma.
BAŞKAN – Efendim, beğenirsiniz beğenmezsiniz...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Beğenmiyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Takdirinizdir. Kimse kimseye hakaret etmeden...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Aynen simbiyoz yapı gibisiniz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ne gibi?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Simbiyoz yapı gibisiniz aynen.
BAŞKAN – Şimdi, her türlü kötü kelime sahibine aittir, kem sözler sahibine aittir. Bakın, ben her
toplantımızın girişinde bu Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin ortak iradesiyle kurulduğuna
işaret ediyorum, burada bir siyasi farklılık olmadığına işaret ediyorum ve bu çalışmaları birlikte ortak
iradeyle yürütmeye de başladık. Daha dün, sizin arkadaşınız Aytun Bey başlangıçtaki hatasından döndü.
“Bu Komisyon ölü doğdu.” diyen arkadaşımız “Bu Komisyonda çok güzel şeyler adaletle yapılıyor.”
diye dün burada ifade etti. Şimdi, bir talebiniz kendinize göre uygun olmadı diye hakaret...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Aytun Bey burada yokken bu nezaketsiz bir sataşma.
BAŞKAN – Sataşmıyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Evet, sataşıyorsunuz.
BAŞKAN – Hayır, hayır.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Her şeyi siz biliyorsunuz ya!
BAŞKAN – Takdirimi ifade ediyorum. Dün bu şekilde ifade etti.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Biz sizin yaptıklarınızı biliyoruz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Komisyona söylüyor onu, size değil.
BAŞKAN – Onun için...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Onu size söylemedi Sayın Başkan, Komisyona
söyledi.

12

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu

26 . 10 . 2016

T: 8

O: 1

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani, sizin şu çabanız var ya rahatsız edici.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Başkanım, başlayalım mı?
BAŞKAN – Evet, başlıyoruz.
Buyurun efendim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Başlayamazsınız efendim.
BAŞKAN – Başlarız efendim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Başlayamazsınız efendim.
BAŞKAN – Başlarız Tüzük’e uygun olarak.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Efendim, başlıyoruz.
Çalışma günümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Hepimiz çok önemli bir toplantıda bir arada
bulunuyoruz. Her milletvekili birbirinden daha değerli, dinlemek üzere davet ettiğimiz konuşmacılarımız
da değerli. Müsaade ederseniz, her zaman olduğu gibi konuşmacımızın öz geçmişini okuyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bakın, İç Tüzük’ten kaynaklanan haklarımızı...
BAŞKAN – Aykut Bey, hatibin sesi kesilmez. İç Tüzük gereği ben sözü şu anda Belma Hanım’a
verdim. Lütfen hatibin sözünü kesmeyiniz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Söz talebimiz varken...
BAŞKAN – Lütfen hatibin sözünü kesmeyiniz efendim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hüseyin Gülerce 1950 yılında Edirne’nin Keşan
ilçesinde doğdu.
BAŞKAN – Hatibin sözünü kesmeyiniz. Ben Tüzük’e uygun olarak böyle karar verdim. Söz şu
anda...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Benim sözümü kesiyorsunuz.
BAŞKAN – Ben size söz vermedim ki söz kesilsin.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teşekkür ediyorum.
Başlıyoruz.
BAŞKAN – Evet, buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Söz vermek zorundasınız.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yok öyle bir şey.
BAŞKAN – Hayır efendim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – O zaman ben de sürekli söz keseyim. Var mı öyle bir
şey ya!
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Siz de isteyin Belma Hanım.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ben buraya iş yapmaya geldim, polemik yapmaya
gelmedim ki.
BAŞKAN – Arkadaşlar, değerli Komisyon üyeleri...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sizin de o hakkınız var.
BAŞKAN – Değerli Komisyon üyeleri...
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MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bakın, ben buraya iş yapmaya geldim, zaman benim
için çok değerli.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama, ben sizi dinliyorum.
BAŞKAN – Değerli Komisyon üyeleri...
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Siz polemik yapmaya geldiniz.
BAŞKAN – Efendim, şu anda...
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Siyaset yapmaya geldiniz.
BAŞKAN – Şu anda...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bütün haklarımızı elimizden alıyorsunuz.
BAŞKAN – Ortada oylayacak bir şey de yok.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bakın, bize söz vermeden bu toplantı başlamaz.
BAŞKAN – Efendim, toplantı başlamıştır.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teksas’da mı yaşıyoruz?
BAŞKAN – Toplantı başlamıştır şu anda.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bizim söz hakkımız var Sayın Başkan. Bakın,
bu çalışmalarınız, bu Komisyon çalışmaları darbeye uygun. Araştırdığımız cemaatle, çeteyle simbiyoz
yapı gibisiniz. Bunu açık açık söylüyorum.
BAŞKAN – Bakın, bu tavırlarınız Tüzük’e aykırıdır, terbiyesiz bir yaklaşımdır, hukuki bir
saldırıdır. Bunları sahibine iade ediyorum. Burada Komisyon Başkanına hakaret etmek gibi...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Siz terbiyesizlik yapıyorsunuz.
BAŞKAN – Siz yapıyorsunuz, lütfen Tüzük’e uygun hareket edin. Kaba, incitici, hakaret edici
cümle kullanmayın.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Aykut Bey...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Selçuk Bey ama yaptığı iş değil ya.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Aykut Bey, şöyle yapalım mı: Bakın, müsaade ederseniz eğer...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Beş dakika ara verelim. Dışarıda bu kadar şeye de gerek yok.
Usul budur ya.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bakın şöyle yapalım: Sayın Gülerce...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Vallahi yönetemiyorsunuz. Hiçbir yönetici niteliğiniz yok.
BAŞKAN – Efendim, siz yönettirmemek için elinizden geleni yapıyorsunuz ama burada hukuka
uygun yönetim yapılıyor. Şu anda söz kesme hak ve yetkiniz yoktur. Sözü Belma Hanım’a verdim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sezgin Bey, Aykut Bey; Sayın Gülerce on beş dakikasını konuşsun,
sonra ilk sözleri size versin. Eğer müsaade ederseniz...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Selçuk Beyciğim, sorun o değil.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sorun o değil, hakikaten sorun o değil, gerçekten
sorun değil.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bak ben şunu anlatmaya çalışıyorum; biz susarız da hiç de sorun
değil ama sorun şu: Bu usulle birlikte sürekli bizi eziyorsunuz.
BAŞKAN – Hayır efendim, öyle bir şey var mı?
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MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Şu kompleksten kurtulun kardeşim. Niye ezelim sizi?
Allah Allah...
BAŞKAN – Öyle bir şey var mı? Hiçbir muhalefet üyesinin sözü kesilmemiştir, süresi
kısıtlanmamıştır; kayıtlara geçsin.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Aykut Bey, şundan emin olun...
BAŞKAN – Burada üç saat bir konuğumuz dinleniyor. Efendim, bütün üyelerimizi sonuna kadar
hepimiz dinliyoruz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam da siz ne yapıyorsunuz?
BAŞKAN – Ama “Bize farklı muamele yapılıyor.” demeniz hakikaten haksızlık, olmaz öyle şey.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bakın, orada ne diyor: “Söz sırasına göre söz verilir.” diyor. Siz
bu sözü vermemeye çalışıyorsunuz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Başkanım, ben birkaç şey söyleyeyim.
BAŞKAN – Efendim, söz sırası...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Komisyon çalışsın diye normalde söz talep etmiyoruz, beyefendi
başlasın istiyoruz. Siz, bu Darbe Komisyonunda, bakın, yetkiniz olmayan bir sürü şeyi aldınız üzerinize.
Bir sürü insanı çağırıyorsunuz, haberimiz yok; uzman istedik, kimse belli değil; belge istiyoruz, talep
etmiyorsunuz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ediyoruz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Komisyonu çalıştırmıyorsunuz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ettik, bütün belgeleri talep ettik.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bunun sonucunu bana söyletmeyin, bu nezaketsizliği getirmeyin.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Talep ettik.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Selçuk Beyciğim, bakın...
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – O, gerek Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Polis Akademisi
Başkan Yardımcısının belgelerini talep ettik, aynı zamanda...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Selçuk Bey, MASAK’tan belge istedim, bilmem nereden istedim.
BAŞKAN – Efendim, dün bilgi verdim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Geçti on beş gün.
BAŞKAN – Tekrar konuşmanın bitiminde...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bakın, hukuk başka bir şey ama bu işlem başka bir şey. Şunu
anlatmaya çalışıyorum: Burada yapılması gereken, şu üç dakikalık söz verilir, birimiz konuşuruz ama
sonuçta usulüne uygun olur. Siz usulü bozduğunuz için bizim bu isteğimiz.
BAŞKAN – Hayır, hayır efendim, usulü bozmuyoruz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Şöyle bir açıklama yapmak istiyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, bozuyorsun işte. Bu bir inattır, üstelik hukuka aykırı bir
inattır.

15

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu

26 . 10 . 2016

T: 8

O: 1

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Burada en çok konuşan kişilerle ilgili bir araştırma yaptım. Burada
en fazla konuşan kişi Aykut Erdoğdu Bey, ikinci konuşan kişi Sezgin Tanrıkulu Bey, üçüncü konuşan
kişi Aytun Çıray Bey, dördüncü de Selçuk Özdağ. AK PARTİ’nin 9 üyesi var, sizin bu 3’ünüzün
konuşmasının şu ana kadarki toplamı... Şunu diyorum: Burada “Eziyorsunuz.” dedi de Sezgin Bey,
öyle bir şey yok. Öyle bir şey olur mu?
BAŞKAN – Peki, arkadaşlar, teşekkür ediyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sezgin Bey’e de üç dakika söz verin, ben konuşmayacağım o
zaman, ben sözümü geri alıyorum yeter ki usulüne uygun olsun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Başkanım, üç dakika verin.
BAŞKAN – Hanginiz efendim?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, usul esasın önündedir. Şimdi, Anayasa’dan
iktidara verilmiş bir hak var.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Konuşmayacaktınız, “Sezgin Bey’e verin.” dediniz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İstemedi, bana verdi sözü “Sen konuş.” dedi ya.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Tamam, peki.
BAŞKAN – Evet, buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Usul esasın şöyle önündedir, normalde bu bir millî mutabakat
komisyonu olarak kuruldu. Bu millî mutabakat komisyonunun gereği belliydi, başında bu yapılmadı,
devamında yapılmadı, şimdi de yapılmıyor. Buranın birtakım kuralları var. Bu, şu demek değil:
“İktidar daha çok oy aldı, istediği kadar muhalefet yapar.” diye bir şey yok. Size de hak verilmiş, bize
de. “Verilir.” dediği zaman siz vereceksiniz. Mesela, bir süre şartı yok. “Süreyi anlaşarak koyalım.”
diyoruz. “Hayır, iki dakika sana, üç dakika buna...” Sürekli ortada müdahaleler. Bunun sonucu şu
olacak: Belki biz... Çünkü, ben çalışıyorum bu darbe gerçekleri açığa çıksın diye ve buraya ortaya
koyamıyorum çalışmalarımı. Selçuk Bey muhasebesini tutmuş, bilmem ne olmuş. Bundan sonrası için
de şunu söylüyorum: Biz bu Komisyon çalışsın diye elimizden geleni yapacağız ama bu, sizin hukuka
aykırı işlemlerinize göz yumacağımız anlamına gelmiyor.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum.
II.- ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI
A) GÖRÜŞMELER
1.- Gazeteci Yazar Hüseyin Gülerce’nin Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi vermesi
BAŞKAN – Belma Hanım, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teşekkür ediyorum.
Hüseyin Gülerce, hoş geldiniz tekrar Komisyonumuza.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Efendim, hoş bulduk.
Sayın Başkan...
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bir saniye. Öz geçmişinizi okuyacağım. Hüseyin Bey,
bir müsaade edin.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Saygılarımı sunayım öyle dinleyeyim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.

16

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu

26 . 10 . 2016

T: 8

O: 1

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hüseyin Gülerce, 1950 yılında Edirne’nin Keşan
ilçesinde doğdu. Edirne Öğretmen Okulundan mezun olduktan sonra İstanbul Yüksek Öğretmen
Okulunu ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi matematik bölümünü bitirdi. İstanbul’da 1969-1977
yıllarında Yeniden Millî Mücadele dergisinde ve Bayrak gazetesinde muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptı.
Yalova Lisesi fizik öğretmenliği ve müdürlüğü ile Bursa Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı görevlerinde
bulundu. 1983 yılında Anavatan Partisinden milletvekili adayı oldu. Yazarlığın yanı sıra Zaman gazetesi
Genel Yayın Yönetmenliğinde bulundu. 6 Haziran 2014’ten sonra yazıları Zaman’da yayınlanmadı. 26
Ağustos 2014’te gazeteden istifa ettiğini açıkladı. Eylül 2015 itibarıyla Star gazetesine geçti ve hâlen
burada köşe yazarlığı yapmaktadır.
Komisyonumuza hoş geldiniz.
İnşallah, kısa sürede sizden doğru bilgileri alırız ve tamamlarız çalışmamızı.
BAŞKAN – Belma Hanım, teşekkür ediyorum.
Sayın Gülerce, ben de tekrar hoş geldiniz diyorum.
Dün de toplantımıza şahitlik yaptınız. İlk yirmi dakika serbest konuşma olarak -tabii zorunlu değil
ama onu sizin takdirinize bırakıyoruz- Komisyonumuza önemli olan -tekrarlardan kaçınarak- kısa, öz,
FETÖ örgütünün bütün yönleriyle açığa çıkması ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bilgilerinizi
sizin bakış açınıza göre -Komisyonumuzun araştırma komisyonu olduğunu da dikkate alarak- lütfen
Komisyonumuza takdim ediniz. Söz sizde.
Buyurun.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tekrar
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dilerim, Komisyonunuzun çalışmaları FETÖ gerçeğini ortaya çıkarmakla beraber, ondan daha
da önemlisi, Türkiye’nin bundan sonrası için her sahada çalışanlara, kurumlara dersler çıkarma
imkân ve fırsatını vermesidir. Geçmişi konuşurken eğer FETÖ’yle ilgili yapacağımız eleştirilerden
ders çıkarmadan, yine -özür dilerim- eski hamam eski tas gidecekse Türkiye’nin yönetimi, medyası,
Silahlı Kuvvetleri, anayasal kurumları, bu darbe girişiminin ülkemize ders verme anlamında bir faydası
olmayacaktır.
Bu FETÖ, Fetullahçı terör örgütü isminin öncesinde yani 17-25 Aralıktan sonra konulan isim legal
görünümlü illegal yapıydı fakat 15 Temmuz darbe girişimi çok net bir şekilde ortaya koydu ki bu terör
örgütüdür.
Ben bu yapı içerisinde legal görünümde isteyerek, kendi arzumla yer almış, kendime göre de hizmet
etmiş bir insanım. “Hizmet Hareketi” denilen yapı içerisinde -ki legal görünüme ben şimdi “Hizmet
Hareketi” diyeceğim- benim yıllarım ve oradaki çalışmalarım daha çok “Hizmet Hareketi -parantez
içerisinde- legal yapıda oldu. Legal yapıyı neden Fetullah Gülen’in bir strateji olarak ortaya attığını
da şimdi filmi başa sarınca ancak anlayabiliyorsunuz. “O mâhiler ki derya içredir deryayı bilmezler.”
Şahsım içinde değil, en baştan söyleyeyim size. Dün de izledim, şöyle bir şeye şahit oldum:
Muhalefet “Asıl siz iş birliği yaptınız.” diyor, iktidar “Evet, biz dağın öteki tarafını göremedik ama
siz de bunların terör örgütü oldukları ortaya çıktıktan sonra bunlarla iş tutuyorsunuz.” diyor. Herkes
birbirine sanki burası bir gerçeği ortaya çıkarmak için bilgilendirme yeri değil de iktidar ile muhalefetin
bu vesileyle tekrar bilek güreşine tutulduğu bir yer...
BAŞKAN – Kendi cephenizden olan kısma girmenizi istirham ediyorum.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet ama bu yanlışlığın altını çizmem lazım.
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BAŞKAN – O, Komisyon üyelerine ait. Siz kendi cephenizden...
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Bu şekildeki bir bakış açısıyla bir yere varamayız,
önce onu söyleyeyim. Benim şahsi görüşüm böyle.
BAŞKAN – Lütfen, Komisyon üyeleri konusuna girmeyin Hüseyin Bey çünkü her arkadaşımız
burada Parlamento üyesi, kendi...
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Rahatsızlık vermek için söylemiyorum.
BAŞKAN – Ama, rahatsızlık veriyor, biraz sonra... Ben ikaz etmek durumundayım. Lütfen...
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Peki. Bir gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyorsak,
bakınız, herkesin eteğindeki taşı dökmesi lazım. Kimse bu yapının şu tarafını dün sorgulamadı: Soru
soruldu, soru çok güzeldi. Silahlı Kuvvetler bunu nasıl fark etmedi, iktidar nasıl fark etmedi, Hükûmet
nasıl fark etmedi, anayasal kurumlar nasıl fark etmedi? Bu onlara bir zaaf olarak söylendi. Hâlbuki,
ortada belki de şu andaki dünyanın en ileri istihbarat örgütlerinde bile olmayan çok gizli bir yapılanma
var. Ben o legal yapı içerisinde bunu göremezdim. Sadece bir buçuk sene önce Yalova’da feribotta
yanıma emekli bir yarbay geldi, ilk defa ondan duydum. Beni tanıyor, geldi, selam verdi, dedi ki:
“Biz teğmenliğimizden itibaren 2 kişi bir ağabeye zimmetlendik.” Ben bunu nereden bileyim? Mesela,
açıklayacağım...
BAŞKAN – Kaç yılı dediniz?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Bir buçuk yıl önce öğreniyorum, emekli yarbaydan
öğreniyorum.
Uzatmayacağım, bakınız, Sayın Cumhurbaşkanının 6 yaverinden 5’i, Genelkurmay Başkanının
emir subayı, kuvvet komutanlarının emir subayı. En son bu arkadaş dedi ki: “Biz nereye tayin olsak
üsteğmen olarak, yüzbaşı olarak şuraya buraya -jandarma bu arkadaş- biz her hafta birliğimizde olan
biten her şeyi ağabeyimize rapor olarak veriyoruz, her hafta. En son ben İstanbul asayiş toplantılarına
jandarma adına katılıyordum.” Dedim ki: “Yoksa sen o asayiş toplantılarını da rapor mu ediyordun?”
“Evet, her hafta İstanbul’daki asayiş toplantılarında olan biteni ağabeyime rapor ediyordum.” Şimdi
çıktı ortaya bu sistemin hızlı bir şekilde Pensilvanya’ya bu raporları nasıl ilettiği işte byLock denilen
ona benzer sistemlerle. Ve bütün bu raporlar Türkiye’de bütün askerî birliklerden, kıtalardan bir
merkeze, Pensilvanya’daki havuza gidiyor. Karşınızda bir adam var. Hitler’in kabiliyetlerini söylemek
Hitler’i övmek demek değildir. Ben Fetullah Gülen’le beş yıl boyunca Zaman gazetesi genel müdürü
ve genel yayın yönetmeni olarak bire bir çalıştım. Şimdi şunu görüyorum. Şizofrenik bir yapısı var
mı? Var. Hitler’inde vardı. Ama bu adamın çok farklı kabiliyetleri var. Ben savcılara üç sene önce
İstanbul’da ilk ifade verdiğimde dedim ki: Sizin karşınızda öyle bir yapı var ki -bakın ben fizik
öğretmeniyim- buzun 1 hissesi suyun dışındadır, 9 hissesi suyun içerisindedir; bu yapının 1 hissesi
dışarıda, 999 hissesi içeridedir. Benim hissettiğim, şu anda gördüğüm. Çünkü benim yanı başımdaki
arkadaşım… Ben on dört yıl Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı yaptım. Bakın,
hep legal sahadayım, Samanyolu’nda program yapıyorum, Zaman gazetesinde genel müdürlük, yayın
yönetmenliği yapıyorum ama benimle beraber vakıfta çalışan mesela yönetim kurulu başkanı arkadaş,
o da benim gibi legal bir iş yapıyor ama legal bir iş yapmamış. Şimdi ortaya çıkıyor ki bilmem nerenin
imamı. Bunlar okullar açıyorlar, hepsi legal; okulun öğretmenleri, idarecileri legal ama bir bakıyorsunuz
okul öğretmeni o bölgedeki yargıçların imamı, yargıdaki insanların imamı. Şunu demek istiyorum:
Konuştuğumuz bu yapılanmada ben birinci derecede dikkatlerinizi Fetullah Gülen’in çalışma tarzına,
onun bu işlerdeki profesyonelliğine ve Amerika’ya gittikten sonra da CIA’den aldığı profesyonel
desteğe çekmek istiyorum. Ben şunu gördüm ve savcı beylere de ifademde söyledim bunları. Devlet
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Denetleme Kuruluna da üç saat bilgi verdim. Dedim ki “Fetullah Gülen, bilhassa 1999 Martından
itibaren, Amerika’ya gittikten sonra, ondan önce de on beş sene geriye giderek, bürokrasiden, bilhassa
Emniyet, yargı ve Silahlı Kuvvetler mensuplarından Amerika Birleşik Devletleri’ne lisansüstü çalışma
için, doktora için gitmiş herkesi araştırınız. Çünkü Oda TV’deki iki arkadaşın yazdığı kitapta da ilk
defa fark ettim. Mesela o kitapta Emniyet mensupları içerisinde önleri açılsın diye, yargıdaki insanların
önleri açılsın diye bunları yurt dışına, bilhassa Amerika’ya gönderiyorlar. Şu anda dünyanın bütün
ülkelerinde de bilhassa Türk cumhuriyetlerinde yetiştirilen herkes Amerika’ya ve Avrupa’ya doktoraya
gönderiliyor, bu parlak talebeler döndüklerinde ülkelerinde yönetici oluyorlar. Aynı şey Türkiye’de de
yapıldı. Türk Hava Yollarının uçuş listelerini araştırınız. Şu anda tutuklanan, gözaltına alınan, FETÖ’cü
oldukları ortaya çıkan yargı mensupları, Silahlı Kuvvetler mensuplarının pek çoğunun isimlerini o
listelerde göreceksiniz. Fetullah Gülen bunlarla Amerika’da bire bir görüşmüş olmalıdır, talimatlarını
direkt onlara vermiş olmalıdır.
Şimdi karşınızda kendisini çok iyi gizlemiş… Mesela ben Eski Genelkurmay Başkanlarımızdan
Sayın Hilmi Özkök Bey’in sözüne, okuyunca kendi içimden cevap verdim. Diyor ki: “Biz 2004 Millî
Güvenlik Kurulunda Hükûmete bu işin tehlikesini söyledik. Bir şey yapmadılar.” Ya şimdi hepimizde
bir mantık var. Ne yapacaktı mesela? Siz o Millî Güvenlik Kurulunda söylediniz. Silahlı Kuvvetlerdeki
FETÖ yapılanmasını çözmek için Hükûmet ne yapabilirdi? Size talimat verirdi: “Bak Genelkurmay
Başkanımız, siz burada böyle bir şey söylediniz, bunu siz takip edin.” Hükûmet takip edemezdi.
Neden? Hükûmetin istihbaratı yok. Sayın Demirel’den, rahmetliden biliyoruz, MİT Müsteşarı
kendisine bağlı, darbeyi haber vermiyor. Şimdi yapması gereken Silahlı Kuvvetlerin kendisiydi,
Genelkurmay Başkanının kendisiydi. Fakat ben ona da kabahat bulmuyorum, bakınız, o da bulamazdı.
Nasıl şimdiki Genelkurmay Başkanı emir subayını bilemediyse, bu işte en çok mücadele eden Sayın
Cumhurbaşkanı 6 yaverinden 5’ini bilemediyse, bilemezler. Bakın, ben bir vali beyle görüştüm. İsmini
tabii ki vermeyeceğim. Bana dedi ki: “Hüseyin Bey, kaymakamlığım sırasında bunlar bana geldi,
dediler ki ‘Siz ileride çok büyük hizmetler yapabilirsiniz fakat kendinizi gizlemeniz gerekiyor.’ Ben
de ne yapacağımı sordum. Dediler ki ‘Size şarap ikramı yapıldığında şaraba tuz atarsanız dinen bir
sakıncası yok bunun.’”
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – “Şaraba tuz atarsa dinen sakıncası yok.” diyor.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Yok diyor.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ha, çok iyi! Rakıya da biber atınca aynı etkiyi ediyor muymuş?
(Gülüşmeler)
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Kaymakam beyin onu sorup sormadığını
bilmiyorum ama şunu söyleyeceğim. Bunlar tuvaletteki fayanslara ellerini sürerek abdest almayı dinen
kabul etmişler. Bunlar içki içmeyi haram kıldığı hâlde din, kendilerini gizlemek adına, daha başka
şeyler. Şimdi ortaya çıkıyor, cinayetlere yol verilmiş. Mesela -benim duyumum, bunu tahkik etme
imkânım yok ama- bunu ilk defa söylüyorum bugün, medyada da söylemedim. Her hafta biliyorsunuz
Beyaz TV’de konuşuyorum iki saat bu konuları. Fetullah Gülen’e savcı Nuh Mete Yüksel’le ilgili
Emniyet mensupları Altunizade’ye gelip ne yapabileceklerini soruyorlar. Fetullah Gülen diyor ya “Bu
işlerle ilgim yok benim.” diye. O da diyor ki: “Zaafı olarak ne tespit ettiniz?” Özür dilerim. “Bir para
zaafı var, bir de kadın zaafı var.” diyorlar. Fetullah Gülen’in kendisi söylüyor: “Hangisinden hızlı sonuç
alacaksanız onu yapın.”
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, siz bu konuşmayı nakil mi ediyorsunuz yoksa
oradaydınız mı?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Hayır, hayır, ben orada değilim, nakil ediyorum.
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Çünkü -bakın, ben bir şey söyleyeceğim- legal sahada Zaman gazetesi genel müdürlüğü ve
yayın yönetmenliği bu hareketin en üst gelinebilecek noktasıdır. Oraya dışarıdan gelen tek kişiyim
ben. Bunu benim eski mücadeleci arkadaşlarım da -yaşça benden küçük olanlar, ağabeylik var yasorguladılar, dediler ki: “Ağabey, seni niye düşünmüşler o dönemde?” 1995 Ocağında başladım ben.
Bu olaylar olduktan sonra görüyorum. 1994 Haziranında Fetullah Gülen gizliliği bırakıp legal alana
çıktı. 1994 Haziranında İstanbul Dedeman Otel’de Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının -rahmetli Kasım
Gülek Bey de vardı orada- tanıtım toplantısı yapıldı ve orada bir laf söyledi. Kendisinin çok büyük
yalancı olduğuna dair bu laf çok esaslı bir delildir. Dedi ki: “Bundan böyle Türkiye’de ve dünyada
demokrasiden geriye dönüş yok.” ATV’de bu, ana haberde birinci haber olarak verildi. Şu manada:
“Ya artık Türkiye’de cemaatler de dinî gruplar da demokrasiyi öncelediklerini ilan ettiler. Bu çok
önemli bir gelişme Türkiye’de.” dediler. Hâlbuki adam, 1994 Haziranında “Türkiye’de ve dünyada
demokrasiden geriye dönüş yok.” derken 15 Temmuz darbesine Silahlı Kuvvetler içerisinde, yargıda,
Emniyette insan yetiştiriyormuş, canavar yetiştiriyormuş. Bu kadar büyük tezat. Mesela en ısrarla
söylediği şey: “Asıl fetih gönüllerin fethidir.” Bakın, bizi tavlamak için verdiği misale bakın. “Asıl fetih
gönülleri fethetmektir. Sahabe efendilerimiz Orta Asya’ya gitmişler, gönülleri fethetmişler, biz hâlâ
orada varız ama İspanya’ya kuvvet yoluyla gitmişiz şimdi orada yokuz.” Ya buna vuruluyorum ben.
Hemen Zaman’daki köşemde diyorum ki “İşte bu ya. Gönülleri fethedersen kalıcı olursun. Kuvveti
kullanırsan gidici olursun.” Diyeceğim, Silahlı Kuvvetler öyle büyük bir tezat yaşadı ki AK PARTİ
iktidara geldikten sonra laiklik damarıyla, Atatürkçülük damarıyla o kadar atıyoruz, tutuyoruz, Atatürk
ilkelerine şöyle bağlıyız, Atatürk’ün askerleriyiz… Ya altınızı oyuyorlar, Genelkurmay başkanlarınızın
yaverlerini hazırlıyorlar, sizin haberiniz olmadı. Alay edercesine onlarla Fetullah Gülen… Çünkü
öylesine gizlemişler ki. Gizlemede de iki silah kullandılar. Bir, asıl Fetullah Gülen’in işgal planı
1985’te İstanbul’da FEM Dershanesinin açılmasıyla başlamıştır çünkü FEM Dershanesi ve ondan sonra
pıtrak gibi Türkiye’de açılan bütün dershanelerde, Anadolu’nun en ücra köşelerinde, ilçelerinde IQ’su
yüksek Türkiye’nin en zeki talebelerini tespit ettiler. Azerbaycan’a gittiğimde yirmi sene önce şunu
öğrenmiştim: Katır sırtında bütün Azerbaycan’ın köylerini dolaştık, en zeki öğrencileri bulduk, okulu
ondan sonra açtık. En zeki öğrencileri buluyorlar, dershanelerde bunları ikişerli, üçerli özel gruplar
hâline getiriyorlar, bunları en iyi şekilde yetiştiriyorlar, en yüksek puanları almalarını sağlıyorlar ve bu
çocuklar mesela Boğaziçi bilgisayar mühendisliğini, ODTÜ işletmeyi kazanabilecekken, çok yüksek
puanlarla girebileceği yerler varken polis akademisini ve harp okullarını tercih ediyorlar, askerî liseleri
tercih ediyorlar. Hâliyle çok zeki öğrenci okula gidince parlak talebe oluyor, parlak talebe olduğu için
Silahlı Kuvvetler bunu değerlendiriyor.
İki, bunlara öyle sıkı bir eğitim veriyorlar ki “Askerliği en iyi siz yapacaksınız, emir komutaya
en iyi siz riayet edeceksiniz.” Yani siz de olsanız bunlardan birisi varken -bir de melek yüzlü, nerede
görseniz böyle tertemiz simaları var- başkasını emir subayı yapmazsınız. Yani burada asıl profesyonelce
çalışan Fetullah Gülen’in kendisidir. Önemli olan, ben bundan sonrası için diyorum ki, bu yapı şimdi
çözülüyor. Bana göre beli kırıldı. Beli kırıldığı için de bundan sonrası için eğer hepimiz yanlışlarımızı
görebilir, bunu değerlendirebilirsek Allah bize yeni, yepyeni bir Türkiye için…
En son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim: Fetullah Gülen insanları liyakat esasına göre değil,
kendisine en çok itaat eden, kul köle gibi davranan insanlardan seçti. Bu ise İslam’ın özüne aykırıydı
çünkü İslam’ın özünde, inancımızın özünde liyakat esastır. Bu insan bizim kendi öz evlatlarımızı aldı,
münafıkça davranarak… Münafıklığın en önemli özelliklerinden bir tanesi emanete ihanettir. İnsanımız
en sevdiğini, canlarını, çocuklarını buna emanet etti; o bu emanete ihanet etti, onları kendi devletine,
milletine silah çeken, bomba atan insanlar hâline getirdi. Dolayısıyla buradan çıkacak sonuç şu:
Mücadele Birliğinden örnek vererek söyleyeyim. Biz Mücadele Birliğinde -liderin ismini vermeyeyim-
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liderimizin yanında iki elimizi dizlerimizin arasına alır, müsaade istemeden konuşmazdık. Yani
fikrimizi, vicdanımızı ona emanet ediyorduk. Gençtik o zaman, anlamadık diyelim. Hâlbuki İslam öyle
demiyor. Her insan tek nüsha kitap gibidir. Allah herkesi ayrı yaratmış, herkesin ayrı özelliği var. Biz
kendimiz değildik. Allah nasip etti, Mücadele Birliği dağıldı, herkes kendisi olunca kendi kabiliyetiyle
kendisi bir yerlere geldi. Şimdi, bu, insanı aldı, vicdanları ipotek etti, kabiliyetleri ipotek etti, kendisine
bağladı. Bu işin dağılması da Türkiye için çok büyük hayır olacaktır.
Mağduriyetleri de konuşuruz. Eğer bizim insanımıza sahip çıkacaksak… Bakın Mücadelecilerin
içerisinde devletin nokta koyduğu “Hiç devlet görevi yapamaz.” dediği insanlar Adalet Bakanı oldu,
Meclis Başkanı oldu, belediye başkanı oldu başkente. Bunların hepsi sakıncalıydı, kötüydüler. Aynı şey
solda oldu, Dev-Genç’te oldu. Biz İbrahim Kaypakkaya’yla, Salman Kaya’yla Çapa Yüksek Öğretmen
Okulunda kanlı bıçaklı kavgalıydık. Yıllar sonra Salman Kaya’yla ben oturdum konuştum onun iş
yerinde. Bu milletin evlatlarını birbirine düşürenler vardır. Bizi bir kardeş kavgasına götürenler var.
Hele İstanbul Yüksek Öğretmen Okulundaki hadise. Hepsi gariban çocuğu. Parasız yatılı okuyoruz. Ya
biz kavga ettik. Neyin kavgasını ettik? Bu ülke hepimizin. Kimse de ülkeyi… Bir yazar öyle bir kitap
yazdı “Türkiye Kime Kalacak?” diye, Milliyet yazarı. Türkiye herkese kalacak. Türkiye hiç kimsenin
değil, Türkiye bizim hepimizin. Ama ne olur… Bakın, ben geldim, burada on beş dakika bir not aldım.
Dedim ki: Siyasetimizin üslup sorunu var. Eleştiri için söylemiyorum. Ne olur üsluplarımızı düzeltsek,
ne olur kavga yerine birbirimize eşref-i mahlûkata hitap eder gibi hitap etsek? Yani sizin üstünüze laf
söylüyor gibi anlamayın ama birinin söylemesi lazım bunu.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hayır canım, söylemeyin.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Peki.
Ben sözümü bitirdim.
BAŞKAN – Sayın Gülerce, yirmi dakikanız doldu.
Teşekkür ederim.
Şimdi sorularla… Ama sorularda da hakikaten zamanı iyi kullanmak bakımından kısa, öz cevaplar
olursa memnun oluruz.
Önce aydınlansın diye, siz Zaman gazetesinden ne zaman ayrıldınız?
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Ben Zaman gazetesinden ayrılmayı…
BAŞKAN – Tarih olarak söylerseniz yeterli.
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – 14 Mayıs 2014’te ayrıldım.
BAŞKAN – 14 Mayıs 2014’te köşe yazarlığından ayrıldınız doğu mu?
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet, köşe yazarlığından ayrıldım. Ama 7 Şubat
2012’de “Bu savcıyı İsrail ajanları mı yönlendiriyor?” diye Mehtap televizyonunda canlı yayında çıkış
yaptım.
BAŞKAN – 7 Şubat krizi üzerine.
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – 7 Şubat 2012’den üç gün sonra.
BAŞKAN – Çok böyle kısa, özlü şeyler sormak istiyorum.
Sayın Fehmi Koru’yu da burada dinledik, Zaman gazetesinin cemaatle, örgütle ilgisi olmadığı
dönemlerden bahsederek “Çok düşük tirajlı idi.” dedi. Ama sonradan kendi yönetiminden de çıktıktan
sonra ani tiraj yükselmesi…
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Şimdi, siz, genel müdürlük, genel yayın yönetmenliği yaptınız. Zaman gazetesinin göstermiş
olduğu rakamlar sizin zamanınızda gerçekçi miydi, yoksa bazı kişiler 50, 100, 300, 500 alıp satıldı
gösteriyor muydu?
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Efendim, Zaman gazetesi bizim bildiğimiz
gazetelerden bir gazete değildi. Ben bu gerçeği bilerek orada genel müdürlük ve yayın yönetmenliği
yaptım.
Zaman gazetesi cemaatin gazetesiydi, cemaat gazetesiydi. Ona da şöyle ikna olmuştuk: Çok güzel
işler yapılıyor, diyalog toplantıları, Abant toplantıları yapılıyor, Türk okulları açılıyor bilhassa Türk
Cumhuriyetleri’nde. Fakat bizim medyamız bunlara hiç yer vermiyor, görmezden geliyor. Hâlbuki bu,
Türkiye için -rahmetli Ecevit’in sözü de oydu- Osmanlı’da olmayan bir Türkçeye hizmet var burada.
Bunu değerlendirmemiz için, bu hizmetin halka bu yapılanları anlatabilmesi için bizim yüksek tirajlı
bir gazetemiz olması lazım.
Abone usulüyle çalışılıyordu. Ben dört yıllık genel müdürlüğümde her ay Türkiye’deki 500 Zaman
temsilcisiyle farklı illerde bu abone kampanyaları için toplantı yapıyordum. Üçerli beşerli alanlar
var. Mesela diyelim ki, benim ilk başladığımda tirajı 400 bindi, belki bunun 100 bini fazladan gazete
alanlarla ilgiliydi. Ama 300 bini bilhassa üniversite öğrencilerinin ve mütevelli heyet üyelerinin kapı
kapı dolaşarak abone yapmalarıydı. O rakamlar öyle başkalarının ifade ettiği gibi 500 tane alınıyor, bin
tane alınıyor değildi. Ne diyorum bakınız, iki üç tane alan olabilir ama onu da alıp çöpe atmıyordu.
Berbere bırakıyordu, kahveye bırakıyordu okunsun diye.
Fakat Zaman gazetesiyle ilgili hem Fehmi Bey’i hem de Ekrem Dumanlı’yı doğru söylemedikleri
konusunda bir hususta konuşmam gerekiyor. Fehmi Bey’in ifadesini okudum. Soru sorulmuş kendisine
burada, denmiş ki: “Fetullah Gülen yazarlarla görüşür müydü?” “E, ara sıra görüşürdü.” diyor. Bu
doğru değil. En az bir senesini hatırlıyorum. Fetullah Gülen, Altunizade’de, her hafta genel müdür
olarak ben, başyazar olarak Fehmi Koru, imtiyaz sahibi olarak Alaattin Kaya, genel yayın yönetmeni
olarak Abdullah Aymaz ve murahhas aza olarak İsmail Büyükçelebi’yle, bu beşimizle, Fehmi Koru ve
Alaattin Kaya Ankara’dan gelmek suretiyle, bizimle her hafta periyodik görüşüyordu Fetullah Gülen.
BAŞKAN – FEM Dershanesinin üst katında.
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet, üst katında, 5’inci kat.
Yani şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim: Fetullah Gülen Zaman gazetesinin, Samanyolu
televizyonlarının, radyolarının görünmeyen asıl patronudur. Çünkü ben genel müdür olunca bir şeyi
fark ettim: Benim özel kalemim var, yardımcılarım var. Anadolu baskısı yedi gibi giriyor, on dokuz
gibi. Ya saat altı gibi, on sekiz gibi gazetenin sayfaları fakslanıyor bir yere. Denk geldim ben. “Nereye
fakslıyorsunuz bunları?” “Altunizade’ye fakslıyoruz.” dediler. “Kime?”, “Hoca Efendi’ye fakslıyoruz.”
Yani benim genel müdürlüğümün ilk gününden itibaren bildiğim gerçek, Zaman gazetesi baskıya
girmeden önce –tabii ki spor sayfası, reklam sayfaları hariç- bütün sayfaları, bilhassa yazıları Fetullah
Gülen’in kontrolünden geçtikten sonra gazete baskıya giriyordu.
Bu Pensilvanya için de geçerliydi. Mesela ben Pensilvanya’ya gittiğim her defasında -bir de ben eski
genel müdür, yayın yönetmeni olduğum için- Fetullah Gülen kendisine fakslanmış 2 A4 büyüklüğünde,
şu büyüklükteki kâğıtları bir odaya geçiyordu. Türkiye saatiyle yine on dokuz civarında, oranın saatiyle
on birle on iki arasında yani namaza girmeden önce bir odada on dakika, on beş dakika bu sayfaları
okuyor, veriyor, ondan sonra değiştirilecek yer varsa, çıkartılacak yazı varsa, küçültülecek manşet varsa
bunlar söyleniyor, Zaman gazetesi Türkiye’de öyle baskıya giriyordu.
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Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan’a verdiği röportajda mesela Ekrem Dumanlı bunu inkâr ediyor.
Ya niye inkâr ediyorsunuz, niye yalan söylüyorsunuz? Bana göre hakkıdır da. Niye? Çünkü gazetecilik
duygusuyla öyle diyalogları baltalayan haberler çıkıyor ki. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfındakiler bir
yandan birileriyle diyalog kuruyor bir yandan gazetede onların aleyhinde yazı çıkıyor. Fetullah Gülen
de buna mâni olmak için gazeteyi kontrolden geçiriyor.
Önemli olan bunun doğrusunun söylenmesi. Mesela Fehmi Bey neden böyle konuşuyor? Her
hafta geldin kardeşim sen oraya, her hafta ya, bir sene boyunca, aksatmadan. Fetullah Gülen’le birlikte
gazeteyi konuşuyorduk orada.
Mesela bir şey söyleyeyim ben size: Ne konuşuyordunuz? Şimdi, Fehmi Bey yapının dışında –bana
göre- o günkü ifadeyle hizmet hassasiyetleri olmayan bir arkadaş. Başına buyruk yazıyor. Başyazarı
da. 2 yazı yazıyordu. Taha Kıvanç’la ilgili yazdıklarında rahmetli İhsan Doğramacı’ya, YÖK’e çok ağır
yazılar yazıyordu. Onlar da dönüyorlar Fatih Üniversitesine bir sürü baskı yapıyorlar. Ben de dedim
ki orada: “Fehmi Bey, bakınız, siz bu yazıları yazıyorsunuz, eleştirinizde haklı olabilirsiniz ama siz
bir fatura ödemiyorsunuz. Faturayı, hiç bu işte kabahati olmayan Fatih Üniversitesi ödüyor.” Fehmi
Bey dedi ki, döndü Fetullah Gülen’e: “Ben yazmaya devam edeyim. Arkadaşlar da çıkarmaya devam
etsinler.”
BAŞKAN – Evet.
Belki en önce sormamız gereken soru: Uzun yıllar hem gazetede hem de o günkü adıyla –tırnak
içinde- cemaat içinde çalıştınız. Sizi tam olarak, 11 Mayıs 2014, -“Önceden de eleştiriler yazdım.”
dediniz, onu da ifade ederek sorayım- bu örgütten koparan asıl olay nedir? Yani 17-25 Aralık sürecinden
de yaklaşık beş ay sonra ayrıldığınız anlaşılıyor. O zaman mayısta yeni bir olay mı oldu? 17-25’ten
sonra bir düşünce ve değerlendirme dönemi mi yaşadınız? Nedir?
Bir de, bu arada gidip Fetullah Gülen’le Pensilvanya’da görüşerek şöyle şöyle konularda artık
anlaşamıyoruz veyahut sizin görüşlerinizi kabul etmiyorum veya bu görüşler sizin mi, yoksa Türkiye’de
sizin adınıza üretenler mi var benzeri bir çalışmanız oldu mu?
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – En sondan başlayayım.
Bilhassa Fehmi Bey’le ilgili üzüldüğüm nokta şu oldu: Amerika’ya gidişi de ayrı bir hikâye. Onu
da sorarsanız anlatırım. Bu mektup hikâyesi hiç öyle göründüğü gibi değil.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Anlatın.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Anlatın. O önemli bir gelişme.
BAŞKAN – Tamam.
Arkadaşlar “Onu önce anlatın.” diyorlar.
Buyurun, oradan başlayın.
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Mektup hikâyesinden mi?
BAŞKAN – Araştırma komisyonundayız. Ama diğer sorularım açıkta kalmasın, onu da devam
edin.
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – O zaman onu unutturmayın da. Başkan olduğunuz
için önce sizin sorularınızdan başlayayım.
BAŞKAN – Tamam, not aldım.
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GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Bir defa, bu yapıyı iyi anlamak lazım. FETÖ
denilen terör örgütünde Fetullah Gülen’in dışında söz kesen, karar veren hiçbir kimse, kurul, heyet
yoktur. Asla böyle bir şey yoktur.
Basit bir şey söyleyeyim: Pensilvanya’da oturuyor. Amerika bunların hepsini biliyor. Nereden
biliyor? Senede 3 defa Türkiye’deki birimlerin başındaki insanlar, dershanelerin, okulların, emniyetin,
yargının başındaki insanlar -onu bana söylüyorlar çünkü ben denk geliyorum- Pensilvanya’da,
orada. “Bu arkadaşlar kim böyle ya 30-40 kişi burada?”, “Bunlar Türkiye’deki birimlerin başındaki
arkadaşlar.” diyorlar. Ama kim hangi birimin başında, ben onların 3-4 tanesini biliyorum. Diğerlerini
tanımıyorum simalarını.
Şimdi, bunlar, senede 3 defa Amerika’ya belli ayda, belli günlerde gidiyorlar. Yani Amerika,
Fetullah Gülen’in Türkiye’yi kimler tarafından yönettiğini adı gibi biliyor. Ve ben şuna çok hayret
etmişimdir -başta hayret ettim şimdi hayret etmedim- CIA’le çalıştıkları için.
Fetullah Gülen her şeyi o kadar gizli yaptığı hâlde birimlerin başındaki bu kozmik adamları neden
senede 3 defa aynı günlerde, aynı mevsimde Pensilvanya’ya çağırıyor? Affedersiniz, kabak gibi belli bu
adamlar uçuşlardaki isimlerinden. Yurt dışındakileri ayrı çağırıyor. Hepsiyle görüşüyor.
Mesela, bir seferinde denk geldim ben. Benim yanımda… Tabii, pat diye girince ben, salonda
toplantıyı kesemiyor. Bir ekran var. Ekranda Türkiye’deki bütün dershanelerin verimlilik anketi
yazıyor. Elâzığ ilinde, Diyarbakır ilinde dershanenin adı, öğrenciler 5-4’lük, 5-5’lik, 5-3’lük kaç kişi
var, kaç kişi kazanılmış, kaç kişi Fetullah Gülen’den haberdar olmuş, başarı nasıl elde edilmiş teknik
olarak sınavlarda, buraya varıncaya kadar, bütün tayinlere varıncaya kadar Fetullah Gülen bu işin
tek sahibidir hem görünmeyen patronudur… Ama bunu etrafa anlatırken “Arkadaşların dediği gibi
yapalım.”, “Arkadaşlar bu konuyu aralarında müzakere etsinler…”
Ben onun için ayrıldıktan sonra şunu sordum Fetullah Gülen’e: “Siz –yanlış anlamayın, itiraz
da etmeyin CHP’liler, CHP’li arkadaşlar- CHP’yi destekleme kararını bu cemaatin kime danışarak
verdiniz? HDP’li belediye başkan adaylarına AK PARTİ’den sonra kuvvetliyseler destekleme
kararını…” Orada 20 kişilik bir istişare heyeti var.
O istişare heyeti şudur: Kararı Fetullah Gülen alır ne şekilde sahada çalışacaksanız…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Desteklediğini siz duydunuz mu?
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet. Şahitlerim var. Evet.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Mesela şahitlerinizden birkaç tane söyler misiniz?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – İsimlerini söyler misiniz? Bu şahitleri dinleyelim
burada biz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Evet. Gayet sakiniz bakın.
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Şimdi, arkadaşlar, bunu Ankara’da…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir iddia attınız ortaya.
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – İddia atmadım.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – İddia attınız ortaya.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şahitler kimler?
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Onları dinleyelim.
BAŞKAN – Misafir konuyu anladı, cevap versin. Yani bu konuşulduğunda kimler vardı? Bu
konuda isimlendirirseniz, istedi arkadaşlar.
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ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Ya da hangi süreçlerde hangi dönemde?
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Şimdi, Yalova’daki belediye seçimlerinde kolejin
öğretmenlerinden… O öğretmen arkadaş, benim Yalova’da kırk yıllık arkadaşımın kızı. Onun ismini
benden istemeyin. Ben aynı zamanda gazeteciyim. Ama bu arkadaş…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, “gazeteciyiz” değil, çok tarihî bir şey söylüyorsunuz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Burada çok esaslı bir iddia ortaya atıyorsunuz.
Ya bu iddianın dayanağını ortaya koyacaksınız… Burada Fetullah Gülen Cemaati’nin eski mensubu
olarak konuşuyorsunuz.
BAŞKAN – Konuyu anladı sanıyorum hatip.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ya bu iddia söylenmez ya da bu iddianın
dayanaklarını ortaya koyarsınız. Bilirkişi değil ki kendisi.
BAŞKAN – Aynısını anladı sanıyorum. Cevap verecek.
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Ben de diyorum ki: Bütün Türkiye’de belediye
başkanlarına AK PARTİ’liler bir duyuruda bulunsunlar, çevrelerinde CHP’ye çalışması için kimlere
kim gitmiş bunun isimlerini size getirsinler.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Beyefendi, siz söylediniz siz cevap verin!
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Peki, ben bir tanesini söyleyeyim: Kastamonu’dan.
O arkadaştan ismini alırım söylerim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam. Bu isim…
BAŞKAN – Bir saniye, cevaplasın arkadaşlar…
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Cemaatin önde geleni Kastamonu’da bu cemaate
himmet eden birisine heyet olarak gidiyorlar. O arkadaşın ismini öğrenirim ben.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – CHP’nin belediye başkanı yok orada.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Demin dediniz ki: “Amerika’ya gittiğimde ben bunu sordum.
Yanımda da şahitlerim vardı. Bana söyledi.”
Biz de diyoruz ki, Siz Amerika’ya gittiğinizde yanınızdaki tanıklar kimdi, şahitler kimdi, bunları
bilmek istiyoruz.
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Hangi olayı Amerika’yla ilgili soruyorsunuz?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – CHP’yi destek kararı… Destekleye de bilir.
BAŞKAN – Hüseyin Bey, sanıyorum arkadaşlar şunu ifade etti ama…
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Tamam, bir tane isim vereyim: Bülent Keneş’i
nasıl bulacaksınız? Kaçtı.
Bülent Keneş Malatyalı…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bülent Keneş bu konuşmayı duyacak ve böyle bir görüşme var
mı yok mu teyit edecek. Bu kadar basit.
GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Kardeşim, bak, ben diyorum ki: Bülent Keneş
memleketinde belli bir kişiye -o kişinin ismini Bülent Keneş söyleyecek. Söylemezse ben öğrenirim,
tahkik ederim onu- telefon açtı “CHP’ye oy vereceksiniz.” dedi.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hüseyin Bey, şimdi, bakın, bize herkes oy verebilir, herkes. Bu
bizimle alakalı bir durum değil. Ama siz diyorsunuz ki: “Oturdular böyle bir karar verdiler.”
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GAZETECİ – YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Sayın Milletvekilim, aradaki fark çok büyük,
elbette ki size her kesimden oy gelir fakat bu cemaatin mensuplarının kapı kapı dolaşıp CHP’ye oy
istemeleri normal bir şey değil ki.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Niye? Yıllarca AKP’ye oy isterken normal de… Biz buna
karışamayız ki.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Zamanında AKP’ye istediler.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Peki, siz bunu normal kabul ettiğinize göre, ben
sözümü geri alıyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tabii ki de alacaksınız, burası demokratik bir ülke, seçim yapılır,
bana oy vermişler; bana ne?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Tamam, geri alıyorum.
BAŞKAN – Arkadaşlar, şöyle: Tabii, arkadaşlarımız haklı, ortaya bir tez ve görgüye dayalı bir
şey söylediniz; varsa tanıkları isimlerini söylemenizi çünkü araştırmacıyız, araştırma yapıyoruz ama
tabii, burada eğer hatırlıyorsanız, biliyorsanız bu isimleri söyleyin ki bu komisyondaki yapılacak
tespitler, daha sonra alınacak öneriler için, bizim önerilerimiz de belki soruşturmaya dönüldüğünde bu
isimler özellikle burası araştırma ama soruşturma komisyonuna dönüşür veya soruşturma makamları
-bilgilerimiz açıktır- her birini alıp soruşturmaya dâhil edebilir. O bakımdan ama tabii, bir icbar etme
hakkımız, yetkimiz yok. Biz bunu istiyoruz, biliyorsanız söyleyin, bilmiyorsanız devam edin.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Devam ediyorum.
Şimdi, siz dediniz ki: “Neden 14 Mayısta ayrıldınız?” Aslında bana Zaman gazetesinde Ekrem
Dumanlı’nın genel yayın yönetmeni olduğu 2001 yılında mobbing uygulanmaya başlandı; 2001. O
neden öyle oldu, o yıla denk geldi bilmiyorum. 2001 yılında Ekrem Dumanlı yayın yönetmeni olunca
benim haftada 2 olan yazılarımı 1’e indirdi. Bu, diğer gazetelerde görülmüş bir şey değildir, eski
bir genel yayın yönetmeni eğer yazarlığa çekilirse tam tersine ona sorulur “Haftada 3 mü yazmak
istersiniz, 4 mü yazmak istersiniz?” diye. Daha sonra bazı olaylar oldu, mesela Ekrem Dumanlı bana
telefon açıyor “Ağabey, seni Hoca Efendi aradı mı bir konuda?”, “Aradı.”, “Ne dedi?”, “Teşekkür
etti.”; “Ya, ağabey, bize sizin hakkınızda neler neler söyledi, çok ağır laflar etti.” Böyle ikili oyunlar
da var. Sonra, şimdi öğrendim ki -müşteki oldum Ankara’daki bu yargılamada- 2009 ile 2013 yılları
arasında benim telefonlarım dinlenmiş, bu meşhur VIP dinleme listesinin içerisinde benim de ismim
var. Ben 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarının sorguya çağrılmasını baştan çok yadırgamadım, şöyle
yadırgamadım: Dedim ki -hâlâ uyanmış değiliz yargı içindeki bu yapıdan- evet, bazı arkadaşlar var,
o kadar da bundan haberdar değilsiniz ama böyle Ergenekon ve Balyoz davalarında kumpas kuracak
derecedeki kritik mevkilerde, polis, savcı, hâkim; bu, aklımın köşesinden geçen bir şey değil, eski
genelkurmay başkanları, görevdeki kuvvet komutanları gözaltına alınıyor, tutuklanıyor; niye MİT
Müsteşarını çağırmasın ki bir savcı? Fakat beş gün sonra, 12 Şubat 2012’de Zaman gazetesinde Büşra
Erdal’ın bir analizi çıktı. Analizin başlığı şu: “Savcılar bugüne kadar hep haklı çıktılar.” Bu, benim
Fetullah Gülen hakkındaki kanaatlerimi değiştiren ilk olaydır çünkü bu gazeteyi Fetullah Gülen’in
kontrol ettiğini biliyorum; bu başlık ondan habersiz giremez bu gazeteye.
BAŞKAN – Başlığı bir tekrar eder misiniz?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – “Savcılar bugüne kadar hep haklı çıktılar.”
Başlık bu. İçerisini okuyorsunuz -görevden alınmıştı hemen o savcı, yerine getirildi- “Bunların yerini
değiştiriyorsunuz ama bugüne kadar bu savcılar hep haklı çıktılar.” Şimdi, Hükûmetle hep yan yana
durmuş Fetullah Gülen savcılara sahip çıkarak iki tane büyük yanlış yapıyor.
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Bir: Hükûmete karşı savaşı başlatıyor.
İki: “Bizim arkadaşlarımız falan yok, bizi sevenler, dostlar olabilirler.” dediği hâlde savcıya sahip
çıkıyor. Yani kendi savcısı olduğunu, kendi adamı olduğunu ilan ediyor.
Bunun üzerine, Çengelköy’de Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının bir yeri var, -hâlâ var- orada,
hatırladığım kadarıyla Mümtazer Türköne, Ahmet Taşgetiren, Ali Bulaç, dışarıdan gözüken, cemaatin
içinden gözükmeyen birkaç akademisyen “Bu olayı bir konuşalım dediler. Mustafa Yeşil var, Zaman
gazetesinden –daha sonra yayın yönetmeni oldu- en son yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici var;
Samanyolu Televizyonu’ndan da bir temsilci var. Ben dedim ki: “Böyle bir başlığı nasıl atarsınız? Bu,
doğrudan doğruya Hükûmete savaş ilan etmek oluyor.” Mırın kırın ederek, jest, mimik yaparak “Yani
ağabey, nasıl anlamıyorsun; bu, Hoca Efendi’den habersiz bir şey değil.” dediler.
BAŞKAN – Bunu kim dedi efendim?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Oradaki Zaman temsilcisi olan arkadaş.
BAŞKAN – Abdülhamit Bilici mi dedi?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet. Yani demedi, jest ve mimiğiyle “Ağabey,
sen ne yapıyorsun, sen de mi anlamadın?” gibilerinden. Şimdi, bu olay benim için çok önemli, kırılma
noktası. Tabii, ondan sonra 17-25 Aralıkta, ben mesela 17 Aralıktan iki gün sonra, 19 Aralıkta “tweet”
attım ve dedim ki: “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını yabancılar götüremez, Erdoğan ya AK PARTİ
kongresinde delege oyuyla gider ya da sandıkta seçmen oyuyla gider.” Bu, doğrudan doğruya bir
meydan okumaydı Fetullah Gülen’e fakat benim bir özelliğim vardı, bakınız, legal sahada göründüğüm
için, Fetullah Gülen en yakın adamlarını hiçbir zaman şehirlerde, halka açık toplantı salonlarında
konuşturmadı, hiçbiri orada konuşma yapmadı; hep kendi içlerinde konuşuyorlardı ama halka duyurarak,
mesela Elâzığ’da bin kişilik bir salonda -gazeteler ilan ediyor, herkes geliyor- konuşturduğu kişi bendim.
Ben, “ben” demek için, övgü için söylemiyorum, 1993 yılından 2011 yılına kadar Türkiye’nin 5-6
vilayeti hariç en az 600-700 konferans verdim. Yani bana “sağ kolu”, “cemaatin sözcüsü” denilmesinin
sebebi legal sahada benden başka görünen yüz yok. Samanyolu’nda “Pazar Sohbeti” programı var,
Mehtap’ta program var, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Abant toplantıları, diyalog çalışmaları; başka
kanallar çağırıyor, diğer televizyonlar, haber kanalları; hep beni gönderiyorlar. Gitmek istemiyorum,
mesela kavgacı bir arkadaş vardı, ben o programa katılmak istemiyorum; Pensilvanya’dan arattırıyorlar
Abdullah Aymaz’ı “Ya, Hüseyin Bey, bu hizmettir, işte cemaati konuşacaklar, aleyhimize bir şey
söylerler, siz çıkın.” Ben daha sonra televizyonlarda yemin etmeye başladım “Ya, ben vallahi sözcü
değilim, sağ kolu değilim; bunu içeridekiler de biliyorlar.” diye.
Ben sahnede rol verilmiş bir adamım. Bunu fark etmedim mi? Ben hizmet ettiğimi düşünüyorum.
İyi niyetle…
BAŞKAN – Ama hâlâ şeye gelemediniz yani oradaki 7 Şubat kriziyle ilgili bir şey söylediniz,
onun dışında… O mudur yani, 7 Şubat krizinde savcılara destek açıp Hükûmete âdeta savaş ilan etmesi
midir?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet, başlangıç o. 17-25 Aralık devamı, MİT
tırlarının durdurulması devamı. “Buna rağmen niye mayısta ayrıldım?” İşte, onu söylüyorum.
BAŞKAN – MİT tırları 2014 Ocakta.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet, 17 Aralıktan on gün sonra, çok yakın bakın.
BAŞKAN – Hatta 25 Aralıktan…
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – 25 Aralıktan bir hafta sonra, on gün sonra.
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Bakınız, ben bana karşı bir savaş ilan edildiğini, mobbing uygulandığını gördüm; ben de onlara
savaş açtım, şöyle: Hazır Zaman gazetesinde yazıyorum, iki ihtimal var, beni atmaları lazım. Mesela,
Mehtap’taki programı 25 Aralıkla ilgili “Bu, siyasi darbe.” deyince bir ay sonra bitirdiler, programı iptal
ettiler ama Zaman’dan atamıyorlar, bense atmalarını istiyorum. Atmaları için de Zaman gazetesinde
mesela diyorum ki: “30 Mart yerel seçimlerinde oyum AK PARTİ’ye.” Şimdi, bunu koysalar bir türlü,
koymasalar ben söyleyeceğim: “Böyle yazdığım için koymadılar.” Ben konferanslardan tabanda bilinen
bir insan olduğum için ben tabandaki iştiharı, “tabanı ibadet” denilen insanlar var ya 14 Mayısa kadar
onlara hitap etmeye çalıştım, onları uyandırmaya çalıştım. “Bak, siz beni tanıyorsunuz, bildiğiniz bir
insanım, geldik sofranızda oturduk, evinize misafir olduk. Bakın, ben bugün böyle bir tavır koyuyorum,
bunu bir komplo görüyorum.” diye 14 Mayısa kadar bu şekilde o tabanı güya ikna etmeye çalıştım.
En büyük hayal kırıklığım da tabanla ilgilidir. Şunu gördüm ki tabandakiler -adını ondan sonra zaten
“hipnoz hareketi” koydum- Fetullah Gülen bir şey demediği sürece en sevdikleri insan bile olsa,
babaları, anneleri, abileri, ablaları, onları dinlemeyeceklerdir. Ondan sonra vazgeçtim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Siz o yazıyı yazdınız mı, “AK PARTİ’yi
destekleyeceğim.” diye?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet, yazdım.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Cemaatin sözcüsü olarak biliniyorsunuz
kamuoyunda zaten, onu da yazdınız.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Yayınladı mı yazı?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Yayınlandı.
Arkadaşlar, bakın, kitabımda bu konuştuklarımın çoğunun belgesi var tarihiyle, hangi…
BAŞKAN – Tutanaklara geçsin diye söylüyorum: Kitabınızın ismi?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – “Kirli Hesaplar Çarşısı.” İçerisindeki ismi de
“Gülenizm: Küresel Hipnoz.”
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Arkadaşların “Unutulmasın.” dediği, sizin de, hani “Mektup olayı Fehmi Koru’nun anlattığı gibi
değil.” demiştiniz, onu ortak bir talep gibi arkadaşlar iletmişlerdi.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Şimdi, mektup olayında birkaç tane tezat var.
En önemli iki tezat şu: Fehmi Bey “Ben cemaat ile Hükûmet arasındaki bu çatışmadan bulunduğum
konum itibarıyla çok etkilendim ve buna bir hâl çaresi bulunmasını istedim. Bunun için de dönemin
Cumhurbaşkanına gittim, derdimi söyledim, ‘Bu işi durdurmak lazım, önlemek lazım.’ Sayın
Başbakana gittim, ‘Durdurmak lazım.’ Onlar da ‘İyi olur, hatta sana uçak da tahsis edelim, Amerika’ya
git.’ dediler.” diyor. Hâlbuki Fehmi Bey’in bu yazısından sonra Pensilvanya’da Fetullah Gülen’in en
yakınındaki kişi, sırdaşı olan Osman Şimşek bir “tweet” attı, dedi ki: “Sayın Cumhurbaşkanı bize
bir elçi göndermek istedi, Hoca Efendi de bunu kabul etti.” Bunlar çok farklı şeyler, birisinde Sayın
Cumhurbaşkanının, Abdullah Gül’ün Pensilvanya’ya bir müracaatı oluyor. Kimin üzerinden oluyor,
onu bilmiyorum; bu, Osman Şimşek’in açıklaması, kitabımda var bu. Ve “Tabii, bu kadar hürmetli bir
insandan böyle bir talep gelince Hoca Efendi bunu geriye çeviremedi.” diyor. Şimdi, bunların hangisi
doğru?
İkincisi: Fehmi Bey diyor ki: “Ben karar verdim, Pensilvanya’ya gittim, Alaaddin Kaya’yla
oradaydı.” Alaaddin Kaya da diyor ki: “Fehmi Bey’le uçakta beraber gittik Pensilvanya’ya.”
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Fehmi Koru kitabında şöyle söylüyor, “Hemen Alaaddin Kaya’yı
aramış, Alaaddin Kaya’yla birlikte gitmişler.” diye kitabında yazıyor ve beraber…
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Kitabında düzeltmiş demek ki, ben bu tezadı çünkü
yazdım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şöyle bir şey, hatta “Alaaddin Kaya orada hiç konuşmadı.”
diyor.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Şimdi, aslında kendisi tutuklu şu anda yani pek çok
şeyi öğrenebileceğiniz kozmik insanlardan birisidir Alaaddin Kaya.
BAŞKAN – Alaaddin Kaya tutuklu, değil mi, onu kastediyorsunuz?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet.
Yani onu dinleyebilirseniz mesela…
ZEYNEL EMRE (İstanbul) - Onu da dinleyelim o zaman Sayın Başkan.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet, dinlenmesi gereken, hazır, Türkiye’de şu
anda…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ayrılmış mıydı cemaatten?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Hayır, ayrılmadı, ayrılması mümkün değil.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Başka bir tanık da Alaaddin Kaya için benzer şeyler söyledi…
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Şimdi, yine kayıtlara geçsin diye bakın, bu
meselede…
BAŞKAN – Buyurun Aykut Bey.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Nurettin Veren de televizyon programlarında aynı şeyi söyledi
-cemaatin içinden gelen aynı Hüseyin Bey gibi- “Alaaddin Kaya en kozmik isimdir.” “Kozmik”
dediğim en çok şeyi bilen isimdir, bu yüzden Alaaddin Kaya’nın Komisyon tarafından dinlenmesini
biz grup olarak talep ediyoruz.
Teşekkür ederiz.
BAŞKAN – Evet, not aldım.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Şimdi, “Mektup meselesine ben nasıl bakıyorum?”
Bir defa, hani 15 Temmuz için “Hollywood senaryosu” diyor ya Fetullah Gülen, bana göre baştan
itibaren senaryoyu yazan, oynayan bir numaralı adam Fetullah Gülen’dir. Onun gibi kimsenin ben
senaryo yazdığını tahmin etmiyorum, tanıdığım kadarıyla.
Şimdi, bakın, Fehmi Koru’nun 18’inde Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla temasa geçtiğini
söylüyoruz. Amerika’ya gitmesi kararlaştırılıyor, yola çıkıyor, 19’unda mı, 20’sinde mi ne yola çıkıyor.
Uçaktayken veya hareket etmeden biraz önce Fetullah Gülen’in bedduası yayınlanıyor. Fetullah
Gülen’i bitiren, dost halkasında bitiren olay bu bedduasıdır çünkü herkes onu gözü yaşlı, boynu bükük
dua ederken biliyordu; gözleri böyle fal taşı gibi açılmış, “Yuvaları yıkılsın…” Yuvada çoluk var, çocuk
var, eş var. Hiç böyle din adamı olarak bilinen birisine yakışmayan bir tablo. Dikkat, Fehmi Bey’in
Pensilvanya’ya geldiğini bildiği hâlde bu bedduayı yapıyor.
BAŞKAN – Yoldayken mi, görüşmeden önce mi, sonra mı biliyor musunuz?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Zaten bakınız, arada bir irtibat olmuş Osman
Şimşek’in demesine göre yani Pensilvanya’ya bir elçi geliyor. Şimdi, 17’sinde olmuş olabilir.
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SERKAN BAYRAM (Erzincan) - Fehmi Bey “Ben döndükten sonra duydum o bedduayı.” diyor.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Hayır, hayır. O çok açık. Fehmi Bey’in Habertürk
gazetesinde zannedersem veya Star’da yazısı var. “Ben Amerika’ya indiğimde bedduadan haberdardım.”
diyor. Bunlar çok önemli şeyler. Tekrar bakabilirsiniz.
BAŞKAN – Tutanaklara bakarız.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Tutanaklara bakarsınız.
BAŞKAN - Sizin cephenizden…
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Benim cephemden, beddua bir 25 Aralık
ültimatomuydu. Yani Fehmi Koru güya Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla arabuluculuk
yapmak üzere Pensilvanya’ya doğru giderken Fetullah Gülen 25 Aralığın talimatını verdi. Zaten Fehmi
Koru da şuna şaşırıyor… Ha, bir tezat daha var, konuşurken Fehmi Koru Pensilvanya’ya vardığında
Fetullah Gülen’le, diyor ki: “Efendim, isterseniz, bunu bir mektup hâline getirseniz.” diyor. Hâlbuki
Komisyonunuza verdiği ifadede “Ben not alıyordum, Fetullah Gülen dedi ki ‘Öyle olmasın, ben bir
mektup yazayım.’” diyor, doğru mu?
BAŞKAN – Evet, Komisyona böyle dedi.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Hangisi doğru bunların?
Şimdi, bunları neden böyle farklı konuşuyor benim onunla ilgili bir yorumum yok, ancak ben şunu
söyleyeceğim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ne fark var arasında?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Çok fark var.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Anlamak istiyorum, gerçekten o yüzden.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Bakın, birisinde…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Devlet katında kitap yalanlandı mı bugüne kadar?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Hayır.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Açık, yayınlandı, uzun zaman oldu.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Kimse bir şey demedi. Ben zaten Fehmi Bey’in
yazılarından aldım bunları.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben sadece şunları kayıtlara geçsin diye söyleyeceğim: Fehmi Koru’nun
yazdığı kitap devlet katında, Başbakan ve Cumhurbaşkanı katında yalanlandı mı, benim dikkatimden
kaçmış olabilir de?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Duymadım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Teşekkür ederim.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Rica ederim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sezgin Bey’in sorusu kaldı.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Şimdi, bakın, şundan önemli…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – O yazmış, bu yazmış; önce yazmış, sonra
yazmış…
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Eğer, Fehmi Koru “Efendim, siz bir mektup
yazsanız, ben de götürsem.” dese bu Ankara’nın talebidir, yani “Bir mektup al da gel.” anlamındadır
ama Fetullah Gülen’in “Not almanıza gerek yok, ben bir mektup yazayım.” demesi benim bakış açımla,
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25 Aralığa kadar Cumhurbaşkanını ve Başbakanı oyalama taktiğidir yani bir gevşeme… “Nasılsa 25
Aralıktan haberleri yok.” Zaten Fehmi Koru şu şaşkınlığı yaşıyor, “Ya, ben Ankara’ya geldim 25
Aralık günü, mektubu götürüyorum Cumhurbaşkanına, oradan Başbakana, 25 Aralık darbesi oldu. Ben
anlamadım bu işi.” diyor. Şimdi, bakın, benim de Fehmi Koru’yu anlamadığım yere geldik şimdi. “Ben
bu işi anlamadım, demek ki bu cemaatin içerisinde bir derin cemaat var. Bana ne güzel şeyler söyledi
Pensilvanya’da Fetullah Gülen. Buraya geldik, bunu kim yapıyor?” diyor. İşte, ben de diyorum ki: Eğer
ben Fetullah Gülen’i beş yıllık o çalışmamda tanıyorsam, bu cemaatin içerisinde “derin cemaat” diye
bir şey asla yok, sadece Fetullah Gülen’e emir kulu olmuş, o ne derse onu yapan insanlar var. Neden
yapıyor bunu Fehmi Bey, bu kadar akıllı bir insan? Yani, hâlâ, en son 15 Temmuz darbesinden sonra
bile “Bu darbeyi Fetullah Gülen yaptıysa da, yapmadıysa da artık ona fatura ediliyor.” Onun yaptığı
besbelli. Bu hadiseleri ben peş peşe sıraladığım zaman burada bir objektiflik göremiyorum.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bir şey sorabilir miyim? “Fehmi Koru’nun Amerika
ziyareti ve mektup 25 Aralık için zaman kazanmaya yönelikti.” dediniz, değil mi?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet, Hükûmeti gevşetme adına yani şey çok iyi
niyetli birisi…
BAŞKAN – Anlaşıldı o Hüseyin Bey.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Peki.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Şimdi, bu kâinat imamlığı… Siz ayrılmadan Fetullah Gülen kâinat imamı olarak
anılıyor muydu? Böyle anılıyorsa kâinat imamlığı inancının menşesi nedir, sizin bundan bilginiz
var mı? Bir de, uzun süre, bu birliktelik esnasında, Fetullah Gülen’in bugünlerde daha ziyade önce
çıkan, efendim, Peygamber Efendimiz’le rüyasında her perşembe görüşmesi, hatta Peygamber’i bile
küçümseyen birtakım konuşmaları, yani üstünlüğün âdeta kendisinde olduğunu ifade eden konuşmaları
var. Bunları siz 2014’ten önce fark ettiniz mi, kâinat imamı olarak görülüyor muydu? Yani “Sadece
Türkiye’de değil bütün kâinata imam.” dendiğine göre, böyle bir hizmet hareketi olmaktan öte kâinata
hükmetme gibi bir amacı olduğunu buralardan çıkaramadınız mı önceden?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Fetullah Gülen’in en başarılı olduğu alanlardan
bir tanesi adamına göre şerbet vermesidir. Mesela, benim legal sahada çalıştığımı bildiği için, kitlelere
ulaştırma adına mizansenlerin olduğunu şimdi, filmi başa sarınca anlıyoruz. 4-5 kişi Pensilvanya’da
oturuyoruz. Washington’daki vakfın başkanı var, bir profesör “Efendim, bir mail geldi biraz önce -4-5
kişiyiz ama- bir papaz bizim vakfımıza yardım etmek istiyor, ne cevap verelim?” diyor. O da diyor ki
-ben yanındayım ya şimdi, ben şimdi anlıyorum ben yanında olduğum için böyle konuşuyor- kelimesi
kelimesine -çünkü konferanslarda çok kullandım ben bunu, bu hareketin bağımsızlığını anlatmak için“Biz yabancılardan para almıyoruz. Anadolu insanının sadakatine vefasızlık olur. Siz o papaza söyleyin
fakirlere yardım etsin.” Ben, dönüyorum Türkiye’ye, köşemde bunları kelimesi kelimesine yazıyorum
“Anadolu insanının sadakatine vefasızlık yok.” diye. Şimdi, bana başka konuşuyor… Mesela, Nurettin
Veren…
BAŞKAN – Sayın Gülerce, herhâlde bir arkadaşımızın usulle ilgili bir şeyi olacak.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben sizinle ilgili söyleyeceğim, usul hakkında.
Sayın Başkan, dünkü hataya tekrar düşüyoruz, gittikçe konunun özünden uzaklaşmaya başladık.
Sizinle misafirimiz arasında bir diyaloğa dönüşmeye başladı. Bence bir noktadan sonra, siz girişi
yaptıktan sonra bırakın herkes sorularını sorsun, eksik kalanı siz toparlayın bence. Şimdi, burada çok
önemli iki konuğumuz daha var.
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HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Ne münasebet, çok güzel gidiyor. Çok önemli şeyler söylüyor,
sizce de öyle değil mi?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bence de öyle de…
BAŞKAN – Dikkat ederseniz Aytun Bey, ikazınıza saygı duyuyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Çok daha önemli şeyler söyleyecek merak etmeyin, benim çok eskiden
tanıdığım bir insan.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Tamam, niye kesiyorsunuz o zaman.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kestiğim yok da, Başkan tek başına alıp bir yönlendirmeye doğru
götürüyor, bunu söylemeye çalışıyorum.
Şimdi, arkadaşlar burada herkes eşit, Başkanlık dâhil. Böyle alıp şeyi on dakika, on beş dakika,
yirmi dakika, yarım saat soru soramazsınız. Bize diyorsunuz ki: “Beş dakikayı aşma.”, sonra alıp bunu
yapıyorsunuz, bu demokratik bir şey mi? Onu söylemeye çalışıyorum, sorunuzun önemli ya da önemsiz
olması değil.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum, anladım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Dün aynı şey oldu. Dün burada birtakım propagandalara dahi neden
oldunuz sorularınızla.
BAŞKAN – Aytun Bey, şu bir haksızlık oluyor: Özellikle mektup olayını ben sormadım, hemen
yanınızdaki arkadaşlarımız birlikte mektup…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ama sürekli sözü alıp…
BAŞKAN - Hatta “Sırası gelince.” dediğimde “Yok, yok bu unutulmasın.” dediniz, not aldım ve
tutanaklarda da dedim ki: “Arkadaşlarımın bu ikazı üzerine mektup konusuna giriyorum.”. Lütfen yani.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sizi dün de övmemiş, bugün de övmemiş. Biraz
önce “Beni çok övdü.” falan diyordunuz, komisyon çalışmalarını övüyor…
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, hakikaten iyi dinleyin, ben şunu söyledim, mademki Aytun Bey
geldi, konu oldu: Aytun Bey’in ilk zamanlar yani Komisyonla ilgili olumsuz kanaat içeren basın
açıklamaları vardı ama dünkü toplantımızda “Bu Komisyonda gerçekler ortaya çıkacak, çalışmalar
ilerledikçe ümidim artıyor.” dedi ama…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sizin bağımsız ve tarafsız tutumunuzu değil yani.
BAŞKAN – Bu Komisyon herhâlde Reşat Petek’in başkanlığında yürüyor, bu kadar rahatsız olma
Sayın Tanrıkulu.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Rahatsız olmuyorum. tarafsız olsanız, bağımsız
olsanız…
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Siz cümleyi tamamladıysanız sorulara geçiyorum.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Tamamlamadım.
BAŞKAN - O zaman o cümleyi tamamlayın lütfen.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Çünkü şu anda belki de benim konuşmalarımın
bana göre en kritik noktasına geldik. Bu mehdilik, beklenen salih zat meselesi bu işin neresinde? Şimdi,
örnek verdim, bana başka konuşuyor, mesela benim yanımda rüyalara itibar edilmemesini söylüyor.
“Ya, Hüseyin Bey, bilhassa kız çocuklarından bir sürü rüya gönderiyorlar bana. O çocuklar lise talebesi,
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böyle rüyalar görebilirler. Tembih ettim, ‘Bir daha bana rüya göndermeyin.’ dedim.” diyor. Fakat daha
sonra -ses kaydına da düştü, o isim de Barbaros Kocakurt, ilk defa açıklıyorum o ismi, kayıttaki isim“Efendim, arkadaşlar rüya görmüşler. Peygamber’imiz ‘‘tweet’leri ikiye katlayın.’ demiş, Fetullah
Gülen de diyor ki ‘E, katlayın o zaman ikiye.’” diyor. Çünkü, o ses kaydından sonra ben öğreniyorum,
bana rüyalara itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen kişi kendisinin mehdiliğini, beklenen Salih Zat
olduğunu teyit edecek rüyaları toplama ekibi kurmuş Türkiye genelinde. Böyle gelen rüyaları, sanki
kendiliğinden gelmiş gibi Pensilvanya’da, daha önceden Altunizade’de birisi böyle boyun büküp,
“Efendim, bir arkadaş bir rüya göndermiş.” “E, okuyun bakalım.” Kendisini teyit eden rüya. Bana
kendisinin hep söylediği şey bu: “Tohumu at, geç, git.” Meğerse attığı her tohumun başına dikilmiş,
onları, unlu zehirle zehirlemiş ama kitleye konuşurken böyle diyor.
Ben bir noktada kendisinin beklenen salih zatla ilgili açığını yakaladım. Amerika’da yemekteyken,
Pensilvanya’da…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ne zaman?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Yani bundan sekiz sene falan önce.
Bir arkadaş yemekte dedi ki -8-10 kişi var- “Efendim, şu eyalette de ‘charter school’lar var.”
Aslında eyalete ait bu okullar, işletmelerini bunlara veriyorlar ama ne enteresandır yüzlerce okulu
Amerika bunlara verdi. Dedi ki: “Falan eyalette 2 tane birden daha açtık, bu eyaletin eğitim komisyonu
diyor ki: ‘Biz sizden çok memnunuz bir tane daha açsanız.’” Ben de gayriihtiyari yani sevinerek,
Amerika’da memnun olmuş eyaletin yöneticileri bu eğitimden…
BAŞKAN – Biraz toparlarsak çok memnun olacağım.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Açığını söylüyorum ama.
Dedim ki gayriihtiyari “İyi ki gelmişsiniz buraya. Yani siz gelmeseydiniz bu okulların açılması bu
kadar hızlı olmazdı.” Dedi ki: “Hüseyin Bey, ben çocukluğumdan beri istihdam ediliyorum.” Şimdi,
bu beni şaşırttı.
BAŞKAN – İstihdam ediliyorum, öyle mi?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Çünkü her mümin yani akil baliğ olduktan sonra,
belli bir yaştan sonra kendisinin Allah tarafından bir işte iyi niyetle istihdam edildiğini düşünebilir,
fakat çocukluktan itibaren istihdam… Bu seçilmiş olmaya bağlı yani bir insan çocukluğundan itibaren,
3 yaşından, 5 yaşından itibaren nasıl istihdam edildiğini söyleyebilir? Bana ilk defa, bunda böyle bir
saplantı var ifadesi geldi. Ama ben yakın çevresindekilere, bana değil, Nurettin Veren’i dinliyorum,
Profesör Ahmet Keleş’i dinliyorum…
BAŞKAN – Kemalettin Özdemir…
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – …Kemalettin Özdemir değil de diğer arkadaş,
Latif Erdoğan’ı dinliyorum, mesela onlara anlattığında, Hazreti İsa’ya benzetilmeye itiraz etmediği,
mehdiliğe itiraz etmediği, yani kendisiyle çocukluktan beri beraber olanlara bunları söylüyor ama
benim gibi Mücadele Birliği’nden gelme…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bunu yazdınız mı köşenizde?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Efendim?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – İstihdam edildiğini yazdınız mı köşenizde?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Bunu yazdığınız zaman bırakıp gidiyorsunuz
demektir.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

33

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu

26 . 10 . 2016

T: 8

O: 1

Ravza Hanım…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bırakıp gitme niyetinde değildiniz o zaman?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Yani, bakınız, şöyle, ben Beyaz TV’de de
söyledim, insan birini çok sever sayarsa kusurlarına mazeret arar, tevil getirir. “Ya, demek ki böyle
inanmış.” deyip geçiyorsunuz. Mesela, başka yanlışlarını da yakalıyorsunuz, yazdım bunu, söyledim.
Cevdet Türkyolu’nu tekme tokat dövdü Nurettin Veren’in kavgasının arasına girip, çoluk çocuğu vardı.
E, şimdi, sen bunu görüyorsun, diyorsun ki: “Babam da sert adamdı, bazen böyle kızar, bize vururdu.
Bu da insanlardan bir insan, vurmuş.” Ama bugünleri görebilseniz… Kendime kızdığım noktalar hep
burası mesela, o zaman terk etmem lazımdı.
BAŞKAN – Tamam, anlaşıldı Sayın Gülerce.
Ravza Hanım, buyurun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Biraz değindiniz ama daha detaylı olarak şahsi tecrübenizde şahit olduğunuz bazı şeyleri ben sizin
şu açıdan da cevaplamanızı rica ediyorum -belki sorular özel gelebilir ama özel değil, sadece bunu
anlamaya çalıştığım için- demin bitirdiğiniz noktadan, belki biraz oradan da devam ederek, hani “Daha
erken ayrılmam gerekirdi belki, kendime kızıyorum.” dediniz… Önceden bu gruptan benim tanıdığım
insanlar vardı. 28 Şubat dönemi başta olmak üzere ayrı düştüğümüz anlar çıkmıştı. Mesela o dönem
Fetullah Gülen’in Erbakan hükûmeti aleyhi konuşmaları, siyasetten uzak diyelim derken devamlı
siyasete müdahil olması, Sayın Ecevit’le o dönemki teşrikimesaileri. Akabinde birçok şey yaşandı ama
siz 17 Aralık olduğu zaman Vatan gazetesinde bir açıklamanız var, bunu Hizmet Hareketi’ne yönelik
bir şey olarak değerlendiriyorsunuz. Bir süre sonra farkına varıyorsunuz, 25 Aralıktan sonra farklı
bir duruş sergiliyorsunuz. Ancak yine ayrılmanız 14 Mayısa, hatta birçok insanı ayrıştıran beddua
seansının sonrasına kalıyor. Onu sormak istiyorum: Bu kadar süre içerisinde, demin söylediniz, hani bir
şekilde bir insanı sevdiğiniz zaman hatalarını görmüyorsunuz ama bu kadar çok hatayı yani insanların
bu şekilde sömürülmesi… Benim aklıma yatmayan, itikadi manada da inançlı bir insan olarak aklıma
yatmayan o kadar çok şey vardı. Bunlar sizi rahatsız etti mi yani ara ara bunları fark ettiniz mi? Diğer
yerlerde kadrolaşma, insanları kullanma, siyasete müdahale etme ve çelişkiler. İlk sorum bu.
İkinci sorum da, yine deminkiyle biraz bağlantılı olarak, Ecevit’in Başbakanlığı döneminde
Mecliste yaşanan bir hadise, beni de şahsen ilgilendirdiği için bunu sormak mecburiyetindeyim, Merve
Kavakçı olayı. Akabinde sizin de seneler sonra bir açıklamanız var, iki darbe birden önlenmiş diye
bir bilgi gelmiş o gün de bir darbe olacağına dair. Sonra da Nazlı Ilıcak’la bir televizyon programında
beraberken Nazlı Ilıcak -eski Nazlı Ilıcak diyeyim- bu olayı gündeme getirmek istiyor, sizin de “Bundan
bahsetmeyelim, o meseleyi geçelim.” gibi bir şeyiniz oluyor. Bununla alakalı da bir talimat var mıydı
yani başörtüsü meselesine bakışlarını biliyoruz, mücadelenin yanında yer almak yerine mücadele
edenlere engel olmaya çalıştıklarını. Bu, Merve Kavakçı olayı çerçevesinde de bununla da alakalı bir
talimat gelmiş miydi? Onu öğrenmek istiyordum.
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Gülerce.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – İkinci soruyu ben zatıalinizden bekliyordum.
Çünkü beni bu konuda her zaman sıkıştırmaya çalışıyorlar. Samimi kanaatimi değiştirmiş değilim,
çünkü ben bu Mecliste Darbeleri Araştırma Komisyonunda, 28 Şubat alt komisyonunda da yine AK
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PARTİ’li bir arkadaşın bu tarz bir sorusu üzerine cevap verdim. O günlerde, benim Refah Partisinin
çizgisiyle ilgili eleştirilerim oldu, Zaman gazetesinde de böyle yazılarım çıktı. Ben şundan yanaydım
yani bu başörtüsü…
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Fazilet Partisi, özür dilerim, onu düzeltelim.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Fazilet Partisi.
Yani bu meseleleri, Türkiye’yi germeden, uhulet ve suhuletle halletsek. Yani bunu birinci mesele
yaptığımız zaman ilk defa refahyol hükûmeti kurulmuş, rahmetli Erbakan başbakan olmuş, buradan
başlamasak, bu bir yazanın eleştirisi. Mesela niye önce –ben de katıldım o geziye- Libya’ya, Nijerya’ya
ve Mısır’a bir ziyaret yapıldı? İşte Türkiye’de eksen kayması tartışmalarının başlayacağı besbelli,
bunlar yapılmasaydı. Bunlar benim bir yazar olarak görüşlerim, fikir ifade hürriyetimi kullanıyorum.
Şimdi, orada ben rahmetli Ecevit’in o üslubunu da eleştirdim, üslubunu eleştirmedim değil ama
samimi olarak şuna inandım: Eğer o çıkış yapılmasaydı o gün bir darbe olabilirdi. Hatta burada ilk defa
söyleyeyim, bu hadiseden birkaç gün önce mi, birkaç hafta sonra mı bu hadise tam kaç yılındaydı?
Bilen varsa söylesin, belki…
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – 2 Mayıs 1999
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – 1999’mu?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani size göre Ecevit o çıkışı darbeyi engellemek için mi yaptı?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet, benim kanaatim o.
Şimdi, Alaattin Kaya, Fehmi Koru ve ben bu tarihten birkaç ay önce herhâlde, Ankara’da bir yerde
oturuyoruz, bunu da ilk defa anlatıyorum ne televizyonlarda anlattım, Komisyonunuza anlatayım. O
psikolojiyi anlatmak için anlatıyorum. Alaattin Kaya, Fehmi Bey’e dedi ki: “Hemen biletini alıyorsun,
bu akşam Amerika’ya uçuyorsun.” “Ne oldu?” dedi Fehmi Bey. “Senin Amerikan vizen yok mu?”
“Evet, var.” “Biletini alıyorsun, bu akşam uçuyorsun. Çünkü durum çok kritik, sabaha kalmayacak belki
bir darbe olacak.” dedi. Ben de espri yaptım, “Ya Alaattin Bey, başyazarını kolluyorsun, gönderiyorsun,
genel müdür ne olacak? Burada kalıyor.” dedim. Yani Alaattin Bey, bu kanaati, bu telkini alsa alsa
Fetullah Gülen’den almıştır, kendi başına böyle bir şey söyleyemez.
Şimdi, daha ilginç bir şey söyleyeyim buna paralel. Bana göre, CIA başta olmak üzere, daha önce
de Türkiye’deyken hâkim güçler hep Fetullah Gülen’i korkutarak bir şey yaptırdılar ona. Şöyle bir şey
yaşadım, kitabımda var: AK PARTİ 2012 seçimlerinde ilk defa iktidara 3 Kasımda mı geldi?
BAŞKAN – 3 Kasım 2002.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Bundan birkaç ay önce Amerika’ya gittim ben.
Bana dedi ki: “Hüseyin Bey, seçimleri nasıl görüyorsunuz?” Ben de dedim ki: AK PARTİ tek başına
iktidara gelecek gibi görünüyor. Elini böyle dizine vurdu, “Hüseyin Bey, yüzde 60 bile oy alsalar iktidarı
vermezler onlara.” dedi. Anladım ki kendisine gelen bilgilerin hepsi… Daha sonra Cumhurbaşkanlığı
seçiminde de öyle, “O olmasın, falanlar olsun.”, onların isimlerini fısıldadılar.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hangi Cumhurbaşkanlığı seçimi, hangi isimler?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Sayın Gül’ün aday gösterilmesinden önce AK
PARTİ içinden başka isimler telaffuz edilmişti. O isimlerin kaynağı da Fetullah Gülen’di.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Ayrıca CHP’nin adayını da…
BAŞKAN – Evet, siz tamamlayın yeni soru alacağız Sayın Gülerce.
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GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Şimdi, yani benim orada Sayın Kavakçı’nın
şahsıyla ilgili yaklaşımım yok. Ben sadece, o havadan ben de etkilenmişim, bir darbe olması ihtimali
çok kuvvetli. Bu darbenin olmaması için rahmetli Erbakan bir nöbet değişimi yapsın…
BAŞKAN – Tekrara girmiş oluyoruz, özür dilerim ama… Sayın Koşaner de geldi, diğer konuğumuz
bekliyor.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Tamam geçtim. İlk soruya cevap verdim. Ben
de bir taktik güttüm, tabandaki insanları uyandırma adına 14 Mayısa kadar sabrettim. Ama şunu da
söyleyeyim, bakın…
BAŞKAN – İsterseniz diğer sorudan sonra Sayın Gülerce.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Peki.
BAŞKAN – Sayın Mehmet Erdoğan, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Gülerce, tabii ki esas konumuza bence çok gelemedi yani gelemedi derken Sayın Koru’yu
eleştirdiniz, “Efendim bir cemaat var, gülen yüzü var, cemaatin vatandaşa hitap eden yüzü var; bir de
derini var.” dedi Fehmi Koru. “Böyle değil.” dediniz ama kendi söylediğiniz de aynı manaya geliyor.
Siz de diyorsunuz ki: “Ben cemaatin legal tarafındaydım.” Siz legal tarafındaysanız bunun bir de illegal
tarafı var.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Burada bir tezat yok, hemen cevap vereyim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Aynı yere geliyor.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Hayır, hayır. İllegal tarafta derin cemaat diye bir
şey yok, illegal tarafta sadece Fetullah Gülen var. İkisi çok farklı şey Sayın Milletvekilim. Yani Fetullah
Gülen’e ayrım yok, o illegal yapıda.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Zaten Fehmi Koru’nun söylediği de aynı şey yani sonuçta bunun
görünen tarafının da görünmeyen tarafının da başında Fetullah Gülen var. Fehmi Koru’nun söylediği
de ondan farklı bir şey değil. Şimdi burada, yani siz bu çıkışla kimi aklamaya çalışıyorsunuz onu
anlayamadım ama bu legal olan ile legal olmayanı kim ayıklayacak? Burada çok ciddi bir sorun var.
İkincisi, siz dediniz biraz önce: “Fetullah Gülen Amerika’ya gittikten sonra da bu Türkiye’de
yönettiği esas kurumların imamlarıyla, illerin temsilcileriyle düzenli olarak yılda üç defa toplantı
yapıyordu. Bunların birçoğunu ben gördüm ama hepsini tanımıyorum.” Ama tanıdıklarınızla ilgili de
bir tane olsun isim vermediniz. Hiç olmazsa, tanıdığınız kimler ve bu insanların Türkiye’deki hangi
kurumla ilgili hangi görevleri var? Bunları söyleyin biz Komisyon olarak onlara 15 Temmuzda hangi
görevlerin verildiğini, kendilerini çağıralım, soralım. Tutukluysa gidelim cezaevinde dinleyelim. Bu
önemli bir konu.
Şimdi, siz tabii ki “Hep işin legal tarafında bulundum, ben millete hitap ettim, ben yazı yazdım,
ben televizyona çıktım…” Çıktınız. “1995’ten 2001’e kadar olan kısmı ayrı. 2001’den 2014’e kadar
ayrı, 2014’ün zaten Mayısından itibaren de ben buradan ipleri koparttım, ayrıldım.” diyorsunuz. Şimdi,
bu, özellikle 2001’e kadar düzenli olarak her hafta Fetullah Gülen’le görüştüğünüzü kendiniz beyan
ettiniz. Ayrıca, bütün yazılarınızın da, gazetenin basılmadan önce Fetullah Gülen tarafından kontrol
edildiğini de söylediniz ama diyorsunuz ki: “Ben şu yazıyı yazdım, o benim fikrimdi.” O sizin fikrinizdi
ama onaylandı. Onaylanmasaydı o gazeteden çıkardı. Dolayısıyla, sizin fikrinizi o gazetede ifade etme
imkânınız, sizin kendi söylediklerinizle çelişiyor. Burada bu konuya bir açıklık getirmeniz lazım.
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Bir başka konu da, siz 2001’den itibaren mobbinge uğradığınıza göre öbür taraftaki yanlışları
görmeye başladınız. Bu kadar yanlışı gördüğünüz hâlde siz yıllarca cemaatin reklamını yaparak,
televizyonlarda, gazetede, konferanslarda ki 600’den fazla konferansta konuşmacı olduğunuzu
söylüyorsunuz, bugün belki cezaevinde olan birçok insan sizin yüzünüzden cezaevinde, sizin
yüzünüzden cemaate sempati duydu. Bu konuda hiç sorumluluk duymuyor musunuz? Akşam yatınca
nasıl uyuyorsunuz?
Üçüncü sorum da: En azından görev yaptığınız Zaman gazetesiyle ilgili. Bu işin bir mali boyutu
var yani bugün çıksam “Ben gazete basacağım, şu kadar satacağım, bu kadar kâr edeceğim.” Bunu
yapmamız o kadar kolay bir şey değil. Zaman gazetesinin kuruluşundan itibaren içindesiniz. Bunun
finansmanı başlangıçta nasıl sağlandı? Sonraki yıllarda, tabii reklamdı, vesaireydi, iş adamlarından
dünya kadar haraç toplandı. Bu paralar Fetullah Gülen’e nasıl aktarıldı. Bu konuya da bir açıklık
getirirseniz örgütün finansmanı bakımından da bize bilgi vermiş olursunuz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey.
Sayın Gülerce…
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Yarı bilgilendirme yarı sorgulama oldu ama Sayın
Milletvekiline saygımdan dolayı hepsine cevap vereceğim.
Ben Zamanın kuruluşundan beri bulunmadım, Zaman gazetesi 1986’da bu cemaate geçmiş. Ben
Zaman gazetesinin 1989 sonunda, haftada bir yazarı oldum. Onu da kendileri teklif ettiler, Yeniden Millî
Mücadele’nin eski yazarı olduğumu öğrenince Yalova’da böyle bir arkadaş var diye. Benim Zaman
gazetesinde yaşıtlarımla ilk temas kurduğum yıl 1995’in başıdır yani 45 yaşında. Şimdi, mesela “Hiç
sorumluluk duymuyor musunuz?” sorusuna, aynı soruyu herkese sormak lazım. Rahmetli Alparslan
Türkeş, Fatih Üniversitesinin açılışına geldi ve Fetullah Gülen’le fotoğrafı çıktı. Rahmetli Özal,
Cumhurbaşkanı olarak devlet başkanlarına mektup yazdı. Rahmetli Demirel mektup yazdı. Meclis
başkanları, yargıçlar, yani Türkiye’de bu işi topluma mal ettirme konusunda, burada bazı arkadaşlar
var, onları sarfınazar ederim, onları…
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Tayyip Bey de yaptı bu destekleri herhâlde.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Herkes yaptı, bakın ne diyorum…
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Yok, söylemediniz de, onu niye ayırıyorsunuz?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Yok, ayırmıyorum, öyle bir şeyim yok, Tayyip
Bey de yaptı, kayıtlara geçsin. Yapmayan yok, ağlayan Meclis başkanları oldu. Bakın, biz vatandaş
gibi düşünelim, vatandaş büyüklere bakar. Cumhurbaşkanları destekliyor, başbakanlar destekliyor,
Meclis başkanları destekliyor. Abant toplantılarına katılanların buraya listesini getirseydim şaşırırdınız,
Türkiye’deki liberallerin yarısı vardı orada. AK PARTİ’yi kuran insanlar vardı Abant toplantılarında,
CHP’li arkadaşlar vardı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kim vardı?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Bakarım listelere. Ya ayıp bir şey değil ki Abant
toplantılarına katılmak iyi bir şeydi o zaman. Niye bunu küçümsüyorsunuz ki. Haydi geri alıyorum,
CHP’liler yoktu. Bakınız burada, senin sorumluluğun…
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hüseyin Bey, biz Silivri’de canımızı veriyorduk biliyor
musunuz? Silivri’de bize atılan gazlar, yapılan zulümler… Yani CHP’nin içinden 1-2 isim belki diyelim
vardır bilmem ama CHP’yi kurumsal olarak bu işe sokmak o Silivri’de çekilen acılara, benim çektiğim
acılara…
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Kurumsal olarak sokmadım ama Sayın
Milletvekilim, “Milletvekilleri vardı.” diyorum yani.
BAŞKAN – Cevapları alalım Sayın Gülerce.
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Yani burada bana “Ya hiç mi senin sorumluluğun
yoktu?” E Allah affetsin, ameller niyete göre kardeşim. (CHP sıralarından gülüşmeler)
BAŞKAN – Evet.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Şimdi buna da mı bir şey söylüyorsunuz ya? Ya,
hiç hata yapılmaz mı? Bakınız, bir şey söyleyeceğim ben size arkadaşlar.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – 2001’den 2014’e kadar geçen bir süre var yani.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Bu sorgulama şuna benziyor: Bir seri katil çıktı
üniversite mezunu, babası da rütbeli bir subay çıktı. Bir bayan öğretmeni öldürdü.
BAŞKAN – Özür dilerim Sayın Gülerce, kaldığınız yerden devam edin.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Ama şöyle: Seri katil ortaya çıkınca komşularına
dediler ki: “Hiç mi fark etmediniz?” Evet, fark edilmiyor. Özür dilerim, birbirini aldatan eşler oluyor.
Sevişerek evleniyorlar, flörtle evleniyorlar, on sene sonra biri yamuk yapıyor. Kabahati yamuk yapana
değil de ötekine mi çıkartacaksınız? “Anlamadın mı hiç?” İnsanoğlu gizliyor kendisini, anlaşılmıyor,
seri katil bile gizliyor.
Şimdi, bakın, arkadaşlar, burada konuşmadığımız bir konu var yalnız.
BAŞKAN – Mali konuyu sordu. Sayın Gülerce, dağılmasın diye…
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Mali konuda Fetullah Gülen’in taktiği şu oldu:
Küçük illerde, ilçelerde mütevellilere himmet toplantısı yaptırdılar, orada da hep senaryo oldu.
İstanbul’un belli başlı hatipleri var. Bunlar Türkiye’yi dolaşırlar, mütevelliliğe gelirler, ağlamaklı
bir konuşma yaparlar tam Hollywood artistleri gibi. Oradan birileri daha önceden senaryo gereği
tembihlenmiştir, rakamı yüksek tutar, “Benden 500 bin lira.” der. Birisi der ki: “Ya, bu adam 500
bin lira veriyorsa biz yani 50 bin lira veremeyiz.” Gaza getirirler fakat bu göstermeliktir. Tabana şu
kanaati verirler: “Bu okullar sizin himmetlerinizle yapılıyor.” Ama öyle değil, asıl, yukarılarda büyük
iş adamlarından gelen milyon dolarlar var. “Onları bilmiyor musun?” Ya, ben Yalova’da oturuyorum,
ne bileyim. Bir de o adam göstere göstere vermiyor ki. İşte, Bank Asya çıktı, bu paraları aklamak
için kullanılmış. 1.000 akademisyen üzerinden milyon dolarlar aktarılmış. Yani karşınızda tahmin
edemeyeceğiniz bir yapı var. Fetullah Gülen kendisini mehdi kabul ettiği için -benim şimdi gördüğüm
tablo, diğer arkadaşların anlattığından- mesela CIA mensupları buna yeşil kart için kefil mi olmuşlar,
etrafına diyor ki: “Ya, CIA beni kullandığını zannediyor. Biz CIA’dan istifade ediyoruz, bak, yeşil kart
aldık onlar sayesinde.” Çünkü mehdi bütün dünyayı yönetiyor. Kiminle çalışıyorsa aslında o onları
kullanıyor.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani bir nevi dünya lideri değil mi?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Ve buna kendisi inanıyor.
BAŞKAN – Mehmet Bey’in diğer sorusu, hızlı gidelim diye…
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ben Zaman gazetesi özelinde bu para aktarmalar nasıl yapılır,
bunu öğrenmek istiyorum.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Zaman gazetesi için toplantılarda her ile biçilen
bir rakam vardır. O toplantılara beni almıyorlar zaten, ben hep dışarıdan muamele gördüm. Şimdi
öğreniyorum, İsmail Büyükçelebi şunu demiş: “Hüseyin ağabeyiniz Genel Müdür ama bizim arkadaşımız
değil, ona göre davranın.” Ben bunu birkaç arkadaştan öğreniyorum. Orada bana gönlünü açan bir iki
arkadaş var. Her ile bir rakam tayin ediliyor. “Bu ay İstanbul şu rakamı, Ankara şu rakamı…” Bunu
bilhassa Samanyolu televizyonunun ilk yıllarında çok yaptılar. O rakamlar, 50 bin dolar falan il, 100
bin dolar falan il, büyüklüğüne göre İzmir 2 milyon dolar, bu paralar Samanyolu televizyonuna veya
Zaman gazetesine geliyordu. Mesela matbaa alındı benim dönemimde, 2 tane matbaa; biri İstanbul’a,
biri İzmir’e. Toplam 6 milyon dolar falandı, Almanya’dan alındı. Bu parayı bütün illere dağıttılar, öyle
topladılar. Kazanılacak bir para değil ki bu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bir de özellikle bu derini yöneten kişilerle ilgili “Gördüklerim,
tanıdıklarım var.” dediniz, onlardan hiç isim vermediniz. Özellikle o isimlerden birkaç tanesini,
bildiklerinizi burada öğrenmek istiyoruz.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Mesela Türkiye’deki dershanelerin imamı olarak,
temsilcisi olarak Ahmet Kırmiç diye daha önceden şeyden tanıdığım bir arkadaş vardı, onu tanıyorum.
Mesela Afrika imamı olarak Ahmet Kara gidiyor, onu tanıyorum. Şimdi, bakın, bu isimlerin içerisinde…
Bana en çok yapılan eleştiriye de böylelikle cevap vermiş olayım. “Ya, Hüseyin Gülerce bu kadar
içlerinde kalmış.” Hâlbuki 45 yaşında girdim, her gün de Yalova’dan gittim geldim. Altunizade’de
FEM’in üstünde 5’inci katta ben bir gece bile kalmadım. Fetullah Gülen Amerika’ya gittikten sonra
-Fetullah Gülen ile ben- onun yaptığı o toplantıların hiçbirinde bulunmadım. Allah aşkına ben dönen bir
dolabı nasıl bilecektim ya? Yalova’da yatıp kalkıyorum, bir gün onların yanında kalmıyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Siz Amerika’dakini söylediniz. Amerika’ya, Pensilvanya’ya
gittiğiniz toplantılarda bunlar da vardı.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet, işte, Türkiye’den olanlar var, onu söylüyorum.
Bu Türkiye’den tanıdıklarımın hepsi şu anda Amerika’da, Türkiye’de kalmış tek kişi yok.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Olabilir.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Listeyi bulun bana. Şu anda bir kırmızı liste
yayınlandı ya, o listedekileri tanıyorum. Abdullah Aymaz’ı tanıyorum mesela, Almanya’nın hadimi
olarak geldi oraya. Yani benim, toplumun, kamuoyunun şu anda bilmediği kimse yok. Kırmızı liste de
dün açıklandı, kim varsa onların hepsi gidiyordu o toplantılara ve onların hepsini ben tanıyorum.
BAŞKAN – Teşekkürler.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Mustafa Yeşil mesela bir tanesi, gene isim vereyim.
O da Amerika’da, kırmızı listede.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Görevi ne?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Mustafa Yeşil vakfın örtülü çalışmaları için
Pensilvanya’ya gidiyor.
BAŞKAN – Sizden sonraki de Başkanı değil mi Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Şimdi, şöyle: Vakıfta 2 yönetici var. Birisi vakıf
Mütevelli Heyeti Başkanı, ben onu on dört sene yaptım. Bu, vitrinlik bir iş. Yani mesela Kırgızistan
Başkanına bir hediye mi verilecek diyalog adına. Temsilde önde olduğu için Mütevelli Heyeti
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Başkanı gidiyor, ben gidiyorum. Ama asıl işi Fetullah Gülen vakıfta benimle götürmüyor, Yönetim
Kurulu Başkanıyla götürüyor. Onlar da sırasıyla Latif Erdoğan, Harun Tokak ve Mustafa Yeşil. Yani
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının yaptığı bütün faaliyetlerin Fetullah Gülen’le irtibatlısı bu 3 arkadaştır,
onlar görüşüyorlardı. “Sen gazetede Genel Müdürdün, seninle haftada bir görüşüyor.” Ne görüşüyor?
Genel konuları görüşüyor. “Peki, gazetenin işleyişini kiminle görüşüyor?” Benim yardımcım olan
arkadaşlarla görüşüyor.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ama bu yazılarınızın onaylanması… Yani şimdi siz “Benim
fikrim.” diyorsunuz ama “Baskıya girmeden önce Fetullah Hoca görüyor.” diyorsunuz. O zaman sizin
yazılarınız onay almış oradan yani.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Sadece benim yazılarım onay almıyor ki.
Mümtazer’inki alıyor, Ali Bulaç’ınki alıyor, Ahmet Turan Alkan’ın alıyor, herkesinki alıyor. Onlar
da mı Fetullah Gülen’in şeyiyle yazıyor? Ben her yazdığım konuyu hizmetle alakalı yazmıyorum
ki, gündemde ne varsa onu yazıyorum ama müsaade edin, o gazetenin Genel Müdürü, Genel
Yayın Yönetmeni de herhâlde bir perspektife sahip. Sözcü gazetesinde yazan birisi şimdi kalkıp da
Cumhuriyet Halk Partisini, MHP’yi yerden yere vuran bir yazı yazar mı? Herkes yazdığı gazetenin
perspektifini biliyor, bu da ayıp bir şey değil, yanlış bir şey değil. Yani yazılarımın onaylanmış olması
adamı olduğumu göstermez benim.
BAŞKAN – Sayın Gülerce, anlaşıldı konu.
Çok teşekkürler.
Sayın Selçuk Özdağ Bey, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Hüseyin Gülerce, hoş geldiniz. İnşallah, sizlerin ve daha
sonraki misafirlerimizin, davetlilerin vereceği bilgiler tarihe not düşecek ve bu notlarla da biz bir daha
darbe olmasın diye tedbirler alacağız.
Birincisi, 1960 ihtilalini yapan, ondan sonra “On dörtler”in içerisinde olan, Akhisar Sünnetçiler
köyünde yaşayan bir Alevi dedesinin oğlu olarak doğan Ahmet Er’in elinde büyüdüm. Ahmet Er Bey
daha sonra Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkan Yardımcılığını yaptı. 1980 darbesinde tutuklandı,
ardından da siyasi hayatı bıraktı. Bize hep şunu söylerdi: “Buna dikkat edin ve takip edin: Fetullah
Gülen Türk dünyasındaki veya Afrika’daki veya Türkiye’deki zeki çocukları yetiştiriyor dershaneler
vasıtasıyla ve okullar vasıtasıyla. Yüksek lisans yaptırıyor fakat dehaları Amerika’ya götürüyor. Geri
kalanlar, 97’likler, 95’likler Türkiye’de kalıyor. 99’luk, 100’lük çocukları Amerika’ya götürüyor ve
orada kalıyor. Amerika’nın kirli emellerine alet oluyor.” demişti. Acaba böyle bir şeye şahit oldunuz
mu? Bir istatistik yaptınız mı, hiç düşündünüz mü? Birinci sorum bu.
İkincisi, 1980’de darbeyi destekliyor. 1971 muhtırasından sonra Vehbi Koç’un evinde dönemin
MİT Müsteşarıyla, Fuat Doğu Paşa’yla, Yaşar Tunagür’le beraber sohbetlere katılıyor. Daha sonra
geçmişte Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Sekreterliğini ve uzun süre milletvekilliğini yapan Kasım
Gülek’le dostluklar yapıyor, arkadaşlıklar yapıyor kendisi. Hatta Kasım Gülek vasiyetinde “Cenazemi
Fetullah Gülen kıldırsın.” diyor ve Fetullah Gülen kıldırıyor. 28 Şubat döneminde “Yapamadınız,
gidin.” diyerek Erbakan’a aynı şekilde kafa tutuyor. Daha sonra kendisi 17-25 Aralık operasyonunda
darbeye teşebbüs ediyor. Siz bunları görmediniz mi, göremediniz mi? Yani bu şahıs hep böyle darbelerin
içerisinde yer almış, darbeleri desteklemiş 1971’de, 1980’de, 28 Şubat postmodern darbesinde, hatta
o kadar ki -bu askerleri de sorgulamak gerekiyor- bir hanımefendi başörtülü Meclise girdi diye Ecevit
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kalkıyor, bir şeyler söylüyor ve siz diyorsunuz ki: “Sayın Ecevit bir darbeyi önledi.” Bir başörtüsünden
korkarak darbe mi yapılır? Hiç mi akıllanmıyor bunlar? Onu da ayrıca düşünmemiz gerek. Siz bunlara
bakarak düşünmediniz mi?
Bir de Sayın Ecevit’e şefaat ederim.” diyor, “Özal’a şefaat ederim.” demiyor. Özal çok ciddi şekilde
bu yapıya destek verdi, biliyorsunuz. Çünkü genellikle bu cemaatler, dinî cemaatler sağ iktidarları
desteklediler Menderes’ten başlayarak, Demirel’le devam ederek, Özal’la devam ederek veya daha
sonra Çiller’le devam ederek. Fakat nedense Recep Tayyip Erdoğan’a şefaat etmiyor da –kendisiyle
yine aynı şekilde teşrikimesaisi var ama daha sonra da kavgası var- niçin “Ecevit’e şefaat ederim.” dedi,
bu konuda bir bilginiz var mı?
Bir de siz “Bu cemaatten 7 Şubat 2012’de bir öz eleştiri yaparak yavaş yavaş kopmaya başladım,
2014’te ayrıldım.” diyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu Aralık 2013 yılında Fetullah Gülen tarafından
görevlendirilen bir temsilciler ekibiyle Washington’da görüşme yapıyor. Henüz siz de ayrılmamıştınız
bu yapı içerisinden. Daha sonra Temsilciler Meclisinde Yahudi örgütünün temsilcileriyle görüşüyor.
Ardından Brookings Enstitüsüne geçiyor, orada bir konuşma yapıyor. Brookings Enstitüsü de
FETÖ’nün desteklemiş olduğu bir enstitü biliyorsunuz. Buradaki görüşmelerin içeriğine vakıf mısınız?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bunlar doğru değil. O toplantılarda ben vardım. Biraz sonra isterseniz
bütününü açıklarım.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Faruk Loğoğlu şöyle söylüyor: “Bunun doğru bir tavır, kucaklayıcı,
birleştirici bir tavır olduğunu kabullenmemiz lazım. Yani bir kısım vatandaşları ‘Sen kötü düşünüyorsun.’
diye dışlayarak gittiğiniz takdirde bu olmaz. Kahvaltı ilkesel bir duruştur.”
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – 2010’da mezardakileri dahi…
BAŞKAN – Aytun Bey, müsaade edin.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Eğer yanlışsa burada Sayın Kılıçdaroğlu’nu bir açıklamaya davet
ediyorum. “Hayır, böyle bir toplantıya katılmadım. Fetullah Gülen’in ekibiyle böyle bir toplantıya
katılmadım.” Veya siz bu toplantıyı biliyor musunuz? İçeriği var mı? Veya böyle bir toplantı oldu mu?
Sorum bu.
Bir diğer husus da siz bir “tweet” atıyorsunuz. Hakan Şükür 17 Aralıkta istifa ediyor partiden ve
orada “tweet”inizde diyorsunuz ki: “Hakan Şükür’ün istifası 2013’ün en önemli siyasi olayıdır. AK
PARTİ bu istifayı en samimi uyarı olarak anlamalıdır, belki de son uyarı.” Ne demek istediniz?
Bir de bir şey söyledim, arkadaşlar kızdılar ama burada vatandaşlar veya bir cemaat herhangi bir
partiyi destekleyebilir. Burada partinin bir şeyi yoktur yani “Niye beni desteklediniz?” veya “Niye beni
desteklemiyorsunuz?” diyemezler. 30 Mart seçimlerinde, 7 Haziranda, 1 Kasımda “Cumhuriyet Halk
Partisinin güçlü olduğu yerde CHP’yi, HDP’nin güçlü olduğu yerde HDP’yi destekleriz.” diye bir
mesaj verdiğini söylediniz. Cumhuriyet Halk Partisinin politikalarını desteklediği için mi CHP’yi veya
HDP’yi destekledi yoksa Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve AK PARTİ düşmanlığından mütevellit
mi böyle bir karar aldı? Bunu öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim, sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Gülerce.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Şeyden başlayayım isterseniz: Bunu bana maalesef
A Haber’de komplo gibi bir programda hem de benim sevdiğim, arkadaşım bildiğim insanlar da
sordular, bu Hakan Şükür “tweet”ini.
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Şimdi, herkes konumuna göre davrandı. 17 Aralıkta –daha 25 Aralık olmamış- bir yolsuzluk şeyi
söyleniyor. Hakan Şükür millî futbolcu, AK PARTİ’ye bana göre bir güç veriyor. Bu kişinin ayrılması
AK PARTİ’de bir çözülme meydana getirebilir. Bu önlenseydi, bunu bir ikaz kabul etse AK PARTİ
diye… Ama benim konumum hep şu oldu: Ben hem yıllardan beri o “cemaat” denilen, “Hizmet
hareketi içinde.” denilen hareketin içindeyim. İşte, gazetede idarecilik yapmışım ama hep AK PARTİ’yi
Zaman gazetesi içinde desteklemişim. AK PARTİ içerisinde hep irtibatlı olduğum bilinen, medyada da
dile getirilen Cemil Çiçek Bey, Melih Gökçek Beyler benim arkadaşım. Yani bir taraftan AK PARTİ
içerisinde önemli mevkilerdeki insanlarla kırk beş yıllık arkadaşım, bir yandan da cemaatin böyle
önde gelen, gözüken bir adamıyım. Bana gelen baskılar başka cemaatlerden de… “Hüseyin Bey, siz
konumunuz itibarıyla arabulucu olmalısınız. Siz bir tarafa ağırlık vermeyin.” Hatta benim çok saygı
duyduğum bir arkadaş “Sen terazinin bir kefesinde durma. Sen terazinin dilinin üstünde dur. Bir taraf
düşüyorsa öbür tarafı kaldırmaya çalış.” dedi. Şimdi, bu psikolojiyle yazılmış ama bunu iyi niyetle
yorumlayın. Bakın, eğer eleştiriye girersek… Eleştirmek de istemiyorum, ben de şunu söylerim o zaman:
Ya, 17 Aralığı yapmış, artık ne olduğu ortaya çıkmış birisine bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile Başbakanı
niye bir gazeteciyi elçi olarak gönderiyor? Bu bana sorulacak sorudan daha ağır bir sorudur. Buralara
girmeyelim diyorum. Bakınız, eğer iyi niyetliysek, bizim iyi niyetimizden şüphe etmemeniz lazım; ya
insanlık. En sonunu söyleyeyim: Hata ettim, keşke Hakan Şükür’le ilgili o “tweet”i atmasaydım. Ama
ben Tayyip Bey’de de Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’de de hata görmüyorum çünkü son kerteye
kadar, “Türkiye zarar görmesin, bu iş sulh yoluyla çözülebiliyorsa, bunun anahtarı da Pensilvanya’daki
adamdaysa bu yolu deneyelim.” diyorlar. İyi niyet budur.
Şimdi, gelelim Ahmet Er meselesine. Ahmet Er ağabey benim hacı arkadaşım, benim çok sevdiğim
bir insan. Ben onu gidip ziyaret de ediyorum Sünnetçiler köyünde, ailesiyle de tanışıyoruz. Tespiti çok
doğru. Bakın, Azerbaycan’ı örnek verdim. Azerbaycan’ın en zeki çocuğunu katır sırtında tespit ettiler.
Üniversiteyi bitirdikten sonra da doktoraya Amerika’ya gönderdiler. Dönüşte de Azerbaycan’ın çok
önemli bürokratik mevkilerinden birine getirdiler. Bunu bütün dünyada yapıyorlar. Türkiye’de… Size
mübalağalı gelebilir ama bana yedi sekiz sene önce Pensilvanya’da birisinin söylediği “Ağabey, şu
anda burada, Amerika’da akademik çalışma yapan 2 bin kadar arkadaşımız var.” Bunlar, Türkiye’yi
ileride yönetecek kadroları Amerika’da ve Avrupa’da yetiştiriyorlar, yetiştirdiler. Sorulardan bir tanesi
de odur, bunlar ne olacak mesela?
Bir şey daha söyleyeyim: Fetullah Gülen sadece darbe için hazırlık yapmadı. Türkiye’yi yönetme
diye bir iddiası da yok. Dün soruldu: “Türkiye’yi neden yönetmek istiyor?” Fetullah Gülen Türkiye’yi
yönetmek istemiyor, Fetullah Gülen, Türkiye üzerinden, mehdiliğine inandığı için, dünyaya nizamat
vermeye çalışıyor. Türkiye ona hafif kalır, bir yerden bir yere inmek gibi kalır. Etrafına bunu inandırmış.
Bakın, ben, geçen, Beyaz TV’de bir şey söyledim, beni Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı arkadaş
aradı, “Aman Hüseyin Bey, çok güzel bir şey tespit etmişsiniz.” dedi. Türkiye’deki bundan önceki
Odalar Birliği seçimlerinin hepsine Türkiye çapında Fetullah Gülen müdahil oldu. Çoğuna başkan
seçtirdi, başkan seçtiremediği yerde başkan yardımcısı seçtirdi ve yönetim kurulu üyeliklerine onları
dâhil etti.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Genel Kuruluna müdahil oldu mu Odalar ve Borsalar Birliğinin?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Onu bilmiyorum. Yalova’da gördüğüm hadiseden,
Bursa’da öğrendiğimden hareketle söylüyorum. Yalova’yı görünce, benim tanıdığım adamlar bir başkan
üzerine, bir ekip üzerine çalışıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Hani biz partilerüstüydük, siyasetüstüydük?
Ya, bizim, orada himmet istediğiniz, ayağına gittiğiniz insanlar var, siz şimdi bunları… Bir tanesi
geldi, “Hocam, ben bunlara himmet veriyordum. Şimdi benim karşımdaki listeyi destekliyor. Neyin
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nesi?” dedi. Gemileri yaktılar. Yani, Türkiye’ye, adım adım, HSYK seçiminden sonra, 2010’da hâkim
olduklarına inandılar. Her sahada böyle, sadece bürokrasiyi kastetmiyorum, mühendis odaları, işçi
birlikleri…
Cevaplamadığım Ecevit meselesi var. Fetullah Gülen, kendisine hep konjonktürel bakar, kendisine
yardım edeni baş tacı eder, kendisine engel gördüğüne de her türlü hakareti yapar. İki gündür Ahmet
Taşgetiren yazıyor, Ahmet Taşgetiren’e, “koca göbekli adam” diye -ki Ahmet Taşgetiren’i öve öve
bitiremeyen birisidir ama- Ahmet Taşgetiren şimdi tavır koydu diye en büyük hakaretleri yapıyor.
Bana neler demedi. Şimdi, Ecevit, o dönemde -anlatılanlar ne kadar doğru, bilmiyorum- bu, 28 Şubat
döneminde, Millî Güvenlik Kurulunda dosya olarak Gülen Cemaati gelince -bize anlatılanı söylüyorumEcevit’in önüne bu dosya konduğunda Ecevit eliyle dosyayı itmiş, “Bunun içindekilere inanmıyorum.”
demiş, bunu anlattılar. Bundan sonra baş tacıdır Ecevit onun için.
Tayyip Erdoğan’a gelince, bakınız, Tayyip Bey’e düşmanlığı İstanbul Belediye Başkanı
seçildiğinden beridir çünkü İstanbul Belediye seçimlerinde Tayyip Bey’in seçildiği sene cemaat
Tayyip Bey’i desteklemedi, istemedi. Çünkü Fetullah Gülen şunu gördü: Kendisinin Türkiye’yle ilgili
hesaplarını bozacak tek kişi Recep Tayyip Erdoğan. Kuvvetlendikçe tavır koydu, kuvvetlendikçe
tavır koydu. Mesela, Tayyip Bey’e 7 Şubat 2012 MİT kriziyle savaş ilan etmesinin sebebi, onun
cumhurbaşkanlığına aday olmasını önlemek içindir. Her şey bunun içindi, 17-25 Aralık bunun içindi,
yerel seçimler bunun içindi. Önleyemeyince, en sonunda da bu geçtiğimiz Ağustosta kendi adamlarının
tasfiye edileceğini anladığı için darbeyi öne aldı. Derdi Tayyip Bey’di. İran ajanıyla suçladı, etrafını
İran ajanlarının sardığını söyledi, cemaati buna hazırladı.
Evet, Sayın Kılıçdaroğlu’yla ilgili meselede tabii ki benim hiçbir bilgim yok, sadece gazete
haberlerinden, fotoğraflardan böyle bir görüşme olduğunu öğrendim ki aramızda şahidi var.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben anlatayım isterseniz.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – O konuda bir bilgi sahibi olmam mümkün değil
çünkü ben zaten 2012’den sonra hiç gitmedim Amerika’ya.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Selçuk Bey, izin verirseniz ben açıklayayım.
(Oturum Başkanlığına Başkan Vekili Selçuk Özdağ geçti)
BAŞKAN – Tabii, estağfurullah, buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, arkadaşlar, o gezide -bir heyet olarak gittik- Sayın Sezgin
Tanrıkulu da vardı, rahmetli Kamer Genç de vardı, Faruk Loğoğlu, Osman Korutürk… Birçok siyasinin
yaptığı gibi, Türkiye adına pozitif bir lobi faaliyeti yapmak amacıyla ve kendi siyasetimizi uluslararası
boyuta, Avrupa Birliğinde olduğu gibi, anlatmak niyetiyle çeşitli gruplarla görüşme yapıldı.
Sözünü ettiğiniz, bir sivil toplum örgütü adı verilen bir grupla da görüşme yapıldı. Yalnız, şöyle
söyleyeyim, o sabah aynı zamanda Dünya Bankasıyla randevum olduğu için ben o görüşmede yoktum.
Fakat daha sonra diğer arkadaşlardan öğrendim ki Sayın Genel Başkan o görüşmede, o kahvaltıda,
kamuya açık, herkese açık, basına açık o kahvaltıda Türkiye’deki laik rejimin neden olması gerektiğini,
işleyişini ve bu laik rejim olmazsa demokrasi olmayacağını anlatan bir konuşma yapmış. Ben o
esnada bu sivil toplum örgütünde yoktum. Ama değerli dostum, bu sivil toplum örgütüne Sayın Melih
Gökçek’in brifing verdiğini biliyor musunuz? Öyle gidip fikir değil, brifing faaliyetlerini anlatan,
onların faaliyetlerini dinleyen, fotoğraflarıyla bütün Google’a yazın Melih Gökçek’le o şeyin adını,
hepsi çıksın.
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Şimdi, burada, böyle, gizem yaratıp bu Komisyonu amacından uzaklaştırmamamız lazım. Bakın,
Sayın Selçuk Bey, Muhsin Başkan’ın öldürülmesinden söz ediyoruz. Ruhunu muazzep edersiniz, ruhu
muazzep olur, üzülür. Hüseyin Bey buraya geldi, önemli şeyler anlatıyor. Biz ondan, ne kadar, bu
olayın aydınlatılmasıyla ilgili, bu darbenin perde arkasının aydınlatılmasıyla ilgili bilgi alırsak o zaman
amacımıza ulaşmış oluruz.
Ve hep söylüyoruz, bu işin darbecileri var, siyasi ayakları var, bir de Hüseyin Bey’in anlattığı,
bütün bu işi organize eden, bunun arkasındaki büyük örgüt var. Bunları konuşmak yerine, işte, bu suçu
paylaştırmak adına, yani, efendim, “Demirel de yutmuştu bu numarayı, Ecevit de, herkes yuttu, o hâlde
Tayyip Bey’in yutması da normaldir.” demeye getirmek adına, bu işi karartmayalım. Ne Demirel yuttu
bu işi ne başka bir şey. Devletin bütün belgelerinde, bakınız, ben bunu daha önce de söyledim, Gülen’in
kaçması kaç tarihindedir?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – 14 Mart 1999.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kim iktidardaydı, kim Başbakandı? Bülent Ecevit Başbakandı.
Kaç yılında mahkûm oldu? 2000 yılında, değil mi? Kim Başbakandı? Bülent Bey Başbakandı. Ne
zaman beraat ettirildi Yargıtaydan, kaç yılıydı?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – 2008…
BAŞKAN – 2007…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kim Başbakandı ve hangi özel kanunla beraat ettirildi?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Hangi partinin hakkında kapatma davası açılmıştı?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, o partinin hakkında… Birçok partinin hakkında kapatma davası
açıldı.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – 2008, tarih…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, konuyu buradan oraya götürmeyelim.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Aytun Bey, 2009’da yazdığım bir yazıdan dolayı bu Komisyonu
itibarsızlaştırmakla suçladınız. 17 Aralıktan iki hafta önce bunlarla toplantı yapıyorsunuz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kim?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Siz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ne zaman?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – 3 Aralık 2013’te.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Nerede?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – O konuşuluyor şu anda.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ne toplantısı o, işte onu anlatıyorum, dinlerseniz anlayacaksınız.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Burada şunu demek istiyorum: Burada bir nakisa aradığımdan
değil, 2009’da yazı yazdı diye arkadaşınızı suçlamak ne kadar yanlışmış yani onu görün diye
söylüyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hüseyin Bey, bakın, yazının, övmenin sınırları vardır. Benim eleştirdiğim
oydu.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Sana ne ya! Ben gazeteciyim, sana mı soracağım kimi ne kadar
öveceğimi? O gün öyle inanıyordum, yazdım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani, herkes kendini aklama komisyonu hâline getiriyor burayı.
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Arkadaşlar, ben ne diyorsam arkasındayım, o kadar, söylediklerimin arkasındayım.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – 3 Aralık 2013, 17 Aralıktan iki hafta önce.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İşte, burada, bu tartışmayı şimdi durduk yere açıyorsunuz, ben haklı
çıkıyorum siz tartışmayı açınca.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – İşte, bu işlere girmeyeceksiniz böyle, suçlamayacaksınız, onu
söylemeye çalışıyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben diyorum ki, mesela Sayın Başkanın -burada kendisi yok- başkan
olmaması lazımdı, bazı insanların, bu işlere bulaşan insanların uzak durması lazımdı.
BAŞKAN – Aytun Bey, özür dilerim. Açıklamanız için teşekkür ediyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ama ben bir tek şey söylüyorum: Sayın Genel Başkanı siz suçlayarak,
oraya giderken suçlarken… Ben, bunun Türkiye kamuoyu önünde olduğunu, orada konuşulanları
söylüyorum. Ben orada yoktum, ancak orada konuşulanları biliyorum, orada zaten ne olduğunun
bu konuda açıklaması var, gidenler belli. Ve eğer bu bir suçsa diyorum ki: Sizin Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanınız fotoğraflarıyla, bilmem neyiyle basın şeyi yapmış.
BAŞKAN – Bakınız, ben, burada, Sayın Gökçek’le ilgili bir şey söylemiyorum. Özür dilerim…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İkincisi: Bakınız, bu iş kapanırsa, tekrar ediyorum, Muhsin Başkan’ın
ruhu muazzep olur, üzülür. Ya, arkadaşlar, bakın Ravza Hanım ne güzel, pozitif sorular sordu Adalet ve
Kalkınma Partisi Milletvekili olarak. Biz, burada bir şey aydınlansın istiyoruz, ne birbirimizi kötülemek
ne birbirimizi aşağılamak ne aklamak ne karalamak istiyoruz.
BAŞKAN – Bakın, çok güzel bir şey söyledi Hüseyin Gülerce Bey, dedi ki…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, Sayın Gülerce, ben size bir şey soracağım: Avukat Mehmet
Rasim Kuseyri ismini duydunuz mu hiç?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Yani, öyle bir ismi duydum ama kimdir, nerede
duydum, hatırlamıyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu şahıs tutuklu. Komisyon Başkanlığından bu şahsın dinlenmesini
talep ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi adına.
BAŞKAN – Tamam, talebinizi alıyoruz Aytun Bey.
Şunu söyleyeceğim: Ben burada bir tespit yapmak için sordum, yoksa bir suçu paylaşmak adına
sormadım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani 2004 kararlarını yok sayacaksınız…
BAŞKAN – Kendisi de oldukça güzel izah etti, dedi ki…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – …Millî Güvenlik kararlarını yok farz edeceksiniz…
BAŞKAN – Millî Güvenlik kararları 1999’da da var, 2000’de de var, 2001’de de var. Sayın
Gülerce’nin söylemiş olduğu gibi…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bunları yok farz edip, efendim, Kemal Bey hangi sivil toplum örgütüyle
görüşmüş diye polemik yaratıyorsunuz.
BAŞKAN – Aytun Bey… Yok etmiyorum, hayır, asla. Öyle bir şey söylemiyorum.
Bakın, diyorum ki burada, bu yapı herkesi kullanmaya veya herkesten istifade etmeye çalışmış.
Buna bir tespitte bulunuyoruz. Burada her şeyi konuşacağız. Burada, ben, Sayın Kılıçdaroğlu’nu
suçlamak adına söylemiyorum. Diyorum ki: “17-25 Aralık olmadan önce, bir hafta önce böyle bir
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görüşme oldu mu?” diye soruyorum, “Bilginiz var mı?” diyorum, beyefendi de “Bilgim yoktur.”
dedi. Sayın Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaparsa “Gittiğimiz yapının Fetullah Gülen’e ait olduğunu
bilmiyordum.” Veya “Biliyordum ama o günkü konjonktürde konuştum.” derse kamuoyu da bilgilenmiş
olur.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bunu açıkladık, partinin genel başkan yardımcısı açıkladı.
BAŞKAN – Abant’a katılan…
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Özür dilerim, bir şey söyleyebilir miyim…
BAŞKAN – Ben size yardımcı olmak için söyleyeyim Sayın Gülerce.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Buyurun.
BAŞKAN – Abant’a katılan CHP parti meclisi üyeleri İştar Gözaydın, Binnaz Toprak, Genel
Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak ve parti meclisi üyesi Muhammed Çakmak. Katılınabilir.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – AKP’den katılanları da sayın.
BAŞKAN – Hayır, AK PARTİ katıldı zaten efendim. Siz diyorsunuz ki: “Partimizi ilzam etmeyin
2 tane isimle, 3 tane isimle. Bu sıfatlar sıradan sıfatlar değil. Katılmış olmak da suç değil. O günkü
ortamda AK PARTİ de katılır, HDP milletvekilleri de katılmış ve burada CHP de katılır.”
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Buna katılıyorum.
BAŞKAN – Burada, görememiş olabiliriz. Gördüğümüz nokta bellidir, hepimizin gördüğü nokta
bellidir. Burası, 7 Şubat 2013 MİT Başkanına yapılan operasyondur ve darbe girişimlerini başlatmaktır
veya en azından devleti ele geçirme çalışmasıdır. Şimdi bir darbe oldu, bu darbenin öncesini
araştırıyoruz, sonrasında da bir daha darbe olmasın diyerek çalışmalar yapıyoruz.
Buyurun Sayın Gülerce.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, Selçuk Bey, bir şey söyleyeceğim izin verirseniz.
BAŞKAN – Estağfurullah, buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Konuyu siz açtınız. Şimdi, benim maksadım bir polemik yaratmak değil.
Ben, o tür toplantılara katılanları, katılmayanları hiç önemsemiyorum, bu işte de bir önemi olduğunu
düşünmüyorum. Sadece, dönemin güce karşı eğilimidir o, bir yere güç odağı yaratırsanız herkes o güce
doğru gitmeye başlar. Onu güç odağı yaratmayacaktınız.
Şimdi, sizin bir görüşünüzü almak istiyorum. 17-25 Aralık sadece bir darbe girişiminden ibaret
midir; yolsuzluk hadiseleri var mıdır, yok mudur? Tek sorum bu.
Teşekkür ederim.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Yargı bir karar vermediği için dikkatli konuşmam
lazım ama genelde şunu söyleyebilirim.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Hüseyin Bey, takipsizlik verdi yargı.
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Yani, yargının FETÖ’cü hâkimler, savcılar olduğu anlaşıldı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Evet, onlar tutuklu şimdi, takipsizlik verenler.
BAŞKAN – Fetullahcılarsa o zaman bize ceza vermeleri lazımdı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yok, o zaman iş birliği hâlindeydiler.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Soru bana sorulduğu için…
BAŞKAN – Değildi, 17-25’i yapmışlar adamlar, 17-25’i yapmışlar, bizimle savaş ilan etmişler, 7
Şubat olmuş.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – O zaman, benim bu Komisyondan bir istirhamım daha var. Şimdi, siz
bu işi zorluyorsunuz. O dinleme kasetleri, uluslararası bağımsız kuruluşlara ve Türkiye’de TÜBİTAK’a
verilip sahte mi, değil mi diye Türkiye’nin önüne açıklansın.
BAŞKAN – Evet, Sayın Gülerce, soru sırası Emine Nur Günay hanımefendide, Eskişehir
Milletvekili.
Buyurun Sayın Günay.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Hoş geldiniz.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Hoş bulduk.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Sadece, bundan sonraki sorulara baz olması anlamında sizden
bir şey rica edeceğim: Hangi yıllar arasında bu yapı içindeydiniz, onu bir, yıl olarak öğrenmemiz
mümkün mü?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Ben mücadele birliğinden 1977 yılında Bayrak
gazetesi başyazarıyken ayrıldım eylülde, ekim ayında Yalova Lisesinde fizik öğretmenliğine başladım.
12 Eylül öncesiydi, ortam hem öğretmenler hem öğrenciler arasında gergindi. Yeniden bir sağsol kutuplaşmasının içine düştüm. Sağcı öğretmenler birbirini tanımaya, buluşmaya, evde bir araya
gelmeye başladılar. Sonradan, bir sene sonra öğrendim ki bunların iki tanesi Fetullah Gülen’i beş on
seneden beri, öğrenciliklerinden beri tanıyormuşlar. 1979 yılından itibaren ismini bana telaffuz etmeye
başladılar. 1980 yılı haziranında Fetullah Gülen İzmir’den İstanbul’a geçerken Akyaka Vakfının
Yalova’da, Hayriye Hanım Camisi’nin altında bir yeri vardı, oraya geldi. Bana “Çok önemli birisi
geliyor, gel.” dediler, ismini söylemediler. O da hiç konuşmadı, gitti. Arkasından dediler ki: “İşte bu
sana anlattığımız Fetullah Gülen.” Hiç konuşmadan, tanışmadan 1980 yılında Fetullah Gülen’i gördüm.
İlk görüşmem böyle. 1989 yılında da Zaman gazetesinde yazmaya başladım, 1989 ekiminde.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Teşekkür ederim.
Peki, ben şunu öğrenmek istiyorum: Bu yapının çok önem verdiği sektörler var, eğitim sektörü
de onlardan bir tanesi. Bursa Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı görevindenken veya Anavatan Partisi
milletvekili adayıyken bu yapı size bazı görevler verdi mi, yani “Şunu yapın, bunu yapın” gibi, kendi
adına?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet, benim 1983 yılında Anavatan Partisi
milletvekili adayı olmam -“Cemil Ağabey” diyeyim- Anavatan Partisinin kurucuları arasındaydı
Cemil Çiçek Bey, onun haberi üzerine oldu. Halil Şıvgın Bey de bizim eski arkadaşımızdı. Israr etti.
Ben Çankırı’dan evliydim. İstanbul’a bağlı Yalova. “Oradan listeye konman zor, gel seni Çankırı’dan
milletvekili yapalım, 3 milletvekilliği var.” dedi. Yalova sevgisinden dolayı Çankırı’yı kabul etmediğim
için milletvekili olamadım, 5’nci sıraya kondum İstanbul’da. O sırada hiçbir görüşmemiz olmadı. 1985
yılında Bursa Millî Eğitim Müdür Yardımcısı olunca bu arkadaşların şimdi Amerika’da olan ve o
zamanlar Bursa’nın imamı olan Profesör İsa Saraç… O zaman profesör değildi, Bursa’nın imamıymış.
Yalova’daki arkadaşlar dediler ki -biz de artık Fetullah Gülen’den konuşuyoruz ediyoruz- “Burada
böyle bir arkadaş var, seninle tanışmak istiyor.” Tanıştı ama yaşıtım olduğu için ve benim milletvekili
adaylığımdan gelen bir statüm olduğu için zaten bana böyle bir görev falan söylemeleri mümkün değil.
Ancak çok ilginç bir şey oldu, siyasete karşı olduğu söylendi Fetullah Gülen’in, aradan bir iki sene
geçtikten sonra bu İsa Bey bana “Ya biliyor musun, senin siyaseti bırakmana -Ben tekrar dershanecilik
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yaptım, 2 kardeş Yalova’da dershane açtık 1986’da- Fetullah -o zaman ‘hoca efendi’ diyor- çok üzüldü.”
dedi. Mesela bunu bile bana iletememiş, yani “Devam etseydi.” gibi, öyle bir hukuk yok bizim Fetullah
Gülen’le aramızda.
Ama ben ona bir anlam veremedim çünkü şöyle bir şey oldu: Bir gün Altunizade’de -hangi seçimler
öncesindeydi bilmiyorum, 2011’den önceki seçim 2007 miydi- orada otururken sofrada Alaattin
Kaya da vardı. Adayların belirlenme süreciydi. Benim biliyor tabii Anavatan’la ilgili o ilişkilerimi,
AK PARTİ’ye yakınlığımı. “Hüseyin Bey, size adaylık teklif ediliyor mu?” dedi. Tabii, şimdi yalan
söylemek doğru değil, Yalova’da gelenler oldu, Ankara’dan söyleyenler oldu. “Ediliyor.” dedim. “Ne
cevap verdiniz?” dedi. “Siyaseti düşünmediğimi söyledim.” dedim. “İyi demişsiniz, bir daha gelirlerse
‘Ben olacağımı oldum.’ dersiniz.” dedi. Bu konuşmanın arkasından Alaattin Kaya enteresan bir şey
söyledi: “Ben hoca efendinin birisinin önünü kestiğine ilk defa şahit oluyorum.” Bana bu şekilde
davranıyor, imkân olabilirdi.
Fakat geçen Adalet Bakanımız açıkladı, biliyorsunuz, AK PARTİ’ye 2011 seçimlerinde 50 kişilik
bir liste getiriyorlar. Yani ilginç tavırları var. Adamına göre muamele ediyor diyorum ya. Beni mesela
istemedi. Belki şöyle düşünseydi: Arkadaşları var AK PARTİ içerisinde. İyi niyetli olsaydı. Aramızda
ihtilaflar çıkıyor, böyle, her iki tarafın da kabul edebileceği bir arkadaş olsaydı yani şeffaf olunsaydı
Avrupa’daki gibi… Avrupa’da bir cemaatin üyesi hatta tarikatın üyesi açık açık siyaset yapıyor, bakan
da oluyor. Ya, ben şunu gördüm: Fetullah Gülen’de iyi niyet yok, sur yolu yok. Hep bir hesap, plan,
senaryo ve bunların hepsi kendi mehdiliğiyle ilgili.
BAŞKAN – Bunları söylemiştiniz Sayın Gülerce.
Başka sorunuz var mı Sayın Gülay.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Evet, bu ilk sorumdu.
2 sorum var, üst üste sorayım:
1995’te Zaman gazetesi Genel Müdürü olarak –bu basına da yansıyan bir şey- “Dualarını almak
için gittiğimde gürültü üzerine Gülen’in Cevdet Türkyolu’nu dövdüğünü gördüm.” dediniz. Yani ben
onu okuduğum zamandan beri ilginç geliyor. Neden bu olay üzerine ayrılmadınız? Yani sizde hiç
mi soru işareti belirmedi? Yani ben normalde kariyer sahibi bir insan olarak gitsem, kimi görsem o
pozisyonda, bir daha benim için o kişi silinmiştir. Bu belki tamamen benim düşüncem ama bu konuda
bir açıklık getirir misiniz?
Diğer sorum da… “FETÖ’nün çökmesi için 3 ayağın çökmesi gerekir.” diyorsunuz. Bu ayaklar
şu anda ne durumda? Birinci ayak taban desteği, zaten burada hafif bir sarsılma oldu diyorsunuz.
“Soruların çalınması ve diğer yaptıkları ortaya çıkınca kul hakkı nedeniyle tabanda bir rahatsızlık
oldu.” diye yorumlamıştınız.
İkincisi: “Siyasi desteğin çökmesi gerekir.” diyorsunuz. Burada da anladığım kadarıyla “siyasi
destek” derken zaten kırk yıllık oluşum içinde bütün iktidarlar ve partiler varsa bir iletişim olmuş veya
sorumlu, adını ne koyarsak. “Sayın Baykal ve MHP kasetlerinin FETÖ tarafından organize edildiğinin
ortaya çıkması.” diyorsunuz. Aynı zamanda “Sayın Kılıçdaroğlu’nu da kullanıyorlar 15 Temmuz
sonrası.” diyorsunuz. Buna da bir açıklık getirir misiniz?
Üçüncü ayak da uluslararası destek, bu hâlâ mevcut diyorsunuz. Bunu da biraz açarsanız
Komisyonumuz bilgilenmiş olur.
Çok teşekkür ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – İnanıyor musunuz yani buna, inanıyor musunuz?
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EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – İşte onu netleştirelim, basına yansıyan…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir liderle ilgili olarak bu şekilde konuşmak…
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ben basına düşen şekliyle söylüyorum da netleşmesini
istiyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir siyasi partinin genel başkanına…
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Bakın, ben söylemiyorum. Gazeteden size gösterebilirim,
İnternet’ten. Buradan da açıklanması, yorumlanması için söylüyorum.
BAŞKAN – “Sayın Gülerce böyle yazmış.” diyor, değil mi Sayın Günay?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Gülerce böyle bir şey söylemedi efendim.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Peki, ben size basın ve İnternet’ten olanı göndereyim. Ben
de netleşmesini istiyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bizler milletvekiliyiz İnternet’te yazan her şeye
inanacak mıyız?
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Çok güzel bir yaklaşım, bunu bütün oturum sırasında devam
ettirelim, aynen, İnternet’e düşen her şeyi, dezenformasyonu burada gelip kullanmayalım.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Nerede bir partinin…
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ama ben en azından dürüst olarak diyorum ki: Böyle bir şeyi
okudum, kendisi burada, muhatap burada, bu açıklansın.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Böyle bir nezaketsizliği Sayın Kılıçdaroğlu’na
yapmış olmayı kendime de yakıştırmam, böyle bir şey söylediğimi de hatırlamıyorum. Ama ben çok
dikkatli oluyorum Sayın Kılıçdaroğlu’yla ilgili yazılarımda. Eleştiriyorum, ayrı konu.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben biliyorum yazmadığınızı da, o bakımdan…
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet, evet.
Şimdi, sırayla gideyim.
Bu dayak olayı belki de… Birkaç gün önce evde ailemle konuşurken… Tabii, benim çocuklarım
da çok etkilendiler bu işten, eşim, kardeşlerim, yeğenlerim. Belki de benim en büyük hatam o dayak
olayını gördükten sonra ayrılmamam dedim. Herkes vicdani bir hesaba çekiyor kendisini. Fakat
şöyle bir şey oluyor: Aşığın gözü kör oluyor. Biz gençliğimizden beri dava adamı diye biliyoruz
kendimizi. Ya, kavgaların içine girdik Çapa’da. Ya, özür dilerim, biraz espri olsun, yani -tırnak içindekomünistlerle kavga ediyorduk mücadeleciler olarak, ya, sopamızın üstünde “Allah için vur.” yazıyordu
arkadaşlar, etmeyin eylemeyin ya. Ne Allah için vurması ya. Arkadaşımız bizim hazırlıkta gömlek,
kazak değiştirdiğimiz insan. Bizi ne hâle getirdiler. Şimdi bu FETÖ yüzünden de -özür dilerim, sözüm
meclisten dışarı- bizi manyak ettiler ya. Bir insana ben “hoca” diyemiyorum ya, “imam” diyemiyorum.
“Hangi caminin imamısın?” diyemiyorlar adama. “Hangi örgütün lideri, hangi birimin başında
bu imam?” diyorlar ya. Cemaat dediğin cuma cemaatidir, şimdi “cemaat” dediğin zaman “örgüt”
anlaşılıyor. Ya, toplum, darmadağın olduk yani.
Şimdi, evet, o hadisede evli barklı adama dövdüğüne çok pişman oldu. Yarım saat sonra sofraya
oturduk, Fetullah Gülen durmadan söylendi. Hatta Işılay Saygın Hanım kendisine bir tişört hediye
etmiş, çok güzel. Benim o hadiseyi görmemden dolayı çok kötü oldu. Yani zamanında yeni Genel
Müdür olmuş insan, onu ziyarete gelmiş, ilk gördüğü hadise: Evli barklı bir adamı dövüyor. Şimdi
olay… Cevdet alışık buna. “Cevdet” diyorum, dilim alışmış. Yani hatta bir arkadaş, o da güya benim
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gönlümü alacak, “Ya takma kafana, Cevdet’i ortaokuldan beri dövüyor, o sevinmiştir şimdi.” dedi.
Nurettin Veren’i dövemediği için dövmüş. Nurettin Veren’le ikisi kavga ediyormuş Cevdet’in ve
sofrada durmadan “Ben nasıl döverim, evli barklı adamı döverim…” Hatta daha sonra Pennsylvania’da
“Ben İzmir’de Kestanepazarı’nda kimi dövdüysem arkadaşlardan liste istedim -demek 30-40 kişiyi
dövmüş- hepsinden helallik aldım, aradım, hediyeler gönderdim…” Her neyse.
Yani “Şimdiki aklım olsaydı…” denmez, geçmiş artık ama ben daha objektif bakabilseydim, böyle
bir dava gibi bu işin içerisine buraya kadar girmeseydim “Bu ne ya! Evli barklı adamı döven birisinin
yanında senin ne işin var.” derdim, hata.
BAŞKAN – “Peygamber’de olmayan bir hususu yaşatan bir adamın yanında olmazdım.” derdiniz.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Hiç, yani Peygamberimiz (SAV) kime fiske
vurmuş? Hiç bak onları düşünmüyoruz. “Ya, sinirli adam demek ki.”
Şimdi, 3 ayak konusunu ben ilk defa devletin yetkililerine söyledim arkadaşlar. Hatta o devlet
yetkilisiyle savcı beye, ikisine de birkaç arayla söyledim, dedim ki: “Yanlış mücadele ediyorsunuz bu
işte.” Yine silahlı adamlar kreş basıyor, çocuk yuvası basıyor. Siz gerçekten FETÖ’yle mücadele mi
ediyorsunuz yoksa bu mücadeleyi sulandırmaya mı çalışıyorsunuz? Ve bu 3 ayak meselesini anlatırken
o devlet yetkilisi itiraf etti: “Bize çok şey öğrettiler ama Hüseyin Bey, strateji öğretmediler.” dedi.
Benim stratejim şuydu: İki sene önce söyledim ve şimdi çok memnunum, tam bunun üzerine
gidiliyor. Bir: Bu “FETÖ” denilen örgüt 3 ayak üzerinde duruyor, birisi taban. Tabanı çözmenin
yolu sınav yolsuzluklarının üzerine gitmektir çünkü bu millet kul hakkı üzerinde çok hassas. İşinizi
gücünüzü bırakın, bu sınav yolsuzluklarını belgeleriyle ortaya çıkarabiliyorsanız millet diyecek ki: “Ya,
bunlar kul hakkı yemiş.” Kelepçeli elini kaldırıyordu “Kul hakkı yemedik.” diye, şimdi çıktı ki artık
bunlar kul hakkı ne demek yani, her şeyi yemişler bitirmişler. Bu tuttu, artık taban desteğini yüzde 98
kaybettiler. Taban diye de bir şey kalmadı, FETÖ’nün holiganları var şu anda, 15 Temmuza rağmen
adam desteklemeye devam ediyor, o taban falan değil.
İkincisi siyasi destek. Bu siyasi desteği de kırmanın yolu… Tabii, iki sene önce ben bu kaset
olaylarının bu derece bunlarla irtibatlı, emniyet mensupları, yargı mensuplarıyla ilişkili, bu kadar
somut olduğunu bilmiyordum. Zaten araştırdıkça ortaya çıkıyor. “Eğer, bu Sayın Baykal’la ilgili kaset
olayını, MHP milletvekilleriyle ilgili kaset olaylarını ve diğer kaset olaylarını bunların yaptığını ortaya
çıkartırsanız kimse siyaseten bunlara destek olmaz.” dedim. “Vay, bu ahlaksızlığı da yapmışlar mı.”
der, o ayağı da kesersiniz.
Üçüncü ayak dış dünyanın desteği. Şimdi, dış dünyanın neden destek verdiğini, biz biliyoruz artık
bunları. Jön Türklerden daha fazla… Jön Türkler tertemiz kalır bunların yanında. Şu anda dünyanın
her yerindeki Türk okullarının idarecileri ve öğretmenleri Türkiye’nin aleyhine lobi faaliyetleri
yürütüyorlar, hepsi Türkiye’nin aleyhinde çalışıyorlar. Onu anladık, Türkiye’ye zarar vermek için
bundan istifade ediyorlar.
Fakat dedim ki: “Dink cinayetini bunların yaptığını eğer ortaya çıkarabilirseniz Fransa’daki
Ermeni lobisi ile Amerika’daki Ermeni lobisini harekete geçirirsiniz ve Amerika teslim etmek zorunda
kalır.” Çünkü bu çok önemli bir olay, Dink cinayeti. Kaldı ki Hrant Dink hakikaten… Ben kendisini
Paris’teki Abant Toplantısı’nda dinledim, çok makul şeyler söyledi. Yani Türkiye’nin zararına değil,
yarına bir konumu vardı Hrant Dink’in. Eğer bunun da üstüne gidebilirseniz… Şimdi tam şeyini
yakaladılar bana göre, kaçacak yeri yok bu işin. Ayrıca, Dink cinayeti dışında başka cinayetlerle de,
Hablemitoğlu cinayetiyle de başka cinayetlerle de irtibatları üzerine gidiliyor. Bu stratejinin yerine
getirilmiş olmasından ve bunların yüzde 98 destek kaybetmesinden dolayı da memnunum.
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BAŞKAN – Çok teşekkür ederiz.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Sayın Başkanım, ben bir şey eklemek istiyorum.
BAŞKAN – Buyurun.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Bu demin bahsettiğim konuyla ilgili 11 Ağustos 2016,
Hürriyet, Milliyet, Sabah; daha da sayabilirim, hepsinde çıkmış. Bunu netleştirmek için sordum. Aynen
okuyorum: “15 Temmuzdan sonra FETÖ’yü Sayın Kılıçdaroğlu da kullanıyor, herkesin gözünü açtı.”
Böyle bir cümle var ve hepsinde de aynısı var. Eğer bir yanlışlık varsa onu düzeltelim burada.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Bu, yazı da mı çıkmış efendim?
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Evet, aynen burada.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Hayır, bunu almışlar. Benim yazımdan mı almışlar?
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Evet, siz “Gülen’in yıkılması üç ayağın çökmesine bağlı.”
diyorsunuz, onun altında açıklanıyor ve diğer iki ayağın…
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Yani, ben bunu bir televizyon programında
söylediysem böyle aktarmış olabilirler ama benim Star gazetesindeki…
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Evet, sadece buna açıklık getirmek için söyledim.
BAŞKAN – Burada yazılı basın var, bu şekilde tashih de etmiş oldunuz, teşekkür ederim.
Sayın Sezgin Tanrıkulu’da söz hakkı ama Sayın Tanrıkulu…
Siz, Fetullah Gülen’e “Türkiye’ye dönün.” demediniz mi hiç? “Niye gelmiyorsunuz?” diye
sormadınız mı? “Hakkınızda tahkikat yok, takibat yok.”
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Ben mi?
BAŞKAN – Siz, Fetullah Gülen’e…
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Ha, demez olur muyuz efendim. O enteresan bir
olay.
BAŞKAN – “Bir şey yok hakkınızda, niye gelmiyorsunuz?”
Özür dilerim Sayın Tanrıkulu.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Tabii, tabii. Bundan on iki sene kadar önce -yani
ne oluyor, 2005-2006 olabilir- bu heyet, istişare heyet -ben onların hepsini tanıyorum- gizli değil, o 20
kişilik heyet çünkü onlar aleni toplanıyorlar, cemaatteki herkes biliyor, tayin heyeti de deniyor onlara,
onları ben tanıyorum, 20 kişiyi. Onların isimlerini verdim ben devlete, şu anda hepsi de tespit edilmiş,
medyada var. Şimdi, o 20 kişilik istişare heyetiyle Pensilvanya’da… Kendileri söyleyemiyorlar, “Ya,
biz Hoca Efendi’ye söyleyemiyoruz. O burada, Amerika’da iyi ki kalıyor, Türkiye’de de biz bu işleri
götürüyoruz. ‘Sen burada kalmaya devam et, bizim işimiz Türkiye’de iş gibi…’ Ona bir saygısızlık
ortaya çıkıyor, bizim onu Türkiye’ye çağırmamız lazım.” dediler. İyi, çağırın. Orada Mehmet Ali Şengül
var, şimdi ismi Fetullah Gülen’in yerine geçen kişi. Dediler: “Söze Mehmet Ali Şengül Hoca girsin ve
desin ki: ‘Artık Türkiye’ye gelmenizi istiyoruz. İnsanlar sizi özlediler.’ Böyle bir şey diyelim.” Tabii,
ben şimdi anlıyorum, bu da mizansen, bu da senaryo çünkü ona rağmen onun gelmesini isteyemezler.
Ama, bir şey söylettirecek kendisi, o onlara böyle bir senaryo yazdırıyor. Ama, şunu fark ediyorum ben:
“Ama, Mehmet Ali Şengül Hoca sıkılır şimdi Hoca Efendi’nin karşısında. Bir dakika kadar bekleyelim,
eğer o konuşamazsa Hüseyin Bey, biz yüzümüzü sana çevireceğiz, bunu sen söylersin.” dediler. Öyle
oldu, Mehmet Ali Şengül yutkundu, konuşamadı, bana döndüler, ben de dedim ki işte konuştuğumuz
üzerine, senaryo üzerine: “Türkiye’de sizi çok özledi insanlar, Türkiye’ye gelmenizi çok arzu ediyorlar,

51

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu

26 . 10 . 2016

T: 8

O: 1

artık gelseniz Türkiye’ye.” Aynen şöyle dedi: “Siz bilmiyorsunuz. Ben havaalanında yere ayak basar
basmaz bizim müesseselerimizden birkaç tanesinde provokasyon yapılacak ve şunu provoke edecekler:
‘Geldi, Türkiye’yi karıştırdı.’ Ben kendi hizmetlerimize zarar veremem.” ve konuyu kapattı, geçti.
(Oturum Başkanlığına Başkan Reşat Petek geçti)
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Herhâlde Sayın Tanrıkulu’da sıra.
Buyurun Sayın Tanrıkulu.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben de çok teşekkür ediyorum Komisyona
verdiğiniz bilgiler için.
Şeyi merak ediyorum gerçekten yani siz bütün Anadolu’yu dolaşmışsınız, cemaatin hizmet
hareketinin veya şimdiki suç örgütünün görünen yüzü olarak işte 75 ile gitmişsiniz, yüzlerce konferans
vermişsiniz. Dolayısıyla, cemaati bu görünmeyen tarafıyla da tanıyorsunuz. Yani, gerçekten de cemaat
dayanışması içerisinde bu cemaatte bulunan binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan var belki, bunları
da tanımışsınız.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Uzaktan, salonda görüyordum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Evet ama bir fikriniz de var tabii bunlar konusunda.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Tabii.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şöyle bir şey: Şimdi, 34 bin kişi tutuklu bu örgüt
üyesi olmaktan, darbeden, 50 bin kişi gözaltına alındı, işte binlerce öğretmen işten atıldı, Bank Asya’da
parası oldu diye birçok memur, işçi işlerinden oldu sadece Bank Asya’da parası olduğu için ya da hesap
açtığı için yani sizin bu dediğiniz transferi yapmayan insanlar, örgüt adına talimatla transfer yapmayan
insanlar, sendikalı işçi ve öğretmenler var binlerce, on binlerce, kamuda birçok insan tasfiye edildi.
Siz bu kadar içinde olmuşsunuz, Fetullah Gülen’le beş yıl boyunca istişare toplantısına katılmışsınız
yani örgütün en büyük yayın organı olan, propaganda aracı olan Zaman gazetesini yönetmişsiniz ve
tanımamışsınız. Bu insanların da örgütün bu çete yönünü, suç örgütü yönünü tanımamaları mümkün
mü, değil mi size göre?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Mümkün değil çünkü şundan: Bakınız, Fetullah
Gülen…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani, bu kadar geniş kesim… Mesela, sendika
üyesi öğretmenler var.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Tanımıyorlar, mütevellidekiler tanımıyorlar. Şimdi,
bakın, bunların ortak özelliği, hani denir ya “Anadolu’nun saf ve masum evlatları.” diye, bunların
çoğu… Ben konuşmaya başlarken bunların yüzlerini görünce diyordum ki: Güzel insanlarla güzel
hizmetler yapılıyor. Bazılarının evine gidiyordum, yemeğe çağırıyorlardı, dar dairede oturuyordu,
eşiyle, çoluk çocuğuyla tanıyordum. Bakın, bunlar bizim insanlarımız. Bu soruyu sorduğunuz iyi oldu.
Şimdi, Fetullah Gülen kendisini mehdi kabul ettiği için, beklenen salih zat kabul ettiği için, hani
Fatih’in bir sözü var ya -Fatih’e de şimdi hakaret olur ikisini yan yana söyleyince- “Sakalımın teli bilse
keserim.”, bu her şeyi gizlemiş insanlardan. Mesela, ben açık ettiğim için söyleyeyim, Mustafa Özcan
diye bir isim var, ister karanlık kutu deyin, isterseniz örtülü ödeneğin kasası deyin, Fetullah Gülen’in
gizli kapaklı, gayrimeşru işlerinin, para işlerinin hepsinin içinde bu var ve Türkiye’yi ilk terk eden kişi
bu, 2014’te terk etti.
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Şimdi, burada 5-6 tane isim var. Ben Genel Müdür olunca yaşıtlarımı tanıdım; mücadele birliğinden
de benim arkadaşlarım var, burada da var. Ben bu arkadaşlarda şunu gördüm: Bir mütevazılık görüntüsü
altında çok büyük bir kibir ve hesap peşindeler. Nereden anladınız? Mesela, Ahmet Kara İstanbul il
imamı, ismini vermemiştim bu hafta Beyaz TV’de, şimdi vereyim. Geldi bir arkadaş, “Ya, bu herhâlde
kafayı yemiş.” dedi Ahmet Kara için.
BAŞKAN – “Afrika imamı” demiştiniz, aynı kişi mi?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet, evet, aynı kişi, ondan önce İstanbul imamı o.
BAŞKAN – Anladım, tamam.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Ve seçimlerde de Tayyip Bey’in aleyhine en çok..
Belediye seçimlerinde Tayyip Bey’in seçildiği sene çalışan kişi bu, İstanbul imamı o sıralarda.
“Neden kafayı yemiş?” dedim. “Ya, bu ‘İki dönem sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
ben olacağım.’ diyor.” dedi. Şimdi, bir adama bakıyorsun, bir İstanbul’a bakıyorsun. Ya, bu, güya
idealist, İstanbul’un imamı. Şimdi, ben o tabandaki insanları…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Geniş kesimi söylüyorum; öğretmen, memur,
esnaf…
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Geliyorum oraya şimdi.
O insanlara diyordum ki ben… Şimdi diyorum, geliyorlar bana “Neden sen böyle yapıyorsun?”
diye.
BAŞKAN – Daha özet mümkünse Sayın Gülerce.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – “Sen Mustafa Yeşil’i, Ahmet Kara’yı, Mustafa
Özcan’ı tanısaydın bu hizmette durmazdın kardeşim. Bunlar böyle adamlar. Siz tanımıyorsunuz,
bilmiyorsunuz, ne derse yapıyorsunuz.”
Şimdi, bakınız, Hükûmetin şöyle bir yanlışı oldu: Bank Asya’ya da, bu Gülen okullarına da
kayyum atandı. Vatandaş Bank Asya’yla ilgili çıkan söylentiler üzerine, bunlardan da sıtkı sıyrılmış,
bu FETÖ’cülerden, gitti, parasını çekmek istedi Bank Asya’dan, bana gelip anlatan insanlar var. Bank
Asya’nın, Genel Müdürün dediği şey şu: “Ya, kardeşim, olur mu? Artık burası devlet bankası oldu. Biz
şu anda en güvenilir bankalardan birisiyiz.” Hatırlarsanız, bu açıklamayı Bank Asya’nın Genel Müdürü
de yaptı. Şimdi, nasıl vatandaşa diyebilirsiniz “Sen Bank Asya’ya gidip…” Ya, teminat verdiniz devlet
bankası oldu diye. Okula kayyum atandı, öğretmen ayrılmak istedi. Öğretmene dedi ki kayyum olan
insan: “Ya, Hoca Hanım, niye ayrılıyorsunuz? Artık burası devlet okulu oldu, FETÖ’nün okulu değil
ki.”
Şimdi, bakın arkadaşlar, evet 15 Temmuzun şehitleri ve gazilerinden dolayı bu FETÖ’cülerle ilgili
bir gerginlik hâli Hükûmet yetkililerinde var, Sayın Cumhurbaşkanında da var fakat meseleye, ne olur,
şefkat ve merhametle bakalım, adaletle bakalım. Ben halkın içerisindeyim Yalova’da kırk senedir.
Orada öğretmenlik yaptım, Yalovaspor Başkanlığı yaptım. Şimdi, eczaneye uğradım geçen, doktor
arkadaşım benden…
BAŞKAN – Sayın Gülerce, şimdi…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, ben soru sordum, yanıtlıyor
efendim.
BAŞKAN – Cevap vermesin demiyorum ama süreyi hatırlatmamız lazım.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, kimseye müdahale etmediniz. Bu
konu mağduriyetler bakımından çok önemli, o yüzden sordum.
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BAŞKAN – Dinliyoruz ama daha özü… Örnekler çünkü anlatıldığı zaman…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Mesele Adalet ve Kalkınma Partisine dokununca…
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, bu hitaplardan vazgeçin, böyle bir şey yok.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Efendim, bakın, biraz önce bir şey söyledi,
merhamet dedi, başka bir şey söyledi, tamam, orada dur. Niye daha önce müdahale etmediniz hiçbir
cevaba?
BAŞKAN – Süre uzadı, onu hatırlatıyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu noktada mı uzadı?
BAŞKAN – Sayın Gülerce’nin ne konuşup konuşmayacağına da ben karar verecek değilim,
özgürce konuşuyor burada, lütfen.
Özet konuşmanızı rica ediyorum Sayın Gülerce.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Tanırsınız tanımazsınız, ben vicdanımı
konuşturuyorum arkadaşlar.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Evet, o yüzden, önemli benim açımdan efendim.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Şimdi, bak, doktor arkadaş çok gücüme giden bir
laf söyledi. Eşi öğretmenlikten açığa alınmış, kendisi de açığa alındı, bir hafta sonra iade edildi. Bana
döndü, “Hocam, ben 15 Temmuzda kimseyi öldürmedim.” dedi bu sertlikte. Bu, bana dokundu. Yani,
Hükûmet neden acele etmiyor 15 Temmuzun darbecilerine yargılayıp cezalandırmada?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Başbakan söyledi onu. “Yargıdan çok hızlı hareket etmesini
istiyorum.” diyerek açıklama yaptı Sayın Başbakan.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – O zaman, yargıya söylüyorum.
BAŞKAN – Tamam, bitirin, tamamlayalım.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – İkincisi: Bakınız, mağduriyet konusunda Fetullah
Gülen’in stratejisi bunu bir kampanya hâline getirmektir, o ayrı bir olay. Fakat, mağdur olanlar var.
Yargının bir cerrah titizliğiyle yapması gereken şey: Bir, bu darbeye karışanlar var, destek verenler var,
her türlü yardımı yapanlar var; bir de mesela, derneğe üye olmuş. Ya, bu dernek kapatılmamış. Mesela,
benim bir öğrencim var, eczacı, 50 yaşında. Suçu Yalova’da bu sağlık derneğine üye olmak ve bunlarla
oturup kalkmak. Ya, Allah aşkına, bu suç değil, ben bu kızcağızı tanıyorum, 17 yaşından beri bizim
mahallemizde oturuyor, eczacı.
BAŞKAN – Efendim, Sayın Gülerce, Anayasa’nın 138’inci maddesi, bizim Araştırma
Komisyonumuzun yargıya intikal etmiş olaylarda soru sorma, bu konuda değerlendirme yapmayı bütün
Meclis üyelerimizle birlikte bize de… Bir 137’nci madde var önümüzde. Onun için, yargıya intikal
etmiş konularda isim veyahut da sıfat örnek vererek söylenmesi elbette burada doğru değil çünkü yargı
bağımsız faaliyetini yapıyor. Bu hassasiyeti de göstermenizi rica ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Özetle şunu sordum: Yani, siz bu kadar içindeyken
tanımadınız bu cemaatin suç tarafını, suç örgütü tarafını. Bu geniş tabanın da tanıması mümkün mü,
değil mi?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Mümkün değil.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Tamam, bu kadar.
BAŞKAN – Bitti mi Sayın Tanrıkulu?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Evet efendim, bitti.
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BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Birkan, buyurun.
Siz de diyeceksiniz şimdi hemen ikaz ediyor diye ama süremizin uzadığını dikkate alalım lütfen.
Buyurun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Değerli Başkanım, çok değerli Komisyon üyeleri, değerli
katılımcılar; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Gülerce, öncelikle hoş geldiniz. Verdiğiniz bilgiler için hem şahsım hem Komisyon adına
da teşekkür ediyorum.
Şimdi, tabii, çok kompleks bir örgütle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz, dünyada hiçbir terör örgütü
sadece silahlı örgüt olarak kurulmaz. Her örgütün mutlaka bir sivil yapılanması vardır, lojistik destek
aldığı sivil bir uzantısı vardır. Bu örgütün de sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla herhâlde hücre
teorisine göre yani gizli bir şekilde çalışıyorlar çünkü birbirlerini tanımadığını, bir bölümden öbür
bölümün haberi olmadığını söylüyorsunuz. Bu bağlamda ben birkaç tane soru soracağım.
Şimdi, bir sivil tarafı var bu örgütün, bir de bu kanlı darbeyi yapan, halkımıza ateş eden, tankları
yürüten ve 250 insanımızı şehit eden, 2 binden fazla vatandaşımızı yaralayan vurucu kanadı var yani
silahlı kanadı var. Şimdi, bunu birbirinden ayırmak mümkün değil tabii ki. Siz bu örgütün belinin
kırıldığını söylediniz. Evet, beli kırıldı ama sizce -cerrah gibi yapmak lazım ama- bu örgütten bir daha
böylesine bir şeye tevessül etmemesi için ne tür adımlar atılabilir, öneriniz var mı diye soracağım; bir
tanesi bu.
Bir diğeri, bu hareket -yani, 28 Şubat sürecinde de biliyorum- birçok şeyi desteklerken Millî
Görüşten ve Erbakan’dan, ona akımı olan şeylerden her daim uzak durdu. Yani, bunun sizce bilinen bir
nedeni var mıydı?
Bir diğer nokta da bunun -söylediniz- bir mehdi, mesiyanik bir yapısı var. Tabii, baktığımız zaman,
neredeyse İslami gibi görünüp ama İslam’ın kabul edemeyeceği birçok uygulama var. Yani, İslam’da
“nas” olarak bilinen şeylerin tevil edildiği ya da tamamen kaldırıldığı, işte başörtüsü konusunda, içki
konusunda yani bir Müslüman’ın asla yapamayacağı kumpas kurmak, iftira atmak yani buna benzer
şeyleri içselleştirmiş olan, içinde mehdilik olan ve aynı zamanda da diyalog adı altında bütün dinlerle
ilgili teması olan, görüşleri olan bir yapı var. Farklı bir din iddiası mı var bunların? Yani, bu konuda
sizin fikriniz neler?
Ben çok soru yazdım ama sorular kısmen sorulduğu için tekrar etmek istemiyorum.
Teşekkür ediyorum.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Şimdi, bu, mağduriyet konusuna da giriyor. Sivil
bir kesim var, bir de darbeyi yapan adamlar var.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Ama birbiriyle bağlantılı yani, örüntülü.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Şimdi, bağlantı şöyle, bakınız: Bir arkadaş
piramit diye bir şey yaptı da ben o piramit şeyine katılmıyorum. Böyle, yani, kesin çizgilerle, hatlarla
ayrılacak, birimlenecek bir yapı değil bu. Fetullah Gülen var, Fetullah Gülen’in kozmik adamları
var o yapının içerisinde gözükmeyen, girmeyen. Şimdi, sivil tabakada şu anda, 15 Temmuzdan
sonra bile Pensilvanya’dan gelen talimat üzerine şöyle konuşanlar var: “Bu darbeyi kim yaptıysa
Allah onun belasını versin.” Duruyor, arkadan da diyor ki: “Bizim hocamız karıncayı bile incitmez.”
Bunların rehabilitesi mümkün değil. Fetullah Gülen ölmeden bunlar hipnozdan çıkamazlar çünkü 15
Temmuzdaki şehitleri, vahşeti, canavarlığı, gazileri görmesine rağmen böyle konuşuyorsa bu adam
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derin bir uykunun, hipnozun içerisinde, bu, hani “İlişmeyin, hangi kaya büyükse gitsin kafasını ona
vursun.” diyeceğiniz adamlar fakat bir dost halka vardı. Buna Türkiye’de yüzde 70 insan belki dâhil
oldu, sohbetlerine gitti, “Hoca gelmiş, gelin.” dediler, bayanlar gitti, dinledi.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – O konuda zaten açıklamalar var.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Yüzde 98 bunlar terk etti bu hareketi. Şimdi, 15
Temmuzu görüp de, işte, sendikadan dolayı, kolejlerden dolayı… Hastanede hemşireydi, kapatıldı
mesela. Şimdi, orada benim bir öğrencim var Yalova’da, Bursa’daki hastanede çalışıyordu, bunlarla hiç
alakası yok. Annesini tanıyorum, narkozcuydu bu arkadaş. E, şimdi o da gitti mesela hastane kapanınca.
Bunlarla ilgili benim tavsiyem şudur: Rehabilitasyon çalışması yapılması lazım. Bu insanları
bire bir tanıyan insanlar var. Bunlar kazanılabilirler. Değilse, bakınız, bunlara böyle kayıtsız kalınırsa
bu insanlar dağılabilirler, husumet içerisine düşebilirler, falan filan. Ben “rehabilite” kelimesini
kullanıyorum.
Erbakan meselesine gelince, şimdi açığa çıktı. Rahmetli Erbakan’a düşmanlığının sebebiyle
Sayın Cumhurbaşkanı’na düşmanlığının sebebi aynı. Önüne çıkan her taşı, engeli acımasızca ortadan
kaldırmaktır. Hiç orada müsamahası yok.
İslam’ın ortaya koyamayacağı bir din mi ortaya koyuyor?
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Kabul edemeyeceği uygulamalar var, yeni bir din mi…
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Şimdi, açıklayanlar olduğu için söylüyoruz. Bu
KURAMER’in çok güzel bir sempozyumu oldu geç de olsa mesela. Ne olurdu bu çalışmalar Diyanet
tarafından, ilahiyatçılar tarafından daha önce yapılsaydı yani? Meydanı boş bulmuştu Fetullah Gülen.
Şimdi, bakınız, kendisini peygamberlerle eşit seviyede –tövbe haşa- bugün onların da üzerinde gören
bir zihniyete inanmış bu adam. Dolayısıyla, onun yaptığı her şey meşru çünkü direkt Allah’tan irtibat
kurduğu için… Mesela, tabana en çok söylenen şey, şimdi açıkça ortaya çıktı, “Her perşembe hocamız
Peygamberimizle istişare ediyor, hiçbir kararı kendisi vermiyor.” Dolayısıyla, bu darbeci generaller var
ya, onlara bir talimat geldiği zaman şöyle düşünüyor: “Peygamberimizin de onayladığı bir meseleyle
karşı karşıyayız. Sakın bir yanlış yapmayalım.”
BAŞKAN – Evet, teşekkürler.
Sayın Burhanettin Bey, buyurun.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Hüseyin Bey, hoş geldiniz.
Şimdi, hep bir hipnozdan bahsediyorsunuz. Yani, insanları hipnoz ettiğinden. Bu kadar uzun süre
siz bunlarla beraber bir arada bulunuyorsunuz da sizi bu Fetullah Gülen neden hipnoz edemedi, sizi
neden hiç etkileyemedi, birinci sorum bu.
İkinci sorum, her yıl Amerika’ya Anadolu’daki kurumların başlarının düzenli olarak, yılda 3 kez
gittiğini söylediniz. Siz bireysel olarak gidiyordunuz, onlar grup hâlinde gidiyordu, siz onlarla orada
karşılaştınız. Orada karşılaştığınız kişiler arasında Adil Öksüz var mıydı? Bunu özellikle soruyorum.
Üçüncü sorum da “Bu senaryoyu yazan Fetullah Gülen’dir, bundan adım gibi eminim.” diyorsunuz.
Biz de bunun adını tam koyamıyoruz. Yani, burada oturan arkadaşların hepsi “Bu 15 Temmuz akşamı
darbe girişiminin mimarı Fetullah Gülen’dir.” diyoruz ama bunu Amerika’dan istediğimiz zaman bize
“Delil getirin.” diyor. Biz Avrupa’da meslektaşlarımıza da bunu anlatırken anlatmakta zorluk çektik.
İkinci sorumla üçüncü sorumu birleştirerek, bize “Adım gibi eminim.” diyorsunuz, bunu somut bir
örnekle anlatabilir misiniz?
Teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN – Teşekkür ediyorum, kısa soru için özellikle Burhanettin Bey.
Kısa bir cevap Sayın Gülerce…
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Neden hipnoz olmadım sorusuna Fetullah
Gülen’in…
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Yok, beş yıl olmuşsunuz da, beş yılın ötesine geçememiş, öyle
anladım.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Hayır, hayır, hiç olmadım. Ben eğitimci olduğum
için gençlikten gelen o heyecanla “Burada eğitim, biyolog çalışmaları var, ben de bunlara destek
olayım.” Yani, destek düşüncesi dışında benim bir yanlışım yok. Onu da Türkiye’de yapmayan kalmadı
diyorum, yanlışsa ama hipnoz olmadım. Onun sebebi dışarıdan gelmiş olmam, mücadelecilikten gelmiş
olmam. Biz Ömer Nesefi’nin Akaid’ini okumuştuk gençliğimizde. İmam Maturidi’nin fikirlerine ağırlık
verdik. O, aklı öne çıkarıyor. Üstelik ben fizik, matematik öğretmeniyim. Yani, mantık süzgecinden
geçirmeden… Neden hipnoz olmadığımı, hemen itiraz ettiğimi söyleyeyim. Bu, Tek Türkiye dizisi
oynuyordu Samanyolu televizyonunda. Diyarbakır’a gitmiştim, bir iftar programı vardı. Oranın bölge
imamları “Ağabey, sizinle özel bir şey konuşacağız. Bu Tek Türkiye dizisinde PKK güya anlatılıyor
ama burada Kürtleri aşağılayan, Kürtlerin karakteri, ahlakıyla ilgili bizleri üzen tablolar var. Bunu
kimse Hoca Efendi’ye söyleyemiyor, bunu söyler misiniz?” dediler. Elâzığ’a gittim, aynı şeyi onlar
da söylüyorlar. Anladım ki Hizmet’in tabanında böyle bir sıkıntı var Güney Doğu’da ve gidince
Pensilvanya’ya dedim ki: “Hocam, böyle böyle şeyler anlatıyorlar arkadaşlar Tek Türkiye dizisiyle
ilgili.” Bana “Hüseyin Bey, hiç sorma. Hidayet Bey’e kaçtır söylüyorum, beni dinlemiyor.” dedi. Yani,
yalanı… Çünkü ben biliyorum, onu dinlememek mümkün değil. Şimdi, yani, buna ben hipnoz olmuş
olsam “Haa” demem lazım. Ben bunu en büyük yalan olarak bir yere kaydettim.
Şimdi, ben o periyodik olarak senede 3 defa gidenlerle aynı günlerde çağrılmıyordum zaten.
Yani, ben Cevdet Bey’le görüşüyordum, o bana diyordu ki: “Şu tarihte gelin.” Nereden anlıyordum
onların oraya geldiğini? Şimdi, bana verilen randevu tarihi, onların ayrıldıktan sonrasına denk gelen
fakat bazıları birkaç günlüğüne kalıyor orada, hemen topluca ayrılmamışlar yani. Orada kalanlardan
bana güvenen insanlar var. Onlar diyorlar ki: “Ağabey, seni biz geç çağırdık ama şöyle bir toplantı
vardı. O arkadaşlar gitsinler -gerekçeye de bak- Hoca Efendi sizinle gerektiği kadar ilgilenemez diye o
arkadaşlardan sonraya çağırdık sizi.”
Adil Öksüz’le karşılaştınız mı? Ben orada kozmik hiçbir adamla karşılaşmadım çünkü tanımıyorum
ki kozmik adamları. Bunları 1980 yılından, 1985 yılından itibaren bir tek kendisi tanıyor, bir de bunların
imamları tanıyor. Dolayısıyla, ben şunu öğrendim yalnız, bakınız, bunu da yeni, bu olaylar, ayrıldıktan
sonra Zaman gazetesinden: “Akademi” diye bir grup var. Daha önce Çamlıca’daydı, sonra İstanbul’un
dışında başka bir yer yaptılar. Akademi çalışması yapıyoruz diye ilahiyat üzerine, burada Fetullah
Gülen’in beş yıl rahleitedrisinden geçmiş kişilerin kontrolünde bir çalışma yapılıyor ve bu da Mustafa
Özcan’a bağlı. İşte, o arkadaşlardan birisi -beni çok seviyor- dedi ki: “Ya abi, inanmayacaksın ama ben
de bu işin içindeyim. Burada akademik çalışma yapıyoruz zannediyordum, geçen bizim mollalardan
birini Mustafa Özcan’la görüşürken gördüm. Demek Mustafa Özcan’la beraber çalışıyor.” Şimdi, ben
de net bir şey söylüyorum: Fetullah Gülen en kozmik işlerinde –Adil Öksüz de buna dâhil, ilahiyat
yardımcı doçenti- beş yıldır rahleitedrisinden geçirdiği o ilahiyatçıları istihdam etmiş.
BAŞKAN – Evet, teşekkürler.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Eksik kaldı.
BAŞKAN – Evet devam edin, bitirelim.
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GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Delil istediniz.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Evet, somut delil…
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Yani, ben yeşil kart verilmesinde Graham Fuller
dâhil, papazlar dâhil, kardinaller dâhil, Fetullah Gülen’in Amerika Birleşik Devletleri istihbarat
örgütüyle, yönetimiyle birlikte çalıştığına kesin inanıyorum ve 15 Temmuz sonrasında Avrupa
Birliğinden, Amerika Birleşik Devletleri’nden verilen tepkilere de bakıyorum. Bir pişmanlıkları
var, “Neden bu darbe başarılı olmadı?” diye. Bunu dillendirenleri oldu, “Beceremediniz, Erdoğan’ı
öldürseydiniz başarılı olurdunuz.” diye. Dolayısıyla, bu işi birlikte yaptıklarından benim hiç tereddüdüm
yok. Adil Öksüz’ün de bu darbenin koordinatörü olduğunu Beyaz TV’de ilk söyleyen benim çünkü onun
Mustafa Özcan’la irtibatını darbeden önce son yirmi günde Amerika’ya 2 defa gitmesine, üç gün önce
de dönmesine bakarak kesin Fetullah Gülen’den darbe onayı alıp geldi bu adam diye değerlendirme
yaptım.
BAŞKAN – Teşekkürler.
Sayın Zeynel Emre…
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Hüseyin Bey, hoş geldiniz tekrar.
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Hoş bulduk efendim.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Şimdi, sizin konuşmanızı bütünüyle dinleyince bir defa şu tespiti
yapmak lazım: Oldukça zeki bir insansınız. Doğru çözümlemeler de kendiniz açısından yapıyorsunuz.
Hatta öyle ki dün aslında biz sizi dinleyecektik ama dün sıra gelmedi ve burada Komisyonun konuklarını
ve bizleri dinlemişsiniz ve önerileriniz oldu “İktidar şöyle davransın, muhalefet böyle davransın,
Komisyon şöyle çalışsın, daha faydalı olur.” gibi.
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Özür dilerim haddimi aştıysam.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Yani, bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda şimdi şöyle bir
soru da insanın aklına geliyor: Siz çok uzun yıllar boyunca bu örgütün içerisinde yer almışsınız. Benzer
mahiyette sorular arkadaşlardan geldi, doğru. Hatta, bir yerde “Allah affetsin, ne diyeyim.” dediniz.
Yani, şunu söyleyebilir miyiz: Evet, sizin aktif olarak görev yaptığınız zaman içerisinde, Zaman
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak ya da öncesinde ben suç işlendiğini, bir örgütsel faaliyet
olarak suç işlendiğini gördüm, öyle ki kumpas davaları yaşanıyordu ve orada, o kumpas davalarında
çok sayıda insan haksız şekilde içeride tutuklu kalıyordu. Sizin genel yayın yönetmeni olduğunuz
gazete de kamuoyu oluşması açısından ciddi katkı sağlıyordu yani yapılan işin haklılığı, doğruluğu
noktasında. Dolayısıyla, bugün en azından şunu söyleyebilir misiniz: “Evet, ben fark ettim, bir örgütsel
yapı vardı, suç da işleniyordu, görüyordum –çünkü Allah affetsin dediğinize göre, orada sizin de öyle
bir düşünceniz var- ama farklı nedenlerden ötürü o an ses çıkaramadım, daha sonradan ses çıkardım,
itiraz ettim, ayrıldım.” Sonradan nedamet getirmek, pişmanlık göstermek de önemli bir şey ama şunu
çok daha açık ifade edebilir misiniz yani Evet, ben fark ettim o süreç içerisinde yapılan yanlışlardan
ortada bir suç işleyen yapının olduğunu, ilk sorum bu.
İkincisi, dediniz ki: “Bir buçuk yıl öncesinde bir emekli yarbay geldi yanıma –vapurda dediniz
zannediyorum- ve yani 2015 Nisan gibi oluyor bir buçuk yıl önce geldiğinde ve size bu örgütle
ilgili gizli yapılanması, jandarma toplantılarından vesaire bahsettiniz, çok önemli bilgiler verdiğini
ifade ettiniz. Bu emekli yarbayın eşkâlini verebilir misiniz ve bununla ilgili cumhuriyet savcılığına
herhangi bir bildirimde bulundunuz mu? Çünkü ifadenizden anlaşılan, bu bahsettiğiniz kişi önemli
bir isim, teğmenlikten itibaren örgütsel faaliyet içerisinde sürekli toplantılara, bilgilendirmelere, gizli
toplantılara, vesaireye karışmış.
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Bir diğer soru: 2004 Millî Güvenlik Kurulu kararı, işte, raporun konusu olduğunda “Hükûmet
de bir şey yapamazdı.” şeklinde ifadeniz oldu. Peki, o tarihte sunulan rapor ve sunumlar –dün burada
Nedim Şener’in de bizlere, Komisyona sunduğu raporu göz önüne aldığımızda- en azından o tarihte
şu tespitti: Çok sayıda şirketin, okulun ve dershanenin olduğu ve uzun vadede devleti ele geçirmeye
yönelik bir faaliyet içerisinde olduğu belli. o tarihten itibaren, en azından yeni şirketler, ekonomik
olarak büyüme, yeni arsalar verilmesinin önüne geçilseydi ya da atamalarda engel olunabilseydi,
devletin en önemli mevkilerindeki atama daireleri bu yapının elinden alınsaydı, belki de 15 Temmuz
gibi bir felaketi Türkiye yaşamazdı diyebilir miyiz? Bu konudaki düşünceniz ne, merak ediyorum.
Siz Devlet Denetleme Kuruluna ne zaman, hangi tarihte, nasıl bir ifade verdiniz yani bir bildiriminiz
oldu mu daha öncesinden, onun kapsamı ne oldu?
Bir de yine konuşurken bir yerde dediniz ki: “Mücadele Birliğinden çıkan, Meclis Başkanı oldu,
Adalet Bakanı oldu.” Bunlar kim, bunları da merak ettik.
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Cemil Çiçek Bey.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Sorularımı ben sıraladım. Teşekkür ederim bilgi verirseniz.
BAŞKAN – Evet, Zeynel Bey’e teşekkür ediyorum, kısa ve özlü soruları için ayrıca.
Evet Hüseyin Bey, buyurun.
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Ben de kısa cevaplar vereyim. Devlet Denetleme
Kurulunun çağrısı üzerine üç saat… Benim kitabımı önlerine koydular, okumuşlar, kitaptan sorular
çıkardılar. Birçok soru da buradaki sorular gibiydi. Bir yıl falan oluyor yanlış hatırlamıyorsam. O
yarbayın ismini, o arkadaşın ismini savcılara verdim, kendisini dinlediler. O muvazzaf görevde olan
insanların da isimlerini verdi, onları da dinlediler yani orada gizli saklı bir şey olmadı.
2004 MGK’sıyla ilgili… Şimdi, biraz belki siyasi bir şey olacak. Ben daha öncesine gideyim.
1999’da bir kaset yayınlandı ATV’de Ali Kırca tarafından. Fetullah Gülen diyor ki: “Kılcal damarlarına
kadar dolaşın, kendinizi belli etmeyin.” En korkuncu buydu yani “Hoca Efendi” diye bilinen birisi,
“Hoca” diye bilinen birisi kendi sesinden, inkâr da edemiyor, zaten inkâr yerine tevil yapıyorlar.
Nasıl tevil ettiklerini belki bilmiyorsunuz. Mesela “Cebrail Aleyhisselam -‘Aleyhisselam’ da diyorparti kursa katılmam.” Eleştiriyorlar, diyor ki: “Ya, gazetede ‘Cebrail’ diye bir arkadaş var. Ben tam
konuşurken karşımda o oturuyor, ben onu kastettim.” Cebrail Çilesiz o arkadaş. Şimdi, böyle, şeye
çeviren, tevil eden, yalanlayan şey.
Bakın, şimdi, hepimiz, ben dâhil, kendimi eleştireyim. Ya, ben de bunu ilk defa gördüm. Vay
be, ben sadece yargıçlara öyle dediğini zannediyordum. Sonra Nurettin Veren açıkladı. O toplantıda
varmış, orada Silahlı Kuvvetler mensupları da varmış, onlara konuşmuş yani. Şimdi, mesela ben…
Ya arkadaş “Kılcal damarlarında dolaşın.” diyor. Bu, devleti ele geçirmekle ilgili bir şey diye niye
tepki göstermedim? Başta kendimden başlayayım. Muhalefet de tepki göstermedi, medya da tepki
göstermedi. Kim gitti bunun üzerine? Kimse gitmedi.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Hangi tarihte bu?
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – 1999. Kimse gitmedi. Bakın, vicdani bir şey koyalım
ortaya. En korkunç şeye Türkiye’de kimse tepki göstermedi. Neden? Biz mesela niye göstermedik?
Ben, tepki göstermek ne, benim etrafımda olanlarla birlikte… “Ulan, helal olsun Hoca’ya be!” Sen
başörtüsünden dolayı subayı atarsan, hâkimi, savcıyı atarsan, Hoca da kızmış, gene birini attılar diye…
Ya, sizde akıl yok mu hiç? Gizleyin kendinizi; kılcal damarlarında dolaşın, belli etmeyin.
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Yani, arkadaşlar, siyasi olarak konuşmuyorum. Türkiye’deki kutuplaşma ve laiklik hassasiyetiyle
ilgili, 28 Şubat sürecindeki o meseleler… Mesela CHP sonradan başörtüsüyle ilgili, üniversitelerde
yumuşama sağlayan çok güzel bir hamle yaptı ve o iş çözüldü ama Türkiye kaç sene başörtüsü
problemiyle yattı kalktı? Neydi ya bu? Bu, Fetullah Gülen’e yol açtı. Fetullah Gülen dedi ki: “Kendinizi
belli etmemek için başörtüsünü çıkarın.” İlahiyat bitirmiş dershane öğretmeni bacı -eşinden dinledim
bayanın- hüngür hüngür ağladı başörtüsünü çıkarırken ve yine başörtüsü okullarda serbest hâle getirildi
diye bu cemaatin öğretmenleri kolejlerde başörtülü olarak ilk gittikleri gün birbirlerine sarılarak
ağladılar.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya Hüseyin Bey, size sorulan soruya cevap verin yani bunu bin
kere belki konuştuk, dinledik, sizi de dinlediler. Bu Komisyonun önemli bir işi var, bir darbe var, 241
kişi ölmüş. Yani, çok saygı duyuyorum, önemli bir entellüektüel olarak…
BAŞKAN – Sanıyorum Zeynel Bey’in yani “Neden uyanmadınız?” şeyine cevap olarak onu…
Eksik bir şey kaldı mı Zeynel Bey?
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Şimdi, şöyle…
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Özür dilerim. Şu eksik kaldı: “Siz bu örgütün içinde
uzun yıllar kaldınız.” dediniz, bunu reddediyorum. O zaman örgüt değildi, böyle bir örgüt yoktu bakınız.
Şimdi Fetullahçı terör örgütü var, yanlış anlaşılır. Benim bulunduğumda “cemaat”, “cemiyet”, “hizmet
hareketi”, “hizmet”ti ve ben uzun yıllar kalmadım. Ben -söylüyorum size- 1977’de Yalova Lisesine
geldim, 1989’da Zamanda yazmaya başladım, 1995’te bunlara Genel Müdür oldum. Yalova’ya her gün
gittim, geldim, kalmadım. Bunların arasına girme diyecekseniz ben 1995 ile 1999 arasındaki dört yılı
kabul ediyorum ve şu anda “Fetullahçı terör örgütü” denilen bu yapıyla hiçbir oturmam, konuşmam,
görüşmem, gizli hiçbir şeyim olmadı. Her gün Yalova’dan gittim, geldim diyorum size.
BAŞKAN – Evet Sayın Gülerce, teşekkür ediyoruz, kifayet etti sanıyorum.
Belma Hanım, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok teşekkür ediyorum, tekrar hoş geldiniz..
Ben bu Komisyonda dinlenilecek kişiler, isimler belirlenirken Nurettin Veren gibi, Latif Erdoğan
gibi “eski tüfek”lerin, siz de dâhil olmak üzere bu Komisyonda dinlenmenize taraftar değildim.
Çünkü, sizleri gördüğüm zaman, fakir aile çocuklarının, zor şartlarda yaşayan ailelerin çocuklarının
ailelerinden koparılıp birtakım yurtlarda yetiştirildiği, onların hem vatana hain olarak -neticedeyetiştirildiği, ailelerine düşman edildiği, neticede kendilerine kul ve bugün gördüğümüz noktada
terörist olarak yetiştirildiklerini görüyoruz. Bunlarda bir şekilde herkesin vebali var, sizlerin de vebali
var. Bu nedenle, ben dinlenmelerine çok taraftar değildim ama bugün sözlerinizin birkaç bölümünden
-hepsi için diyemeyeceğim çünkü televizyonlarda zaten bunları dinlemiştik- faydalandığımı söylemek
istiyorum. Bu kadar hem içinde hem dışında olmanızı da anlamadığımı da ifade etmek istiyorum.
Çünkü, bazı söylediklerinizde bir çelişki olduğu kanaatindeyim.
Sormak istediğim şu: Bu yapının… Tabii, muhakkak sizin öğrencileriniz içerisinde de bugün
tutuklanmış, teröre girmiş, teröre alet olmuş, bu darbenin aktörlerinden olanlar da vardır. Vicdan azabı
duyuyor musunuz diye soracağım ama cevabını verdiniz, onu geçiyorum.
Bu yapının tamamen çökmesi için ne gerekir; sadece Fetullah Gülen’in ölmesi mi gerekir, yoksa
sizin mantıklı, bilimsel bir açıklamanız ve bir öneriniz olacak mı, bunu öğrenmek istiyorum, birinci
sorum bu.
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İkinci sorum da yurt dışındaki okullarda Türkçe eğitim yapıldığına dair kamuoyunda bir bilgi var.
Fakat, biliyoruz ki orada bir iki tane şarkı türkü, bir iki tane ezber cümle dışında, İstiklal Marşı’nın bir
bölümü dışında Türkçe eğitim yapılmadığı kanaatindeyim. Bu konudaki bilginizi de almak istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Gülerce.
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet, ne kadar izah etsem bu kadar dışında, bu
kadar içeride konusunda ikna edici olamıyorum. İstisnalar kaideyi bozmaz diye bir şey var. Niçin
anlamıyorsunuz? Ben içeride olsam, Altunizade’de yatar kalkarım. Genel müdürlerin hepsine orada oda
veriliyor. Yalova’dan her gün gidip gelmek külfetine niye katlanayım? Ben bunun içine girmek istesem,
bu teşkilatın ne yaptığını, ne ettiğini öğrenmek istesem bunun yolu bana açıktı ama ben bunu tercih
etmedim. Yani, böyle bir şey olamaz mı? Yani, bir insan sırf idealist olarak bunlara eğitim konusunda,
diyalog konusunda, vakıf çalışmaları konusunda yardımcı olmak istiyor. Geçmişte gazetecilik yapmış,
“Gel, bize gazetecilikte yardımcı ol.” diyorlar. Yani, bunda illa da bir illegal bağlantı olması gerekmiyor
ki daha nasıl söyleyeyim, yemin mi edeyim yani?
BAŞKAN – Peki, diğer sorunun cevabına geçelim.
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Şimdi, ne yapılması gerektiği konusunda
yargının acele etmesi lazım, Başbakanın söylediğini söylüyorum. Haklı ile haksızı, bu işlere karışan
ile karışmayanı çok hızlı ayırt etmeliler. Değilse, Türkiye’nin gündemini önümüzdeki aylarda bu
mağduriyetler komisyonu meşgul edecektir ve inanınız 15 Temmuzun sorgulanmasının bile önüne
geçecektir. Hızlı hareket edilsin.
Türk okullarıyla ilgili… Ben hep şuradan ikna oldum, gezdim çünkü ben Türkmenistan’da,
Kazakistan’da, Kırgızistan’da; Ya, bu öğretmenler çok fedakâr. Müdürün hanımı Saraybosna’daki
okulda bulaşık yıkarken görülüyor. Bunu gören insan etkileniyor. Hep bizi çocuklarımızdan kandırdılar.
Bakınız, “Aldılar çocuklarımızı, canavar yaptılar.” dediniz ama onu şimdi anladık biz, darbe yapınca.
Ondan önce herkes birbirine şunu anlatıyordu: “Ya, benim bir yaramaz yeğenim vardı. Bunların
dershanesine gitti. Ya, mum gibi oldu, çocuk çok saygılı oldu.” O, ona öyle anlatıyor, o öyle anlatıyor.
Torpil yapıyorlardı bana “Bizim çocuğu da dershaneye koy, Yeşilırmak Dershanesine, şuradaki okula.”
diye. Yani, orada bunların canavarlığı sonradan ortaya çıktı. Bunu nasıl yaptıkları sorgulanmalı
sosyolojik olarak.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Sayın Serkan Bey, buyurun.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Hüseyin Bey, hoş geldiniz.
Benim tek sorum var: Fetullah Gülen şizofren mi?
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. Bakın, tek soru, bu konuda…
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet, tek soru. 1 Kasım 2014’te Hürriyete verdiğim
röportajda “bir bedende iki insan” ifadesini kullandım. Bu, Fetullah Gülen’i çok kızdırdı. Bugüne kadar
kimse onu söylemedi. Psikiyatrist beş altı arkadaşın bana gönderdiği bir istişare notu var; şizofren
olduğunu da söylüyorlar, mehdilik iddiasında olduğunu da söylüyorlar. Ben sağlık açısından normal
olmadığını düşünüyorum.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim.
Aykut Bey, buyurun.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, Sayın Başkan, bu tartışmaların detayına girmeyeceğim
ama dün…
BAŞKAN – Yok, kısa kısa geçtik zaten bakın.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Siz geçtiniz yani diğer konuşmacılar ne kadar geçtiyse ben de
o kadar geçeceğim.
Şimdi, bir harekete destek vermek, onun önünü açmak, onun kadrolara yerleşmesini sağlamakla,
bir harekette -diyelim ki- birinin görüşmesi arasında çok ciddi farklar vardır. Övmek başka bir şeydir;
övmek, onun insanlara sempatisini artırmak başka bir şeydir ama detayına geçmiyorum, şu yüzden
söylüyorum: Bunlara şimdiye kadar girmedik ki mesele çok şey olmasın diye.
Şimdi, ben somut bir şey sorayım: 12 Haziran 2009, Taraf gazetesinde: “AKP ve Gülen’i bitirme
planı ortaya çıktı” Taraf gazetesi bunu manşet attı. Hatta, daha sonra öğrendiğimize göre de “AKP” ve
“Gülen”i birleşik yazarak Gülen ile AKP’nin kaderini ortaklaştırmak amacıyla bu belgenin bilinçli bir
şekilde ortaya çıkarıldığı söylendi. Tarihlere çok dikkat edin sayın Komisyon üyeleri, tarih 12 Haziran
2009. 16 Haziran 2009’da bu belgeyi ortaya çıkaran Mehmet Baransu NTV yayınında “Savcının elinde
belgenin fotokopisi var.” dedi, tarih 16 Haziran. 18 Haziran 2009’da siz bir yazı yazdınız. “Doğru belge
dışarıda ne geziyor? Belge fotokopi değil, ıslak imzalı.” dediniz. 15 Ekim 2009 yani sizin yazdığınızdan
çok daha sonra: “Islak imzalı belge meçhul bir subay tarafından savcılığa verildi.”
Bir: Savcıda olmayan belgeyi siz nerede gördünüz?
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Ben görmedim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Görmediyseniz bu yazıyı niye yazdınız?
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – İçeriden birisi söylemiş demek ki bana. O zaman
Baransu’nun her söylediğine biz inanıyoruz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sizin dediğiniz “İçeriden söylenen birine inandık.” dediğinizde
onlarca kişinin hayatını kararttınız.
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet, o konuda bizim bir cezamız varsa…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, siz bize “Nasıl inandıralım?” diyorsunuz ya biz size
hayatımız boyunca inanmayacağız. Çünkü, sizin yaptıklarınızın ben Ergenekon’da karşılığını gördüm,
Silivri zindanlarında insanların, şu kadının soğukta ona kazak verilmediğini gördüm, neler çekildiğini
gördüm. Böyle çok naif ses tonuyla… Bu insanların çektiği acıları hiç unutmadık biz. Bunların içinde,
Dursun Çiçek Albay’ın içeride çektiği o manevi, maddi işkencelerin sebebi bu yazılardır.
Şimdi, bakın siz bu haberi yaptığınızda ne çıktı ortaya? Islak imzalı belge davası: AKP ile Gülen’i
Genelkurmay bitiriyor. Türk ordusunun beli kırıldı. Ondan sonra onların yerine geçen subaylar da 15
Temmuzda geldi, buraları bombaladılar. Onun için, sizin buraya gelip “Benim hiçbir şeyden haberim
yoktu. Ben on sene içindeydim ama bunu görmedim.” Askerî okullarda olanı görmüyorsunuz, polislerde
olanı görmüyorsunuz. Gazetelerde bu haberlerle -bunlar operasyon haberidir- o binlerce insan şeyi
görüyor, ondan sonra “Kusura bakmayın, benim hiçbir şeyden haberim yok.” Siz sadece şu an faal
pişmanlık gösteriyorsunuz. Benim gözümde…
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Ben size tek bir soru soracağım.
BAŞKAN – Sayın Gülerce, bir saniye…
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Genelkurmay Başkanının göremediğini o orduda
ben nasıl görecektim?
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Genelkurmay Başkanı da göremediğinin hesabını verecek bu
halka. Öyle kolay değil, Genelkurmay Başkanı diye onların sorumluluğu bitmiş değil. Öyle şey mi olur!
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – O komutanların hiçbirinin göremediğini ben nasıl
görecektim?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Siz de vereceksiniz, Genelkurmay Başkanı da verecek.
BAŞKAN – Karşılıklı değil…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu Türkiye Cumhuriyetinin o iki bin yıllık ordusunun belini
kıranlar da hesabını verecek. Güce göre…
BAŞKAN – Aykut Bey…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir dakika, bitirebilir miyim, rica ederim. Ben iki üç saattir
dinliyorum.
Boğuluyordum ben Silivri’de. Atılan gazın… Oradaki o jandarma subaylarının o subay eşlerine
neler yaptığını gördüm ya. Kadınların sutyenlerini çıkardılar, arama sırasında kadınların sutyenleri
çıkarıldı. Bir başörtüsü zulmü anlatılıp duruyor. Ya o başı açık kadınların üzerine vurduğunuzda suyu,
yirmi metre gittiğinde, başı açık diye bunlar kadın değil miydi, bunlar insan değil miydi? Böyle şey
olur mu!
BAŞKAN – Sorunuzu…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sorum şu: Bu operasyon haberini neden yaptınız? Sonucunda
bunların olacağını düşünmediniz mi? Bu insanlardan özür dilemeyi düşünüyor musunuz?
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Hangi operasyonu?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İşte, bu, AKP ve Gülen’i bitirme planının ıslak imzalı olduğunu
söylediğiniz şey ve savcılıkta yok, 15 Ekim 2009’da savcılığa geliyor bu plan.
GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Şimdi, bakınız…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Siz diyorsunuz ki: “Savcılıktan söylenmiş olan…” Savcılığa 15
Ekim 2009 yılında meçhul bir subay getiriyor. Savcılıkta yok o zaman, bu belge ait olduğunuz cemaatte
var.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – İşte, o cemaatin içinden söylemişimdir.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Gülerce.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Bir şey söyleyeyim.
BAŞKAN - Soru sormayın yalnız. Siz cevabı verin. Araştırma komisyonuyuz, soruşturma değiliz.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Sizin bana inanıp inanmamanız o sizin bileceğiniz
iş. Ben bilgilendirmeye geldim, kimseyi burada ikna etmeye, inandırmaya gelmedim.
Yalnız, şunu söyleyeyim, şunu bana kimse sormadı: Ben Yalova’da oturuyorum, böyle bir şeyi
gördüm, ayrıldım kenara. Niye dizimi kırıp Yalova’da oturmaya devam etmedim de her hafta iki saat
Beyaz TV’de konuşuyorum…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çünkü tutuklanacaktınız, bu kadar basit Hüseyin Bey.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Ya, şimdi, suç duyuru…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tutuklanacaktınız çünkü.
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BAŞKAN – Misafir cevabını versin, bir saniye efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Tutuklanıp tutuklanmayacağına yargı karar verir.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Yani, yargının elini tutan mı var? Tutuklasınlar
kardeşim bir suçum varsa, açıktan söylüyorum, bir suç işlemişsem. Bakınız, siz benim tutuklanmamı…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hüseyin Bey, yüz binlerce insan bu işi yaptı diye yüz binlerce
insan tutuklu ve açıktalar…
BAŞKAN – Aykut Bey, dikkat ederseniz müdahale ediyor diyorsunuz ama soruyu sordunuz…
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Ben şunu söylüyorum: Ben hem Star’daki yazımda
hem de Beyaz TV’de bu insanlardan özür diledim. Siz bunu duymak istemiyorsunuz ki.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hüseyin Bey, Kuddusi Okkır öldü, öldü artık.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Ben bu mücadeleyi…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – “Allah affetsin” demekle bu suçlar affolmuyor.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Olmuyor işte, ben bu mücadeleyi…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ali Tatar gitti, kendini vurdu. “Mermiye kafa atıyor.” dedi, bu
şerefsizler.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Üzülmediğimizi mi zannediyorsunuz şimdi?
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. Sayın Gülerce, tamam.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Ama, şunu söylemem lazım: Ben bu mücadeleyi
bu acıdan dolayı da yapıyorum. Ben bunun acısını çektiğim için şimdi mücadele ediyorum FETÖ’yle.
BAŞKAN – Biz davet ettik, geldiniz, teşekkür ederiz.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Üç senedir ben, ölüm tehdidiyle, 2 koruma polisiyle
dolaşıyorum. 67 yaşıma geldim, tutuklasalar ne olacak? Giderim, yatarım ya. Ondan korktuğumu mu
zannediyorsunuz benim?
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Gülerce.
Şimdi, Komisyon üyelerimizden kalmadı. 2 vekilimiz var galiba.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Arkadaşların sorularından sonra konuşabilirim ben.
BAŞKAN – Çünkü hakikaten bundan sonraki konuğumuz için çok az vakit kaldı.
Sayın Kazım Arslan, buyurun efendim.
KAZIM ARSLAN (Denizli) - Sayın Başkan, Sayın Gülerce’ye 3 sorum olacak kısa kısa.
BAŞKAN – Zaten iki dakika içinde sormanızı istirham ediyoruz.
KAZIM ARSLAN (Denizli) – Sayın Gülerce, Fetullah Gülen’le birlikte üst düzey toplantılara,
yönetim toplantılarına katıldınız mı?
Bu toplantılarda size özel bir görev verildi mi?
Toplantılara katıldığınızda hizmet hareketinin çalışmalarından devleti ele geçirme gibi bir açıklama
veya bir davranış, tavır gördünüz mü?
Bir de FETÖ örgütünün mali gücü konusunda bir bilginiz var mı?
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN – Çok teşekkürler Kazım Bey.
Sayın Gülerce…
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Ben Fetullah Gülen’in illegal -kastettiğiniz oysahiçbir üst düzey toplantısına katılmadım. Sadece Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı
olduğum için vakıfla ilgili yılda bir defa ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, bilgi verme kabilinde…
Bana kimse özel görev vermedi, veremez de. Benim öyle bir konumum yok. Ben o cemaatin içinde
yetişmiş, Fetullah Gülen’in dizi dibinde yetişmiş bir insan değilim. Fetullah Gülen’le benim oturup
kalkmam 45 yaşında. 45 yaşına kadar benim dünyamda Fetullah Gülen yoktu.
Devleti ele geçirme tavrını hiç görmedim ama şunu gördüm: Devletin içerisinde bizim
arkadaşlarımız yargıda olsunlar, Silahlı Kuvvetlerde olsunlar… Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya,
her kesimden insan giriyor, bunlara karşı da ciddi bir tavır var. askerî şûrada atıyorlar, burada da birkaç
arkadaş bulunsun yani…
BAŞKAN – Onu az önce detaylı açıkladınız Sayın Gülerce.
Başka bir şey kaldı mı Kazım Bey’in sorusu için?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Mali konularla ilgili bölüm, zaten bir görüşmem,
bir ilgim olmadı ki onlarla.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Sayın Akaydın…
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) - Sayın Gülerce, öncelikle teşekkür ederiz açıklamalarınız için.
Şimdi, bir hanım milletvekilinin sorusuna kontra bir soru sorayım. Sizce Fetullah Gülen, Recep
Tayyip Erdoğan’ı kullandı mı?
Soru iki: Gerek Cumhurbaşkanımız gerekse siz “Yüce Rabb’im bizi affetsin, Allah affetsin.”
deyimleri kullandınız. Peki, bugün sizce hâkim karşısına çıkan on binlerce kişi deseler ki: “Ben de
kandırıldım, Yüce Rabb’im bizi affetsin.” Böyle bir yanıta karşı bakış açınız ne olur? Çünkü sizin de
özür dilediğinizi görüyoruz?
Üçüncü soru: CHP’ye destek olduklarını, HDP’ye destek olduklarını söylediniz. Tabii, CHP de
HDP de kitle partileri, bu doğru olmuş olabilir yani düşmanımın düşmanı dostumdur şeyiyle. Benim
somut bildiğim AKP’li belediyelerden çok önemli Fetullah Gülen’le yapılmış iş birlikleri var, proje
desteleri var, arsa hibeleri var, eminim siz de biliyorsunuz. Sizin bildiğiniz hiç böyle bir CHP örgütü
veya belediyesi var mı, somut iş birliği yapan, çıkar sağlayan FETÖ örgütüne?
Son olarak şunu söyleyeceğim: Benim bildiğim kadarıyla Abdurrahman Dilipak’tan aldığım
istihbaratta, ta yıllar önce, 1994 öncesi Beyaz Saray’a Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan sık
sık gidiyorlardı ve AKP’nin iktidara gelişi planlanıyordu. Bu somut şeylerin tanığı “Bizzat ben de
oradaydım.” diyen Abdurrahman Dilipak’tır. Bu kadar Amerika Birleşik Devletleri’nin desteğini
aldıkları hâlde, 1994 seçiminde Fetullah Gülen de CIA’le bu kadar iş birliğindeyken acaba nasıl
engelleyebilecekti Amerika’ya rağmen Recep Bey’in iktidara gelişini? Bu konuda bir yorum yapar
mısınız.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Son sorunuz bir varsayıma dayanıyor.
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BAŞKAN – Sayın Gülerce, bir saniye efendim.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ben bir düzeltme yapmak istiyorum. O soruyu ben sormadım.
Sayın Gülerce’nin basına çıkmış cümlesini okudum, o soruyu ben sormadım ama siz diğer soruyu…
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Ben soruyorum o zaman.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Tamam yani o benim sorum değil netleşmesi için sordum.
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) - Ben size atıfta bulundum, tamam kabul ediyorum, ben sordum.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Tamam, teşekkürler.
BAŞKAN – Teşekkürler.
Sayın Gülerce, buyurun.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Abdurrahman Dilipak’ın söylediği bir varsayıma
dayanıyor. Yani kim olursa olsun başka bir ülkeyle pazarlık yapmasını kendi ülkemin Cumhurbaşkanına,
Başbakanına yakıştırmam, kabul de etmem onu. Yani, bunu bir eleştiri olarak söylüyorsanız ben buna
katılmıyorum. CHP’lilerden bir arsa verilip verilmediğini bilmiyorum yani basına intikal etmiş bir şey
varsa bakmam lazım.
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) - Ben AKP’den biliyorum ama.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Evet, ona itiraz etmedim.
İSMAİL AYDIN (Bursa) - Var var, CHP’de de var, istemediğiniz kadar.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Bilenler söylesin yani ben Yalova’da oturuyorum,
bilmiyorum, takip etmedim.
Şimdi, “…affetsin.” meselesine gelince, bakınız, bizim “…affetsin.” deyişimiz, ben bu hareketi
övdüm konferanslarda ama bu hareketi överken ben başka bir şey söyledim. Ben Abant toplantılarının
hemen hemen hepsinde vardım. :Ben Abant toplantılarındaki diyaloğu, uzlaşmayı, farklı görüşteki
aydınların bir araya gelip konuşabilmesini önemsedim ve bunu anlattım. Bunda yanlış nerede var?
BAŞKAN – Burada tekrara düşülüyor artık, aynı soru aynı cevap oluyor.
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Recep Bey’i kullanmış mıdır?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – “Kullanma” kelimesi çok yanlış bir şey ama
Fetullah Gülen her kurumdan her kişiden yararlanmak istemiştir.
BAŞKAN – Teşekkürler.
Şimdi, Sayın Hürriyet.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Gülerce, yorum yapmadan sadece sorularımı sormak istiyorum size. O yapının içinden gelen
biri olarak bu yapının deşifre olması için yeterli ve gerekli bilgiyi paylaştığınıza inanıyor musunuz?
Türkiye’nin imamı sizce kim?
Hulusi Akar sizce nasıl serbest bırakıldı ve Adil Öksüz kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanmaya sevk
edilmesine rağmen neden serbest bırakıldı?
Sizinle birlikte televizyon programlarına çıkartılan ablalar o yapının gerçek ablaları mıydı, yoksa
bir algı yönetimi mi hedefleniyordu?
Konuşmanızda 20 kişilik bir istişare kurulundan bahsettiniz, kimlerden oluşuyor bu istişare kurulu?
İsim isim açıklamanızı istiyoruz buradan.
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Haziran 2011 yılında bir yazınız vardı. “Ustanın ilk iki imtihanı” başlıklı bir yazı ve tüm medyada
da “Gülen’in sağ kolundan AKP’ye mesaj var.” başlığıyla yayınlanmıştı. “Haziran seçim sonuçları tek
başına AKP’nin başarısı değildir. Orada Erdoğan’ın ustalık döneminin ilk iki sınavı: Yeni kabinenin
teşkili ve yaklaşan yüksek askerî şûra çalışmalarıdır. Ustalık dönemi başlangıcını test etme fırsatını
böylece bulmuş olacağız.” diyordunuz. O sene, TSK’da 2011 yılında bir kriz yaşandı ve bu kriz
biliyorsunuz birçok çevrelerce “Yargının AKP’lileştirilmesinden sonra gözünü TSK’ya dikti.” diyerek
de yorumlar yapıldı aynı zamanda. Şimdi, bu bağlamda soruyorum: Sizce Sayın Erdoğan’ın ustalık
dönemi başlangıcını bu krizle mi test etmiştir? Bu demecin öngörüsünü o tarihlerde sık sık ziyaret
ettiğiniz Fetullah Gülen’den mi öğrendiniz?
22 Eylül 2016 tarihli yazınızda “Bu örgütün nasıl bir tehdit unsuru olduğunu anlatmak konusunda
ikna zorluğu bulunuyor. Bilhassa Türk cumhuriyetlerinde ülke yöneticilerinin, güç sahibi ailelerin
çocuklarına el atılmış olması iknayı daha da zorlaştırmaktadır.” diyorsunuz. Bundan ne kastediyorsunuz?
Ve Sayın Erdoğan’ın etrafındaki insanlar yeteri kadar acaba sizce bu yapıyla mücadele etmiyor mu?
“Karşı karşıya olduğumuz hareketi tanımanız çok zor, 1 hissesi dışarıda 99’u içeride” dediniz.
Bugünkü konuşmanızda da söylediniz daha önceki beyanatlarınızda da var. “FETÖ ölmeden hipnozdan
çıkamazlar.” dediniz. Bir programda ama tam tersine “FETÖ’nün tabanı yok.” dediniz. Hatta FETÖ’nun
bu yapıyı kendi eliyle deşifre ettiğini bir yazınızda iddia ettiniz. Sizce bunlar çelişkili ifadeler değil
midir?
BAŞKAN – Tamamlarsak Sayın Hürriyet çünkü iki dakikalık süreyi epey geçtik, rica ediyorum.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Tamam Sayın Başkan ama önemli sorular. Yani bunların
aydınlatılması lazım çünkü toplantının başından beri hep demagojik şeyler üzerine yoğunlaşıldı.
BAŞKAN – Bir başkasını demagoji yapmakla itham etmeyin lütfen.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Bunun ötesinde somut gerçekleri ortaya çıkartacak
Sayın Gülerce gibi isimler…
BAŞKAN – O zaman süreniz bitti. Adaletle davranıyorum süreniz bitti.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Demagojik” ne demek.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Tamam son bir soru lütfen…
BAŞKAN – Hayır efendim.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Ama bak olmaz ki yani.
BAŞKAN - Bu kadar milletvekilini “demagojik soru” diye itham ederseniz buna tepkimi koyarım.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Olur mu öyle şey yani.
BAŞKAN – O sözünüzü geri alın.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Bu sorulardan rahatsız mı oldunuz?
BAŞKAN – O sözünüzü geri alın.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Hayır. Sorulardan rahatsız mı oldunuz Sayın Başkan?
BAŞKAN – Siz o sözünüzü gerin alın.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Ben milletvekillerini itham etmedim.
BAŞKAN – Ben sorulardan rahatsız olmuyorum.
“Süreniz doldu” diyorum.
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FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Demagojik konular üzerinde konuşuluyor sabahtan
BAŞKAN – “Süreniz doldu” diyorum. Öyle bir tabiri lütfen geri alın ben de size ilave süre vereyim.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Tabire takılmayın lütfen, şekilsel şeylere takılmayın.
Burada konuşulması gereken, burada açıklanması gereken konular var.
BAŞKAN – Hayır, bakın, ben arkadaşlarımın, sizin de hukukunuzu korumak zorundayım.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Efendim, ilk defa bir söz aldık. Yani bu mu sizin
demokrasi anlayışınız? Bir kadına tavrınız bu mudur Sayın Başkan? Yapmayın, lütfen Allah aşkına
yani.
BAŞKAN – Şimdi, Fatma Hanım, bakın, işi gürültüye getirmeyelim.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Gürültüye getirmiyorum.
BAŞKAN – Bir saniye müsaade eder misiniz.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Bakın, yorum bile yapmadan çok net sorular
soruyorum efendim. Niye rahatsızlık duydunuz?
BAŞKAN – Müsaade eder misiniz. Rahatsızlık duymuyorum.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Neden rahatsızlık duyuyorsunuz yani çok net sorular
soruyorum?
BAŞKAN - Ya bir dakika dinler misiniz lütfen.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Neden rahatsızlık duyuyorsunuz?
BAŞKAN - Bir dinler misiniz kardeşim ya, bir saniye.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Buyurun.
BAŞKAN – Hiç sözünüzü kesmedim. Net sorular sormanız bu sizin hakkınızdır ve hiç sözünüzü
kesmeden üç dakika… Burada biz milletvekillerimize iki dakika süre veriyoruz. Sayın Akaydın
süresini doldurmadan kesti. Buradan da ben hatırlatıyorum ama bunu ben hatırlattığım anda diğer
milletvekillerini itham eden bir cümle söylerseniz…
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Milletvekillerini itham etmedim ben. Konuşulan konu
özetine…
BAŞKAN – Peki etmediyseniz.
Cümlenizi tamamlayın lütfen.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Kim konuştu konuları Hanımefendi. “Konu özeti” diyorsunuz. Kim
konuştu ya Hüseyin Gülerce konuştu ya milletvekilleri konuştu.
BAŞKAN – Sizin de hukukunuzu korumam lazım, herkesin de.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Efendim son bir soru.
Özellikle bir programda emniyet içinde yükseltilmesi gereken insanlardan ABD’ye gönderilen
çok insan oldu. WikiLeaks belgelerinde var. Gülen bir dernek kurduruyor, bu dernek CIA’yle ortak
toplantılar yapıyor. Kim bu dernek yöneticileri ve siyasi arenada bu yöneticilerden var mıdır? Bunları
ben bildiğinizi düşünüyorum ve bunları açıklamanız gerektiğini düşünüyorum açıkçası ve kızınız
tutuklandığında dediniz ki: “Demek hatamın bedeli buymuş.” Bu hatadan kastınız nedir?
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Bir şey söyleyebilir miyim.
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“Yargı AKP’lileşti” diyor milletvekili.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Yorum olarak.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Nasıl AKP’lileşmek ki Başbakan, Cumhurbaşkanı kendini
kurtaramıyor.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Benim yorumum olarak söylemedim Sayın Vekilim.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Tamam yanlış anladım o zaman.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Evet.
BAŞKAN – Sayın Gülerce buyurun.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Şimdi, son sorudan, bu emniyet mensuplarından
başlayayım.
BAŞKAN – Efendim, beş dakika içinde bitirmemiz lazım. Yoksa diğer konuğuna saat 15.00’te
randevu verdik. Yani bitirmek zorundayız. Onun için birer cümle lütfen.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Kısa kısa söyleyeyim, tamam.
Bu emniyet mensuplarıyla ilgili, dernekle ilgili bilgiyi Oda TV’nin 2 yazarının yazdığı Mahrem
kitabından okuduğumu söyledim. Nereden tanıyacağım ki. Siz de o kitabı okuyun, isimler orada var.
Gelelim, siz bildiklerinizi deşifre ettiniz mi? Evet, ben savcılara 3 defa bildiklerimi söyledim.
Yalnız şöyle bir şey oluyor. Bu kadar yıl içindeydin de niye isim vermiyorsun? Ya, ben 45 yaşında
geldim.
BAŞKAN – Sayın Gülerce, onlar tekrara kaçıyor.
Savcılığa 3 defa ifade verdiniz değil mi efendim?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Altunizade de görmedim ki o askerleri, tanımadığım
adamın ismini mi vereyim, ben bu darbeciyi tanıyordum diye yahu.
BAŞKAN – Hangi savcılığa verdiniz efendim?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – İstanbul Çağlayan, emniyete de verdim, Yalova’da
da verdim savcılıklara.
şeyi soruyorsunuz bana, Genelkurmay Başkanının nasıl salındığını. Ben nereden bileyim, bilen
varsa söylesin.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Yorumlar yaptınız daha önce de o yüzden… Bazı
programlarda yorumlar yaptınız.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Hulusi Akar’la ilgili mi?
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Hem Hulusi Akar hem Adil Öksüz’le ilgili.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Hayır, Hulusi Akar’la ben yapmadım ama Adil
Öksüz’le yaptım. Adil Öksüz, kozmik adamdır, bana göre bu darbenin koordinatörüdür. Kim kaçırdı?
Hâlâ bu işin içerisinde bulunan kozmik FETÖ’cüler kaçırdı benim kanaatim o. Ama, onu ortaya
çıkaracak olan yargıdır.
TV’deki abla algısını algılayamadım ben. Hangi ablaları TV’ye…
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Bir-iki programınızda birkaç abla çıkarıldı, özellikle
izledim.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Beyaz TV’de mi?
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FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Hayır. Şu anda kanalı hatırlayamıyorum, ya CNN’dir,
tam hatırlamıyorum şu anda. Bir-iki ablayla hatta arkası dönük şekilde…
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Ben değildim efendim, karıştırıyorsunuz.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Ablalara bağlanıldı, stüdyo içinde siz de varsınız.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Hayır, hayır, öyle bir şey olmadı, karıştırıyorsunuz.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Bir programda vardı.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Yok, hayır.
Evet, Türk cumhuriyetleriyle ilgili sordunuz. Evet, ikna meselesi şöyle: Türk cumhuriyetlerinde,
orada Sovyetler dağıldıktan sonra oranın yöneticilerinin, aşiretlerinin çocuklarını aldılar, yetiştirdiler,
yurt dışına gönderdiler ve şimdi onlar, bilhassa Kırgızistan’da, Kazakistan’da, Türkmenistan’da yönetici
konumundalar, Türkiye’de yaptıklarından daha ilerisini orada yaptılar. İkna etme zorluğu ondan. Onları
nasıl ikna edeceksiniz? Kendi çocukları şu anda bakan, başbakan yardımcısı falan, onu kastettim.
BAŞKAN – Tamam mıdır Hüseyin Bey?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Tamam.
BAŞKAN – Peki, çok teşekkür ederiz.
Arkadaşlar, yarım saat ara…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben soru soracaktım, çağrı için…
BAŞKAN – Efendim, 15.00’te burada olacağız.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Başkanım, söz isteyen var.
BAŞKAN – Kim var ki?
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – İsmail Bey.
BAŞKAN – Görmedim İsmail Bey’i.
Buyurun İsmail Bey.
Hassasiyetimizi dikkate alırsak çok memnun olurum.
İSMAİL AYDIN (Bursa) – Başkanım, teşekkür ediyorum.
Çok fazla vakti almamak istiyorum. Sayın Gülerce, hoş geldiniz.
Şimdi, merak ettiğim husus şu: Fetullah Gülen ilk piyasaya çıktığında Peygamberimiz’in sahabesinin
yaşantılarını anlatan, kürsüde vaizlik yapan bir insandı. Bu vaazlarında da tabii temel prensipleri vardı.
Mesela, bunlardan bir tanesi “Vurana elsiz, sövene dilsiz.” diye özellikle kendi yetiştirdiği öğrencilere
nasihatler yapıyordu. Ve mesela, Mavi Marmara olayında “Otoriteden kesinlikle izin alınmalıydı.” gibi
eleştiriler yaptı. 28 Şubatta başörtüsü için “teferruat” dedi. Yani, bir köşeden diğer köşeye bir savrulma
var işin aslında. Öğrencilerine pazartesi, perşembe oruç tutmayı öğütlerdi. Bir yandan “Dini en ince
teferruatlarına kadar yaşayın.” ama beri taraftan da çok farklı noktalara geliyor. En son da “altın nesil”
dediği bir nesil katil nesil oldu, kendi milletine silah sıkan bir nesil hâline geldi. Benim merak ettiğim
husus şu: Acaba bir savrulma mı yaşandı bir uçtan diğer uca? Ya da İşin en başından beri… Siz dediniz
ki: “Şu anda CIA’in tamamen elinde.” İşin en başından beri CIA’in elinde miydi, yoksa bir savrulma
mı yaşandı?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim İsmail Bey.
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GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Bana göre en başından beri CIA’yle irtibatlı MİT
bölümünün elindeydi, Amerika’ya gidince de doğrudan onlarla çalışmaya başladı.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim, sağ olun.
Şimdi, birer cümle…
Sayın Aytun Bey, buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben -yine resmî olarak bildireceğiz- bir davette bulunmak istiyorum. Eski
Amerika Büyükelçilerinden Faruk Loğoğlu Beyefendiyi buraya davet etmek istiyorum. Çünkü, kendisi
bana geçen dönem -24’üncü Dönemde birlikte milletvekilliği yaptık- Sayın Abdullah Gül’ün Dışişleri
Bakanlığı döneminde yeşil kart alabilmesi için Fetullah Gülen’i öven bir mektubun gönderildiğini ve
kendisinden Amerikan Dışişleri Bakanlığına verilmesini istediğini söylemişti. Bu, önemli bir konu,
açığa kavuşması gerek.
BAŞKAN – Evet, onu yazılı olarak da alalım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Onun haricinde bir de Aleksandr Dugin haber göndermiş, yirmi dört
saat süre vermişsiniz gelebilmesi için, “Ben şuradan şuraya gelecek bir adam değilim. Bana bir süre
verilsin.” diyor.
BAŞKAN – Hayır, hayır, orada bir yanlış anlaşılma var Aytun Bey. Onun artık danışmanı mı
diyelim, bir yakınıyla irtibat hâlindeyiz. “Biz gün verdik ama -iletişim yakında kurulamadı- onun
gelebileceği güne ayarlayalım; önemli.” dedik. Çünkü, burada bir mutabakatla davet edildiği için onun
gününü ayarlarız.
Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ben, bir konuyu merak ettiğim için tek cümleyle cevap almak
istiyorum. Siz, tabii ki Fetullah Gülen Amerika’ya gittikten sonra da görüşmeye devam ettiniz. Bu
görüşmelerin tabii yüz yüze olanları var, telefonla olanları var. Ama, bunun dışında şimdi deşifre olan
byLock, Eagle vesaire gibi yöntemlerle haberleştiniz mi Fetullah Hoca’yla onu merak ediyorum.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Hayır. Onu bulurlarsa hemen içeriye girmeye
razıyım.
BAŞKAN – Belma Hanım, buyurun siz de son…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ben de son bir soru sormak istiyorum. Sayın Gülerce,
30 Mart yerel seçimlerde Zaman gazetesi Antalya’da bir ek çıkardı ve yerel seçimlerde Sayın Mustafa
Akaydın’ı desteklemek için bir ek gazete çıkardı ve bunu Antalya ve çevresinde dağıttılar; bu konuda
bir bilginiz var mı, buna bir cevap verebilir misiniz?
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – İlk defa duyuyorum, Antalya’dan haberim olmadı.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Akaydın burada, ona cevap verebiliriz aslında.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Akaydın, verebilir belki, isterse.
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Samimiyetle şu anda hatırlamıyorum ama Antalya’da baskı
yapan bütün gazetelerde, sadece Zaman gazetesinde değil, -zannediyorum seçimle ilgili demeyeyim
de belediye faaliyetleriyle ilgili diyeyim- bizim birtakım “insert”lerimiz yayınlanırdı “insert” adıyla
geçen, bunlardan birisi de Zaman gazetesi olmuş olabilir, diğer bütün gazeteler de dâhildir.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Akaydın açıklama yaptı, ben de aldım, okudum; Zaman gazetesi bir ilaveyle Sayın
Akaydın’ın çalışmalarını yayınladı.

71

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu

26 . 10 . 2016

T: 8

Hüseyin Bey, çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
GAZETECİ-YAZAR HÜSEYİN GÜLERCE – Ben de sizlere teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, saat 15.00’te devam etmek üzere toplantıyı kapatıyorum.
Kapanma Saati: 14.37
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.07
BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)
BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)
SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)

BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, Komisyonumuzun öğleden sonraki bölümünü açıyorum.
2.- Genelkurmay Eski Başkanı Sebahattin Işık Koşaner’in Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi
vermesi
BAŞKAN – Hoş geldiniz Sayın Koşaner, buyurun.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hoş bulduk.
BAŞKAN – Saat konusunda biraz aksamalar oluyor. Biraz öteledik, sizi de beklettik, kusura
bakmayın. Ama, tabii, elimizde olmayan nedenlerle oluyor, milletvekillerimiz ve Komisyon
üyelerimizin sorularıyla süre biraz uzayabiliyor.
Bizim davetimize icabet ettiniz. Hoş geldiniz diyoruz.
Başlangıçta kameraman arkadaşlarımız bir görüntü alıyorlar. Görüntüler alınırken şu anda sizin
kısa bir öz geçmişinizi de arkadaşımız Zekeriya Birkan Bey okuyacaklar.
Buyurun Zekeriya Bey.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Öncelikle Komisyonumuz adına hoş geldiniz diyorum.
Komisyon Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli katılımcılar; Işık Koşaner, 1945
yılında İzmir’de doğdu. 1963 yılında Kuleli Askerî Lisesinden, 1965 yılında Kara Harp Okulundan
ve 1978 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu. 2004 yılında Orgeneralliğe terfi eden Işık
Koşaner, 2004-2006 yılları arasında Ege Ordusu Komutanlığı ve Genelkurmay 2’nci Başkanlığı, 20062008 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı görevlerinde bulundu. 4 Ağustos 2008 tarihinde
Yüksek Askerî Şura kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.
2010 yılı Yüksek Askerî Şura kararıyla da Türk Silahlı Kuvvetlerinin 27’nci Genelkurmay Başkanı
olarak atandı. 1 Ağustos 2011 tarihinde başlayacak 2011 YAŞ toplantıları öncesinde Hava, Kara ve
Deniz Kuvvetleri komutanlarıyla birlikte 2013 yılına kadar görev süresi olmasına rağmen emekliliğini
istedi.
Tekrar, hoş geldiniz diyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Zekeriya Bey.
Kameraman arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Görüntülerini aldılar, vazifelerini yaptılar. Biz
basınımıza gerekli kolaylığı sağladık. Tabii, tarihî bir gün ve ifade alıyoruz. O bakımdan, çok teşekkür
ederiz.
Çok değerli Komisyon üyesi arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; az önce arkadaşımızın kısa öz
geçmişini okuduğu Eski Genelkurmay başkanlarımızdan Sayın Işık Koşaner’in gündemimize ilişkin
değerlendirmelerini alacağız, daha sonra soru-cevap bölümü olacak.
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Usulümüz şöyle Sayın Koşaner: Bizim Araştırma Komisyonu olarak görevimiz, 15 Temmuz
kanlı darbe girişimini, bu girişimi gerçekleştiren Fetullahçı terör örgütünü tüm yönleriyle araştırarak,
sonucunda alınması gereken önlemleri ortaya çıkaracak bir çalışma, araştırma yapmak. Soruşturma
komisyonu değiliz. Bu konuda adli makamların yaptığı soruşturmalar bağımsız olarak devam ediyor,
bizim onlara bir müdahalemiz söz konusu değil. Tabii, bu dönemde davet ettiğimiz isimler arasında
Genelkurmay başkanlarımızın kendi dönemine ait vereceği bilgiler fevkalade önemli.
Darbe girişimini birlikte yaşadık, siz gözlemlediniz; bu çerçevede, biz sizlerden ilk yirmi dakikada
serbest olarak bir değerlendirmenizi -elbette ki süreyi doldurmak zorunda değilsiniz ama azami sürenin
yirmi dakika olduğunu düşünerek bir değerlendirmenizi- daha sonra da benim ve arkadaşlarımın size
tevcih edeceği konuyla alakalı sorulara cevaplarınızı istirham edeceğiz.
Tekrar teşekkür ederek sözü size bırakıyorum.
Buyurun Sayın Koşaner.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Sağ olun.
Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri; öncelikle, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden
kahraman şehitlerimizi minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Bu Komisyonumuzun çalışmaları sonunda ulaşılacak sonuçların da bir daha böyle bir olay olmasın diye
alınacak tedbirlere faydalı katkılar sağlamasını gönülden temenni ediyorum.
Efendim, biraz evvel de belirtildiği gibi, ben Fetullahçı terör örgütünün eylemlerinin bir suç
olarak telakki edilmediği dönemde görevdeydim. O dönemde herkesin de çok iyi bildiği gibi, basına
da yansıdığı gibi, kitaplar yazıldığı gibi örgütün öğrenci evlerinden söz ediliyordu. Burada indoktrine
edilen insanların özellikle askerî okullara sokulmaya çalışıldığı söyleniyordu. Tabii sadece askerî
okullara değil, yargı sistemimize, dış işlerimize, millî eğitim sistemimize sokulmaya çalışıldığı herkes
tarafından bilinen bir gerçekti. Örgütün dünyanın birçok ülkesinde okulları vardı. Bu okullar yurt içinde,
yurt dışında faaliyet göstermekteydiler. Bir okul olarak telakki edildiği için herhangi bir araştırma
vesaire söz konusu olmuyordu. Yine, örgütün o dönemde dâhi çok güçlü mali kaynakları olduğunu
herkes biliyor. Bağışlardan, vakıflardan vesaireden gelen kaynakları olduğunu biliyor ve yine, herkes
hemfikirdi ki örgüt kendine yandaş bir nesil yetiştirmeye çalışıyor; bu da hiç gözlerden kaçan bir olay
değildi. Bu tabii ki asker olarak bizim de dikkatlerimizi çekmekteydi. Tedirgindik, takip ediyorduk ama
yapılacak bir şey de yok idi, en fazla yapacağımız şey, bu faaliyetleri hakkında yetkili makamlarımızı
bildiğimiz kadarıyla bilgilendirmekti. Daha evvel huzurlarınıza gelen eski komutanımız tarafından
da bu iş zaten açık açık size söylenmişti. Ancak bu olayların nihai bir amacının olduğundan hiçbir
şüphemiz yoktu. Bu olaylar niye yapılıyordu, neden bu gençler evlerde indoktrine ediliyordu, okullar
neden açılıyor, ne olacak, sonunda ne amaçlanıyor? Bunu düşünüyorduk ve bundan endişe duyuyorduk.
Tabii, bu endişelerimiz 15 Temmuz gibi bir olay olacak şeklinde kesinlikle değildi, o zaman böyle bir
şeyi aklımızın ucundan bile geçirmezdik.
Sık sık “Neden bu dönemde silahlı kuvvetler kendisini korumadı, tedbir almadı?” diye sorularla
karşılıyor basından takip ettiğimiz kadarıyla. Efendim malumunuzdur ancak kısaca tekrar etmek
istiyorum: Silahlı kuvvetlerin kışla hudutları dışarısında herhangi bir istihbarat yapması, birini takip
etmesi, bir faaliyette bulunması söz konusu değildir, böyle bir görevi de yoktur, yetkisi de yoktur,
yasalar da buna imkân vermez. Bizim istihbarat dediğimiz faaliyetimiz, kışla sınırları içerisinde veya
tatbikat arazisinde vesaire personelimizce takip etmekten ibarettir. Peki, o zaman ne olacak? Bize
gelen tüm bilgiler MİT’ten ve Emniyetten gelen bilgilerdi, onlara itibar etmek durumundaydık. Oradan
gelen bilgilere göre tahkik edip, eğer bilgileri teyit edebiliyorsak, bu personelin silahlı kuvvetlerinden
ilişiğinin kesilmesine çalışıyorduk. Bunun için de tek bir yöntemimiz vardı: Yüksek Askerî Şûra
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toplantılarında böyle personelin silahlı kuvvetlerle ilişiğini kesmek; ancak bilgiye, belgeye dayandığı
şekilde. Mahkemeye gitmekle olmuyordu. Mahkemeye verseniz bile zaten beş sene sürüyor, o zamana
kadar atı alan Üsküdar’ı geçtiği için mahkeme işi olmuyordu. Yüksek Askerî Şûra kararları o dönemde
yargıya da kapalıydı. Ancak Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla silahlı kuvvetlerden personel ayrılması
çeşitli şekillerde yanlış yorumlanarak, bazı basın tarafından halkımıza yanlış anlatılarak sanki “Namaz
kılan atılıyor, işte içki içmeyen atılıyor.” gibi bir propaganda yapılarak Yüksek Askerî Şûra’daki
faaliyetlerimiz bizim engellenmeye çalışıldı. Tabii ki yetkili makamlar da bundan -sanıyorumetkilendikleri için bir süre sonra bu faaliyetlerimize şerh koymaya ve böyle şahısların silahlı kuvvetler
dışına çıkarılmasını önlemeye başladılar. Tabii bu, son sekiz, dokuz yıldır aşağı yukarı bu şekilde
silahlı kuvvetler kendini koruyamaz duruma geldi. Koruyamaz duruma gelince ne oldu? Bu kişiler
yerleştiler, güçlendiler, rütbe de aldılar, yetkili makamlara da geldiler. Tabii ki yetkili makamlara
gelmeleri yine örgüt tarafından üretilen sahte bilgi ve belgelere dayalı açılan davalar sayesinde Türk
silahlı Kuvvetlerinin önemli kadrolarının göz göre göre tasfiye edilmesiyle mümkün oldu. Ben, 20102011 döneminde Genelkurmay Başkanıydım, o dönemde -çok iyi hatırlanacağı gibi, daha bazıları
devam da ediyor- Ergenekon, Balyoz, İrticayla Mücadele Eylem Planı, Poyrazköy, Kafes, Askerî
Casusluk, Amirallere Suikast gibi daha birçok benzeri neye dayandığı daha sonra ortaya çıkan bir süre
davalar yürütülmekteydi. Ancak bu davaların bir planın bir parçası olduğu ayan beyan tarafımızdan
hissedilmekte ve anlaşılmaktaydı. Davaların konuları, adları farklı farklı olmasına rağmen amaçları Türk
Silahlı Kuvvetlerinin kamuoyu nezdinde itibarını sarsmak ve istedikleri personeli silahlı kuvvetlerden
uzaklaştırmak idi. Bu, açıkça görülüyordu ve personelimizin, tabii ki suçlanan personelimizin, biz suçlu
olmadıklarını gayet doğal olarak biliyorduk. Neden biliyorduk? Biz -ben o zaman 46’ncı yılımdaydımkırk senedir, kırk beş senedir bu kurumun içerisinde olan bir insan kimin suçlu olup olmadığını çok
iyi anlayabilir efendim. Ancak konular yargıya intikal etmiş olduğu için “Yargıya müdahale ediliyor.”
denilmesin diye sesimizi yükseltmek imkânımız tabii ki olmadı, yargı kendi işlevini yürüttü.
Eğer uygun görülürse bu davalardan benim zamanımda başlayıp bir aşamaya kadar gelen Balyoz
isimli davadan biraz daha teferruatlı söz etmek istiyorum ve burada başımıza gelenleri anlatmak
istiyorum: Balyoz davası 20 Ocak 2010 tarihinde basında yer alan haberler üzerine, bir gazetecinin
savcıya bavul dolusu evrak vermesi vesaireyle başladı. Hemen akabinde iş yargıya intikal etti ve ifadeye
çağırmalar ve mütakiben tutuklamalar başladı. Ama ilk andan itibaren -tabii o anda başka davalar
da var, tecrübeliyiz, onu izah etmek isterim- daha ifade veren şahıs savcının odasından çıkmadan
ifade metni basında yayımlanmaya başladı. Tamamen bir hukuksuzluk ilk andan itibaren gözümüze
çarpmaya başladı.
Yine, birtakım basında silahlı kuvvetlerini fırsattan istifade karalamak için yoğun bir kampanya
başladı. Hukuksuz uygulamalar dikkatimizi tabii ki hemen çekti. Şöyle bir örnek vermek istiyorum: 4
Nisan 2010 tarihinde savcılar 75-80 kişi için tutuklama kararı aldı -hatırlarsınız muhakkak- bu kararlar
aceleyle rastgele alınmıştı. İstanbul başsavcı vekilimiz, kendisine haber verilmediği için bu tutuklama
kararlarının hepsini iptal ettirdi çünkü olayın şekli yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı ve 2 savcıyı da
görevden aldı ve tutuklamalar durduruldu. Balyoz davasıyla ilgili iddianame Temmuz ayının 19’unda,
bizim 10. Ağır Ceza Mahkemesinde oy birliğiyle kabul edildi 19 Temmuzda. Temmuz ayını takip
eden ayda, ağustos ayında bizim Yüksek Askerî Şûra toplantımız, terfilere yönelik Şûra toplantımız
vardır. Bu toplantının hemen öncesinde, 19 Temmuzda kabul edilen iddianamenin hemen akabinde,
102 personelimiz için tutuklama kararı çıkarıldı süratle, Şûraya yetişmesinler diye. Bunların içerisinde
30’u muvazzaf olmak üzere, 19’u da emekli olmak üzere general ve amiraller vardı. Sayısı o kadar
önemli değil çünkü yoğun itirazlar karşısında 6 Ağustosta 11. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklamaları
kaldırdı. O, 2010 yılındaki Yüksek Askerî Şûra bu sıkıntılı dönem içerisinde yapıldı. Dava devam etti,
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16 Aralık tarihinde duruşmalar başladı, 196 sanıklı duruşma başladı. Efendim mahkeme başlamadan
iki gün evvel mahkemenin hâkimi değiştirildi -bunlar bilinen şeyler, hatırlatmak için arz ediyorum,
isimleri filan da var ama herhâlde söylemem gerekmez- bir başka hâkim verildi. Bu hâkim sayesinde
dava devam etti ve 11 Şubat 2011 tarihine geldiğimiz zaman mahkeme salonunda bulunan 196 sanıktan
186’sı hakkında savcı tarafından tutuklama talebi istendi. Mahkeme 163’ü için tutuklama kararı verdi,
salonda bulunan 133 kişi o anda bulundukları yerde tutuklandılar, 11 Şubat 2011 tarihinde. Ayrıca
29 kişiye de yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklama kararı verilen 163 sanığın 27’si general, amiral
olmak üzere 42’si emekliydi, 28’i general amiral olmak üzere 121’i ise muvazzaf askerlerdi. Bu karar,
hakikaten silahlı kuvvetler camiasında bizim üzerimizde bir şok etkisi yarattı “Bu nasıl mahkeme?”
diye. Zaten mahkemeler hakkında bazı şeyleri biliyorduk söyleniyordu ve bu olaydan sonra da yine
tutuklamalar münferit olarak devam etti. Bununla sanki paralel gibi 29 Temmuzda da bir yan dava olan
İnternet Andıcı davasında tekrar 7 general, 22 diğer rütbeli asker hakkında yakalanma kararı çıkarıldı.
Bakın temmuz ayının sonuna geldik, yine önümüzde 2011 yılının Yüksek Askerî Şûra toplantısı var.
Bu toplu tutuklamalar tabii ki silahlı kuvvetlerinde derin bir üzüntü ve infial yarattı, tutuklu aileleri
perişan oldular. Delil olarak sunulan belgelerdeki çok bariz çelişkiler, yanlışlar hiç dikkate alınmadı.
Tutukluların istediği tanıklar mahkeme salonuna getirilmedi, dinlenmedi. Gerekli yerlere bilirkişi
incelemeleri yaptırılmadı, yaptırılanlar da mahkeme tarafından dikkate alınmadı. Davanın seyrini
değiştirebilecek deliller dikkate alınmadı, dosyaya konuldu, sonra arşivlerden çıktı. Uzak ülkelerden
kendi ayağıyla koşarak gelen askerî personel olduğu hâlde, kaçma şüphesi tutuklamaya bir neden olarak
gösterildi. Silahlı kuvvetlerden mahkeme tarafından istenen her türlü bilgi belge tarafımızdan süratle
mahkemelerimize ulaştırıldı, kimse aksini benim dönemimde söyleyemez. Bu durum, tutukluluğun
cezaya dönüştürülerek farklı bir amaca hizmet edildiği düşüncemizi güçlendirdi. Bizce tutukluluk şu
anlama geliyordu: Suçsuz olduğuna emin olduğumuz insanlar hürriyetlerinden mahkûm bırakılıyordu,
aileleri de cezalandırılıyordu, tutuklu personelin -tabii asker oldukları için sivil olsalar belki böyle
olmaz ama- istikballeri karartılıyordu, personel tutuklandığı için -en önemli konu- yerleri yani işgal
ettikleri kadrolar boşaltılıyordu, buraya birileri tarafından başkaları getirilmek üzere; bu da, ayan
beyan belliydi. Bu durumda ne yapmamız lazım diye tabii ki gayret sarf ettik. İnsanlara hürriyetlerini
iade etmek için, geleceklerini karartmamak için, tutukluluk nedeniyle görev yerlerinin boşalmasını
ve başkaları tarafından doldurulmasını önlemek için personelimizin görevlerinin başında kalması
gerekiyordu bizim düşüncemize göre. Bu nasıl olacak, mahkeme devam ediyor? Öyleyse bir yasal
düzenleme yaparak davaların tutuksuz yargılama şeklinde yürütülmesini sağlamak amacımız oldu.
Tabii, bir yasal düzenleme gerekiyor, yargıya müdahale etmek katiyen değil, bir düzenleme yapılarak
bunun yapılması gerektiğini düşünüyorduk. Tabii, bu şekilde tutuksuz yargılama yapılabilirse davalar
aynen devam edecek tutuksuz olarak, sanıklar görevlerinin başında olacaklar, normal usullere göre
terfi eden edecek, etmeyen emekli olacak, gayet normal usullere göre devam edecekti. Boş kadrolar
olmayacağı için buralara birilerinin doldurulmasının da önüne geçilecekti. Aileler üzerindeki moral
çöküntüsü de kaldırılmış olacaktı.
Efendim, bu düşüncelerle, yetkili makamlar nezdinde tutuksuz yargılamanın sağlanması için
elimden gelen bütün gayreti gösterdim, askerî terbiye çerçevesinde, sorumlu olduğum makamlara
defalarca ısrarla bunun mahzurunu, “Nereye gidiyoruz? Bakın, amacı bu işin budur.” şeklinde anlatma
gayreti içerisinde oldum. Sanıyorum anlattım, sanıyorum anlattım ama çok iyi bilindiği gibi belirgin
bir destek sağlayamadık ancak bir defasında -bunu da söylemek vazifemdir- adını hatırlayamadığım
bir kanunda bir değişiklik yaparak tutuksuz yargılama imkânı yaratabileceğimiz Sayın Başbakanın da
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o zaman bulunduğu bir toplantıda kabul edildi, hemen o düzeltmeyi yaptık, kanunlar kararlar dairesine
gönderdik. Bir saat sonra basına yansıttılar “Askerlere özel muamele yapıyorlar.” diye, Hükûmet geri
çekmek zorunda kaldı. Bunu da hatırlatmak isterim. Böyle şartlar altında idik.
Ben, bu tutuklu, 11 Şubat ve sonrasında tutuklu olan personelin 2011 Yüksek Askerî Şûra
Toplantısında emekli edilmelerinin isteneceğini biliyordum. Nereden biliyordum? Basın bile bunu
açık açık yazıyordu, bilhassa malum basın yazınca onlar çıkıyordu zaten, açık açık yazıyordu. Yani
“Bunları YAŞ’ta emekli et.” diyeceklerdi bana. “Emekli et.” denildiği anda istikballer kararacaktı ve
kadrolar zaten boşalmıştı ve hakikaten ileride başımıza gelecek büyük bu felaketin temellerinin atıldığı
o günlerde buna ortak olmuş olacaktım, ortak olmadım ama izah etmekte de başarılı olduğumu pek
söyleyemeyeceğim.
Efendim, bilindiği üzere, müteakip yıllarda, işte bugünlerden başlayan dengesizlik nedeniyle
Silahlı Kuvvetlerin komuta yapısındaki aksamalar, dengesizlikler hep yaşandı, kadrolar boşaltıldı.
İşte sonra ortaya çıktı tabii onlar, şimdi söyleyebiliyoruz, o zaman bilmiyorduk, başkaları buralara
yerleştirildi, o yerleştirilenlerin çoğu şimdi hapiste.
Özet olarak, örgütün rolü neydi? Örgüt o zaman faaliyetlerinden dolayı suç işlemiyordu çünkü
suç değildi yaptıkları işler yasal olarak. Ancak kanaatimce, bu mahkemelerdeki amaç, personelin
cezalandırılması falan değildi, herhangi bir suçun cezalandırılması falan katiyen değildi çünkü zaten
delillerin, belgelerin ne kadar uydurma, saçma olduğunu zamanında biz anlayabiliyorduk ama sonradan
Allah’ın adı da tecelli edince hepsi ortaya çıktı. Ama örgütün hedefi Silahlı Kuvvetler kadrolarını
boşaltmak, buraya yıllardır başarılı bir şekilde diyeceğim maalesef, Silahlı Kuvvetler kadrosuna
sızdırdıkları insanların bu kadrolara gelmesini sağlamak idi yoksa onlar işte şu general ceza almış, bu
kaç kişi almış yani hiç onların sorunu değildi. Onların sorunu kadroları boşaltmak, buraları doldurmak
ve ileride başımıza gelen bu tip olayları yaratmak idi ve maalesef başarılı olduklarını da gördük.
Sayın Başkanım, benim söylemek istediğim konular başlangıç olarak bu kadar. Sorularınıza
hazırım efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Tam da yirmi dakikalık süre içinde bir sunum yapmış oldunuz.
Şimdi, Sayın Koşaner, tabii, özellikle “kumpas davası” olarak şimdi anılan çok sayıda yüksek
rütbeli general, subaylarımıza yönelik bu davalardan hareketle ve de sonuçta ayrılışınızı da izah eden
bir değerlendirme yaptınız. Tabii akla şu soru geliyor: “O zaman şu anda örgüt dediğimiz bu yapının
eylemleri suç değildi yasal anlamda.” ama not alabildiğim kadarıyla, eğer yanlış olursa yine siz düzeltin,
“Bizim istihbaratımız kışla içinde, kışla dışında bir istihbaratımız yok, MİT ve emniyetten…
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – …talep ederiz.”
BAŞKAN – Talep edersiniz.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Veya onlar bir şey alır,
bize bildirirler.
BAŞKAN – “Veya gönderirlerse buradan bilgimiz oluyor.”
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Evet efendim.
BAŞKAN – Genelde bu şekilde değerlendirmeler yapıldı. Siz de benzer bir değerlendirme yaptınız.
Şimdi, Yüksek Askerî Şûra kararıyla, sizin de ifade ettiğiniz, “Sonradan şerh konuldu, biz de
zorda kaldık.” dediğiniz kararlarda hakikaten kamuoyuna açıklanan gerekçe disiplinsizlik ama diğer
taraftan konuşulan bu işin mağdurlarının dile getirdiği kişiler ise yaşam tarzları nedeniyle bunların
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YAŞ kararıyla ihraç edildiği idi. Hatta, bazıları, bilgi olarak basınla da paylaştılar. Diyelim ki sicil
notları 90 seviyesinde seyrederken bir anda, bir yerinde işte eşinin kılık ve kıyafeti nedeniyle çizgi dibe
doğru inmiş, puan terfi edemeyecek hâle gelmiş, ihraç edilmiş örnekler de bana da getirilmişti hukukçu
olmam sıfatıyla.
Şimdi, dışarıdan bir istihbarat alınamıyorsa bir subay, astsubay yani Silahlı Kuvvetler personelinin
bir kısmı hakkında özel istenen bilgilerle mi aile yaşantısı, dinî yaşantısı veya kılık kıyafeti veya eşinin
kılık kıyafeti dikkate alınıp bunlar o dönemde ihraç edildi? Ama diğer taraftan “İstihbarat alamadık.”
gerekçesiyle, hatta şimdi konuşmanızda da orasını dikkatli dinledim, “Seziyorduk, fark ediyorduk ama
o dönem suç değildi.” dediğiniz eylemleri için de bugün FETÖ dediğimiz o cemaat veya Fetullahçı
yapılanmada bulunan personelle ilgili benzer bir çalışma dışarıda emniyetten, MİT makamlarından
istediniz mi, şayet istediyseniz gelen cevaplarda “Bunlar zararsızdır, herhangi bir yapılanma yoktur.”
gibi bir cevap mı geldi veya hakikaten diğerlerinde, az önce verdiğim örnekte olduğu gibi “Silahlı
Kuvvetlere sızmak isteyen Fetullah Gülen cemaati veya yapılanması var.” diyerek size bir bilgi geldi
mi? Ben bunu öğrenmek istiyorum.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, ben, tabii ki
kendi görev sürem hakkında konuşabilirim.
BAŞKAN – Ama bu görev süresi sadece Genelkurmay Başkanını değil de mesela siz 2006-2008
yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı, değil mi?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Tabii, tabii.
BAŞKAN – Daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı…
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hepsini kastediyorum.
BAŞKAN – Ege Ordu Komutanlığı.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hepsini kastediyorum.
Sayın Başkanım, şuradan çıkıp bakarsanız Harp Okulunun bahçesinde bizim camimiz var efendim,
bizim camimiz var. Herkes, Harp Okulu talebesi dahi, varsa zamanı gider, rahatça namazını kılar gelir.
Bakın, burada çoğunluk erkek, herhâlde herkes askerlik yapmıştır. Lütfen söyleyin, siz askerken
orucunuza, bilmem nenize karışan oldu mu? Sizin iftarınız, sahurunuz zamanında hazırlanmadı mı?
Bu imkânlar size asker tarafından sağlanmadı mı? Belki bir tane münferit olay söylerseniz tamam ama
bizim konuya yaklaşımımız böyledir. Bizim kimsenin diniyle, ibadetiyle, şununla bununla alakamız,
böyle suçlayıcı ilgimiz olmaz. Belki münferit bir iki olay gözden kaçmış olabilir, ona bir şey diyemem
ama bilgimiz dâhilinde böyle bir şey olmaz.
Bakınız, geçen gün bir yerde şöyle bir şey söylendi, çok ağırımıza gitti: “Şehit cenazesinde şehidin
ailesinin başı örtülü diye şehit cenazesine alınmadı.” dediler. Yani camide asker yani silah çekip oraya
insanları sokmuyor mu? Öyle bir şey mi oldu yani? Bunu dahi söylediler.
BAŞKAN – Bunlar yaşandı. Ben orayı sorgulamaya girmek istemiyorum ama…
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Başkanım, araya girebilir miyim müsaadenizle.
BAŞKAN – Hayır efendim.
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Yani sorduğunuz sorular FETÖ darbe teşebbüsüyle ilgili değil.
BAŞKAN – Sayın Akaydın…
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Paşamı itham edici sorular soruyorsunuz.
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BAŞKAN – Sayın Akaydın, lütfen, Komisyon üyesi değilsiniz, önerge verme hakkınız da yok, söz
sırası geldiğinde söz veririm. Lütfen… Yani o şekilde değil.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu nasıl iştir ya?
BAŞKAN – Şimdi, arkadaşlar, bakın, lütfen tüzük dâhilinde, gayet tüzüğe uygun…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Tüzük sadece CHP’ye işliyor, başka kimseye
işlemiyor galiba!
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Herkese işliyor, herkese.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sadece muhalefete işliyor!
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, hep bu itirazları yapıyorsun da bütün zabıtlar ortada. Burada adaletle
yürütüyoruz. Lütfen…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – 15 Temmuz darbesine gerekçe hazırlamaya çalışıyorsunuz ya. Bu
olacak iş mi?
BAŞKAN - Aytun Bey…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – 15 Temmuz…
BAŞKAN – Aytun Bey, tüzüğü çiğneyerek nereye varacağınızı düşünüyorsunuz? Lütfen…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hemen bu kadar cemaatçi, bu kadar…
BAŞKAN – Sayın Çıray, sizin tüzüğe, kurallara uyan bir vekil olduğunuzu biliyoruz, lütfen…
Tüzük hükümlerini uyguluyorum burada. Söz alıp söz sırasına göre bütün arkadaşlarımız konuşuyor.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sabah da söz istedik vermediniz.
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Sayın Başkan, bilgi, belgelerden bahsettiniz, söyleyin de bilelim
o bilgi belgeleri o zaman. Somut bir şey de söylüyorsunuz, açıklayın lütfen.
BAŞKAN – Efendim, şimdi, sabırlı olun.
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Açıklayın, nedir?
BAŞKAN – Sabırlı olun.
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Nedir, açıklayın, biz de duyalım.
BAŞKAN – Sabırlı olun.
Ben şu anda Komisyon Başkanı olarak konuğumuzu dinledim, sorularımı yönelteceğim. Daha
sonra, diğer konuklarımızda olduğu gibi, arkadaşlarımıza sırayla, Komisyonumuzun kararlaştırdığı
şekilde söz hakkı vereceğim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – “Komisyon Başkanı olarak…”, “Komisyon
Başkanı olarak…”
BAŞKAN – Daha sonra milletvekillerimize de söz hakkı veriyorum. Bunu vereceğim. Yani bunu
tüzük dışı taleplerle seyrinden çıkarmanın anlamı yok.
Şimdi, Sayın Koşaner…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Tüzüğü kendi aklınıza göre uygulayamazsınız.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Türk Silahlı Kuvvetlerini dinsiz ilan etmeye çalışıyorsunuz.
BAŞKAN – Kim?
Efendim, o tahliller size ait.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani bu olabilir mi? Onu ima ederek oraya getirmeye çalışıyorsunuz,
dindarlara karşı, Müslümanlara karşı Türk Silahlı Kuvvetlerini…
BAŞKAN – Aytun Bey…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Olmadı mı?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Olamaz.
BAŞKAN – Aytun Bey…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben de askerlik yaptım kardeşim.
BAŞKAN - Aytun Bey…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hadi burada bir oylama yapalım. Böyle şey mi olur canım?
BAŞKAN – Aytun Bey…
İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Ben yaşadım.
BAŞKAN – Arkadaşlar…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ya, dört yerde savaşan orduyu…
BAŞKAN - Aytun Bey, bağırarak bir yere varamazsınız. Lütfen…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Dört yerde savaşıyor ya.
BAŞKAN – Sayın Çıray…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yazık, günah!
BAŞKAN – Sayın Çıray, yaptığınız hem tüzüğe aykırı hem ayıp.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ayıp!
BAŞKAN - Yaptığınız hem tüzüğe aykırı…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Diplomatik bir dille Türk ordusunu Müslümanlara ve dindarlara karşı…
BAŞKAN – Efendim, eğer…
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bu ülkede “Başörtülüler ve köpekler giremez.” levhası
asıldı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Nerede asıldı?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kim asmış?
BAŞKAN – Arkadaşlar, şu tüzüğe göre burada iş yapıyoruz. Lütfen ya, rica ediyorum ya. Söz
almadan kimse konuşmasın.
Aytun Bey… Aytun Bey…
Arkadaş, daha nasıl söyleyeyim ya?
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – FETÖ’ye gelelim, FETÖ’ye!
BAŞKAN – Arkadaşlar…
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – FETÖ’ye gelelim, FETÖ’ye! Kim yardım etti bugüne kadar;
ona gelelim.
BAŞKAN – Efendim, bakın, siz önce…
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) - Kim bunlarla kol kola…
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar… Değerli arkadaşlar...
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – İşinize bakın.
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BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, burada söz istemeden… (Gürültüler)
Ravza Hanım, bir saniye efendim.
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Kim yardım etti, onlara gelin!
BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen bir saniye…
Selçuk Bey, bir dakika lütfen…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hangi hükûmet vardı?
BAŞKAN – Aytun Bey…
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Kim para verdi? (Gürültüler)
BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen…
Sayın Çıray, bu tedirginliğiniz niye ya?
Ya, tüzük uyguluyoruz burada lütfen.
Arkadaşlar, lütfen…
Sayın Hüseyin Bey, Sayın Birkan, lütfen arkadaşlar, herkes bir sakin olsun ya, bir sakin olsun
lütfen.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Kaç darbe yapıldı merkez sağ, sen biliyor musun?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben biliyorum, darbelere karşı olduğum için darbe aydınlansın diye
uğraşıyorum işte.
BAŞKAN - Şimdi, arkadaşlar, bütün milletvekillerimize söylüyorum…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Derdiniz ne sizin?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Derdimiz esasa gelmek.
BAŞKAN – Bütün milletvekillerine söylüyorum, lütfen…
Arkadaşlar…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bu darbeleri Türkiye’de başkaları yapmadı ya.
BAŞKAN – Arkadaşlar, bakın, Tüzük hükümlerine göre, lütfen, hatibin sözü kesilmez. Burada
Sayın Koşaner -davet ettik- bilgisine başvurduğumuz Genelkurmay Eski Başkanımız ve burada ben
kendisine bir soru yönelttim. Bu sorumun mahiyeti, sorumluluğu, her şeyi bana aittir. Burada söz
almadan “Böyle soru sorulamaz.” diye bir çıkış Tüzük’e aykırıdır, söz kesilmez. Onun için…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, yok böyle bir şey.
BAŞKAN – “Yok böyle bir şey.” değil. Buyurun, önünüzde Tüzük, vereyim. Aykut Bey, lütfen…
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Uygunsuz soru.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, başüstüne.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir de, bu Mecliste, bakın, hep beraber…
BAŞKAN – Yani onun için, lütfen… Ve böyle bir yere ses yükselterek de bir yere varamayız.
Tüzük hükümlerine göre söz alacaksınız. Biz hiçbir arkadaşımızın sözünü kesmiyoruz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çok özür dilerim. Söz alabilir miyim?
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Başkanım, ben de söz istiyorum.
BAŞKAN – Bir saniye… Şimdi…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çok kısa bir şey söyleyeceğim.
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ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Sayın Başkan, mikrofonu yine kapattınız.
BAŞKAN – Evet, Zeynel Bey, size yanlışlık yaptık.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bakın, burada bir Genel Kurul var, siyasi parti grupları var,
basın var. Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığı da çok önemli ama bu saygınlığı koruyacağız
diye Türk Silahlı kuvvetlerine üstü kapalı bir ima bizi rahatsız ediyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerine…
BAŞKAN – Efendim, onun cevabını misafir verir. Siz merak etmeyin.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir şey söyleyebilir miyim? Bakın, siz benim sözümü
kesiyorsunuz. Söz verdiniz, siz benim sözümü kesiyorsunuz ya.
BAŞKAN – İyi ama bakın…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, çok önemli bir şey diyeceğim. Ravza Hanım diyor ki, bakın
bu çok önemli: “Buraya başörtülüler ile köpekler giremez.” diyen kimse şerefsiz, ahlaksız, namussuzdur.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Biz de söylüyoruz onu.
BAŞKAN – Evet, yaşandı bunlar.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama bunun imasını Türk Silahlı Kuvvetlerinin üzerine konulması
kadar tehlikeli bir şey olamaz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kurumsal olarak…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bunu anlatmaya çalışıyoruz. O bizim ordumuz.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Öyle bir şey olmaz ki.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama öyle anlaşılıyor.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
(Gürültüler)
BAŞKAN – Arkadaşlar, tamam…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Genelkurmay Başkanı ne oldu da cami örneğini vermek zorunda
kaldı?
BAŞKAN – Arkadaşlar, önce şunda bir anlaşalım lütfen: Ya, bizim önümüzde bir elektronik cihaz
var, düğmenize basıyorsunuz, buradan söz veriyorum. Yani buna riayet etmezsek gürültü oluyor sadece.
Kayda da geçmiyor bu kadar tartışma.
Efendim, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlarımıza söz sırası gelince elbette ki
sözlerini vereceğiz.
Benim sözüm esasen belki de doğru algılanmadı. Şunu sordum: Ben bugün 28 Şubattaki bu
yapılan zulümleri yeniden masaya getirmek, sorgulamak, daha sonra bununla ilgili yasa çıkararak
hakların iadesi konularına gelmiyorum. Söylediğim FETÖ’yle ilgili. Yani siz bir Genelkurmay Başkanı,
Kara Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Ege Ordu Komutanı yani üst kademe
komutanlığınızda Yüksek Askerî Şûra’ya gelen dosyalarda da mutlaka kanaatleriniz ve sizin getirdiğiniz
çok büyük dosyalar var. Şimdi, o konularda bu kadar hassasiyet gösterilirken Fetullahçı yapılanma
içinde bulunanlarla ilgili dedim, MİT’ten -kendiniz istihbarat yapmadığınızı da beyan ettiğinizi
söyleyerek- Emniyet İstihbarattan bu Fetullahçı yapılanmayla ilgili size bilgi geldi mi? Gelmediyse
siz istediniz mi? Çünkü “Fark ediyorduk, seziyorduk ama suç olmadığı için işlem yapmadık.” Sizin
sözlerinizden hareketle diyorum. Siz istediniz mi diyorum? Nasıl bir cevap geldi? Bunun üzerine bir
işlem yaptınız mı yapmadınız mı, ben bunu soruyorum.
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Buyurun Sayın Koşaner.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, Emniyete veya
MİT’e “Bu Fetullahçı mı?” falan diye sormak tabii olmaz. Biz genel davranışı, nereye gidiyor, ne
yapıyor, genel olarak bilgi alıyoruz. O dönemde zaten “Fetullahçı mı?” diye sorulmuyordu, malumunuz,
öyle bir şey söz konusu değil. Genel olarak davranışı, nereye gidiyor, kiminle görüşüyor, genel olarak
takip ediyorduk ve “Bu kişi Fetullahçı mıdır, buna bakın.” diye bir yazı yazmak, öyle şey kesinlikle söz
konusu değil. Olmadığı gibi, gelmedi de tabii, öyle bir şey gelmez. Öyle bir şey yok.
BAŞKAN – Evet, öyle bir talebiniz olmadı, cevap da gelmedi diyorsunuz.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER –Aynen, mümkün değil
zaten, öyle bir şey olmaz.
BAŞKAN – Evet, şimdi, Aytun Bey, sıra sizde.
Buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Paşam, hoş geldiniz.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER –Hoş bulduk efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Her şeyden önce, 1 Ağustos 2011 tarihinde başlayan YAŞ toplantıları
öncesinde kuvvet komutanı silah arkadaşlarınızla birlikte onurlu istifanızla sizi hatırlıyoruz.
Şimdi, böyle bir konuşma yapmayacaktım ama önce şurada mutabakata varalım arkadaşlar:
Türkiye’de, bizim bu Komisyonun görevi, 15 Temmuz darbesinin sonuçlarını, arkasındakileri ve bir
daha tekrarlanmamasını ortaya çıkarmak. Burada kimsenin inançlarını, düşüncelerini değil, siyasi
tutumları ve defakto, fiilî hâlleri tartışıyoruz. Birbirimizin dinini, diyanetini sorgulayacak hâlimiz yok,
onu Allah’tan başka kimse bilemez. Ayrıca burası laik bir ülke; herkes istediğine inanır, istediğine
inanmaz ama ben kendi payıma, elhamdülillah, şükür, Müslüman’ım diyorum, o ayrı mesele ama
buranın konusu değil bunlar. Ve geçmişte hiç şüphesiz devletin bütün kurumlarında olduğu gibi,
devletin bütün kurumlarında oldu ve her kurumda belli başlı hatalar olmuş olabilir ama onu kurumsal
olarak… Yani ben Sağlık Bakanı Müsteşarıydım, bir yerde bir doktor yanlış bir ameliyat yaptığında,
öldüğünde Sağlık Bakanlığının tümü mü suçlu olurdu? Dolayısıyla, bir kurumu, hele bugün dört yerde
savaşan ve eskisinden daha çok ihtiyacımız olan ve bir darbeyi o olmasaydı önleyemeyeceğimiz bir
kurumu tekrar birtakım dedikodularla yaralamanın bir anlamı yok. O münferit suçlar varsa onların
hesapları sorulur. Biz de sizin yanınızdayız sonuna kadar. Bunun aksi düşünebilir mi? İnsan haklarına,
insanların inanç özgürlüğüne bulaşacak her şeyin karşısındayız Sayın Başkanım, bu ne olursa olsun,
hangi kurum olursa olsun, kurumsal yapıyı da etkiliyorsa.
Şimdi, Paşam, çok etkili bir konuşma yaptınız ve delillere dayalı. Bana sorarsanız yine bu
Komisyonun görevini hakikaten iyi yaptığını gösteren bir kayıt oldu bu, kayıtlara geçti. Şimdi, size
iki-üç sorum var. İsterseniz, not alıp hepsini birden cevaplayabilirsiniz.
Birincisi: Sayın Paşam, siz istifa ettiniz. İstifa etmeyen tek isim dönemin Jandarma Genel Komutanı
Orgeneral Necdet Özel’di. Onların istifasının ardından Başbakanlık merdivenlerinden çıktı ve indiği
zaman Genelkurmay Başkanıydı ve kamuoyuna şöyle bir şey yayıldı: “Arkadaşlar istifa ederken beni
Türk Silahlı Kuvvetlerine nöbetçi bıraktılar.” Bu bir dedikodu mu gerçek mi? Önce isterseniz bu kısa
cevabı verin Paşam.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, o konuda, ne
kimseye istifa edin -yani diğer kuvvet komutanlarımız dâhil- ne de etmeyin gibi en ufak bir telkinim
olmamıştır. Verilen kararlar herkesin kendi şahsi kararıdır. Kesinlikle bir telkinim olmamıştır.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Teşekkür ederim.
Paşam, özür dilerim, anlatımınızda YAŞ kararlarına Fetullah Gülen’in, o zamanki ismiyle
cemaatin, bugünkü ismiyle FETÖ’nün müdahale ettiğini, hukuk yoluyla müdahale ettiğini anlattınız.
Ben öyle anladım. Yani YAŞ kararları öncesi yapılan tutuklamalarla yani hukuku kullanarak…
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Tutuklamalarla yani
başka türlü değil.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bunu söylediniz ve bunu da yetkili makamlar derken, tabii, Genelkurmay
Başkanı olarak bağlı olduğunuz makamlara anlattığınızı ifade ettiniz.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER –Gayet tabii.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Eğer siyasi iktidar bu teamülleri yerle bir etmemiş olsaydı ve bir kanun
çıkartıldı biliyorsunuz, o kanunu da size hatırlatmak isterim, o kumpas davalarıyla ilgili. “Bu kanunun
32’nci maddesinin (b) bendinde bir yıl dahi yargılanan subaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları
beraat etmeden bir yıl içerisinde eğer mahkemeleri bitmezse….” Tam olarak okuyayım isterseniz hukuki
bir şey olduğu için: Personel Kanunu’nun 65’inci maddesinin (ı) bendinde -bu bent yasa maddesine
2008 yılında eklenmiştir- anılan düzenlemeye göre bir gün bile tutuklu kalmış bir TSK personeli beraat
edip beraat kararı Yargıtaydan kesinleşene kadar terfi alamıyordu ve bu kanun hâlâ geçerli bugün.
Belli ki siyasi iktidarın çıkardığı bu kanunun da bu tasfiyelerde önemli etkisi olmuş. Eğer teamüllere
müdahale edilmemiş olsaydı orduya bu kadar girebilirler miydi? Cemaati kastediyorum.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Cemaatin yaptığı olay,
izah etmeye çalıştığım gibi, uzun tutuklulukları sağlayarak personelimizin hizmet sürelerini cezaevinde
tamamlayıp emekli olmalarını sağlamak. Yani her rütbede bir bekleme süremiz var, malumunuz. O
süre dolduğu zaman, tabii, terfi edemeyeceğinize göre mecburen emekli olacaksınız ve o kadrolarınız
boşalacak. Bunu dolaylı olarak sağladığını izah etmeye çalışıyorum ve sanıyorum, tespitiniz de böyledir.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani sormak istediğim şey şu: Siyasi iktidarın çıkardığı bu kanun
onların amacını kolaylaştırmış gözüküyor terfi edemedikleri için.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, şimdi o kanunu
ben hatırladım. Yani sizin beyanınızdan biraz farklı onun gerekçesi. Generaller dört sene beklerler,
sonra giderler ama general olmayan subaylar, albaylar, yarbaylar da tutuklu olabilir, onların böyle bir
dört sene diye bir şeyi yok, malumunuz. Yani dört sene sonra emekli olacak... Çünkü yarbay albay da
olabilir, binbaşı yarbay da olabilir.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kurmay albaylar var ama.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Kurmay albaylar da var
muhakkak. Onlar için o kanun çıktı, general, amiralleri ilgilendiren bir kanun değil efendim. Onları
hemen etmeyelim çünkü nasıl edeceksiniz onları? Daha bir senelik binbaşı. Ee, kaç sene sonra emekli
edeceksiniz? Onlara böyle bir uzatma hakkı verildi, yani bir esasa bağlamak için verildi.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, 2010 referandumundan sonra HSYK yeniden yapılandırıldı ve
yapılandırılan bu HSYK’yla kumpas davalarındaki hâkim ve savcılar yeniden dizayn edildi. Bu konuda
Hükûmeti uyardınız mı?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER –Efendim, hangi yıl
dediniz, anlayamadım.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – 2010 senesinde, referandumdan sonra HSYK yeniden dizayn edildi ve
kumpas davalarının hâkim ve savcıları da yeniden dizayn edildi yeni HSYK yönetimiyle. Bu konuda
Hükûmeti uyardınız mı? Dönemin Başbakanının ve Cumhurbaşkanının tavrı neydi bu konuda?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, sorunuzu tam
algılayamadım. Ne bakımdan uyarmam acaba aklınıza gelirdi?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Genelkurmay Başkanım, hâkimleri dizayn ettiler, demin siz de
söylediniz. “Bu hâkimleri HSYK dizayn ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan müdahale
edin.” dediniz mi diyorum.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER –Bu konuda zaten baştan
beri gerekli şeyleri söylemekteyiz. Yani sade bu dizaynla ilgili değil, daha başlangıçtan itibaren
hâkimlerin ve savcıların tutumlarını izah etmeye çalıştım, hep rahatsız eden bir şekildeydi. Onun için
devamlı olarak bunu söylemekteydik. Ancak tabii ki yargıya müdahale safhasına girmemek kaydıyla
yetkili makamlarımıza ancak açıklamak, söylemek durumundaydık baştan itibaren.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Anladım yani “Bu konuda tedbir alındı mı?” diye soruyorum.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER –Hayır, ben bilmiyorum
alındı mı. Şahit olmadım daha doğrusu.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Evet, son sorumu sorayım.
BAŞKAN – İsterseniz, dinlenin, bir soru hakkınız kalsın.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kozmik oda soruşturmasında Kara Kuvvetleri Komutanıydınız. Yanlış
hatırlamıyorum değil mi?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER –Evet, evet efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Genelkurmay Başkanıyla birlikte Cumhurbaşkanı ve Başbakana gittiniz.
Oradaki tartışmalarda ne konuşuldu? Size verilen talimat neydi kozmik oda konusunda?
Teşekkür ederim.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER –– Efendim, burada
söyleyebileceğim tabii, Sayın Başbakanla konuşmamızı falan burada tek tek anlatamam, kendilerinin
takdiridir ama şunu söyleyebilirim: Ben uzun yıllar Özel Kuvvetler Komutanlığında çalıştım, en son
Kurmay Başkanlığını da yaptım. Orada ne var ne yok aşağı yukarı biliyorum. Orası Özel Kuvvetlerin
arşivi değil, Ankara bölgesinin bir binası. Yani ne var ne yok biliyorum. Oraya girilerek işte, karıştırılırsa
çıkacak mahzurları anlattık. Bu kadar efendim yani. Başka bir şey söyleyemem bu konuda.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Koşaner.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kabaca orada ne olduğunu söyleyebilir misiniz eğer çok gizli
değilse?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, basına yansıdığı
gibi işte, bir hâkim geldi, ısrarla karar aldırdı. Önce…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yok, yok. Millî güvenliğimizi riske sokacak bilgiler çıkmış
mıdır? Sadece onu sorayım.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER –Millî güvenlikten
kastınıza bağlı. İşte, orada bazı personel isimleri falan sonradan çıktı biliyorsunuz, savcı tarafından
verildi, birkaç sene sonra verildi. O biraz mahzurlu oldu ama yansımadı basına, böyle kaldı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – “Personel isimleri”yle kastınız efendim?
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GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER –– Efendim, bir birliğin
personeli yani orada eğitim gören, çalışan. Bunun gizliliği yok. Bu Seferberlik Tetkik Kurulu dediğimiz
kuruluş, memleketin bir bölümü işgal edilirse burada kalıp görev alacak insanların eğitimiyle ilgili bir
şeydir.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Çok büyük bir iş.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çok önemli bir şey.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER –Ama bunu herkes biliyor
zaten, bunun bir şeyi yok.
BAŞKAN – Siz herhâlde okumadınız.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yok, yok. Görev listesi… Şöyle bir şeyden korktum Sayın
Komutanım: Personelin listesi, ülkemizi işgal ederlerse bu adamlar direnecek.
BAŞKAN – Söz Mehmet Bey’indi ama Aykut Bey’e vermiş olduk.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER –Evet, öyle bir planın
parçası.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bu önemli bir konu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sadece şundan endişelendim: Yani böyle bir liste oradan
çıkıyorsa; mesela bizim memleketimiz işgal olsa bu subaylar direnişçi olarak direnişi organize edecek
subaylar. Bu liste çıktığında bir işgal kuvveti… Bu subayların içerisinde tabii, bizim gibi adamlar da
olacak yani yurtseverlik babında memleketini savunacak. Yani bir işgal sırasında adamlar direkt gelip
ilk bunları tutukladığında o direnişin de beli kırılır. Bu kadar önemli yani.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER –Tabii, bunun için önemli,
çıkmaması lazımdı, onu demek istiyorum yani.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Siz tabii, böyle uzun yıllar görev vermenin verdiği bir suhuletle
söyleyince, sükûnetle söyleyince işin vahameti biraz daha şey oluyor. Siz konuyu biliyorsunuz. Bu
benim gözümde efendim, belki benim konuyu çok iyi bilmediğimdendir; bu son derece kritik ve millî
güvenliği riske sokacak bir bilgidir.
Saygılarımı sunuyorum.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Muhakkak evet.
BAŞKAN – Teşekkürler Aykut Bey.
Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Koşaner, hoş geldiniz, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Ama şimdi, geçtiğimiz
hafta da burada Sayın Özkök’ü dinledik. Şimdi, burada orduyla ilgili gündeme gelen birkaç hususu
öncelikle sizden dinlemek istiyorum.
Şimdi, bu cemaat yapısının öncelikle, başlangıçta okulları ele geçiren bir çalışma yaptığı, askerî
liseler ve harp okullarında daha yoğun bir çalışma yaptığı; o çalışmanın sonucu olarak da belli rütbeye
kadar kendi yetiştirdiği, kendi kontrol edebildiği subaylar geldikten sonra, sizin bugünkü sunumunuzda
anlattığınız yargı operasyonu başlıyor. Ama özellikle askerî okullarda okuyup feveran eden çocuklar
oldu, gerek harp okulunda gerek askerî liselerde, efendim, işte, orada kendilerine yapılan mobbingden
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dolayı okuldan ayrılanlar veya atılanlar. Sizin Genelkurmay Başkanı olduğunuz dönemde bu konuyla
ilgili, buradaki okullardaki yapılanmanın ileride yaratacağı sıkıntılarla ilgili sizin yaptığınız bir çalışma
var mı? Bu konuda size bir bilgi veren oldu mu, harp okullarından ve askerî liselerden?
BAŞKAN – Devam edin isterseniz, hem süre açısından kolay olur, birlikte cevap alırız.
Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bu sizin dikkatinizi çekti mi?
Yine, “Biz ilgili kurumları bilgilendirdik, Hükûmeti bilgilendirdik.” efendim, şunu yaptık, bunu
yaptık; bunlar güzel, elbette olması gereken bu. Ama TSK kendini korumak için sizin Genelkurmay
Başkanı olduğunuz dönemde neler yaptı?
Bir de bütün dinlediğimiz askerî personel… Geçtiğimiz hafta Sayın Özkök’ü dinledik, Ümit
Dündar’ı dinledik, gene Emekli Jandarma Kurmay Albay Sayın Önsel de buraya kendi kitabıyla ilgili
bilgi vermek için geldiğinde, özellikle askerî birimlerin istihbaratı olmadığını, istihbaratın özellikle
Emniyet ve MİT tarafından verildiğini… Ama ben de taşrada uzun yıllar mülki idare amirliği yapmış bir
insan olarak Türkiye’de üçüncü bir istihbarat teşkilatının varlığını biliyorum, o da Jandarma istihbarat
teşkilatı. Siz hem Jandarma Genel Komutanlığı yapmış bir insansınız hem de Genelkurmay Başkanı
olarak bu istihbarat birimi size de bağlı. Dolayısıyla, yani askerler içerisinde, en azından hiç Emniyete
ve MİT’e bulaşmadan kendi sisteminiz içerisinde Jandarma Genel Komutanlığını devreye sokarak
birçok istihbari bilgiye ulaşmanız mümkün diye düşünüyorum. Yani burada sadece Emniyeti ve MİT’i
suçlayarak, bugün orduda yaşananları oraya fatura etmemiz mümkün değil. Bu manada ordu kendisini
korumak için kendi istihbarat kaynağı olarak Jandarmayı nasıl kullandı? Burada daha iyisi yapılamaz
mıydı? Çünkü şu da biliniyordu ki: Yani bu yargı operasyonları yapıldıktan sonra, zaten cemaat kendi
adamlarını yetiştirmişti, onların yerine onlar gelecekti.
Gene, başka bir sorun: Mesela şu anda da üst rütbeli subaylar içerisinde cemaatin ulaşabildiği,
kendisine müntesip edebildiği kaç tane insan var? Alt rütbeli subaylardan ne kadar insan var? Yani bu
manada da bir değerlendirme yapabilir misiniz?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, ben teşekkür ediyorum.
Sayın Koşaner, buyurun.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, öncelikle
mobbing konusuna değinmek isterim. Şimdi, bu konuda olaylar muhakkak ki var, şikâyetler basına da
yansıdı vesaire ama hepsi tek tek araştırıldı, incelendi, tahkik edildi. Belki içinde bir iki tanesi doğru
ama sebepler başka. Burada anlatıp yeniden bir münakaşa açmak istemiyorum, bu öğrencilerin ayrılma
sebepleri başka. Genelde başka nedenleri buna bağlıyorlar çünkü kendi arzularıyla ayrılamıyorlar,
ayrılırlarsa aileleri büyük bir bedel ödüyor, biliyorsunuz; onun için böyle bir yola başvuruyorlar. Hepsi
değil yalnız, lütfen yanlış anlamayalım, muhakkak bir iki eziyet gören vesaire olabilir.
Bu, “şok mangası” filan diye basında bir şeyler çıkarıldı. Efendim, şok mangası denilen şey… Ben
harp okulunda da görev yaptım uzun yıllar, onun için bu konuyu çok iyi biliyorum. Şok mangası nedir?
Şok mangalarımız herhangi bir olay karşısında hemen müdahale edecek, bunun için çok iyi eğitimli
olması gereken gruplardır. Bu, devamlı aynı öğrenci olamayacağı için başka öğrenciler de buraya alınır,
öyle eğitilir. Belki gazetede okudunuz, “Bizi sıcak asfaltta süründürdüler.” diyor. Yani soğuk asfalt mı
bulacaktık sürünmek için? Çamurda da sürüneceğiz, dikende de sürüneceğiz; her şeyi yapacağız. Yani
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böyle şeyler mobbing değil, onu söylemek istiyorum. Mobbing konusunda münferit belki bir iki olay
olmasına rağmen, çoğunluğun sebebi başka türlüdür. Bir de böyle, 4 bin, 5 bin filan, öyle rakamlar da
yoktur.
Jandarmanın istihbaratı olması… Mülki görevlerde olduğunuzu söylediniz. Biliyorsunuz, biz
mülki kanallardan yazıyoruz yazımızı, gidip de ilçe Jandarma komutanına “Bana bunu bul.” diye
yazmayız. Yazılır, o, jandarma bölgesine göre, polis bölgesine göre kimeyse o görev ona verilir, malum,
mülki idare tarafından; o kanaldan bize cevap gelir veya gelmez. Yoksa biz böyle, özel bir yere yazı
yazıp da bir şey yapmayız, öyle âdetimiz yok, usul öyle değil.
Efendim, “Genelkurmay Başkanıyken personelinizi korumak için ne yaptınız?” dediniz. İşte,
personelimi korumak için, bu hukuksuz mahkemelerin elinde oyuncak olmamaları için elimden geleni
yapmaya çalıştım. Böyle korumaya çalıştım hem personelimi hem Silahlı Kuvvetlerimizin geleceğini.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Benim o sorudaki esas maksadım şu: Yani o yaptığınız hukuki
şeyler ayrı, istifa gerekçeniz ayrı. Benim esas söylemek istediğim, cemaatçi yapılanmanın, ordunun
içindeki yapılanmanın sizin kendi mesai arkadaşlarınızı alt edememesiyle ilgili, o cemaatçi yapılanmayı
kırmak için ne yaptınız? Benim esas sormak istediğim şey o.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, cemaatçi
yapılanmanın nasıl kendini gizlediğini, bakın, yıllar sonra daha iyi görüyoruz. En yüksek makamların
bile burnunun dibine kadar girmişler, haberimiz yok; kolay iş değil. Kendilerini çok iyi gizledikleri için
öyle hemen ortaya çıkarılacak bir olay değil. Tabii ki dikkat edildi, araştırıldı ama çok zor, zor olduğunu
da zaten bugün görmüş olduk. Zor, kolay iş değil.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Sayın Selçuk Özdağ, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Koşaner, hoş geldiniz.
Sakarya önlerinde 1920’de Türkiye’nin ve Türklerin talih ve tarih sarkacı bir kez daha yükselmişti.
Bunu sağlayan ordu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında bir orduydu. Bu zaferleri sağlayan
da Türk Silahlı Kuvvetleriydi. Aynı zamanda, Kıbrıs’a çıkarak destan yazan ordu da Türk Silahlı
Kuvvetlerinin mensuplarıydı. Kore’ye giderek Kore’de de aynı şekilde Türkiye’nin hukukunu koruyan
bir yapıyı da aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri oluşturdu. Ama aynı Silahlı Kuvvetler… Ki bu
topraklarda güçlü ordulara ihtiyacımız vardır, ki bu topraklarda güçlü bir ekonomiye ihtiyacımız vardır,
ki bu topraklarda güçlü bir demokrasiye ihtiyacımız vardır. Bu topraklarda aynı zamanda böyle şerefli
görevleri yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisinden sari bir hastalık gibi her on yılda darbe yapan da
Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensuplarıdır.
1960 yılında kendi çocuklarını yemiştir, Türkiye’yi kutuplaştırmıştır ve kamplaştırmıştır. 1962
yılında Talat Aydemir olayı, Fethi Gürcan olayı; 1971 muhtırası öncesi 9 Mart olayı, 1971 muhtırası,
1980 öncesi darbe muhtıraları -muhtıralar seçilmiş iktidarlara- 1980’de bir darbe, 1997’de 28 Şubat
postmodern darbe, ardından 27 Nisan e-muhtırası, yine aynı şekilde bir darbe girişimi, ardından da
15 Temmuz darbe girişimi. Şimdi, burada olayları spesifik olarak, lokal lokal değerlendireceğiz. Evet,
Türk Silahlı Kuvvetleri bizim ordumuzdur ama bunları yapan da Türk Silahlı Kuvvetleridir, onların
mensuplarıdır ve emir-komuta zinciri içerisinde yapmışlardır son darbe haricinde. Aynı zamanda,
28 Şubat postmodern darbesinde hatta daha önceleri… Ben 1960 darbesini yapanların bazılarıyla
görüşmeler yaptım; buna Alparslan Türkeş dâhil, Ahmet Er dâhil, Muzaffer Özdağ dâhil, Vecihi
Öğütçüoğlu dâhil. O dönem içerisinde bunlar da bazı şeylerden şikâyetçiydiler. Onları ayrı ayrı
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anlatmak istemiyorum ama 28 Şubat postmodern darbesinde, Türkiye’de namaz kılanların veya oruç
tutanların, hanımları başörtülü olanların da aynı şekilde, çok ciddi şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri
içinde taciz edildiğini ve bunların tahrik edildiklerini, tezyif edildiklerini de biliyoruz.
Şimdi, dediniz ki: “Bizim burada camimiz var.” Bu camide Türk Silahlı Kuvvetlerinin mutlaka ki
mensupları namaz kılıyorlardır ama cuma namazı kılıyorlar mı, onu bilmiyorum. Diyeceğim şudur ki:
Elbette ki Türk Silahlı Kuvvetleri milletinin diniyle barışmalıdır, milletin diniyle dövüşmemelidir ama
bunlar oldu.
Sorum şu: Siz, teamüllere uygun olarak mı Genelkurmay Başkanı oldunuz?
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde Askerî Şûra kararlarıyla atılanların çoğunluğu -tırnak içinde
söylüyorum- irtica denilerek atıldıkları için, bu Fetullahçı terör örgütü de takiye yaparak buralara sizin
yapmış olduğunuz bu hatalar nedeniyle mi sızdı? Birinci sorum bu.
İkinci sorum: Asker ve polis yetiştiren okullarda özel sınıflar ihdas edildiğini söyledi burada
bir davetlimiz. Bu sınıflara da Fetullahçıların yerleştirildiğini ve bunların askerî okullarda ve polis
okullarında daha sonra kurmay olduklarını, daha sonra Emniyette iyi yerlere geldiklerini söyledi. Böyle
bir sınıf var mı sizin için? Sizin askerî istihbaratınızın olmadığını söylediniz. Genelkurmay Başkanı
Hilmi Özkök Bey de böyle söyledi. JİTEM hakkında bilginiz var mı? Bunu sormak istiyorum.
Bir de, şurada, Genelkurmay Başkanı Sayın Hilmi Özkök’ün bir cümlesini aktarmak istiyorum
Komisyona ve tutanaklara geçsin diyerek…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, dokuz dakika oldu da… Konuşsun,
itiraz etmiyorum da…
BAŞKAN – Hayır, bakıyorum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Hayır, dokuz dakika olmadı.
BAŞKAN – 4’üncü dakika içinde.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Biliyorsunuz, burada en çok konuşan Cumhuriyet Halk Partisinin
milletvekilleri. Sıralaması da var, söylerim burada yani.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Efendim, itiraz etmiyorum da Başkan bize
müdahale etmesin.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Biliyorsunuz, cenaze namazlarımıza, şehidimizin cenazesine
bile gitmeye bile korkuyorduk. Korkuyorduk efendim, ‘Ne söylenecek, ne yapılacak, astlarımız ne
düşünecek, üstlerimiz ne düşünecek?’ diye. Şimdi, bakın, ne kadar değişti. Bizim için o zamanlar çok
tuhaf gördükleri şeyler normal hâle getirildi.” diyor. Bunu bir Genelkurmay Başkanı söylüyor, bunları
inkâr edemeyiz. Genel olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri bizimdir ama bu hatalar da yapılmıştır. Bundan
sonra yapılmasın. Türk Silahlı Kuvvetlerinde kimse takiye yapmasın, herkes inançlarını doğru bir
şekilde yaşasın, Türk Silahlı Kuvvetleri de bu noktada hoşgörülü davransın.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, Sayın Koşaner buyurun.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, “Genelkurmay
Başkanlığınız teamül gereği mi oldu?” dediniz, onu anlayamadım. Başka nasıl oluyor acaba?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Siz Jandarma Genel Komutanısınız, sonra Kara Kuvvetleri
Komutanı oluyorsunuz, sonra Genelkurmay Başkanı oluyorsunuz. “Bu, teamüllere uygun mu?”
diyorum.
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GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, illa Kara
Kuvvetlerinden olmak şart değil, Jandarmadan gelmek şart değil. Şartlar nasıl olursa yani öyle olabilir.
Ordu komutanlığı yapmak da şart değil. İşte, bakın, şimdi de öyle oluyor; iyice kanun değişti, herkes de
olabilir. O zaman öyleydi, şimdi başka türlü oldu. Biz de o sıradan geldik, özel bir şey yok; onu demek
istiyorum.
“Özel sınıf kuruldu.” filan, bunları ben bilmiyorum. Bunu niye bana sordunuz? Duydum, ben de
okudum onları ama öyle bir şey benim dönemimde söz konusu değil.
“JİTEM nedir, vardır, yoktur; yıllardır bunun münakaşası sürer. Mahkemededir, işte, bir var olur,
bir yok olur, bir şey yapar. JİTEM, Jandarma İstihbarat Teşkilatının, bir bölümün kısaltılmış, baş
harfleri, ismi, malumunuz olduğu gibi. İşte, bir dönem kurulduğu söylendi -yani bizlerden önce olan
olaylar- sonra kaldırıldığı söylendi, işte, bazı kişiler ondan suçlandı, mahkemeler devam etti. Sonuç,
mahkemenin kararına bakacağız. Ben bir şey bilmiyorum bu konuda, kesin bir şey söyleyemeyeceğim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Emine Hanım, buyurun.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ben sıramı Zeynel Bey’e veriyorum.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Hayır, yok.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Yok, gerçekten.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – O zaman şöyle, sizden sonra konuşayım.
BAŞKAN – Peki, aslında o hatayı benim düzeltmem lazımdı.
Buyurun Sayın Emre.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Teşekkür ederim.
Şimdi, böyle olunca ben de uzun konuşamayacağım.
Şimdi, bir defa, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hem yaptığınız bugünkü samimi açıklamalar hem
de geçmişteki, o gün belki öngörmek zor olmasına rağmen tehlikeyi öngördüğünüzü bugün daha net
anlaşılabilmesi açısından da en başta vatandaş olarak size teşekkür ederim. Sizin bugün yaptığınız
konuşmada aslında şöyle taşlar bir bir yerine oturdu. Yani siz son sekiz-dokuz yıllık süre içerisinde
kritik noktalarda görev yapan ve o zamanki belgelerle, tespitlerle, bu yapıyla ilintili olabileceği tespit
edilmiş kişilerin YAŞ kararlarıyla tasfiye edilmesi engellendi ve bununla birlikte de devamında,
kumpas davalarıyla, kritik noktalarda görev yapan, önemli pozisyondaki Türk Silahlı Kuvvetleri
mensuplarının tasfiye edildiğini, yerine bu yapının elemanlarının yerleştiğini ifade ettiniz. Şimdi,
aslında, bu son on yılı bir arada değerlendirdiğimizde, hepsi iç içe yaşanan gelişmeler ve 15 Temmuzun
da bir şekilde taşları örülmüş. Fark edilmiş, fark edilmemiş ama örülmüş. Çünkü peşinde 10. Ağır
Ceza Mahkemesindeki o yargılamalar başlamadan evvel değişiklik yapılması, mahkeme başkanının
değiştirilmesi ve onun hemen öncesine bakıyoruz, bir referandum, 12 Eylül referandumu ve Türkiye’de
yargı bağımsızlığı, “Türkiye darbe anayasasından arınıyor.” söylemiyle ortaya çıkan bir söylem ve
onunla birlikte de tamamen HSYK’nın ele geçirilmesi, bugüne doğru gelinmesi. Yalnız, tabii, burada
şöyle bir şey çıkıyor: Mesela, bugün 15 Temmuz gibi büyük bir tehlikeyi atlattık ülke olarak. Bu bütün
darbeler, hepsi elbette ki çok kötü, demokrasiye müdahale ve sonuçları da hakikaten toplum için de çok
ağır olmuş, haksız yere içeride yatanlar, işkenceden geçirilenler, toplumun kutuplaşmasına sebebiyet
veren olayların temelinin atılması gibi. Ama 15 Temmuz şunu gösteriyor ki, bir işgal girişimiydi, belki
de bir parçalanmaya gidecek bir süreçti. Aslında bu kozmik oda aranmasını da demin ifade ettiniz.
Belki de sahip olduğunuz bilgilerin bir kısmını bizimle paylaşabildiniz. Ama o aranmayı da, orayı
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da düşündüğümüzde, yani direnecek kimse de kalmasın minvalinde de yapılacak, yapılmış işler gibi.
Aslında hepsi planlı, bir oyunun parçası gibi. Burada benim dikkatimi çeken konu: Bu kadar olayı
yaşadık el birliğiyle ve geçtiğimiz gün Sayın Başbakan dedi ki: “Ergenekon da vardı, Balyoz da vardı
ama sulandırıldı.” dedi. Ama öte yandan siz şunu ifade ettiniz, dediniz ki: “O gün biz bunu fark ettik ve
aslında iktidar da… Sayın Başbakanın da imzası var ve bu tutuklu yargılamalarla ilgili bir düzenleme
yapılması söz konusuydu.”
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Evet.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – “Aslında öyle bir niyeti de vardı ama gelen siyasi tepkiler nedeniyle
de vazgeçti bundan.” dedi. Aslında o gün de görülmüş bir şey, bugün de böyle bir söylem var. Tüm
hepsini bir arada değerlendirdiğimizde şunu ifade edebilir miyiz aslında: Geçmişten bugüne kadarki
gelen, yapılan işlerde, zaman zaman sizler gibi daha fazla ses çıkaran, yani bir vesayet anlamına
gelecek şekilde değil ama mesela istifa da demokratik bir tepkidir, gibi tepkiler oldu ve bütün bunlar
biliniyordu. Belki de burada bahsetmediğiniz kadar da siz görevdeyken de yaptığınız toplantılarla bu
yapının tehlikesi ayan beyan ortadaydı ve göz göre göre bir anlamda geldi diyebilir miyiz bugüne
baktığımızda, hepsini bir arada yorumladığımızda? Ya da şöyle mi düşünmek lazım: Belki de siyasetin
genel bir kusuru, eksiği olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü biz, tabii, iktidarı şöyle eleştiriyoruz:
2002’den itibaren asıl büyümesi öyle gerçekleşti. Şu da bir gerçek tabii: Daha önce de bir varlığı söz
konusu. Yani kırk yıllık bir hazırlık sürecinden bahsediyoruz. Ama toplamında baktığımızda, bugüne
kadar dinlediğimiz isimler, tanıdıklar, şöyle bir şey ayan beyan ortada zannediyorum: Siyasetçilerin,
zafere giden, yani “İktidara giden her yol mubahtır. anlayışı bir bu işte önemli bir şey olmuş. Yani
siyaseten, “Oy alayım, kazanayım, bunları da hoş göreyim.” gibi.
İkincisi de, demin ifade ettiğim gibi kısmı, izah ettiğim kısmı. Hepsini bir arada yorumladığınızda,
sizin gibi ne oranda, ne kadar uyarılar yapıldı ya da bizim şu ana kadar Komisyonda dinlemediğimiz,
tespit edemediğimiz herhangi bir bilgi, belge, MGK kararları… 2004’e ilişkin bazı bilgilerimiz var ama
onun dışında da farklı böyle, çok aleni tespitler oldu mu?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Ben teşekkür ederim,
sağ olun.
“Göz göre göre geldi.” buyurdunuz. Tabii, biz yalnız askerî kesiminden bahsediyoruz. Bunun
yargı kesimi, diğer kamu kurumlarında sızmalar, onlar hepsi ayrı bir hikâye. Orada neler oldu, onu
ben bilemem. Ben sadece kendi bölümümden bahsediyorum. Ha, sadece bu mudur bunun sebebi? O
da münakaşaya açık. Yani sadece Silahlı Kuvvetlerde böyle bir şeyler oldu, işte, tutuklandılar, yerine
adamlar geldi. Ondan mı oldu bu iş sadece, onu bilemem, bilemeyiz.
Siyasilerin göz yumması gibi bir şey söylediniz. Ben böyle bir şey demedim. Aman yanlış
anlaşılmasın. Bizim görevimiz, askerî terbiye muvacehesinde, yetkili makamlarımıza -ki bu yetkili
makamlarımız tabii ki Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız, Adalet Bakanımız, Millî Savunma
Bakanımız vesaire- onlara bunları bıkmadan, usanmadan, inatla anlatmak idi, anlattığımı zannediyorum.
Karar tabii ki kendilerinindir. Şimdi, “Neden böyle yapmadınız?” diyecek hâlimiz yok. Sadece
anlattığımı ve iyi izah ettiğimi düşünüyorum. Ben bunu söylemek istedim. Yoksa tabii ki Hükûmetin
kararı kendisine aittir. Onu da tenkit etmek gibi bir durumumuz yok efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Tanrıkulu…

91

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu

26 . 10 . 2016

T: 8

O: 2

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Pardon.
“Tenkit etmek gibi bir durumumuz yok.” dediniz, kimi kast ettiniz?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hayır, yani, neden
böyle…
BAŞKAN – Efendim, rica ediyorum. söz…
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Bir şey sordum Sayın Başkan, cevabını alalım.
BAŞKAN – Efendim, Sayın Tanrıkulu’nda sıra, onu söylüyorum.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Paşa’nın söylediği bir şey var, onun cevabını istiyorum.
BAŞKAN – Ama burada usul böyle işte. Sayın Tanrıkulu’nda sıra.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Söz isteyeceksiniz.
BAŞKAN – Söz isterseniz…
Sayın Tanrıkulu, buyurun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Koşaner hoş geldiniz, teşekkür ediyorum.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Sağ olun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Geçenlerde, önceki Genelkurmay Başkanımızı
dinledik burada. 2004 yılında bir Millî Güvenlik Kurulu kararı var. O Millî Güvenlik Kurulu kararı
öncesinde de, dün, haziran ayında bir Millî Güvenlik Kurulu olmuş 2004’te. Sonra, 24 Ağustos 2004
tarihli Millî Güvenlik Kurulu toplantısında da bu cemaat yapılanmasıyla ilgili olarak bir tavsiye
kararı alınmış. Bunda Hükûmet üyelerinin de imzası var. Fakat ondan önce, öğrendik ki, haziran ayı
toplantısında ise, hem Millî İstihbarat Teşkilatı -bunları dün görebildik biz, gazeteci Nedim Şener sundu
buraya- hem de Genelkurmay Başkanlığı bir sunum yapmış Millî Güvenlik Kurulunda. O sunumda da
gerçekten de ayrıntılı yani, şu anda aslında ta 2004’ten beri bu yapılanmanın hedefleri, nasıl örgütlendiği
yurt içi ve yurt dışında çok çarpıcı bir biçimde ortaya konmuş burada Genelkurmay Başkanlığı
tarafından ve Millî İstihbarat Teşkilatı tarafından. Sizin Genelkurmay Başkanı olduğunuz dönemlerde
veya Millî Güvenlik Kurulu üyesi olduğunuz dönemlerde bu uyarılar, bu şekilde, sunumlarla hiç yapıldı
mı? Bunu öğrenmek istiyorum.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Bunu hatırlamıyorum
efendim, doğruyu söyleyeyim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 2004 yılında olmuş. Belki o zaman…
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Onu hatırlamıyorum, hiç
hatırlamıyorum. Ben o zaman daha Şûra’ya giremiyordum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Biz de dün öğrendik bunu, yani böyle bir sunum
yapıldığını. Sizin Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız dönemde?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hayır, olmadı öyle bir
şey, hatırlamıyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir de şunu soracağım, bu da benim kişisel
merakım, şöyle: Silah arkadaşlarınız çok vahim bir biçimde gözaltına alındılar, önleri kesildi.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Evet.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bugün bütün bunların kumpas olduğunu Hükûmet
de kabul ediyor. Hatta “kumpas” lafının mucidi de dönemin Başbakan Yardımcısı, yani kendisi ifade
etti. Fakat o dönem Başbakan çok açıkça bu davalar bakımından “Ben bu davanın savcısıyım.” dedi,
yani “Kumpas, Ergenekon davalarının savcısı benim.” dedi, yani bütün bu iddiaların arkasında durdu.
Bu tartışmalar Millî Güvenlik Kurulunda yapıldı mı?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hatırlamıyorum.
Millî Güvenlik Kurulunda konuşulanları da anlatmak yetkimiz yok, biliyorsunuz. Ben öyle bir şey
hatırlamıyorum efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Peki efendim.
Teşekkür ederim.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Kavakcı.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederim.
Hoş geldiniz.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Teşekkür ederim, sağ
olun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ben, öncelikle, demin, tabii, arada bir tartışma ortamı oldu.
Şunu net söylemek istiyorum bir Kurtuluş Savaşı gazisinin torunu olarak, Silahlı Kuvvetlerimizin,
ordumuzun bizim başımızın tacı olduğu ve peygamber ocağı olarak gördüğümüzü söylemek istiyorum.
Burada ordu mensubu olarak sizin bulunmanız da bizim için önemli. Tekrar teşekkür ederim.
Şunu sormak istiyorum: Ergenekon davası çerçevesinde bazı jandarma teşkilatı mensuplarının
karıştığı olayları “münferit olaylar” olarak değerlendirdiniz, demin yanlış takip etmediysem. Bunlarla
alakalı sizin de yanlış şeylere karıştığını düşündüğünüz insanlar vardıysa eğer ordu mensupları arasında,
bunlarla alakalı herhangi bir tahkikat yapıldı mı, herhangi bir soruşturma başlatıldı mı? Bunu sormak
istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, “Ergenekon”
dediniz ama ben Ergenekon’dan bahsetmedim. Bir yanlış anlaşılma mı oldu acaba?
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Belki… Ben öyle not almışım ama.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Balyoz.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Balyoz’dan, çok affedersiniz, evet.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Balyoz’da bazı jandarma
personelinin…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Olaylara karıştıklarını, bunların münferit olduğunu.”
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Özür dilerim. Ne
söylediğimi hatırlayamadım, yani olayı hatırlayamadım. Gayet tabii. Eğer bir suça karışan, münferit,
tabii ki gereği yapılmıştır muhakkak ama neyi kastettiğinizi, onu tam anlayamadım. Muhakkak
yapılmıştır.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ben de notlarımı tekrar kontrol edeyim.
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Şunu sorabilir miyim: Daha önce dinlediğimiz bir uzman, dönem dönem bu YAŞ kararlarıyla,
belirli disiplinsizlik suçuyla belirli unsurların Silahlı Kuvvetlerden temizlenmesi sırasında asıl bu
FETÖ’cülerin kendilerini gizlediği ama ikinci nesil, üçüncü nesil, hatta asker çocuklarının ya da
muhafazakâr ailelerin, Anadolu’dan gelmiş vatansever çocuklarının bu arada tasfiye edildiği, böylece
sonradan gelen FETÖ’cü kadrolara yer açıldığı gibi bir şey ifade etti. Siz böyle bir şeye rastladınız mı
görevde olduğunuz sürece?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – “Bir uzman çavuş” mu
dediniz efendim? Kim, anlatan kimdi bunu size?
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – İlk dinlediğimiz konuşmacı…
BAŞKAN – Mustafa Önsel, Jandarma Kurmay Albay.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Evet. Şimdi, böyle bir
şey, tabii, mümkün değil. Yani, nasıl buna karar verdi arkadaşımız, nasıl bunu bildi, onu bilmiyorum.
FETÖ’cülerin marifetiyle vatanseverlerin elimine edildiği gibi bir kanaate nasıl vardı, elinde ne bilgi
var, kendine bir sormam lazım. Bilmiyorum. Benim böyle bir şeyden haberim yok.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Paşam, ayrılanların ifadeleri. Ayrılanlar bir dernek kurdu.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Biliyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Binlerce insan ve sayıda oransal olmayarak belirli dönemde
arttı. Bunların konuşmalarının özeti olarak söyledi.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Olaya şahit olmadım.
Onun için bir cevap veremeyeceğim. Özür dilerim.
BAŞKAN – Peki. Teşekkür ederim.
Sayın Birkan, buyurun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Değerli Başkanım, değerli Komisyon üyeleri; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Tekrar hoş geldiniz diyorum.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Sağ olun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Tabii, hani, sadece olaya kötülük açısından ya da iyilik açısından
bakamayız. Yani, hem orduyla ilgili hem yapılan çalışmalarla ilgili, ordumuzun faaliyetleriyle alakalı
çünkü bu ordu birilerinin ordusu değil, bu ordu hepimizin ordusu. O yüzden yanlışlarını da, doğrularını
da tespit etmemiz lazım ki, bir daha aynı hataları düşmeyelim diye.
Şimdi, ben, hem Hilmi Özkök’ü dinlerken -Eski Genelkurmay Başkanımızı- hem de sizi dinlerken,
özellikle bu istihbarat konusunda bir sıkıntı olduğunu, MİT’ten ve emniyetten gelen istihbarat raporları
doğrultusunda hareket ettiğimizi söylediniz. Yani, bizim ordumuz eğer böyle bir hatayı, böyle bir
eksikliği tespit etmişse bu konuda bir yasal girişimde neden bulunmadı, bulunamadı?
Bir diğer nokta: Şimdi, siz, bu tutuklamalarla -burada önemli olan kimin olduğu değil- terfi edecek
olan bazı generallerin bu sürece dâhil edilerek bunların boşalttığı yerin doldurulmasının amaçlandığını
söylediniz. E, şimdi bunu görmüşsünüz. Yani, görülmüş olması da lazım aynı zamanda ve Askerî
Şûra’da sivillerin son günlere kadar, yani son yapılan değişikliğe kadar hem Hükûmetin hem Millî
Savunma Bakanının şerh koyma dışında yapabildiği bir şey yoktu. Yani bir taraftan ordunun kadroları
boşaltılıyor ve buraya birileri aday ve bu noktada Hükûmetin, sivillerin yapabileceği bir şerh koymak
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var. Yani o gelenleri, böyle bir kumpas olduğunu tespit edip bunu göremediniz mi? Çünkü bakıyoruz ki
o dönemde yükselenlerin birçoğu bugün 15 Temmuz darbesini yapanlar. Yani Askerî Şûra üyelerini de
mi ele geçirmişlerdi? Bu nasıl bir eksiklik?
Bir de, tabii, bu çok alçakça bir darbe girişimi. Sadece bir darbe girişimi değil yani darbe girişimi
olsa basit bir şey bu yani bunu bir şekilde telafi ederiz ama sizin açıklamalarınız, burada dinlediğimiz
açıklamalar ve tüm siyasi partilerimizin hemfikir olduğu bir konu var: Aslında bu bir işgal girişimi ve
adım adım uygulanan bir işgal girişimi yani sadece 15 Temmuzda kaim olan bir işgal girişimi değil.
Yani adamlar kozmik odaya girerek işgalden sonra bu ülkede direniş gösterebilecek olan kuvvetleri
dahi hesap edip onların isimlerini çıkarmış, böylesine büyük bir çalışma içinde olmuşlar. Tabii, şunu
söylemiyoruz… Mustafa Önsel şunu söylemişti: “Eğer bir darbe olmuşsa bunda hepimizin hatası var.”
Hepimizin hatası var. Yani sizce biz nerede hata yaptık? Yani bunu hepimiz olarak söylüyorum. Siz çok
uzun yıllar devlette, askeriyede tecrübesi olan birisiniz.
Bir diğer nokta da şu: Bu Komisyonun en önemli amaçlarından bir tanesi, bir daha asla böyle bir
alçak darbe girişimine maruz kalmamak için sadece FETÖ’cü değil, bu ülkenin göz bebeği olan, her
şeyimizle destek verdiğimiz, yetiştirdiğimiz, bizi korusun diye göz bebeğimiz gibi baktığımız ordudan
bir daha darbe de almamak için neler yapmalıyız? Kendi tecrübelerinizle hem mesleki hem hayat
tecrübelerinizle bu konuda bir bilgi verirseniz memnun olurum.
Tekrar, geldiğiniz için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Teşekkür ederim, sağ
olun.
BAŞKAN – Sayın Koşaner, buyurun.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Silahlı Kuvvetlerin kışla
dışında istihbarat toplama diye bir teşkilatı da yok, görevi de yok, bunu yapmasına da gerek yok çünkü
yapması gerekenler zaten var.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Çok özür diliyorum ama bugün bir eksiklik olarak görüyor
musunuz bunu?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, eksiklik değil,
görevini yapanların eksikliği varsa o konuşulabilir.
“Askerî Şûra üyeleri de ele geçirilmiş mi?” gibi bir şey söylediniz. Tabii, bu bize ağır oldu. Benim
dönemimde Askerî Şûra olmadı yani terfi şûrası olmadığı için ben kendimi bundan muaf tutuyorum ve
diğer arkadaşlarımı tenzih ederim, kimse kimseyi ele geçiremez, normal işler mecrasında yürümüştür.
Ha, çaresizlikten yapılmıştır belki bazı şeyler ama 2001 yılındaki Şûraya dahi ben girmeden ayrıldım
yani benim Genelkurmay Başkanı olduğum bir şûra yok. Onun için onu söylemek istiyorum.
“Efendim, nerede hata yaptık? Bir daha darbe olmasın diye ne yapalım?” Efendim, burada benim
söyleyeceğim, samimi olarak söyleyeceğim, bırakın, asker kendi kendini korusun; ona yardımcı olun
yeter, müdahale etmeyin. Etmeyin, ona yardımcı olun, hukuken tabii yardımcı olmak lazım ve onun
kararlarına saygı göstermek lazım, müdahale etmemek lazım. İnanın, görevimiz gereği pek çok yabancı
ülke genelkurmay başkanları veya komutanlarıyla temasımız oldu, görevimiz gereği olarak çeşitli
yerlerde. Herkes bizim Yüksek Askerî Şûra sistemimize hayrandır efendim. “Siz kendi kendinizi terfi
ettiriyorsunuz, emekli ediyorsunuz.” vesaire diye hayrandır. Ha, bu sistemimizi yozlaştırmamamız
lazım yani onu iyileştirmemiz, neyse değişiklikler gereğini yapmamız ama müdahale etmeden. Ordu
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kendi kendine sahip çıkarsa bu sorunlar olmaz efendim diye düşünüyorum. Şimdi, diyeceksiniz ki:
“Efendim, zamanında gene darbe oldu.” vesair. Hiçbir zaman darbe taraftarı olamayız, hiçbirimiz
değiliz, geçmişte olanların da hesabını lütfen bize söylemeyin. Yani ne yapalım, o bizim elimizde değil.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Tamam, teşekkür ediyorum ama yalnızca şöyle bir şey var:
Şimdi, tartışmak için söylemiyorum. Şimdi, bu Askerî Şûranın çalışmaları sonucunda ordumuzun
üst kademesinde yükselen -ki bunların çoğu şu anda tuğgeneral, orgeneraller de var- generaller darbe
yaptılar ve bir emir komuta zincirini de kırarak darbe yaptılar.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Kırdılar, evet.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Şimdi, biz burada bir yerde hata yapmadık mı yani bu şûra
sisteminde bir eksiklik yok mu? Yani bir hata var ki böyle bir ürün çıkmış ortaya. Yani siz hâlâ
şeyi söylüyorsanız tabii ki ben buna saygı duyarım ama ortada da bir gerçek var. Yani bu Askerî
Şûrayla bütün önlemlere rağmen… Nasıl oluyorsa anlamakta da zorlanıyorum ben çünkü orduda en
çok FETÖ’cü temizliği yapılıyor, sürekli gündemde tutuluyor ama bakıyoruz ki ordunun bütün üst
kademesine FETÖ’cüler gelmiş ve bu şûra kararlarıyla gelmiş ve bunda da şûra üyelerinin ya da asker
üyelerin suçlayabileceği bir sivil yönetim yok çünkü en fazla şerh koyabiliyor. Bu şerh atılmaya da
engel değil, sadece mahkemeye gidiyor. “Sistemde bir hata yok.” diyorsanız ama üründe bir sorun var.
Ben teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Birkan.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Müsaade eder misiniz,
bir şey söyleyebilir miyim.
BAŞKAN – Tabii, buyurun, lütfen.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, şimdi, bu
şûrada bu terfi ettirdikleri generallerin yahut albaydan general yaptıkları kişilerin FETÖ’cü olduğunu
biliyorlardı da öyle mi terfi ettirdiler demek istiyorsunuz?
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Hayır, onu söylemiyorum, asla söylemiyorum.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Onu kimse bilmiyordu
efendim. Bakın, onu kimse bilmiyordu.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) - Bir eksiklik var ama.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Ama bilmiyordu.
Bakınız, en yüksek makamın yanındaki insanlar bile böyle çıktılar, kendilerini çok iyi gizlediler,
sakladılar. Maalesef, bu bizim ayıbımız ama bu oldu, maalesef oldu. Bu bilerek yapılan bir iş değil.
Onu söylemek istedim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Burhanettin Bey, buyurun.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Komutanım, hoş geldiniz.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Sağ olun efendim.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Tabii, siz konuşmanızda sadece Genelkurmay
Başkanlığınız dönemine daha çok vurgu yaparak anlattınız. Bu FETÖ örgütünün bir yapılanma süreci
var yani kırk yıllık bir süreç. Siz de tabii Türk Silahlı Kuvvetlerinde her kademede görev yapmış birisi
olarak bunların yapılanmasını takip ettiniz.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Gayet tabii.
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BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Bunların operasyonel duruma geldiklerini dün gazeteci
Nedim Şener Hrant Dink cinayetiyle eşleştiriyor. “Bunlar Hrant Dink cinayetinde operasyonel güç
kazandılar.” diyor. Hilmi Paşam da “2004 yılında aslında bunların operasyonel faaliyete geçebileceklerini
düşündüğümüz için Millî Güvenlik Kurulunda bunlarla ilgili karar aldık.” diyor.
Şimdi, benim asıl sormak istediğim, bu Hrant Dink cinayetinde siz o zaman Jandarma Genel
Komutanıydınız. Tabii, adli soruşturmayı sizin yapmanız mümkün değil.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hayır, değil.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Ama idari soruşturmada özel bir gayret gösterdiniz mi?
“Bunlar büyüdü.” veya daha doğrusu “Bunu FETÖ’cüler yaptı. Bunlar operasyonel bir güç kazandılar.”
şeklinde yorumunuz oldu mu?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hayır efendim, olmadı.
O zaman FETÖ’cü bir teşkilatın bunun içinde olacağı hiç aklımıza da gelmedi, herhangi bir bulgu
da yoktu o zaman. Şimdi çıkıyor ortaya bunlar. Öyle bir araştırma yapıldığını sanmıyorum ki zaten
bu Jandarma Genel Komutanının işi değildir, siz de söylediniz, mali jandarmanın işidir. Olduğunu
hatırlamıyorum, yok, yapılmadı herhâlde. Bildiğim kadarıyla yok efendim.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – İkinci sorum: Komutanım, 15 Temmuz akşamı -tabii siz
olayları çok daha sıkı takip ediyorsunuz- sizlerle beraber çalışanlar yani döneminizde sizlerle beraber
çalışmış olan kişiler görev başında. Olay başladığı zaman “Bunu, bu olayı, bu darbe girişimini FETÖ
örgütü yapmıştır.” dediniz mi?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hayır efendim, ilk anda
tabii ki demedik. Ben Ankara dışındaydım. İşte, televizyondan filan duyabildiğimiz kadarıyla takip ettik.
Tabii, ilk başta hemen aklımıza o gelmedi ama Sayın Cumhurbaşkanının -malum- açıklamalarından
filan sonra olayın şeyi zaten anlaşıldı. Ama ilk başta, ilk anda “Bu, budur.” demedik. Şimdi doğruyu
söylemek gerekirse böyle.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Üçüncü sorum Komutanım: Bunu FETÖ terör örgütünün
yaptığına dair elinizde somut bir bilgi var mı?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hayır efendim, hayır.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Sayın Kocabıyık, buyurun.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Sayın Paşam, hoş geldiniz.
Şimdi, sizler bu toplumda güvenilir insanlarsınız yani Genelkurmay Başkanlığı yapmış insanlar
bu toplumda hakikaten güvenilir bulunur. Sizin her sözünüz, her tavrınız, tutumunuz geniş kesimlerin
kanaat oluşturmasında etkili olur çünkü bir güven müessesesinin başında bulunduğunuz için, çok
saygın şahsiyetler olduğunuz için bu böyledir.
Şimdi, burada konuştuğumuz zaman şöyle bir kestirme yol tercih ediyor özellikle komutanlarımız.
Ben şahsen bundan biraz rahatsızım ama yani bütün arkadaşlarım böyledir biz, ordumuza
muhabbet duyan insanlarız, biraz da o yüzden rahatsızım. Şöyle bir kestirme yol: “Siz niye bunun
farkına varamadınız?” diye sorduğumuz zaman diyorsunuz ki “Biz yetkililere söylemiştik.” “Kime
söylemiştiniz?” “Cumhurbaşkanına, Başbakana söylemiştik ama bir şey yapmadılar onlar.” sonucu
çıkan açıklamalar yapılıyor. Şimdi, bu çok naif kaçıyor yani çok zayıf bir argüman olmuş oluyor.
Şimdi, oysa yani sizin seviyenizdeki insanların yeni bir analiz dili geliştirmesi lazım bu olayla, bu
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örgütle ilgili. Yani komplekse girmeye gerek yok. Bu örgüt, FETÖ yani iki bin yıllık tarihimizin
içinde herhâlde hiç görülmemiş cinsten, nevi şahsına münhasır bir örgüt. Yöntemleriyle, çalışma
biçimiyle, oluşum biçimiyle, motivasyonlarıyla böyle bir örgüt. O yüzden, bu konuda -dostane bir
şekilde söylüyorum- yeni bir izah yöntemi belki geliştirmek gerekiyor. Şimdi şeyi izah etmiyor ki bunu
söylemek yani Silahlı Kuvvetleri… Mesela Balyoz davası, aynen söylediğiniz gibi, biz de inanıyoruz.
Belli kademeleri boşaltmak için bu kumpası kurdular. Peki, kaç kişi bunlar? 100 kişi, 300 kişi, 500 kişi.
İyi de Paşam, bazı komutanlıkların yüzde 60’ını ele geçirmişler bunlar. Bu izah etmiyor ki bunu, Balyoz
meselesi. Yani ne derece doğru bilmiyorum, katılır mısınız, onu da sormuş olalım, Hava Kuvvetlerinin
yüzde 80’ini ele geçirdiklerini söylüyorlar. Pilotlarımızın hâli ortada. Yani siyasetçi demokratik hukuk
devletinde ne yapabilirdi ki? Nitekim eyleme geçtikleri andan itibaren siyasetçilerin üzerine düşeni
fazlasıyla yaptıklarını sizin halefiniz Necdet Özel Paşa 15 Temmuzdan sonra çıktı televizyonlara,
spiker sordu “Size siyasetçiler hiç isim vermiyorlar mıydı şunları atın.” diye. “Verdiler, bir sürü isim
verdiler.” dedi. “Ne yaptınız?” “Ben Genelkurmay Başkanı olarak Personel Başkanına gönderdim. O da
İstihbarat Başkanına gönderdi ama ikisi de ne yapalım ki FETÖ‘cüymüş.” dedi. Yani siyasetin üzerine
düşeni yapmadığı konusundaki kanaat, kötü niyetli kanaat olmayabilir ama bu yanlış bir kanaat. Yani
bunu burada ifade etmeyi bir vazife sayıyorum. Şimdi, asıl sizin uzmanlığınıza müracaat eden bir soru
arz edeceğim.
BAŞKAN – Son bir dakikada da sorunuzu inşallah…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Şimdi, Sayın Paşam, 15 Temmuz girişimini bir kurmay subay
olarak askerî planlama kalitesi açısından değerlendirir misiniz? Bu önemli bir soru. Bizim tam da
Komisyonun çalışma mevzusuyla ilgili. Yani bunları kalite açısından, askerî planlama kalitesi açısından
nasıl buluyorsunuz? Ve tabii nerede hata yaptılar sizce bir organizasyon, askerî organizasyon olarak?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkürler Hüseyin Bey.
Buyurun Sayın Koşaner.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, şimdi, tabii,
yaptıkları planın teferruatlarına bilmiyorum siz vâkıf mısınız? Ben vâkıf değilim, gazetenin yazdığı
kadarını biliyoruz.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Ama bir kurmay subay olarak bakabilirsiniz.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Evet, evet oraya
geleceğim efendim, oraya geleceğim.
Şimdi, ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış tamamını bilirsek söyleyebiliriz ama göründüğü kadarıyla
askerî bir planla alakası yok, çok hatalı, zayıf, düşünülmemiş yani bizim tabirimizle bir kurmay emeği
yok denecek kadar üstünkörü planlanmış ve amacının ne olduğu belli değil, belki belli de daha biz
bilmiyoruz, amacı açık seçik değil çünkü amaca yönelmek lazım, hedefi baştan koymak lazım falan
gibi şeyler yok. Onun için iyi bir plan olduğunu kimse söyleyemez, ben de söyleyemem. Onu öyle ifade
etmek isterim.
İlk söylediğiniz söze bir şey ilave etmek istiyorum: Ben yaşadığım olayları anlatmak
mecburiyetindeyim. Tabii ki arz ettiğimi, anlatmaya çalıştığımı söyleyeceğim, başka ne yapabilirdim,
ne yapmamı beklerdiniz? Yani askeriz, statümüz belli, Başbakanımızın statüsü belli, Cumhurbaşkanının
statüsü belli, olaylar belli, işte var gücümüzle ikna etmeye çalışıyoruz. Bütün derdimiz, bakın, anlattım,
bir daha söylüyorum, şu tutuksuz yargılamayı sağlasak bu olayların büyük bölümünü önleyecektik.
Herkes görevinin başında olacaktı, kadrosu boşalmayacaktı, gene mahkeme devam edecekti, varsa suçu
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cezasını gene görecekti ama dışlanmayacaktı, kadro boşalmayacaktı, oralara birileri doldurulmayacaktı
çünkü kimin geleceğini bilmiyorsunuz, gene siz koyacaksınız ama kim olduğunu bilmiyorsunuz, o
hataya düşmemiş olacaktık, ben bunu söylemeye çalıştım, yoksa “Hükûmet yapmadı.” Falan, öyle bir
şey ağzımdan çıkmadı, “Hükümete söyleriz, takdir kendilerinindir.” dedim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Koşaner.
Emine Hanım, söz isteğiniz var mı; Aykut Bey ile siz varsınız, bir de Selçuk Bey var?
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Evet.
BAŞKAN – Buyurun.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Hoş geldiniz Sayın Komutanım.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hoş bulduk efendim.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – 23 Ağustos 2011’de İnternet’e düşen bir ses kaydı var
ama öncelikle şeyi söyleyeyim, Ankara Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı verdi, onu belirteyim
öncelikle. Bu, insansız hava araçları ve terörle mücadele konularında birtakım açıklamalar var. Bunu
Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ üyeleri yapmış olabilir mi? Birinci sorum bu yani bu ses kaydını
yapmış olabilirler mi?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Pardon, ses kaydı
dediğiniz, bu, bir havacı generalin şeyi, o muydu, neden bahsediyorsunuz acaba?
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Bu, sizin, emir-komuta birliğinin olmadığı, sevk ve idare çok
zayıf gibi birtakım öz eleştiri ve kurum içi kalması gereken bir şey...
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Ha, benim konuşmamdan
bahsediyorsunuz.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Evet.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Evet efendim, buyurun.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Birinci sorum, bunu FETÖ mensubu Silahlı Kuvvetler üyeleri
yapmış olabilirler mi o dönemde? Şimdi geriye dönüp baktığımızda bunun olabileceğini düşünebiliriz.
Diğer sorum da sizin Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptığınız dönemde yaveriniz ve özel
kaleminizden hiç şüphelendiniz mi? Ekibinizi kendiniz mi oluşturdunuz? Çünkü Sayın Hilmi Özkök
mevcut ekiple çalıştığını söylemişti.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Onlar FETÖ’cü.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Evet, onlar da ne yazık ki şu anda o grubun mensubu, FETÖ
üyeleri.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra, Türk Silahlı Kuvvetlerine ihanet etmiş bu üniformalı
kişilerden sizin yanınızda çalışmış ama onun mensubu olduğu ortaya çıkan kişiler oldu mu, bu darbe
girişiminden sonra?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet Sayın Koşaner, buyurun.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, benim bir
ses kaydımdan bahsedildi, ne kadar alakası var konuyla bilmiyorum. Benim ses kaydım ikinci ordu
karargâhında, iç güvenlik harekâtında yapılan hataların gündeme getirildiği, benim de konuştuğum bazı
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şeylerdi; onu artık büyüttüler, büyüttüler Türkiye’nin bilmem nesi... Oradaki iç güvenlik harekâtında
yapılan hatalarımızla ilgili bir konuşmaydı. Burada, FETÖ mü yaptı, başkası mı yaptı diye bir fikrim
yok, öyle bir şey kastettiğimi zannetmiyorum o zaman, onun olduğunu zannetmiyorum.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Şimdi baktığınız zaman bütün bu gelişmelerden hareketle..
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, tabii ki olabilir
ama bir bilgim yok yani neye göre ben bunu değerlendireyim? Olabilirdi, olmayabilirdi ama bir bilgim
yok yani.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – 2’nci soruyu onun için bağlantılı sordum, hani o dönemki
yaverleriniz mi...
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, çok şükür,
yaverlerimizin hiçbirinde en ufak bir sakatlık olmadı ama şunu da tabii söylemek isterim: Daha önceki
yıllarda, bu Özel Kuvvetlerde öldürülen general bizim karargâhımızda çalışıyordu, herkes gibi o da
çalışıyordu; bilahare tayin oldu gitti, işte terfi de etmiş. O bizim yanımızda çalışan bir arkadaşımızdı,
Özel Kuvvetlerde vurulan general.
Karargâh ekibimizi hiçbir zaman biz kendimiz tespit etmeyiz, personel idaremiz uygun görülen
kişileri seçer, tayin eder. Onlar da biz tayin olduğumuz zaman durumu müsait olanlar yani şark hizmeti
olmayanlar vesaire bizle beraber gelebilir, olanlar ayrıdır, giderler. Öyle bir tercih, seçme şeyimiz
yoktur çünkü seçemezsiniz, ne bileceksiniz yani personelciler daha iyi bilir.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Sayın Aykut Bey, buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, bütün bu tartışmaların tabii öncesini yapacağımız
zamanlar gelecek, özellikle bu Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik eleştiriler ama ben sorularla gideyim.
Sayın Paşam, neden istifa ettiniz?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, büyük
bir general, subay, astsubay kütlesi hiç yok yere hapisteydi. Mahkeme görevini yapmıyordu. Savcı
ve hâkimlerin tutumları aleni olarak hukuka aykırı idi. Ne istiyorlarsa, ne soruyorlarsa çabuk
yetiştiriyorduk, hani çabucak karar versinler; yazıydı, bilgiydi, dokümandı vesaireydi falan ama hiçbir
şey yapılmadığı gibi böyle rastgele tutuklamalar, toplu tutuklamalar, tamamen bir mesaj veriliyordu
yani Silahlı Kuvvetlere bir mesaj veriliyordu bizim kanaatimizce. Kamuoyu nezdinde aşağılamak ve
işte müteakiben de kadrolarımızı temizleyip boşaltmak, seçilmiş arkadaşlarımıza bu perişan durum
yaşatılıyordu. Biz asker olarak emir verdiğimiz zaman personelimiz koşarak ölüme gidiyor, ölüyor, ben
de onun hakkını korumak zorundayım, ölümüne korumak zorundayım, yapabileceğim başka bir şey
yok. Sözüm budur efendim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Anladım.
Tam da YAŞ kararlarından iki gün önce, 29 Temmuzda...
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Evet. Çünkü –belki
söylemeyi unuttum şeyde- YAŞ kararlarında bunların hepsini bana attıracaklardı yani gazete yazıyor
hani, resmen söylenmedi ama ilişiklerini kesmemi isteyeceklerdi; mümkün değil, onu yapacak bir
şeyimiz yok, yaptığım zaman bu suça ortak olurdum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu, sizin istifa ettiğiniz ve iki gün sonra yapılan YAŞ
toplantısında bu darbeye karışan generallerden terfi ettirilenler olmuş muydu, albaylıktan generalliğe
veya bir üst rütbeye?
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GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, şimdi, biraz
evvel de belirttiğim gibi orada kimin FETÖ’cü olduğunu falan kimse bilmiyordu daha, normal terfi
ettirildi.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Zaten 2011 YAŞ kararlarını istedik.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – 1 kişi orada çıktı.
2012’den sonra arttı o miktar, buyurduğunuz miktarlar.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Evet.
Şimdi, 2010 Ekim ayında, sizin Genelkurmay Başkanı olduğunuz sırada, Millî Güvenlik Kurulu
Siyaset Belgesi var, Kırmızı Kitap veya devletin anayasası olduğu söylenen bu Kırmızı Kitap’tan
Fetullah Gülen cemaati bir irticai faaliyet ve iç tehdit olmaktan çıkarıldı. Bu konuda hatırladığınızı
söyler misiniz, nasıl oldu? Bir telkin yani siyasilerin kararı mıydı, sizin teklifiniz miydi?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hatırladığım kadarıyla bir
sene evvel çıkarılmıştı o, 2010’da değil; ben de yanlış hatırlayabilirim ama bir sene evvel çıkarılmıştı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – 2010 MGK diye ben basından şey yaptım ama...
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hatırladığım kadarıyla
bir sene evvel çıkarılmıştı diye biliyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Daha sonra da 2015 yılında aynı şekilde, çıkarıldığı gibi tekrar
irticai faaliyetler başlığına Fetullah Gülen cemaati ve terör örgütü konuldu. Bunlar genelde sivil,
siyasilerin isteğiyle mi olur, askerlerin isteğiyle mi?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, malumunuz
Millî Güvenlik Siyaset Belgesi’ni askerler yapmıyor, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin
koordinesinde askerin, bakanlıkların, Başbakanlığın vesaire pek çok kişinin görüşleri alındıktan sonra
metin oluşturuluyor ve MGK’da bir karara bağlanıyor. Şimdi, tabii ki asker “Bunu çıkarın.” herhâlde
dememiştir ama neticede karar orada alındığı için öyle çıktı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Millî Güvenlik Kurulu toplantılarında Millî Güvenlik Kurulunun
sivil üyeleri hangi subayların terfi edeceğine veya hangi subayların emekli edileceğine aktif olarak
müdahale ederler miydi?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Orada öyle şey
konuşulmaz efendim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – YAŞ’ta, YAŞ’ta, YAŞ toplantısında?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – YAŞ’ta o zaman bir tek
Sayın Başbakan vardı, bir de Millî Savunma Bakanı vardı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başbakan doğrudan “Şu personeli istemiyorum” diye...
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hayır, etmezdi, benim
dönemimde hiç şahit olmadım, bakın kaç defa şeye girdim, ben şahit olmadım ama bizim orada
duymadığımız bir yerde bir şey söylendiyse onu bilmiyorum ama toplantılarda kesinlikle öyle bir şey
denmedi.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şunu öğrenmeye çalışıyorum: Biz tabii YAŞ toplantısındaki
usulü bilmediğimiz için...
İSMAİL AYDIN (Bursa) – Son şeye kadar askerler çoğunluktu zaten.
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GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Evet, sadece Başbakan
ve Millî Savunma Bakanı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – YAŞ kararları Resmî Gazete’de yayınlanmayınca da geçerli
olmadığı için, Resmî Gazete de sivil otoriteye bağlı olduğu için askerlerin çoğunlukta olmasının bir
anlamı yoktu.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Yok, evet.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yayınlanmayan YAŞ kararı olmuş mu acaba?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Olmadı. 2010 yılında
olma ihtimali vardı hatırlarsanız, Orgeneral Hasan Iğsız’ın Kara Kuvvetlerine atanması, atanmaması
durumunda; sivil idare tarafından kabul edilmedi, değiştirildi.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tam da bunu soruyorum: Mesela Hasan Iğsız’ın Genelkurmay
Başkanı olma ihtimali varken sivillerin belirleyiciliği var mıdır diyorum komutanların belirlenmesinde
YAŞ’ta? Yani Hasan Iğsız Genelkurmay Başkanı olacaktı...
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – “Bana arkadaşlarımı tasfiye ettireceklerdi” dediniz, o bağlamda soruyor.
Kim tasfiye ettirecekti size arkadaşlarınızı?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Şimdi, Genelkurmay
Başkanımız o zamanki, onun Kara Kuvvetleri Komutanı olmasını o teklif etti, yönetim kabul etmedi.
Bunu etmeyince başkasını etmek zorunda kaldı. Etmediği zaman ne olacak? Israr etseydik kararname
imzalanmayacak, 30 Ağustosa kadar imzalanmazsa terfi bekleyen pek çok kişi otomatikman emekli
olacaktı, buna da meydan vermemek gerekti.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O zaman şunu ben anlıyorum anlattıklarınızdan: YAŞ’ta terfiler
konusunda tek ve nihai yetkililer askerler değildir.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Değildir tabii.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sivil otoritenin belirleyiciliği asıldır. Bunu öğrenmek istiyordum
çünkü bu anlamda şunu söylüyorum: Ergenekon davasıyla başlayan süreçte ordunun bütün kadroları,
ordunun çok önemli, 100’lerle ifade edilen üst rütbeli subayları bu Fetullah Gülen cemaatine bağlı
olduğu iddia edilen hâkimler, savcılar, polisler ve Genelkurmaydaki subaylar tarafından tasfiye
edilmiştir. Daha sonra bu Millî Güvenlik Kurulu belgesinden de Fetullah Gülen cemaati bir risk
olmaktan çıkartılmış, askerlerin “Bu konuda özel bir kanun çıkarırsanız en azından görevlerine devam
ederler.” demesine rağmen bu kanun çıkarılmamış, ordunun içi boşaltıldıktan sonra da yavaş yavaş, bu
daha sonra adını darbede duyacağımız subaylar orduya yetiştirilip yerleştirilmiş ve daha sonra iktidarla
arası MİT kriziyle başlayıp yolsuzluk dosyasıyla açılmaya devam ettikten sonra da...
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yolsuzluk iddiasıyla...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – ...Ergenekon ve Balyoz davasında önleri açılan subaylar
tarafından bir darbe girişiminde bulunulmuştur. Benim anladığım özet budur.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, ben teşekkür ediyorum.
Şimdi, Selçuk Bey, bir cümleniz var herhâlde, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Koşaner, Balyoz soruşturmaları çerçevesinde tutuklu bulunan
personelinizin tutuksuz yargılanması gerektiği düşüncesiyle ilgili makamlar nezdinde çalışmalar
yaptığınızı söylediniz. Bu kapsamda, bir toplantıda o dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a
bunu arz ettiğinizi, onun da bu görüşmeyi benimseyerek bu yönde ilgililere talimat verdiğini söylediniz
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fakat konunun kanunlar dairesine sevk edildikten bir saat sonra medyaya yansıdığını, “Askerlere özel
muamele yapılıyor.” şeklinde yansıtıldığını, Hükûmetin de geri adım atmak mecburiyetinde kaldığını
söylediniz. Eğer hatırlıyorsanız, o haberleri yapanlar yoğun olarak bugün FETÖ’cü dediğimiz,
Fetullahçı terör örgütü dediğimiz Zaman gibi, Samanyolu gibi yayın organlarında mı yapıldı, yoksa
diğer yayın organları da bu noktada böyle bir hataya mı düştüler, bunu öğrenmek istiyorum, hem de
tutanaklara geçsin ve tarihe not düşelim diyerek.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hangi gazeteydi şu
anda hatırlayamıyorum yani doğrusunu söylemek gerekirse ama arşivimde vardır, bulabilirim, şu anda
hatırımda değil.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Başbakan da sizin bu düşüncelerinizi uygun gördüğüne göre
demek ki Sayın Başbakan da bazı tehlikeleri sezmiş ve sizin görüşünüze “Evet.” demiş.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, bizim ısrarlı
söylemlerimiz üzerine bir çare bulunması gerektiği… Tabii onlar da olayı görüyorlar, biliyorlar yani
bu hukuksuzluğu, kanunsuzluğu herkes görüyor, onlar da görüyorlar muhakkak ki. Buna çare olarak…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Ama “Savcıyım.” demişti yani, şimdi.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Evet.
BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum.
Arkadaşlar, gördüğüm kadarıyla Komisyon üyelerimizin soruları…
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Ben bir düzeltme yapacaktım.
BAŞKAN - Ravza Hanım, buyurun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Bir düzeltme yapmam lazım.
Biraz evvel konuşurken şeyden bahsetmiştim, “Buraya başörtülüler ve köpekler giremez.” diye bir
ifade olduğundan, onu “Buraya başörtülüler ve evcil hayvanlar giremez.” diye düzeltiyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Kim yazmış efendim, onu da söyler misiniz?
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Engin Alan, Eski MHP Milletvekilinin komutan olduğu
dönemde bir tatil köyüne böyle bir şey asılmış diye birkaç yerde yazılmıştı, ben onu düzeltmek istedim.
BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum.
İsmail Bey, sorunuz var mıydı? Buyurun.
İSMAİL AYDIN (Bursa) - Sayın Koşaner, hoş geldiniz.
BAŞKAN - Lütfen kısa tutalım. İkişer dakikayı geçmesin.
İSMAİL AYDIN (Bursa) - İki dakikalık süremi aşmayacağım Sayın Başkanım, ikazınız için
teşekkür ediyorum.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Sağ olun.
İSMAİL AYDIN (Bursa) - Sizin kullandığınız bir ifade vardı, “Bu işlerin önlenmesiyle ilgili ne
yapılması gerekir?” şeklindeki soruya “Askerlere müdahale etmeyin, olur.” dediniz. Biz zaten askere
müdahale etmiyoruz, asker bize müdahale ediyor, problemimiz burada, esas problemimiz bu.
Bugüne kadar bu ülkede 1960, 1971, 1980, işte, 28 Şubat, e-muhtıra, hatta Talat Aydemir olayını
da koyarsak neredeyse beş yılda bir darbeyle karşı karşıya kalan bir toplumuz.
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Şimdi, ben sizden şunu öğrenmek istiyorum: Gerçekten biz bu ülkede darbeleri bitirmek için ne
yapmamız gerekir? Ya da soruyu şöyle sorabilirim: Biz acaba bu askerî okullarda darbeci subaylar mı
yetiştiriyoruz, bu eğitim sisteminde bir hata mı yapıyoruz, bir yanlışlık mı var diye düşünüyorum. Siz
bu konuda ne diyeceksiniz?
Bir sorum daha var, isterseniz onu da sorayım hemen: Şimdi, özellikle bu FETÖ’cü yapılanmayla
ilgili “Yüksek Askerî Şûradaki ihraçların kaldırılmasıyla, şerhlerle artık hiçbir şey yapamaz olduk.”
dediniz. Oysaki elinizde bir disiplin imkânı var. Disiplin mekanizmasını çalıştırarak da ordudan
ilişkileri kesebilirsiniz. Yani sadece Yüksek Askerî Şûrayla sualsiz sorgusuz atmak da hukuki bir şey
değildir, insani değildir diye düşünüyorum.
Son bir soru daha sormak istiyorum eğer müsaade ederseniz.
BAŞKAN - Evet, tamamlayın lütfen.
İSMAİL AYDIN (Bursa) - Özellikle 28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubunun da basına
yansıyan, o dönemde özellikle dindarlarla, Müslümanlarla ilgili, maalesef, ordunun sanki bir problemi
varmış gibi yaratıldı. Burada da ordunun kendi kurumsal kimliğiyle neden müdahale edilmedi?
Az önce ifade ettiniz, dediniz ki: “Kışlalarda camilerimiz var, kime ne müdahale ediliyor?” Ben
Balıkesir’de kısa dönem askerlik yaptım, altı ay. Evet, kışlanın tam göbeğinde bir camimiz vardı ama
bir cuma o camiye gidemedim, bu tarz olaylar da var.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum.
Sayın Koşaner…
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Pardon, affedersiniz,
gitmenizi engelleyen mi oldu?
İSMAİL AYDIN (Bursa) - Evet.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Nasıl oldu?
İSMAİL AYDIN (Bursa) - Cuma saati eğitim saatime denk geldiği için komutan müsaade
etmiyordu.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Eğitim saatine denk
geliyorsa ne yapacaksınız?
İSMAİL AYDIN (Bursa) - Ama takdir edersiniz ki bu bir ibadet özgürlüğü.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Öyle yok, laik ülkede
öyle yok. Neyse ben ona girmeyeyim, ona girmeyeyim ben.
İSMAİL AYDIN (Bursa) - Sürekli aynı saate denk geliyor. O zaman o caminin hiçbir önemi yok.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Peki, efendim.
Efendim, darbeci…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - O zaman bütün cuma saatlerinde eğitim ve kamu hizmetinin
kesilmesi gibi bir şeye doğru gider.
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) - Vallahi biz de Menemen’de yaptık, hep gittik.
BAŞKAN - Evet, Sayın Koşaner’i dinliyoruz.
ALİ ŞEKER (İstanbul) - Din ve devleti hâlâ ayıramadınız, hâlâ ayıramadınız.
BAŞKAN - Sayın Koşaner, buyurun.
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GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Efendim, “Askerî
okullarda darbeci yetiştiriliyor.” gibi bir şey söylediniz. Bizim askerî okullarımız, orta derece okullar,
Millî Eğitim Bakanlığının kontrolü altında okullardır. Programı bellidir, diplomalarına il millî eğitim
müdürü imza atar. Yani, nedir, nereden bunu şey yaptınız bilemiyorum.
İSMAİL AYDIN (Bursa) - Hayır, beş yılda bir darbeye muhatap oluyoruz. Yani, problem nedir?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Vallahi, onu bilmiyorum
efendim, şimdi, o konuya ben girmek istemiyorum.
Efendim, disiplin yoluyla atma işi… Disiplin yoluyla attığınız zaman yargıya açık o biliyorsunuz,
geri geliyor, geri geliyor veya çok uzun sürüyor, onun için o iş yürümez, yürümez; yıllar sürüyor,
onun için onu tercih etmiyoruz. O bir yöntemdir ama bir mahkemeye çıkarsa geri gelir, onu belirtmek
istedim.
BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum.
Buyurun… İsminizi bir anda hatırlayamadım, isminizi de anons ederseniz.
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) - Namık Havutça, Balıkesir Milletvekili, Adalet Komisyonu
üyesi.
BAŞKAN - Namık Bey, buyurun.
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) - Sayın Koşaner, hoş geldiniz.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Sağ olun.
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) - Şimdi, Genelkurmay Başkanı bulunduğunuz dönemde siyasi
çevrelerin Pensilvanya’ya gitmesi, Fetullah Gülen’le fotoğraf çektirmesi, Fetullah Gülen hareketini
övücü sözler söylemeleri sizi görevinizi yaparken nasıl etkiledi, onu sormak istiyorum.
İkincisi: Cumhurbaşkanının yaverinin girişimin manifestosunu yazdığı bir durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz? Bir Genelkurmay Başkanı… Düşünün ki ülkenin Genelkurmay Başkanı yaveri
tarafından rehin alınıyor, kuvvet komutanları rehin alınıyor, derdest ediliyor; bu noktada devletin
istihbarat örgütlerinin, başta MİT’in, Emniyet Teşkilatının, İçişleri Bakanlığının burada sorumluluğunun
ne olduğunu tespit ediyorsunuz?
Eğer siz genelkurmay başkanı olsaydınız Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 defa bombalanması
karşısında istifa eder miydiniz, mesleğinizi bırakır mıydınız?
Bir Genelkurmay Başkanının kendi emrindeki kuvvet komutanlarının derdest edilmesi, kendisinin
de rehin alınması karşısında Türk Silahlı Kuvvetlerine, bu milletin yöneten kadrolara nasıl baktığını
düşünüyorsunuz?
BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Koşaner.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Teşekkür ederim.
Efendim, “Genelkurmay Başkanının yaveri kendisini esir alıyor, bundan kim sorumlu?”
buyurdunuz.
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) - Evet.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Esas sıkıntı burada zaten.
Bu insanların tespit edilememesi, tanınamaması, kendilerini çok iyi gizlemiş olmaları ve belki de birileri
tarafından genelkurmay başkanının yanına “emir subayı” diye tayin edilmeleri söz konusu olabilir.
Tabii bu hepimizin bir utanç vesilesidir, onu da öyle söylemek istiyorum. Çaresi bulunamamıştır.
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Efendim, “Meclis bombalandı, kuvvet komutanları görevde. Siz olsanız ne yapardınız?” Müsaade
ederseniz buna ben cevap vermeyeyim.
ALİ ŞEKER (İstanbul) - Siz o tarihte üzerinize düşeni yaptınız zaten.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Evet efendim, onu şey
yapmayalım.
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) - Peki, ilk sorduğum soru?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - FETÖ’yü övme…
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) - Şimdi, Türkçe Olimpiyatlarında övgüler düzülmesi…
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Evet, evet.
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) - Bu “Fetullahçı terör örgütü” denilen yapıyı siz daha şirin ve
hoşgörüyle mi görmek zorunda kaldınız?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Hayır efendim. Şimdi,
bakın, konuşmamda anlatmaya çalıştım: FETÖ terör örgütü olarak daha tanımlanmadığı dönemde,
önceki dönemde bunları sadece takip edip not almak veya, işte, bu işin sonu neye varır, değerlendirme
durumundaydık. Tabii ki bu dediğiniz törenler, programlar Hükûmetimiz tarafından desteklenen,
yapılan bir şeylerdi.
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) - Evet.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Bunun hakkında bir şey
demeye hakkımız yok ama bunları takip edip altından ne çıkar, ne oluyor, ne bitiyor diye değerlendirmek
durumundaydık, bunu ben söylemeye çalıştım.
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) - Peki, ben de şunu soruyorum işte: Hükûmetin, Başbakanın
övdüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de Kâbe gibi gidip Pensilvanya’da ziyaret edildiği, kutsandığı
bir yapıyı överken siz bu anlayıştaki insanları takip edebilir misiniz?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Edemezsiniz tabii.
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) - Edemezsiniz.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Edemezsiniz, suç teşkil
etmiyor çünkü.
NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) - Evet.
BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Hüsnü Bozkurt Bey, buyurun.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Paşam, hoş geldiniz.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Sağ olun efendim.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - Ben Doktor Hüsnü Bozkurt, Millî Savunma Komisyonu
üyesiyim, aynı zamanda eski bir askerî hekimim, yirmi yıl üniforma giydim.
Birkaç sorum olacak ama önce bir iki tespit. Tabii o iki dakikalık süre bizim için de geçerliyse onu
aşmamaya çalışacağım.
BAŞKAN - Evet.
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MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - Şimdi, 15 Temmuz darbe gecesini hatırlayalım. Ben de
televizyondan izledim, Ankara’da olmadığım için. Önce Sayın Cumhurbaşkanı FaceTime’la bağlandı.
“Öğleden sonra saat 15.00’te hareketlilik vardı.” diye bir ifadesi oldu. Sonra Sayın Başbakanı gördük
ekranlarda, o da “Ordumuz içinde küçük bir hain grubun kalkışması -aynen ifade bu- ordumuzun
diğer unsurları bunu bastırıyor.” dedi. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı bu darbeyi “Allah’ın lütfu” olarak
niteledi. Daha sonra, dün veya iki gün önce de Başbakan “15 Temmuz Başkanlık kapısını açmıştır.”
dedi.
Şimdi, az önce Sayın Kocabıyık soruları sorarken bir iki not aldım. O dedi ki: “15 Temmuzu askerî
planlama kalitesi açısından değerlendirir misiniz?” Siz de aynen şunu dediniz: “Kurmay eli değmemiş
bir…”
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Gibi.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - Yani, ben de hasbelkader, özellikle Kıbrıs Harekâtı
zamanında tümen harekât toplantılarına katılmış bir sağlık şube müdürü olarak böyle bir darbe planının,
bırakın kurmay aklını, bir asker aklından çıkacağına katiyen ihtimal vermiyorum ilk günden beri.
Şimdi, bir de üstelik -yine Sayın Kocabıyık’ın aktardıklarından alıyorum- Hava Kuvvetlerinin
yüzde 80’ini ele geçirmişler, Jandarmanın yüzde 60’ı...
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) - İddia ediliyor.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - Yok yani, iddia dediniz, zaten öyle.
Şimdi, Eski İçişleri Bakanının ifade ettiğine göre 81 emniyet müdürünün 74’ü, 7 bin Emniyet
istihbaratçının 6.500’ü, neredeyse yüzde 96 falan…
BAŞKAN - Toparlayabilirsek efendim.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - Evet efendim.
Şimdi, devleti bu kadar ele geçirmiş bir örgüt, bir de 326 generalin 160’ının katıldığı bir darbe…
Şimdi sorularımı sorayım: Bu bir “darbe” tanımına uyuyor mu?
İkinci sorum: Böyle bir darbe, bu kadar geniş bir katılımın olduğu, yani yüzde 80 oranında devletin
ele geçirildiği bir örgütün darbesi nasıl başarısız oldu? 300 generalin 160’ının olduğu ki bu generallerin
komutanı oldukları kuvvetlerde bir hareket görmedim.
Ve ordunun…
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - Bir saniye efendim, sorumu bitirmedim.
BAŞKAN - Şimdi üçüncü dakikamız.
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - Canım, yedi sekiz dakika konuşan da oldu Sayın
Başkan. Ben bir soru soruyorum.
BAŞKAN - Efendim, adaletle muamele etmek için…
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - Bir de bu ordunun yeni yapısının nasıl
yorumluyorsunuz? 7 ayrı birime bağlanan bir ordudan söz ediyoruz -siz Genelkurmay Başkanlığı
yaptınız- yani, Genelkurmayı Cumhurbaşkanına, Yüksek Askerî Şûra Başbakana, kuvvet komutanları
Millî Savunma Bakanlığına, yargısı Adalet Bakanlığına, okulları Millî Eğitim Bakanlığına, Jandarma
Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenliği İçişleri Bakanlığına, hastaneleri Sağlık Bakanlığına… Böyle bir
ordu örneği dünyada var mı?
Çok teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum.
Sayın Koşaner, buyurun.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Efendim, bu yapılan
hareket “darbe” tanımına tabii ki planlama bakımından da -konuştuğunuz gibi- kesinlikle uymuyor
diye düşünüyorum, benim kanaatim.
“Neden başarısız oldu?” Bir şeyi söylemek isterim yalnız: Şimdi, bu yüzde 80, yüzde 60, vesaire,
bir şeyler söyleniyor ama şu anda… Tabii, kırk yıllık, bir kurumun içinde olursanız, siz de takdir
edersiniz, pek çok kişiyi tanıyoruz yani, generalinden, hele yüksek rütbeden hepsini yakinen tanıyoruz.
Şu anda gözaltında veya tutuklu veya ihraç edilmiş olanlardan önemli bir bölümünün aklanacağını
zannediyorum; zannediyorum, bilmiyorum ama tanıdığımız için bu kişiden böyle bir şey beklenemez
kanaatindeyim, yine dilimizi ısırarak bunu söylememiz lazım. Onun için, bu yüzde 80’ler, 90’lar filan
biraz fazla. Çünkü gazetede de işte “Silahlı Kuvvetlerin yüzde 1,5’u katıldı.” falan gibi bir şeyler de
çıktı. Onun için ona biraz kaydıihtiyatla bakmak lazım. Onun için başarılı olamazlar. Çünkü Silahlı
Kuvvetlerin tümü tarafından desteklenen… En mühimi, halkın desteğini sağlayamayan bir olay olmaz
işte, bu kadar olur.
Yeni yapı tamamen kanaatimizce yanlıştır. Askerlikte büyük bir prensip vardır, böyle, çok önemli:
“Emir-komuta birliği.” derler. Bunu bozduğunuz anda sonunuz felakettir, yani benim kanaatim
öyle. Ama “Bu yeni yapılanma emir-komuta birliğini sağlıyor mu?” derseniz, belki “Sağlıyor.” diye
savunulursa mesele yoktur ama bence sağlamıyordur, onun için bu prensibi ihmal etmemek lazım diye
düşünüyorum efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Sağ olun.
BAŞKAN - Sayın Hürriyet…
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Koşaner, hoş geldiniz.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Buyurun efendim.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - İki sorum olacak.
O dönemde Silivri’de tutuklu bulunan İlker Başbuğ’u ziyaret ettiniz. O ziyaretinizde Sayın
Başbuğ’la bu FETÖ yapılanmasıyla ilgili konuşmalarınız oldu mu? Onları bizimle paylaşır mısınız?
Çünkü daha sonrasında tanık olarak dinlenmemeniz üzerine de bir tepkiniz olmuştu aynı zamanda,
“Gerçekleri anlatmak istiyorduk.” demiştiniz, onunla ilgili merak ediyorum.
Bir de, tam Başbuğ’dan görevi devralmaya hazırlanırken Sayın Abdullah Gül’ün de katıldığı bir
törende komandoların profesyonelleştirilmesi ve tek tip, eşit şartlarda askerlik sistemine geçilmesi
gerektiğini söylediniz. Aynı zamanda polislerin askerlik yapmamasıyla ilgili haberlere de bazı
tepkileriniz olmuştu. Ondan kısa bir süre sonra da bu sizinle alakalı ses kayıtları gündeme geldi
konuşmalarınızla ilgili. Bunlarla ilgili bir bağlantı, bir kumpas ya da size dönük bir şey, bir bağlantı
kuruyor musunuz arada, yorumunuzu merak ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Koşaner…
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GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Sayın Komutanımız İlker
Başbuğ’la FETÖ konusunda filan konuşmamız mümkün değil, zaten çok kısa sürede camın arkasından
–malum- konuştukları için hatır sormadan ileriye bir şey cezaevinde konuşmadık.
Diğer, ikinci sorunuzu tam anladığımı söyleyemem, belki kaçırdım biraz şeyini.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Tek tip askerlikten o dönem bahsettiniz.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Tek tip askerlik
taraftarıyım, hâlen de onun taraftarıyım.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Polislerin askerlik yapmasıyla ilgili de bu konuda
fikir beyan ettiğiniz dönemlerden kısa bir süre sonra sizinle ilgili bu ses kaydı gündeme geldi.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Ses kaydı, biraz evvel
bahsettiğim gibi, tamamen başka bir olayın yani iç güvenlik…
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Bununla bağlantısı var mıdır?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hiçbir bağlantısı yok
efendim, hiçbir bağlantısı yok. Onu maalesef basın da biraz yanlış yorumladı, abarttı, işte mahkemeye
gidildi, mahkeme zaten karar verdi, öyle bir olay oldu.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun.
ŞENAL SARIHAN (Ankara) – Sayın Koşaner, hoş geldiniz. Verdiğiniz bilgiler için de teşekkür
ederim. Ayrıca, geçmiş emekleriniz için de teşekkür etmek istiyorum ve hukuksuzluğa karşı direnişiniz
nedeniyle de sizi izninizle kutlamak istiyorum.
Benim sormak istediğim iki konu var. Biraz önce Hüsnü arkadaşımızın sorduğu sorularla da belki
örtüşebilecek bir konu. Şimdi, kanun hükmündeki kararnamelerle, aslında bir askerî eylem niteliği
taşıyan ve çok sayıda askerin yargılanmasını gerektirecek olan yargılanmalar sivil mahkemelerde
gerçekleştirilecek. Oysa gözaltında ve tutuklulukta bulunan, tutuklu olan çok sayıda askerî öğrenciler
var. Bu emir komuta olgusu ve bir öğrencinin verilecek emre karşı kanunsuz bir emir olup olmadığını
ayırt edip edemeyeceği ya da koşulların, ast-üst ilişkisinin ne olduğu konusunda en iyi takdir edebilecek
olan askerî yargıçlar olduğu inancındayım. Bunun bir sorun yaratacağı, bir hukuksuzluğa neden
olabileceği gibi bir düşünceniz var mı? Birinci sorum bu.
İkincisi, eğer yanlış anlamışsam bu yarım kalmış olan darbenin bir askerî darbe niteliği de
taşımadığı, bu özellikleri göstermediği, ayrıca, bunun henüz aydınlanmadığı gibi bir ifadede de
bulundunuz. Evet, bu bir Fetullah’ın katkı sunduğu bir darbe ama bunun arkasında acaba başka güçler
de var mı, yok mu, askerî deneyimlerinizle bu konuda bir kaygıya sahip misiniz?
Bunlara yanıt verirseniz memnun olurum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Koşaner, buyurun.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Efendim, öğrenciler var,
erler var tutuklu: buyurduğunuz gibi, alınan emrin sonu neye varacak bilemeyecek insanlar vesaire.
Şimdi, askerî yargıçlar olmadığı için devrede bazı şeylerin yorumlanması -okuyoruz, takip ediyoruz
iddianameleri vesaireleri- sivil savcılar tarafından çok çok yanlış değerlendirilip yorumlanıyor, ben
çok örnek veririm, şimdi, zamanınızı almayayım yani birkaç başımıza gelen olaylar da var. Yani o
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kadar komik şeyler söyleniyor ki, bir tane söyleyeceğim müsaade ederseniz: Olay olduğu zaman birlik
komutanı evinde koşarak kıyafetini giyiniyor birliğine koşuyor. Çıkmayın durun… Savcı soruyor:
“Neden giyindin de geldin?” “Ya, birliğe geliyorum.” diyor. “Hayır, sen darbe yapmaya geldin.” diyor.
İşte buyurun. Hâlbuki asker birliğine elbisesiyle gelir. Bunu sivil savcı anlayamaz efendim ve böyle
sorular sorar. Onun için, dediğinize tamamen katılıyorum, sıkıntı olacağı belli. Keşke olmasaydı ama en
azından bir iş birliği yapılabilir mi askerî hâkim ve savcıyla. Daha evvel de biz bunun yolunu açmaya
çalıştık, ya, bir bunlara da danışın filan ama öyle bir şey olmuyor tabii, şeyde.
Son sorunuzu herhâlde kaçırdım.
ŞENAL SARIHAN (Ankara) – Dış bir destek var mı? Böyle bir kaygı saptıyor musunuz?
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Bilmiyorum, kesin bir
bilgim yok, onu söyleyemem, müsaade ederseniz, cevap vermeyeyim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Aykut Bey, bir katkınız mı olacak?
Buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Komutanım, bu 27 Nisan bildirisi sırasında Jandarma Genel
Komutanıydınız. Bu bildiri kararı kuvvet komutanlarıyla birlikte mi alındı? Genelkurmay…
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hayır. Tamamen
Genelkurmay Başkanımızın kendisi tarafından gece geç saatte yazıldı, biz de televizyondan duyduk.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani kuvvet komutanlarının bundan haberi yoktu, Genelkurmay
Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın kendi kararıydı.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Zaten kendisi söylediler,
biliyorsunuz. Açık açık söyledi kendisi.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Daha sonra kendisi gelmediği için soramadık çünkü bu 27 Nisan
bildirisi döndürülüp bir siyasal kaldıraç olarak kullanılıp seçime gidildi. Yani bunun için hani kuvvet
komutanlarının bir bilgisi olmadı…
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hayır, kimsenin haberi
olmadı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Aynı isimde Genelkurmay Başkanı daha sonra Dolmabahçe’de
yapılan görüşmede mezara gidecek sırlar olarak bir karşılıklı görüşme olduğu ve aynı Genelkurmay
Başkanına da daha sonra 1 milyon liralık makam arabası alınıp emekli edildiği bilgisi…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – “27 Nisan darbe değildi.” diyor herhâlde.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – …ve 27 Nisan bildirisinin bu ülkedeki siyasetin dizayn
edilmesindeki en önemli şey olduğu için, en önemli belgelerden biri, en önemli siyasi kaldıraçlardan
biri olduğu için -siz o dönem Jandarma Genel Komutanıydınız- bu soru önemli; kuvvet komutanlarının
haberi olmadığını, Genelkurmay Başkanının tek başına gece yayınladığını, aynı Genelkurmay
Başkanının Dolmabahçe görüşmesini yaptığını dönemin Başbakanıyla, bu görüşmenin açıklanmadığını
ve dönemin Başbakanının “O sırlar benimle birlikte mezara gidecek.” dediğini ve aynı Genelkurmay
Başkanının da 1 milyon liralık araba alıp Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir sürü şeye tabi tutulurken,
İlker Başbuğ tutulurken kendisini hiçbir şeye karıştırmadan mutlu bir emekliliğe sevk edildiğinin
kayıtlara geçmesini istiyorum.
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN – Teşekkür ederim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yalnız, özür dilerim, Sayın Yaşar Büyükanıt Paşa’ya daha önceki
Darbeleri Araştırma Komisyonu üyeleri olarak İstanbul’da bunlar soruldu, kendisi cevaplarını verdi.
Arkadaşlarımız o tutanaklardan okuyabilirler.
BAŞKAN – Aytun Bey, buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tutanaklara geçmesi için söylüyorum: Zamanın Başbakanı 27 Nisan
bildirisinin darbe ve muhtıra olmadığını teyit etti.
İSMAİL AYDIN (Bursa) – Darbedir o darbe, açık bir darbe.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Onu siz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la konuşun, ben bilmem. Kendi
aranızda çözersiniz.
Şimdi, ben Ravza Hanım’ın söylediğini inançlarım açısından çok önemli görüyorum ve Türk
toplumunun değerleri açısından da çok önemli görüyorum çünkü laik bir rejimde ne olursa olsun bu
toplumu birleştiren inançlar var, dinî inançlar var, birçok şey var. Bunlardan bir tanesi de dinimiz.
BAŞKAN – Darbeyi de önlemede ezanlarla halk sokaklara döküldü.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu iddianızı önemsediğimden Başkanlıktan talebim şu, ricam: Eski
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili asker olarak görevini yaparken bahsettiğiniz bu olayı Milliyetçi
Hareket Partisi Eski Milletvekili Engin Alan’ın yaptığını, bunun kendisinden yazıyla sorulmasını…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Milliyetçi Hareket Partisi…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ya, bir şey demiyorum ama sonra…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili değildi o zaman.
BAŞKAN – Değil tabii.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şöyle düzelteyim, hayır düzelteyim.
İSMAİL AYDIN (Bursa) – Orduevlerine oğlunun yanına gidemeyen anneler vardı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İzin verirseniz, bir dakika arkadaşlar, MHP’li arkadaşımız var, size ne
oluyor ya? MHP’li arkadaşımız var, cevap verir o.
BAŞKAN – Hayır, yanlış anlaşılmasın diye Ravza Hanım söyledi.
İSMAİL AYDIN (Bursa) – Hayır yani çok özel bir şeymiş gibi anlatıyor da.
BAŞKAN – Aytun Bey bitirsin efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İzin verirseniz, o zaman şöyle düzeltiyorum: Eski General ve Eski
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Engin Alan’a bu işin yazılı olarak sorulmasını Türk milletinin
vicdanı açısından aydınlanmasını önemli görüyorum, hepimizin de vicdanı ve inançları açısından;
Sayın Başkanlıktan talebim budur. Tutanaklara geçsin.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum efendim.
Sayın Koşaner…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben de kısa bir şey söyleyebilir miyim, açıklığa
kavuşsun diye efendim.
BAŞKAN – Peki.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Efendim, kusura bakmayın.

111

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu

26 . 10 . 2016

T: 8

O: 2

Efendim, bu Dolmabahçe’deki görüşmeden sonra Yaşar Büyükanıt’la mutlaka karşılaştınız
komutan olarak.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Gayet tabii.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani sordunuz mu acaba yani “Ne konuştunuz
Başbakanla?”
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Hayır, sorulmaz. Bizde
öyle adet yok. Sorulmaz. O da söylemez.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Efendim, şöyle yani, niye sorulmasın? Yani siz
komutansınız, o da komutan.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Ast üste sormaz efendim.
Zaten sormaya gerek de yok. Bir şey gerekse o bize zaten söylerdi.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Koşaner, davetimize icabet ettiniz, bilgilendirdiniz, sorulara cevap verdiniz, kendi
yaşadıklarınız ve görüşlerinize göre.
Komisyonumuz adına çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz diğer konuğumuzu almak üzere sizi
teşekkürle uğurluyoruz.
GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER – Sağ olun. Komisyonumuza
başarılar diliyorum.
BAŞKAN – Sağ olun efendim.
3.- Emniyet Eski Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan’ın Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi
vermesi
BAŞKAN – Şimdi, 3’üncü konuğumuz Emniyet Eski Genel Müdür Yardımcılarından Sayın Emin
Arslan.
Sayın Emin Arslan, hoş geldiniz efendim, Komisyonumuza hoş geldiniz.
Usulümüz gereği siz çantanızı açıp konuşmaya hazırlanırken bizim Komisyon Sözcümüz Sayın
Mihrimah Belma Satır Hanımefendi kısaca özgeçmişinizi okuyacak, daha sonra devam edeceğiz.
Belma Hanım, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Emin Bey, hoş geldiniz.
Emin Arslan 1951’de Yalova’da doğdu. Polis Akademisinden 1972 yılında mezun oldu. Kırk iki
yıl görev yaptığı Emniyet teşkilatında İstihbarat Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. Aynı zamanda, Marmara
Üniversite Hukuk Fakültesini 1992 yılında bitirmiştir.
Komisyonumuza hoş geldiniz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Emin Bey, usulümüz, tabii, FETÖ’nün gerçekleştirmeye çalıştığı 15 Temmuz darbe girişimini her
yönüyle, bir de FETÖ’yü, Fetullahçı terör örgütünü tüm yönleriyle araştırmak, sonucunda alınması
gereken önlemler konusunda bu araştırmanın sonucu bir rapor hazırlamak Komisyonumuzun görevi.
4 siyasi partimizin ittifaken önerileriyle kurulan bir Komisyon. Bu doğrultuda sizin de bilginize
başvurmak, yakın geçmişteki yaşadıklarınız dikkate alınarak Komisyonumuzca uygun görüldü, bu
nedenle sizi davet ettik. İlk on beş-yirmi dakika -azami yirmi dakika- bir anlatım, sözünüzü kesmeden
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sizlere veriyoruz. Daha sonra da kısa kısa soru-cevaplar ama burası bir soruşturma Komisyonu değil,
siz kendi yaşadıklarınız yönünden FETÖ’nün ve darbe girişiminin aydınlanması için lüzumlu olanları,
detayları değil, bu açıdan cevaplar vererek konuyu devam ettirelim. Söz sizin, buyurun.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Teşekkür ederim Sayın
Başkan.
Sayın üyeler, ben de şimdi, tabii konu tam manasıyla açıklanınca bazı hususlara muttali oluyorum.
Yani ben de darbe araştırılıyor, darbe araştırılıyorsa neden bizden başlanıldığı, o geceki çelişkiler,
şeyler giderilmeli diye düşünüyordum ama bu bir bütün olarak ele alınan bir konu. O nedenle ben hem
bu konuda kendimin yaşadıklarını…
BAŞKAN – Tereddüt kalmadı değil mi efendim o zaman. Şu anda o açıklamayı yapıyorum ki…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Darbe gecesi yapılanlar,
darbe gecesi çelişkiler, darbe gecesi ortaya konması gerekenler öncelikle, benim kişisel düşüncem,
Komisyon bunları ele alması gerekiyor. Biz zaten bize yapılanları medyada, televizyonlarda,
sosyal medyada her fırsatta anlattık diye diyordum ama yapılanların sonucunda genelde bir rapor,
benzerlerinin yaşanmaması için bir değerlendirme yapılacağından o konuda ben de kısa, özet ama tabii
bizler yaşadığımız için yaşadıklarımızı herkes biliyor diye bazı hususları anlaşılmayacak şekilde özet
geçmiş olabiliriz, sayın Komisyon üyeleri ve sizlerin sorularıyla bu konulara daha açıklık getireceğine
inanıyorum.
Bu malum terör örgütünü ayrıca bütün yapısıyla burada tekrar yani karakteriyle, özellikleriyle
zaten biliniyor, anlatmama gerek yok. Çünkü, bunu Malatya Büyükşehir Belediyesinin davetinde,
Isparta Üniversitesinin davetinde, Yeditepe Üniversitesinin davetinde, ben daha o zaman bunun bir
terör örgütü olduğunu… Çoğu konuşmacı da “Ama silahı yok.” demişti. Bunun -silaha gerek yok- zaten
kadroları polisin içinde, kadroları Jandarmanın içinde, kadroları ordunun içinde.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Kaç yılında bu söyledikleriniz? Kaç yılında bu konferanslar?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Bu konferanslar 2015 ve
2016’nın içinde üniversitenin davetiyle yapıldı.
Yalnız, bu konuda, tabii, bu örgüt konusunda hepimizin bildiği bilgiler dönemseldir malumunuz.
Bir: 2007’den sonraki dönem, bunlara kimsenin bir şey diyemediği, haklarında en ufak… Bir de
2013’ten sonraki dönem.
Şimdi, Ahmet Şık’ın yazdığı kitapta ve tutuklanırken söylediği gibi “Dokunan yanar.” dediği
zaman da bu örgütün yapısı sadece onun zulmüne uğrayanlar tarafından biliniyordu, bütün herkes
tarafından tafsilatıyla bilinemiyordu.
Bu örgüt, gündemde yıllarca sadece Emniyet içinde örgütlenmiş bir örgüt olarak gösterildi. Neden
böyle gösterildi? Bildiğiniz gibi, konunun çoğu uzmanları hatırlar, 1991 yılında bir kura yolsuzluğu
olmuştu, o kura yolsuzluğunda Ünal Erkan’ın Emniyet Genel Müdürü olduğu zamanda bunların çift
torba çektirdiği görülmüştü ve o zaman müfettişler görevlendirildi. Burada rahmetle anıyorum, en
büyük çalışmayı o yapmıştı, İzzet Sezgin Şener. İlk o yollarda, 1991 yılında, bunlarla ilgili bir çalışma
yaptı.
BAŞKAN – “Kura yolsuzluğu” dediniz değil mi?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Tabii, 1991 yılında…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yalnız, orada bir cümle var, onu tam anlayalım: O zaman Emniyet
Genel Müdürü mü yaptı bu yolsuzluğu yoksa…
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EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Evet, kendi bastı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – “Yakaladı mı?” diye soruyorum?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Yakaladı, suçüstü yakaladı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben öyle olduğunu biliyorum da cümleniz kayıtlarda düzeltilsin diye
söylüyorum, sanki o yapmış gibi…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Hayır, doğru, Ünal Erkan’ın
genel müdürlüğü zamanında Ünal Erkan yakaladı. Ünal Erkan gelen bir ihbarı değerlendirerek kura
yolsuzluğunu bastı.
Bu kişiler belirli bir listeye tabi tutuldu o yıllarda. Tabii, biz taşrada olduğumuz için sonradan
ortaya çıkan gelişmeler ve bu rahmetli İzzet Sezgin Şener’in anlatımları konusunda konuya muttaliydik.
İzzet Sezgin Şener o kadar bir zulme uğradı ki felç geçirdi, meslek hayatında çekmediği sıkıntı
kalmadı ve iyi bir istihbaratçıymış ki bu tahkikatı yaptığı yıllarda demek ki bazı kişileri, samimi
bulduğu bazı kişileri tahkikat dışında bıraktığı için, 2009 yılında rahmetli oldu, ölene kadar bunlardan
can alıcı bilgi aldı. Ama, bu 1991 tahkikatı Sayın Başkan her konuda gündeme geldi, sadece bu tahkikat
gündeme gelince devletin sistemini, kurumlarını, bütününü ele geçirmek isteyen bir teşkilat göz ardı
edildi, sadece Emniyette bu yapı varmış, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve diğer yerlerdeki yapılanma
Emniyet gündeme çekilince arka planda kaldı yıllarca ve gözden uzak tutuldu. Ama, şimdi o yıllarda
hepimiz görev yaptık; eksiği, fazlası olan, mücadele eden arkadaşlarımız var, eksik kalanlar var, bunların
hepsini yani art niyet olmaksızın şükranla anıyorum çünkü o yıllarda arkadaşların tek dikkat ettiği
konu, bu yapılan listedeki kişiler görevden uzaklaştırılmıştı ama idari yargı, Türk Ceza Kanunu’nda
yapılan değişikliklerle bunlar geriye dönmüştü. Sadece dikkat edilen konu, bunların Emniyette kilit
noktalarda görev almamasına azami gayret göstermek, görevde olanları da normal bahanelerle kilit
birimlerinden göndermek şeklindeydi. Ama, şimdiki bilgilerle görüyoruz ki öyle bir yapı ki yeni gelen
komiser muavinleri ve polis memurları da gene bu örgüte mensup olanlar, farklı siyasi kimlik, farklı
siyasi düşünce, o görünüşlerle yine de devletin kadrolarına illegal sızmaya devam ettiler çünkü bu
örgüt yaşayarak gördük ki her siyasi düşünceyi, her ideolojiyi kullanan, çocukların oyun hamuru gibi
her şekle giren bir örgüt.
Tabii, TSK’daki örgütlenme birebir, bunları sizler artık dinledikçe şey ediyorsunuz. Oradaki aynı
birimde çalışanlar bile aynı örgüt mensubu olduğunu bilmiyor ama Emniyettekilerin sohbet toplantıları
şeklinde birbirlerini tanıdıkları ortaya çıktı.
Bu örgütün devlet kadrolarını ele geçirmesinde en önemli siyasi etken, maalesef, siyasilerin,
siyasi iktidarların verdiği destektir çünkü bir bürokrat ne kadar direnirse dirensin ne kadar karşıt görüş
koyarsa koysun iki gün sonra görevden alınır. Daha önceki yıllarda siyasi değil, gizlice devletin ilgili
kurumlarına sızmaya çalışan bu örgüt, rahmetli Turgut Özal zamanında artık resmen açık bir şekilde
devlet kadrolarına yerleşmeye başladı. Bu yıllarda Emniyet Teşkilatında polis kolejlerinden gelen amir
sınıfı Emniyet Teşkilatının üst kadrolarına yeterliydi, ara sınıfları da “Orta K” denilen imtihanla polis
memurlarından sağlanıyordu. Fakat, 1987 yılında özel sınıf uygulaması başlatıldı. Polislikle hiç ilgisi
olmayan birimlerden alınan kişiler -zannedersem 1991 yılına kadar bu uygulama devam etti- sekiz
aylık bir eğitimden sonra polis kolejini bitirmiş amirlerin aynı haklarına sahip olarak teşkilata girdiler.
Ha, bunların içinde istisna olarak çok kaliteli arkadaşlarımız çıktı ama yüzde 80’i Fetullahçı kadroların
Emniyete yerleşmesi, amir statüsünde yerleşmesi bu özel sınıf uygulamasıyla oldu.
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Aynı yıllarda polis kolejinin amir sayısı, yetiştirdiği amir sayısı yine yeterliydi fakat polis kolejinin
sayısı aynı yıllarda yine 3’e çıkarıldı; şimdi, hepsi tutuklu olan kişiler, eğitim daire başkanı, polis koleji
müdürü, bir kısmı da firari ve buralardaki yönetici amir olarak polis kolejlerine gittiler ve artık genç
polisler, komiser muavinleri, kolej düzeyinde de bir kısmı örgütün kontrolünde yetişmeye başladı.
Uzun yıllar bu yapı içinde yer alan Latif Bey’i bilmiyorum dinlediniz mi, onun yazdığı kitapları
ve açıklamalarını da izledik. Bu, hakikaten benim bu birebir yaşayıp duyduğum meslektaşlarımdan,
anlattıklarımı, kendi kitaplarında da bakan ve başbakan düzeyinde bu dönemde verilen FETÖ listelerinin
gayet rahat kabul gördüğünü ve istenilen kadrolara atamasının yapıldığını anlatmıştır.
Bu kişiler özellikle Emniyet teşkilatında personel birimlerinde görevlendirilmeye başlanıldılar
çünkü personel birimleri her teşkilatta çok önemlidir. Atanacak veya bir göreve getirilecek kişinin amir
dosyasını ister, personel birimi onun lehte olanlarını götürür, aleyhte olanlarını götürmezse çok iyi bir
insan tanınır. Fetullahçı değilse, aleyhte olanlar götürülür, lehte olanlar götürülmezse bu kişi ağzıyla
kuş tutsa, yönetim de Fetullahçıları desteklemese dahi bir göreve gelmesi imkânsızdır. Bizim Emniyet
Teşkilatında en fazla, yine Latif Bey’in kitabında belirttiği gibi, İdris Naim Şahin Bey’in döneminde
Emniyet müdürlüklerinin yüzde 80’i, istihbarat ve KOM dairelerinin hemen hemen tamamı bu örgütün
kontrolüne girmişti. Hatta, öyle bir kontrolüne girmişti ki 2009 yıllarından sonra yine Fetullahçı
kadroda bir daire başkanıysa, kilit görevdeyse, fakat bir vicdanı varsa, az çok hukuk bilgisi varsa,
verilen kanunsuz emirleri körü körüne yerine getirmeyecekse Fetullahçı olmasına rağmen bunlar dahi
hizmetten uzaklaştırıldı, pasif görevlere verildi, tam tetikçi olanlar göreve getirildi.
Ben bu örgütün neden hedefi oldum? Beni bilen meslektaşlar, arkadaşlar, buradan da tanıyan
vardır, meslek hayatım boyunca doğru bildiklerimi söylemekten çekinmedim, her yönetim devrinde de
önce muhalif karşılandım, sonradan doğru söylediklerim ortaya çıkınca söylediklerim gündeme alındı.
Benim yaşadıklarım ve bana yapılanlar, hukukçu hocalarımın, dostlarımın dosyalarımı inceledikten
sonra söylemesiyle “Sana yapılanlar örgütün tam somut delilleridir, örgüt varlığını gösteren delillerdir.”
dediler. Ben şu anda ana çatı iddianamesi dâhil bu örgütle ilgili, bir de IMEI üzerinden yapılan
dinlemelere müdahil olarak katılıyorum, hepsinde de kamu tanığıyım.
Bunları size yaşadıklarımı ve bunların dokümanter delillerini Başkanım bir dosya olarak vereceğim
ama burada Komisyon üyelerine bir dosya olarak getirdim. Komisyon üyelerinin bu konularda daha
fazla açılmasını istedikleri veya daha ek bilgiye ihtiyaç duydukları konuları sorabilmesi için kısaca
özetliyorum.
Ben, 1991’de bu rahmetli İzzet Sezgin Şener’in sadece raporunda belirttiği… Gerçekten, bu
teşkilatta ilk mücadeleyi bunlarla yürütmüş arkadaştı.
BAŞKAN – İzzet Sezgin Şener, polis başmüfettişi.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Bu kura yolsuzluğundan
sonra olayı araştırmak için görevlendirilen müfettişti; 2 müfettişti, biri bir süre sonra ayrıldı, bu arkadaş
istisnasız sonuna kadar devam etti.
Bu arkadaş -zaman zaman görüşürdük yani sağlık sorunu da olduğu için, neden hedef olduğumu
anladı- 1998 yıllarında bir geldiğinde -şimdi il veya şey olarak belirtmek istemiyorum- bir ilde güzel bir
Fetullahçı çalışma yapıldığını ama o kurula, o Fetullahçı listeyi yapacak kurula seçilen 6 kişiden 2’sinin
Fetullahçı olduğunu söyledi. Ben de kendisine “Ya, bunları nereden biliyorsun, doğru mu?” dedim.
“Kesinlikle doğru, hiç tereddüt yok ama benden çıktığı bilinmesin, ilgili amirlere bunu ilet.” dedi. Ben
de yetkili amirlere ilettim, dedim ki: “Şöyle şöyle bir çalışma yürüyormuş, bir ilde şöyle bir çalışma
yürüyormuş, gayet güzel bir çalışma, yani bu çalışmanın da yapılması lazım, Fetullah Gülen örgütünün
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toplantıları, diğer konularıyla ilgili ama buradaki 6 kişilik komisyonun 2 üyesinin, Fetullahçı listeyi
yapacak 6 kişilik komisyonun 2 üyesinin Fetullahçı olduğu…” Yani bu, aynı zamanda bu örgütün her
kılıf, şekle girerek her yere nüfuz ettiğinin -benim konuya ilk muttali olduğum- göstergelerinden biridir.
BAŞKAN – Kaç dediniz o yılı?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – 1998. Ben o zaman
Kaçakçılık Daire Başkanıyım, bağlı bulunduğum amirime söyledim, o da ilgililere söyledi. “Hayır,
böyle bir şey olamaz.” diye tepki gördüm. Bu sefer de Fetullahçılardan da tepki gördüm. “Ulan, bu
kadar gizli bir şeyi nereden biliyor? İçimizde adamı mı var?” Hâlbuki ben rahmetli İzzet’ten öğrendim.
Onun ismi söylenmediği için onun faturası bana kaldı; hem çalışanlar kızıyor: “Bizim çalışmamızı
sabote mi ediyorsun?” diye hem de Fetullahçılar kızıyor “İçimizde acaba ajanları mı var, bu 2 kişinin
Fetullahçı olduğunu söylüyor.” diye.
Zaman rahmetli İzzet Sezgin Şener’i haklı gösterdi, 17-25 Aralık 2013’ten sonra bu liste
kurulundaki 2 komiser muavini de Fetullahçı örgüt üyesi olmaktan, bu terör örgütü üyesi olmaktan hâlâ
şu anda tutuklular. Tabii, bu, birinci aşama Başkanım.
İkincisi: 2003 yılında ben o zaman genel müdür muaviniyim. Emniyetin terfi şûrası var. Terfi
şûrasında bizim yönetmeliğe göre mayıs ayında bir defa kurul toplanır ve terfiler görüşülür. 2003’ün
Mayıs ayında kurul toplandı, terfiler görüşüldü fakat on gün sonra bir daha toplantıya çağrıldı. Ben
buna Kamil Tecirlioğlu diye bir büyüğümüzle birlikte, meslek büyüğümüzle dedim ki: Bu hukuki
değil. Muhalefet şerhi koydum. Muhalefet şerhi koyduktan sonra benim hakkımda irticacıdır, sol
örgüt üyesidir, Alevi’dir, Bulgar Alevi’sidir, şudur diye gönderilen makamın konjonktürüne göre
bütün ihbar mektupları yağmaya başladı ve 2005’te görevden alındım. Görevden alındıktan sonra
idari yargıya gittim, idari yargı kararıyla göreve döndüm. İdare, Danıştay nezdinde itiraz etti, 2009
yılında Danıştay -şubat ayında yanılmıyorsam- oy birliğiyle benim lehime karar verdi. Ben, artık,
genel müdür muavinliğinden bir suç işlemedikten sonra alınamazdım fakat hem bir suç işledim, siz de
beni cezaevinde görmüştünüz, altı ay sonra uyuşturucu örgütüne monte edildim ve maalesef bu monte
edildiğim, “baron” diye iflas ettirilen iş adamı da dâhil 24 kişi, hepsi ve ben 223/2-b maddesi gereğince
bu olayla en ufak bir ilgimiz olmadığı gerekçesiyle beraat ettik ama yaşadığımız zulüm bununla kaldı.
Şimdi, Başkanım, akabinde 2013 yılında ben tahliye olurken yalnız duruşmada bu örgütü, bu
yapıyı 2010’un 28 Mayısında çok net anlattım. Neler yapıldığını, insanların IMEI numarası üzerinden
nasıl dinlendiğini, TİB’e bunların sorulması gerektiğini, benim IMEI numaramı da vererek İstanbul 9.
Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesine verdim. Tabii, hepsinden ret kararı çıktı.
2013’ün 17 Nisasında yine buradaki odada, zannedersem -telefon dinleme- o komisyona çağrıldık.
O komisyondaki hem tutanakların ilgili bölümlerini hem de komisyon başkanının toplu değerlendirme
ve önerilerini göndermiştim, onu da size getirdim. O komisyonda MHP milletvekillerine yapılanları,
Deniz Baykal’a yapılanları, nasıl bulunabileceğini, nasıl araştırılacağına, bunların IMEI üzerinden
dinlendiğini, şu anda Emniyet istihbaratın -Hanefi Avcı’nın yazdığı kitapta- o yıllarda denetlenmesi
gerektiğini, Hanefi Avcı’nın isteklerine rağmen, denetlenmediğini 17 Nisanda çok açık bir şekilde
anlattım. O zamanki Başkanımızla epey bir tartışma yaşadık “İftira atıyorsun.” diye, hatta ben de
kendisine sadece biz, muhalefet, gazeteciler, aydınlar, ordu mensupları dinlenmiyor, Hükûmet
dinleniyor, siz dinleniyorsunuz, bunlar arşivleniyor, uygun bir zamanda kullanılacak dedim ve dokuz
ay sonra kullanıldı. Sonra Başkanımız da bir televizyon programında bunu açık açık söyledi, “Emin
Bey bize gerçekleri söylemiş ama o yıllarda çok yanıltıldık.” dedik.
BAŞKAN – Şimdi, biz de isteyeceğiz ileriye dönük gerçekleri, tahminlerinizi.

116

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu

26 . 10 . 2016

T: 8

O: 2

EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Şimdi, “2014’te ben
hâlâ IMEI üzerinden yapılanlar mutlaka -ben IMEI üzerinden dinlenirken bu örgüte monte edildimaraştırılsın.” diyordum. O zaman görevlendirilen HSYK başmüfettişi şimdi herhâlde daire başkanı
veya başkan vekili Mehmet Yılmaz Bey, sonra HSYK Başmüfettişi Ali Rıza Karakan Bey gerçekten
çok büyük emek harcadılar. Bütün kayıtlar Emniyet istihbaratta ve TİB’de silinmiş olmasına rağmen,
nasıl olsa bunun mahkeme dosyalarında kâğıtlı suretleri vardır diye bunları tek tek arayarak bana ve
diğer şimdi insanlara yapılan hukuksuz dinlemeleri ortaya çıkardılar. Ortaya çıkıyor ki Başkanım, ben
2008 yılında zaten emniyet genel müdür yardımcısıyken İBDA-C’ciymişim, İBDA-C örgütü üyesi
olarak sahte kimlikle ve sahte isimle dinlenmişim hem makamımdan hem cep telefonlarımdan. 2009
yılında Hizbullah olmuşum, Hizbullah’tan dinlenmişim. 2009’un sonunda uyuşturucu kaçakçısı
olmuşum, uyuşturucu kaçakçılığına monte edilmiş ama hakkımda bir dinleme kararı yok. Tahliye
olmuşum Başkanım. Bunların bana yaptıklarını, özel yetkili mahkemelerde yaptıklarını, Hanefi Bey’e
yaptıklarını yazıp İngilizceye çevirip bana bu süreçte destek olan yurt dışındaki bütün tanıdığım
hukukçulara, polis şeflerine ve diplomatlara göndermeye başladım. Bu defa ortaya çıktı ki örgütün
İstanbul ayağı olan Zekeriya Öz benim için Ergenekon, Oda TV’den hem dinleme hem yirmi dört
saat takip etme kararı vermiş. Eğer 17-25 Aralık 2013 olmasaydı herhâlde bu defa da Ergenekon,
Oda TV’den cezaevinde yatmaya devam edecektik. Yani böyle bir zulüm sürecini yaşayan kişiyim.
Bu katiller sürüsünün Başkanım… Ben yaşayan bir kişi olarak ve konuları sadece inceleyen bir kişi
olarak bir hukuk bürosu açtım, hiçbir profesyonel iş yapmıyorum. İşim sadece bu örgütle ilgili bilgi
vermek isteyenlerle, sohbet etmek isteyenlerle görüşmek, toplamak, ilgililere iletmek. Şunu özellikle
söylüyorum: Bu katiller sürüsünün 15 Temmuz teşebbüsünü -kukla da olsa yani bu adam böyle bir
organizasyonu yönetecek adam değil- Fetullah Gülen’in şimdiki adıyla FETÖ örgütünün yaptığından
-bazen yayınlarda okuyor da onu belirtmek istiyorum- en ufak bir tereddüttüm yok. Başka mizansen
başka senaryolarla -bunları ileride daha da açıklayabilirim- buna kılıf arayanlar -yani senaryoların
neler olduğunu hepimiz duyuyoruz- gerçekten ya akıl sağlığından yoksun ya da FETÖ’nün -bunu çok
üzerine basa basa- kripto mensupları veya FETÖ’nün bu önleme, dinlemeleriyle elde ettiği bilgiler
doğrultusunda şantajla kullandığı kişilerdir. Ve bu dinleme arşivi yurt dışına çıkmıştır. Ben şu anda
çok siyasetçinin, gazetecinin, bürokratın hâlâ bu şantajlarla -kimliği başka da olsa- kullanıldığına
ve yönlendirildiğine inanıyorum. Bunu özellikle üzerine basa basa söylüyorum ki Komisyonunuzun
yapacağı diğer çalışmalarda, diğer bilgilendirme, aydınlatma benzeri konu… İtiraflara bile kuşkuyla
yaklaşıyorum çünkü rahmetli İzzet Sezgin Şener “Bunların itiraflarının bile bir planı vardır. Somut
olgulara bakmak lazım. Somut olgulara dayanmadıktan sonra itirafların bile çok iyi araştırılması
lazım.” diyor.
Bir de -cümlemi bitiriyorum Başkanım, öneriler kısmı yazılı olarak da var. Önerilerim de var onları
da yazılı olarak veriyorum- 17-25 Aralık bir darbe teşebbüsü, FETÖ’nun sistemi ele geçirme teşebbüsü.
Ha, yolsuzluklar var, yok; dosyaları görmediğim için o konuda şey etmiyorum. Yolsuzluk varsa bile
o yıla kadar yolsuzluk yok muydu? Bu, sistemi ele geçirmek için Fetullah Gülen ve örgütünün bir
atraksiyonuydu, başarısız oldular.
Peki, Başkanım, Fetullah Gülen bunu -ben Hükûmeti devireyim, sonrası ne olursa olsun- tesadüfe
bırakacak bir kişi midir? Asla. Yine, darbe teşebbüsü, darbe başarılı olsaydı “Bundan sonrası ne
olacak?” ayağını boşta bırakacak bir kişi midir? Yine, asla. Fetullah Gülen’in bu darbeden sonra
Başbakan olacak, bakan olacak, kilit noktalara gelecek kişileri belliydi ama 2013’ün 17-25 Aralığından
beri bu konunun üzerinde durulmadı veya çıkarılamadı. Bu konunun üzerinde özellikle çok durulması
lazım. Bunlar hem kripto siyasetçi olarak… Bakın, Fetullah Gülen’in kurullara adam sokmasını,
sızdırmasını, bu örgütün her yere her şekle girmesini göstermek için anlatıyorum, kimseyi suçlamak
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veya şey etmek için değil. O yıllarda da demiştim. Benim anlattıklarımı bir takım elbise gibi görün.
Biriniz kendi partinizin menfaati doğrultusunda pantolonunu, biriniz pantolonunu kendi partinizin
menfaati doğrultusunda, biriniz ceketin kolunu, biriniz başka yerini giyerse bu anlatılanlar hiçbir amaca
hizmet etmez diye görün. Burada da özellikle söylüyorum: Fetullah Gülen’le ilgili yeni iddianame çıktı,
darbe iddianamesi. Oradaki bire bir ifadeleri görüyorsunuz.
BAŞKAN – İstanbul iddianamesini mi?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Evet. Ne diyor bir kısım
-bu bilgi bana daha önce gelmişti- grup üyesine? “Anında darbeyi lanetleyin, anında montaj resimlerle
tankları ele geçirmiş gibi şey edin.” Yani, öyle olunmasını istiyor. Şimdi de bu mücadelede ben hiçbir
siyasi düşüncemi -gerçi Hanefi Bey bir iki programda açıklamıştı ama- açıklamam, siyasi düşüncemi
ben oy sandığında şey ederim. Herkesin siyasi olarak hatası, sevabı, şeyi vardır. O siyasi olarak sizin
değerlendirmeniz ama bu mücadele gerçekten de 2013 itibaren Cumhurbaşkanının şahsında gitmiştir.
Eğer bugünlerde Cumhurbaşkanının bu mücadelesini dahi -bakın, özellikle ne anlama geldiğini
söylüyorum- gölgede bırakacak tarzda bu örgütle mücadeleci görünen, atraksiyon yapmak için her
fırsatı kullanan kişilerin -hepsini tenzih ederim ama bir gün mutlaka ortaya çıkacaktır- bu darbe sonrası
yapının da siyasi kadrosu olduğunu hep birlikte göreceğiz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sizin tahmininiz var mı bu konuda?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Var.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Söyleyin, paylaşın.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Yok, burada spekülasyon
olur. Tam delillendirirsem seve seve…
BAŞKAN – Yani, bu sulh konseyi olarak gündeme gelen, tabii, içeriğinin daha de şu an kimlerden
oluştuğu ortaya konmadı. Sizin zihninizdeki düşündüğünüz, hazırlanmış -yani darbe gerçekleşseydiböyle bir kadroyla sizinki örtüşüyor mu en azından?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Örtüşüyor Başkanım, böyle
bir darbe o yurtta sulh konseyi şeyi… Ülkenin çimentosu yani gerçekten, ülkemizin kuruluş çimentosu,
ben kişisel olarak söylüyorum, benim için Atatürk ilke ve inkılaplarıdır. Yurtta sulh konseyi, o kesimin
de Hükûmete tepkisini, şeyini konsolide edebilmek, toparlayabilmek için yapılmış bir atraksiyondur,
tamamıyla bir FETÖ organizasyonudur ama kimse bunu yemedi. Yelpazenin sağından soluna kadar
Türk bayrağını alan yola koştu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani, adı önemli değil, bir yapı var ortada. Bu yapı kimlerden
oluşuyor?
BAŞKAN – Eğer sakıncası yoksa isim ama tabii ki takdir size ait, sizin düşündüğünüz isimler
varsa…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Başkanım, yurt konseyi…
Bakın, ben darbe başarılı olsaydı onun siyasi kadrosunu diyorum. Yurtta sulh konseyi o gece bu olaya
karışanların, olayın bir ölçüde içinde, dışında görev alanların size vereceği bilgilerle netleşecek bir
konu ama bu tamamen bir Fetullah Gülen organizasyonu. Oradaki verilen mesajlar, oradaki verilen
imajlar diğer kesimleri kucaklayabilecek, Hükûmete olur ya tepkisi olan kişileri de safımıza çekebilir
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miyiz diye yapılan bir atraksiyondu, tutmadı. Yani, yoksa, konseyi oradaki üç kişi de kendi adına toplar,
“konsey” diye bildiriyi açıklar. Maksat toplumu etkilemek bir hiyerarşi içinde yapıldığı imajını vermek
için.
BAŞKAN – Sayın Aslan, istihbarat daire başkanlığı da yaptınız, değil mi?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Yaptım Başkanım.
BAŞKAN – Şimdi, bu Hava Kuvvetleri imamı olarak adı geçen Adil Öksüz’ün bir senede ortalama
110 defa yurt dışına giriş çıkış yaptığı basına yansıdı. Henüz bunu biz yazıyla almış değiliz. Zaten
aranan kişilerden, kaçak. Böyle sık yurt dışı trafiği olanlar istihbarat daire başkanlığının dikkatini çekip
de incelemeye alınır mı?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Eğer hakkında daha
önceden intikal etmiş, arşivlerine geçmiş bir bilgi olursa alınır, takip edilir yani.
BAŞKAN – O zaman takip ediliyorsa dikkate alınır, öyle mi anlıyoruz?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Tabii. Mesela, siz bir
tüccarsınız, senede 500 defa yurt dışına girip çıkarsınız ama sizin hakkınızda en ufak bir kuşkulu
gelişme olmamış, makama en ufak bir bilgi intikal etmemiş, o zaman bu gibi giriş çıkışları izlemenin
bir anlamı yok. Zaten yurtdışı çok çıkış olur, bir de kuşku varsa hem MİT hem de Emniyet İstihbarat
bunun hakkında bilgi derler.
BAŞKAN – Evet, demek ki başka bir şey yokmuş ki bu kadar giriş çıkış olmasına rağmen hani
açık…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Bir ihbar olursa, bir şüphe olursa dediniz değil mi?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Tabii, tabii, kayıtlara intikal
etmiş, onunla ilgili en basit bir ihbar da gelse şey de gelse fazla yurtdışına giriş çıkışı, zaten sisteme
girdiği zaman bunların sadece yurtdışı giriş çıkışı değil yurtiçindeki faaliyetleri dahi izlenir.
BAŞKAN – Evet.
Özellikle tabii, mesleğiniz gereği emniyet yapılanması konusunda 1991 yılındaki kura
yolsuzluğundan itibaren, rahmetli İzzet Sezgin Şener’in polis müfettişi ve Ünal Erkan’ın genel müdür
olduğu dönemden itibaren bir özet yaptınız, istifade ettik.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Şimdi, şeyden ziyade
Başkanım, sözünüzü kestim, daha rahmetli Turgut Özal’ın zamanında o zaman siyasi iradenin
desteğiyle yerleşiyorlar. Ondan önce de Emniyete girişleri var ama bir siyasi destekle değil. Kendi,
farklı kimliklerde görünerek sızmalar oluyor.
BAŞKAN – Zaten onunla bağlantılı…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Hangi yıllar?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Tabii yıllar değişebilir,
bazı polis kolejinden arkadaşlara soruyoruz, tabii o zaman illa Fetullahçı falan değil, bambaşka şey
anlamında işte “Bizim sınıfta 3 kişi vardı, 5 kişi vardı.” diyorlar. 1975 polis koleji yılları. Daha münferit
olarak, yıldan yıla bu sayı artıyor, ihtilalden sonraki süreçte bir kısmı onların zamanında da dâhil, ihtilal
sürecinde de dâhil…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – 1980’den sonra mı?
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EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Tabii, Turgut Özal’ın
Başbakanlığı zamanında bu defa da bayağı kadro olarak, işte bu dediğim polis kolejlerinin sayısının
artırılması, özel sınıfla dışarıdan, polislikle ilgisi olmayan meslek gruplarının sekiz ayda amir
yetiştirilmesi… O süreçte hızlanılıyor.
Şimdi, tabii burada sizin sorunuz konuyu açıyor Başkanım. Bu özel sınıflar… 2009 yılında terfi
sıraları gelmişti. Fakat bunların terfi sıraları, her terfide bir yıl bekleme oluyordu. 2009’da eğer ben
tutuklanmasam… Yani 2003’te de bunların terfilerine muhalefet şerhi koymuştum, beni bir engel olarak
gördüler ama bununla birlikte, hadi ben eskiden kalan genel müdür yardımcısıydım; şimdi, o zaman
hükûmetin göreve getirdiği, zannedersem İzmir Emniyet Müdürü, Trabzon milletvekili abisi vardı AK
PARTİ’den, Celal Uzunkaya, yani onlar da vicdanlı hareket eden genel müdür muavinleriydi. Biri,
hâlâ genel müdür muavini Mustafa Gülcü, benden sonra, ben tutuklandıktan sonra haber gönderdim,
sıra size geliyor diye. Çünkü onlar da tepki gösteriyordu. Nitekim, onlar da İzmir’deki bir olaya monte
edildiler ve benden üç ay sonra da onlar görevden alındı. Yeni tayinlerle Emniyet Genel Müdürlüğünün
Yüksek Terfi Şûrası yeni bir şekle büründü ve bu özel sınıfların FETÖ’nün isteği doğrultusunda hepsi
terfilerini yaptılar.
BAŞKAN – Şimdi, bir hukuk bürosuyla özellikle mesainizi de bu konuya hasrettiğinizi ifade
ettiniz. Buna dayanarak yine burada dinlediğimiz bir konuğumuz dedi ki: “Sıradan bir vaiz değildi,
1971 yılında Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Fuat Doğu, Yaşar Tunagür, Vehbi Koç’un evinde
Fetullah Gülen’le beraber bir toplantı yapıyorlar.” şeklinde bir bilgi verdi.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Kaç yılında Başkanım?
BAŞKAN – 1971.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Ben daha öğrenciydim o
dönemde.
BAŞKAN – Tabii ki, öğrenciydiniz, o zamanı hatırlamanız mümkün olmayabilir. Sadece sizin bu
çalışmanızda Fetullah Gülen’i daha vaizliğe başladığı o dönemlerden itibaren entelijans servislerinin.
Yani yurtdışı odakların belirli amaçla yetiştirdiği, hazırladığı, yani istihbarat bağlantılı olan birisi gibi
bir olay ortaya çıkıyor. Çünkü bir vaiz…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Bunda hiç tereddüt yok
Sayın Başkanım. Bunu bütün mahkeme ifadelerimde, ben sanıkken yargılanırken, gazete röportajlarında,
televizyon röportajlarında, hepsinde ve bu sempozyumlarda bunu çok açık… Bu, uluslararası istihbarat
örgütlerinin, tek bir örgüt bile değil, bir konsorsiyum şeklinde bir projedir. Türkiye üzerine bir projedir.
Neden Türkiye üzerine bir projedir? Çünkü, Türkiye gerçekten çok kilit bir yerdedir. Orta Doğu enerji
kaynaklarına yakındır. Boğazlarla Ege’yi, Akdeniz’i kontrol etmektedir. Doğu Akdeniz’deki yeni
enerji kaynaklarına yakındır. Böyle bir yerde güçlü bir Türkiye olması yıllardan beri istenmiyordu.
Dikkat edin, bu Balyoz ve Ergenekon operasyonlarını bir inceleyin. Mutlaka incelemişsinizdir, yanlış
anlamayın, bu operasyonlardan önce bizim Deniz Kuvvetlerimiz Malta ile Girit adasında havada ikmal
yaparak tatbikat yapabiliyordu. Doğu Akdeniz’de ihtilaflı sahada bırakın petrol aramayı, petrol veya
gaz arayacak bir gemiyle ne İsrail ne Güney Kıbrıs Rum yönetimi anlaşma bile yapamıyordu. Çünkü
Doğu Akdeniz’de biz çok güçlüydük. Yeditepe Üniversitesinde Doğu Akdeniz’deki 13 geminin pilot
komutanı olan arkadaş da bunları anlattı. Kendisi bile neden tutuklanmış? Bütün o yapı dağıtıldı, şimdi
istenildiği gibi bir organizasyon o bölgede oluşturuldu. Peki bunu kim yaptı? Fetullah Gülen. Tek
başına mı yaptı? Fetullah Gülen uluslararası örgütlerin bir maşasıydı ve kullanılarak bunlar yaptırıldı.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
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Sorularım çok ama arkadaşlarım sorduktan sonra listemde eksik olursa…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Her konuya yazılı olarak da
şey ederim, mail adresim de var, şeyim de, istediği zaman sayın milletvekillerimiz…
BAŞKAN – Şimdi arkadaşlarımız size sorular yöneltecekler.
Aytun Bey, buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Teşekkür ederim Emin Bey.
Hakikaten çektiklerinizi biliyoruz ama emin olun, ben bir tıp doktoru olarak, sizin başınıza gelen
günlerde dahi bunun olamayacağını anlamıştım. Hele devletin bilgi alma mekanizmalarına sahip
insanların bu kadar açık seçik, absürt, akla hayale gelmeyecek bir olayı hâlâ fark edememiş olmalarını
ben hâlâ anlayabilmiş değilim yani bu absürt. Emin Arslan ne yapacak? Bir Hizbullahçı olacak, bir
bilmem neci olacak, en sonunda da uyuşturucu kaçakçısı olacak.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Sonra da Ergenekon, Oda
TV’ci olacak.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ve bunlar ne yazık ki televizyonlarda “Aydınım.” diye geçinen insanlar
tarafından doğruymuş gibi, bombardıman hâlinde bu milletin zihnine yerleştirildi.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Aynen, aynen.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tarihin en büyük kolektif şuuru değiştirme operasyonu. Hitler’den daha
tehlikeli bir iştir. Bu toplumun zihnini mahvettiler, mefluç hâle getirdiler, doğruları kavrama yeteneğini
yok ettiler. Şimdi bunu toparlamamız lazım.
Şimdi, bakınız, bu 17-25 Aralık meselesi çıktığında Mecliste –izin verirseniz bir iki tespitte
bulunmam lazım kayıtlara geçmesi için- yaptığım konuşmada şunu söyledim: İşin yolsuzluk boyutuna
takılmayın, bu bir sürpriz değil. Bu gemicikler bir yerden geliyor değildi, 11, 12, 13, 15 yaşındaki
çocuklara. Ama başka bir önemli bir şey var, zamanın Başbakanı çıkıp dedi ki: “Beni dinlemişler,
Cumhurbaşkanını dinlemişler, Genelkurmay Başkanını dinlemişler, Anayasa Mahkemesini
dinlemişler.” Dedim ki: Bu dinlenenler artık rehindir, Türkiye bu kadroyla yönetilemez. Ben hâlen…
Bundan muhalefeti de tenzih etmiyorum; bakın, muhalefetin içinde de olabilir ama bu anlatılanlar,
bu yaşadıklarımız gösteriyor ki, bazı siyasi kararlar da gösteriyor ki rehin alınmış çok siyasi var
Türkiye’de. Öncelikle bu beni…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Her siyasi partiden var
Sayın Milletvekilim, her siyasi partiden.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İşte bakın, ben söylüyorum size, objektif bir şekilde söylüyorum.
Bu rehin alınanların vatana yapacakları son fayda bu görevleri terk etmek olmalıdır. Bu çok faydalı
olacaktır, ben bunu başka bir bürokrat için de geçen gün bir gazeteye söylemiştim. Üst düzey, asker
bürokrat için.
Şimdi, üçe ayırdınız… Şunu da ifade etmek istiyorum: Şu anda Sayın Cumhurbaşkanını -birçok
konuda kendisine muhalifim yani yüzde 80-90 ama- mücadele eden tek samimi kişi görüyorum ve bu
sabote ediliyor.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Aynı şeyi, demin onu
vurgulamak için söyledim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, bakın, İdris Naim Şahin’i buraya çağırdık, gelmedi. Sizin burada
İdris Naim Şahin hakkında anlattıklarınız suç duyurusu Beyefendi. Hadi buraya gelmedi, niçin savcılar
harekete geçmiyor?
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Benim emniyet müdürü arkadaşım var, çocukluktan bu yana çok güvendiğim, samimi, devletine,
milletine sadık, bu İdris Naim Şahin’i bana ta o zaman söyledi, sizin anlattığınız şeyleri. Bunlar devletin
arşivlerine hep girdi.
Şimdi, 2003’ü ayırdınız. Bir şey daha söylemek istiyorum Sayın Başkanım, bu konuda dikkatinizi
çekmek istiyorum. Siz çok önemli bir tespitte daha bulundunuz. Dediniz ki: “Bunların kripto olanları,
bazı kişiler için de operasyon yapmaya devam edecek.” Şimdi, bize bu Koç ve kimdi toplantı yapanlar?
BAŞKAN – Koç, Fuat Doğu, Fetullah Gülen…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, bize bunu söyleyen kim biliyor musunuz? Din İşleri Yüksek
Kurulu üyesi. İstihbaratçı değil, polis değil, MİT’çi değil. Ya, kardeşim neye göre söyledin bu lafı?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – İşte ben bunlara dikkat
çekmek istedim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi burada ne bileyim -sen bu işi- Koç ailesi için yeni bir operasyon
başlatmadığını? Bunlara çok dikkat etmeliyiz. Şimdi, Sayın Başkan o işin üstünde hassasiyetle durduğu
için buna ayrıca dikkat çekmek istedim. Sizin sözünüz bana çağrışım yaptı.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – O zaman bir aydınlatma
daha yapayım. Mesela, Rahmi Koç, Ergenekon operasyonunda “Ejder” kod adlı kişi diye, örgütün bir
numarası diye tutuklanmak üzereydi zaten, dönem değişmeseydi.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çok önemli bir şey söylüyor, “Rahmi Koç, “Ejder” kod adlı
olarak…”
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Tabii, Fetullahçılar onu
Ergenekon’un bir numarası, kod adı da “Ejder”, bunun için tutuklamak üzere hazırlıklar yapıyorlardı.
Ben o zaman tutukluydum, inanır mısınız hapishaneye bu haberler daha güzel geliyordu. Çıkınca…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Dikkat ederseniz, Mustafa Koç ile Fetullah Gülen arasında da bir
konuşma yayınlandı biliyorsunuz, ananas meselesi. Aynı zamanda Mustafa Koç’un Pensilvanya’ya
giderek Fetullah Gülen’le görüştüğü noktasında da devletin tespitleri var.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Pensilvanya’ya gitmeyen, bana kaç tane siyasetçi çıkaracaksınız merak
ediyorum ya.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Hayır, hayır, onu demiyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Gitmeyenleri çıkaralım bir ya, yani buradan varmayın bir yere. Şimdi
ben şuradan korkuyorum…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yok, yok, şunu diyorum: Burada bir operasyon varsa, şantajlarla
belki de o insanları kendilerine çekmişlerdir diyorum, ona bir atıfta bulunuyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tabii, olabilir, bir.
İkincisi, şu anda Türkiye’de bir ekonomik kriz çıkarmak istiyorsanız, şu anda bu mükemmel bir
fırtınadır Beyefendi. Basıldı düğmeye, bitmedi bu fırtına, bu fırtına bitmedi. Arkasından işte, bütün
ekonomik yanlışlıklar… Bunlar ayrı, siyaseten birbirimiz eleştirelim, konuşalım ama Türkiye’nin
çıkarları için millî bir tavır ortaya koyalım ve devlet adamı gibi davranalım. Bugün Koç’a bulaşıp
Koç gibi üç-beş adamı yıkarsanız Türkiye ekonomisinde yeni bir fırtına başlatırsınız. Buna da dikkat
etmeliyiz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Sayın Milletvekilim,
burada bir saptama yapmak istiyorum.
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BAŞKAN – İsterseniz bitirsin bir soruları Sayın Çıray.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Yok, bu Koç konusuyla ilgili
hemen kısaca, o yıllarda, Sayın Milletvekilimizin de söylediğine bir tamamlayıcı bilgi olarak… Devletle
en ufak ekonomik bir problemi olan, adli problemi olanların çözüm yeri Fetullah Gülen’di, Fetullah
Gülen’in yargısıydı, Fetullah Gülen’in yüksek yargısıydı. Şimdi, o yıllarda bu konularını çözmek için
buralara giden, gelen, bir arayış içinde olan, adaleti gerçekleştirmek isteyen –kendilerince- insanları da
gerçekten yadırgamamak lazım. Çünkü, bütün kuruluşları çökecek, bütün kuruluşları Fetullah Gülen’e
yapılacak bir himmete bağlı. Bu himmeti yapmayıp operasyon geçiren nice insanlar gördük. Fetullah
Gülen’le ters düştüğü için –yanlış anlamayın- onların bütün tavırlarına, şeyine, futbol dünyasını ele
geçirmek istemelerine, orada dirayetli bir kişiyi görmek istememelerine tek engel gördükleri için Aziz
Yıldırım’ı hedef seçtiler. Yoksa Aziz Yıldırım Çatladıkapı spor kulübü başkanı olsaydı operasyon ona
yapılacaktı, o kulübe yapılacaktı. Bunları görmemek yani “Şu neden buraya gitmiş, neden buraya şey
etmiş.” demek Sayın Aytun Bey’in dediği gibi bizi konu bütünlüğünden uzaklaştırır, yanılgıya götürür
ve sıkıntı yaratır.
Bir de söyleyenlerin, sizler bu Komisyonda –çok özür dilerim, hepiniz konuyu bilen, araştıran
kişilersiniz- yani böyle bir konuyu, üç kişi arasında geçen bir konuyu böyle bir kişinin bilmesine…
Ha, o yıllarda, istihbaratın o ünitesinde çalışmış, pişman olmuş gelmiş bir kişi söylerse onu da somut
olgulara göre değerlendiririm. Ama hiç ilgisiz bir kişi söylerse bunlar spekülasyondur, belki burada
medya mensupları da vardır. Gerçekten kamuoyunu bile yanlış algılara sürükleyip yani…
BAŞKAN – Her tarafımız medya, açık toplantımız.
Aytun Bey, buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bütün bu işi hakikaten aydınlatmamız için her türlü siyasi reflekslerimizi
bırakmamız lazım. Başka türlü bu işin içinden çıkamayız. Bu işin siyasi sorumluları muhalefette de
varsa, iktidarda da varsa hiç gözünün yaşına bakmayalım. Bakın, Kıbrıs’la ilgili çok önemli bir şey
söylediniz, petrolle ilgili. O sırada, Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan olarak Mısır’a gittiği zaman
anlaşmanın o sırada, o gürültü arasında yapıldığını biliyor musunuz? Biz Mısır’a gidip demokrasi
mücadelesi verirken Mısır’da, Mısır gitti Kıbrıs Rum Kesimi’yle ve İsraillilerle anlaşıp orada hak tanıdı
petrol aranması için. Biliyorsunuz, bu hakları var Akdeniz’in, Kıbrıs’ın altında.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Onun ayrıntısını
bilmiyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani bu bir bütün. Aynı sırada, şu anda bakan olmayan… Bence bunların
hepsi araştırılmalı değerli dostlarım. Yani bir siyasi partiyi suçlamak değil niyetim. Aynı anda çıkartılan
bir kanunla petrol arama haklarından vazgeçti Türkiye. Bütün bunlar bir bütündür, buna böyle bakmak
lazım.
Şimdi, soruya gelmek istiyorum: Üçe ayırdınız; 2007’ye kadar olan dönem, 2007-2013 dönemi,
2013’ten sonraki dönem diye. Bunları neye göre tasnif ettiniz? Birinci sorum bu.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Şöyle belirteyim: Şimdi,
demin anlattığım gibi işte, 1991 çalışması, 1998 çalışması… Bu konularda Emniyetin bazı yani iyi
yapılmış fakat yasal değişikliklerle, TCK’da, idari yasalarda yapılan değişiklerle veya idari yargıdan
aldığı kararlarla bu soruşturmalara uğramış o zamanki Fetullah mensuplarının Emniyete döndüğü
döneme… Ben bunu Emniyet açısından şey ettim Başkanım, genel… Tabii, Silahlı Kuvvetlerdeki
yapıyı tam anlamıyla bilmiyorum. Bunu sonraki ziyaretlerimde öğrendim.
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Şimdi, birinci bölümde kimse Fetullah Gülen hakkında bu iki tahkikatın dışında, 1991-1998
tahkikatları dışında bir daha hiçbir yazı, çizi şey etmedi, o tahkikatları yapanların da bir daha sesi
çıkmadı, şey etmedi. 2007-2008 derken yeni kadrolaşmanın başladığı, Ali Fuat Yılmazer İstanbul’a
gidiyor bu Hrant Dink konusunda şeyden, ondan sonra size demin belirttiğim gibi tam tetikçi insanların
seçim dönemi başlıyor. 2007-2008’den sonra da bu dönem şey ediyor, artık özel yetkili mahkeme
operasyonlarına hız verileceği, bu düzmece operasyonların şey edeceği bir dönem çünkü o dönemde de
-tabii, çok özet geçtiğim için- “Ergenekon var mı?” dedikleri zaman mahkemeye verilen cevabı dahi
bana sordukları zaman “Ben yıllarca istihbaratta çalıştım, Emniyet teşkilatında kırk yıla yakın çalıştım,
böyle bir örgüt duymadım.” diyebilen bir kişiydim. Ama ben o yıllarda zaten bunu soran arkadaşlara
söylerken meğer İBDA-C’den dinleniyormuşum zaten, benim kim olduğumu gayet rahatlıkla bildikleri
için yani devre dışı bırakılmamın şey ettiği bir dönem. 2007-2008’den sonraki dönemi 2013’e kadar
bunun için ayırıyorum. Fetullah Gülen’in tam böyle yapısını kurduğu, hatta özellikle 2009’a kadar ben
kişisel olarak ve benimle birlikte sonra tutuklanan emniyet müdürü arkadaşlarımla söylüyorum yani bu
konuya imkânlarımız ölçüsünde, hem de mahkeme kararıyla dönmüş bir bürokrat olarak direnebildiğim
ölçüde her toplantıda, her örgütte bunu vurguladım, söyledim. 2013’te, demin anlattığım gibi, Telefon
Dinleme Komisyonunda bunu söyledim, siz demin çok iyi bir konuya parmak bastınız, buradaki bütün
siyasi düşüncelerimizi bir yana bırakalım, o zaman da aynısını söylemiştim, “Gerçekten bunu bir takım
elbise gibi görüp giyelim, benim dediklerimi de o açıdan değerlendirin.” diye. Ta 17-25 Aralığa kadarki
ikinci dönem, ondan sonrakini de üçüncü dönem olarak görüyorum ama darbeden sonrakini dördüncü
dönem diye de artık bütün millet tanıdığı için… Çünkü o zamana kadar biz “terör örgütü” dediğimiz
için bana her konferansta her medya mensubu “Hani silahları nerede?” derdi.
Bir konuya daha Komisyonunuzun dikkatini de çekmek için özet şey ettim. Mesela, ben yaptığım
televizyon röportajlarında, gazetelerde, televizyonlarda orduyla ilgili bölümü çok iyi anlattım, çok
net anlattım. Bakın, röportajım olan televizyon ve gazetelere şey edin, ordu bölümü özellikle çıktı
darbeden önce. Kesinlikle benim röportajlarıma bakın, ordu bölümü yayınlanmadı, ben sosyal
medyadan yazdım Emin Arslan olarak, “Bu röportajda şu şu konuları vurguladım ama televizyonlar
zaman darlığı, gazeteler yer darlığı nedeniyle benim orduyla ilgili sıkıntılarıma yer vermediler.” dedim.
Çünkü orduyu da… Avukatlık ruhsatı aldım, tutukluları ziyaret edemiyordum, işte, komutanları, diğer
arkadaşları. Onların verdiği bilgilerle de ordudaki vahametin polisten çok çok önde olduğunu gördüm
ve bu konferanslarda bunu vurgulamaya çalıştım.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Aytun Bey, var mı sorunuz?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Son bir sorum var.
BAŞKAN – Aytun Bey, buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, Şamil Tayyar Bey diyor ki: “Falanca şahıs cemaatin çok önemli
adamlarından biriydi, niye işlem yapmıyorsunuz diye, bir bakıyorsunuz, arkasından siyasetçi, bürokrat,
istihbaratçı çıkıyor.” Şimdi, demin en başta da söylediğimiz gibi, hakikaten ben de size katılarak Sayın
Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı dışında çok ciddi bir gayret görmüyorum. Bir de şimdi zamanı değil,
bazı bakanların gidip bazı suçluları çıkarttıklarını da biliyoruz, belki suçlu, belki değiller, bilmiyorum
yani gözaltında olanları diyelim, müdahale ettiklerini biliyoruz. Bu durumda yapılan mücadeleyi teknik
olarak ve siyasi olarak yeterli buluyor musunuz?
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun ama süreyi de dikkate alarak daha özlü cevaplar olsun.
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EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Şöyle izah edeyim: Yani
hiç mücadele etmemekten yapılanlar ve özveriyle çalışan arkadaşlar çok yararlı hizmetler de yaptılar.
Mesela, bu Emniyetteki değişiklikler olmasaydı 2013 yılından sonra -yani tabii, millet ve çoğu kurullar
karşı koydu- kesinlikle Emniyetin her yerindeki her birimi anında silahla karşılık verdi; bu birinci konu.
İkinci konu, yanlışlıklar var, trol metoduyla şey etme var -benim dediğim- üst düzey, gerçekten
kilit kişilerin bulunması, yakalanması ama bir trol gibi en ufak, uzaktan yakından ilgisiz kişiler de…
Yazılı olarak verdiğim notta bu var, bu öneriler kısmında var sizin söylediğiniz Sayın Milletvekilim.
Eğer trol metoduyla bu kadar sulandırılırsa, bu kadar sulanmış şeyden yine esas örgüt mensupları
yararlanır ve kurtulur. Yani bir de emekli edilme sürecinde yanlışlıklar yapıldığına inanıyorum. Mesela,
ordudakiler geri dönüyor, yeni bir düzenleme. O dönemde Emniyet mensuplarından yetişmiş çok
kişinin de yanlışlıkla emekli olduğuna inanıyorum. Hatta o dönemde yine Fetullah Gülen Emniyetinin
disiplin kurullarının verdiği kararlarla çok arkadaşın idari olarak mağdur edildiğine, meslekten ihraç
edildiğine inanıyorum. Bu Komisyonunuzun yaptığı çalışmalardan sonra inşallah yapılacak yasal
düzenlemelere de ışık tutar. Aksaklıklar var ama çalışma yapılması gerekir. Bunun, devlet kadrolarından
tam temizlenmesi gerekir fakat esas yapının trol metoduyla değil, şu bankaya şu yatırmış, bu bankaya
dershane parasını yatırmış, bunlara uygulayıcıların çok çok dikkat etmesi gerekir.
BAŞKAN – Teşekkürler.
Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Tabii ki, Sayın Genel Müdürümüzü bulmuşken benim bu sefer birazcık sorum fazla; kısa kısa
sormaya gayret edeceğim ama, hepinizden biraz hoşgörü istiyorum.
Birincisi, tabii ki, 15 Temmuz sonrası daha çok konuşulan Kemalettin Özdemir ve Osman Hilmi
Özdil, bu cemaatin geçmişte Emniyet üzerindeki imamlığını yapmış kişiler. Bunlar teşkilatta kimlere
nasıl talimat verdiler ve bunun tekrarlanmaması için, yarın yeni imamların Emniyete yeniden talimat
vermemesi için yapılması gerekenleri kısaca anlatabilir misiniz?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN - Şimdi, ben Emniyette bu
kadar bu konularda… Dedim ya, idari yargı kararıyla dönen bir kişi olarak, Emniyetin imamlarının
işte, zamanında şu, zamanında bu olduğunu Hanefi Avcı’nın 2010 yılında “Haliç’te Yaşayan Simonlar”
kitabıyla, yazdığı şeyle öğrendim. Bir de, hatta “Neden bu bana yapıldı?” deyip ben o zaman Hükûmete
kızıyordum yani Bülent Arınç’a da ağır bir mektup yazmıştım. Yani böyle bir imam yapılanmasının şeyini
Hanefi Bey’in kitabından sonra ve imamların kim olduğunu öğrendim. Bu konuda anlatılacaklar daha
uzun ama belki Komisyona yazılı olarak da diğerlerini şey edebilirim. Burada vurguladığınız en önemli
konulardan biri, yıllarca ben bu görevlerde bulundum, bir göreve getirilirken kıdem ve liyakat Sayın
Milletvekilim, yani çoğu programlarımda ve söyleşilerimde de bunu dile getirdim, sempozyumlarda da
dile getirdim; bir örgütü gönderirken yerine şucu bucu başka bir örgütlenmeye meydan vermeyelim.
Yarın onlar da güçlendiği zaman onu o göreve hangi grup, hangi cemaat, hangi tarikat getirmişse devlet
hiyerarşisinden talimat almaz, onu oraya getiren devlet hiyerarşisi dışındaki yetkililerden talimat alır.
Onun için, kesinlikle kıdem ve liyakat önemlidir. Kıdem ve liyakat, çalışmaları koordine etmek, verimli
kılmak için de gereklidir çünkü her kurumda, özellikle Emniyette kimin ne iş yaptığı, kimin kıdemli
olduğu bilinir ve çok çalışan bir kişi bir göreve geldiği zaman alt kadrolar motive olur, der ki: “Ha,
çalışmakla şu göreve gelinebilir.” Fakat hiç ilgisiz bir kişi, basamağın son deliğinde bir kişi bir siyasi
teveccühle, başka bir cemaat marifetiyle veya grup aidiyetiyle oraya gelirse o görevlilerin motivasyonu
artık sıfıra iner, çalışmayı bırakır ve kendilerine bir siyasi destek, grup veya cemaat aramaya başlarlar.
En önemli dikkat edilecek konulardan biri, görevlendirmelerde bir daha bunları yaşamamak için kıdem
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ve liyakat; ikincisi de denetlemedir. Bakın, Hanefi Avcı kitabını yazmadan önce ne diyor? “Bana bunlar
bunlar yapıldı, yapılıyor.”, “Emin Arslan’a bunlar yapıldı.” diyor. “İstihbaratı denetleyin.” diye dilekçe
veriyor. Bu dilekçe geri iade ediliyor o zamanki Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal tarafından.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Oğuz Kağan Köksal, ben onu da soracaktım zaten.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN - Aynen yani bu tahkikat
başlarsa nerede duracağı bilinmez deniliyor. Nerede durduğunu, ne kadar vahim sonuçlara yol açtığını
hep birlikte gördük. Onun için, kıdem, liyakat ve inisiyatif verdiğimiz, görev verdiğimiz kişilerin
denetlenmesi.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Pekâlâ, ben Oğuz Kağan Köksal’ın o dilekçeyi iade etmesini de
size soracaktım ama siz kendiniz söylediniz.
Benim buradan sonra sormak istediğim soru da şuydu: Siz müfettiş raporları ve yargı kararlarıyla
aklandınız, tekrar göreve döndünüz. Ondan sonra derdinizi anlatacak bir makam bulabildiniz mi ve o
derdinizi anlattıktan sonra teşkilat içerisinde bunların ayıklanmasına bir katkınız olabildi mi?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN - Şu anda zaten isteyen
makama meslektaşlarım, çoğu yerlere de benimle eskiden çalışmış arkadaşlar, hasbelkader, gerçekten
dahlim yok, demek ki araştırılınca bulunuyor, o kişiler bazı görevlere getirildi; ben de bu edindiğim
bilgileri o arkadaşlarımıza iletiyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi iletiyorsunuz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN - Tabii.
Yararlanmalarına katkı sağlıyorum ama ben şunu söyleyeyim…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ama kendiniz göreve döndükten sonra onları yapamadınız o
zaman.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN - Ben zaten 2011’in
Nisanında tahliye olduktan sonra kızak kadrodaydım, yaş haddinden emekliliğime iki ay kala avukatlık
stajına başlamak için emekliliğimi istedim, avukatlık stajımı yaptım çünkü cezaevindeki dostlarımı
ziyaret etmek için izin verilmiyordu. Stajyer avukat olunca da bir avukat refakatinde gidebiliyordum.
Ben 2011’de ayrıldım ama bazen yıpratmak için söylüyorlar bir göreve geleceğiz diye herkese bir şey
diyorlar, ben dört sene önce herkesin takla atacağı bürokratik teklifi reddettim, iki sene önce de siyasi
teklifi reddettim. Ben ne bürokratik ne siyasi, benim bundan sonraki bütün amacım partiler üstü, siyaset
üstü, gruplar üstü olarak bu örgüt hakkında toplayabildiğim her türlü bilgiyi -çünkü neler yaşadığımı
ben biliyorum, insanlara neler yaşattığını ben biliyorum- toplayıp ilgili makamlara objektif bilgiler
olarak sunmaya gayret ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkürler, gayet güzel.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, bir diğer sorumuz, bu dinlediğimiz askerî yetkililer
ki sizden önce bugün Sayın Koşaner’i dinledik, işte, Hilmi Özkök’ü dinledik, Genelkurmay İkinci
Başkanını dinledik; herkesin ortak olarak şikâyet ettiği bir şey var: “Efendim, işte, biz bu yapıyla ilgili
olarak, ordunun içindeki yapılanmayla ilgili olarak yeterli istihbarat alamadık.” Yani burada da en çok
hedef tahtasına konulan MİT ve Emniyet. Hem ordudaki hem Emniyetin kendi içindeki yapılanmanın
takip edilmesi ve onun deşifre edilerek ortadan kaldırılması konusunda bir istihbarat eksikliği, bir
istihbarat zaafı var mıydı?
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EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN - Şimdi, bunu istihbarat
zaafı olarak, şeyin dışında bu kurumların verdiği raporları, yaptığı çalışmaları bilmediğim için zaaf
olarak nitelendirmekten öte ben şunu söyleyeyim Sayın Milletvekilim: Şimdi, bizde bir atasözü vardır:
“Falan falan –afedersiniz- eşeğini türkü söyleyerek çağırır.” diye. Her kurum, mesela Türkiye’deki
Amerika benzeri askerî kuruluşların, diğer gittiğimiz ülkelerin askerî kuruluşlarının gerçekten kendi
personeliyle ilgili çalışma yürüten kendi istihbaratları var yani her yönüyle kendi personelini kendisi
izleyen. Bence bu bir eksikliktir çünkü hem kışladaki başkasının kontrolünde olacak, kışla dışındaki
başkasının kontrolünde olacak. Bu ister istemez bir zaaf doğurur. Siz “Komisyonun sonucunda bunlar
bir rapora bağlanacak.” dediğiniz için bence bu gibi gelişmeleri askerin kendi bünyesinde izlemek için
bir oluşuma ihtiyaç var veya başka bir istihbarat kuruluşuyla koordineli olarak oluşturulacak ortak bir
çalışma grubuna ihtiyaç var, başka türlü izlemek zordur çünkü.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Terörle mücadelenin, özellikle güneydoğuda yapılan
mücadelenin birtakım aksaklıklarla karşılaştığı bugün değerlendiriliyor. Burada bu yapının, Fetullahçı
terör örgütü yapısının bir etkisi var mı sizce?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Şüphesiz.
Şunu söylüyorum: Bakın, terörün en fazla güneydoğuda hortladığı yıllarda, asfaltların altına
patlayıcıların yerleştirildiği, sokakların, evlerin tünellerle birbirine bağlandığı ve her yerin patlayıcı
deposu hâline getirildiği yıllarda güneydoğuda Fetullah Gülen kadrosunun A takımı görevlidir. İşte,
Recep Güven, Mutlu Ekizoğlu, bütün şeyleri A takımıdır. O yıllarda hepimiz -çözüm süreci veya
şu değil- ben de kişisel olarak siyasi iktidarı suçlarım, yapılan yanlışlıkları söylerim, o ayrı ama
oradaki gelişmeleri istihbaratıyla, polisiyle, jandarmasıyla yetkililere bildirecek, uyaracak kişiler
de bu yapıdan. Bu yapının elinde “Biz yetkilileri böyle böyle uyardık.” denecek bir belge olsa
onu sahteleriyle montajlayarak İnternet’te defalarca görürdük çünkü o yapı bu konuya ışık tuttu.
Diyarbakır’daki bir Emniyet Müdürü, kendi kadrolarını motive etmesi gereken Emniyet Müdürü çıktı,
dedi ki: “Dağdaki teröriste ağlamayana ben insan demem.” Ölen polis, askere ağlamayana ne diyeceğiz
peki şimdi? Motivasyonu düşünün, sadece terör açısından değil, o yıllarda -inşallah bunun delilleri de
çıkacaktır- uyuşturucu işinde de bunlar var. Yakalananlar var fakat himmet ve büyük paralar karşılığı
icazet verilen, geçişine göz yumulan konsorsiyumlar da var. En kilit yerlerde o yıllarda gene Fetullah
Gülen’in emniyet müdürleri… Neden bunlar İç Anadolu’da, batıda, diğer daha güzel şehirleri istemiyor
da hepsi güneydoğuda. “A takımı” denen, şu anda bir kısmı firari, bir kısmı aranmakta ve tutuklu
olan kişiler hem güneydoğuda hem uyuşturucunun geçiş yolu olan güzergâhlarda; Antalya, İstanbul,
diğer yerlerde veya sınırda, Iğdır’da, dikkat edin. Neden? Başka yer mi yok Van’da, Hakkâri’de? Yani
zamanla bunlar da ortaya çıkacaktır.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Fetullahçıları ayıklamak için kurulan 6 kişilik komisyonda yer
alan 2 Fetullahçının isimlerini açıklayabilir misiniz, bir sakıncası var mı?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Verdiğim notta şey ettim,
şimdi, spekülasyon olur. Sanki o görevi yapan kişileri suçlamış gibi bir algı doğmasın diye şey ediyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O zaman 6 kişinin tamamı riske girer yani.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Hayır, tutuklandı onlar,
biliyorum. Tutuklandılar, içerdeler.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bugün emekli bir Emniyet Müdürü olarak, görevdeyken
yani İstihbarat Daire Başkanlığı, diğer dairelerde başkanlık, Genel Müdür Yardımcılığı yapmış birisi
olarak “Ya, ben de görevdeyken aslında şunları yapabilirdim ama o gün değişik sebeplerle çekindim,
yapmadım. Bugün olsa yaparım, kimseden korkmadan yaparım.” diyeceğiniz özel bir şey var mı bu
yapıyla ilgili?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Şöyle: Mesela İstihbarat
Daire Başkanı olduğum yıllarda illere komisyonla –yeni yapılanma var- komiser muavini, polis memuru
seçiyoruz. Tabii, bunu seçen ben değilim. Falan polis okulu mezun verecek, falan şube müdürünün
başkanlığında bir komisyon oluşturuluyor, gidiliyor. Falan yere böyle bir komisyon oluşturuluyor,
gidiliyor. Tabii, o günlerde Emniyette yeni bir teknik gelişme…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tarih verebilir misiniz?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Tarih 1994-1995, o yıllar.
Mesela terörün de yoğun olduğu yıllar. Terörle uğraşmaktan bu illere giden komisyon ekiplerinde daha
özen gösterilebilir miydi? Mesela o yıllarda bilgisayarcı İngilizce bilenler Emniyetin istihbarat ve kilit
birimlerine alınıyor. Tamam, benim zamanımda… Ha, bunların 3-4’ü de benim zamanımda çalıştı,
ben geldiğim zaman dairede buldum. Ali Fuat Yılmazer benim istihbarattan çıkarıp kapı karakoluna
verdiğim yani çıkarmak için yazısını aldığım zaman ben istihbarattan ayrıldım. Bir komiser muaviniydi.
Tabii, ileride bunların kim olduğunu, ne olacağını bilme imkânı yok. O yıllarda acaba özen gösterilebilir
miydi? Çünkü o yıllarda siyasi iradenin bunlara desteği yoktu, siyasi iradenin bunlara şeyi yoktu ama
farz edelim gösterdik. Sonraki yıllarda, dediğim gibi, 12 Eylül sonrası Turgut Özal zamanında sen
karşı koysan, karşı çıksan ne olacak? Bir bakan imzasıyla daire başkanlığından sen alınırsın, o görevi
gayet iyi yapacak, talimatlara uygun yapacak bir kişi göreve getirilebilir. O yüzden diyorum: Burada bu
konularda gerçekten yöneticilerin ve siyasi iradenin bilinçlenmesi lazım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Son olarak da sormak istediğim şey şu: Malumunuz iç güvenlik
paketiyle polis kolejleri ve polis akademisi kapatıldı. Siz sunumunuzun baş tarafında bu sınıf üniversite
mezunlarını alıp sekiz ayda kuruma girmesiyle birtakım sıkıntılar…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Onlar özel sınıfta Sayın
Vekilim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Özel sınıf ama şimdi de benzer bir durum oldu yani artık polis
koleji ve polis akademisi yok. Üniversite mezunu çocuklar alınıyor, değişik kaynaklardan gelmiş, bir
yıllık bir eğitimden sonra onlar da şimdi komiser muavini olarak göreve başlıyorlar. Bu işin ileride
emniyet hizmetlerine etkisi konusunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz ki aynı şey bu 15 Temmuz sonrası
askerî okullar için de geçerli hâle geldi kanun hükmünde kararnameyle, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Şimdi, şöyle: Ben bir polis
koleji mezunu olarak polis kolejinin kapanmasından gerçekten üzüntü duyuyorum. Yani bu temizlik
veya taşlar yerine oturduktan sonra mutlaka bu kanserli hücreyi temizlerken sağlam dokulara da zarar
veriliyor ama bunun asgari düzeyde tutulmasına dikkat etmek gerekir. Şimdi, ben polis kolejinin, onun
gibi mesleki okulların şahsen yeniden açılmasına taraftarım. Şu geçiş döneminde dahi o özel sınıf
dönemi gibi dikkat edilmezse –başta onu söylemiştim- eğer “Şucu, bucu, şu gruptan.” diye bunlar
alınırsa ki bunu da onun için Komisyonunuza belirttim, yarın aynı problemleri yeterli güce ulaştıkları
zaman yaşamaktan bizi hiçbir güç engellemez. Bu seçim safhasında, bu seçim sürecinde görev
alanların ellerini vicdanlarına koyarak bu seçimi yapmaları, bir de bu seçimi yapanların dahi seçtikleri
kişilerle birlikte –demin söyledim- denetim mekanizmasına tabi tutulması lazım yoksa aynı süreci,
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özel sınıflar sürecini dikkat etmezsek her zaman yaşayabiliriz. Yalnız özel sınıflar derken şunu da şey
edeyim: Bunların içinden istisnai olarak gerçekten çok kaliteli arkadaşlar da çıktı, çok iyi hizmet veren
arkadaşlar da çıktı.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Biz genel üzerinde konuşuyoruz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Tabii, genelleme olarak,
sızma yılı olarak dersek…
(Oturum Başkanlığına Başkan Vekili Selçuk Özdağ geçti)
BAŞKAN – Söz sırası Aykut Bey’de ama bir konuya açıklık getirmek istiyorum.
Biraz önce Aytun Çıray Bey şöyle bir açıklama yapmıştı, eğer yanlış anladıysam veya yanlışlık varsa
düzeltsin beni: “Biz Mısır’a giderken, Mısır’la uğraşırken Kuzey Kıbrıs’taki petrol arama imkânlarımızı
kaybettik.” Ben hemen Sayın Müsteşarı aradım. Sayın Müsteşar bana şunu söyledi: “Bizim Güney
Kıbrıs’la problemimiz devam ediyor ama Kuzey Kıbrıs’la ilgili herhangi bir problemimiz yok. Arama
ruhsatlarımız var, arama ruhsatlarımızı kullanıyoruz. Avrupa Birliğiyle ilgili bazı gelişmeler olduğu
için bir süredir duruyoruz ama durmamızın sebebi Avrupa Birliğiyle olan anlaşabilme ihtimalimiz.
Güney Kıbrıs’la birlikte bizim aramızda bir arabuluculuk yapmak istiyorlar, daha sonra birlikte Güney
Kıbrıs, biz ve başkaları da orada petrol aramaya devam edecekler. Onlar İngilizlerle arıyorlar, biz
başkalarıyla arıyoruz. Onlar İsrail’le arıyor, biz başkalarıyla arıyoruz. O nedenle böyle bir şey yoktur.”
Düzeltiyorum, bilgisi olsun. Eğer bu noktada böyle anladıysam…
Buyurun efendim.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Bunun muhatabı ben
değilim herhâlde, ben o konuları bilmiyorum dedim.
BAŞKAN – Hayır, hayır, siz değilsiniz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bölge belirtmedim.
BAŞKAN – Sizin bir cümleniz üzerine bir atıfta bulunulmuştu.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Ama yalnız gerçekten de
donanmanın filo komutanını dinleseydik Yeditepe Üniversitesindeki sempozyumda, ondan sonra neler
yapıldığını çok somut olgularla bize anlatmıştı çünkü donanmamız bitmişti.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, bürokrasi hâlâ… Bakın, Dışişleri bürokrasisinden 550 kişi atıldı
Emin Bey ve bunların 550’si de çoğu da Sayın Davutoğlu ve Sayın Gül zamanından ve Sayın Gül
genelge çıkartarak bütün Dışişleri personelinden bu cemaate yardımcı olmasını istedi. Şimdi, onun için
temkinli olmalıyız. Size doğru bilgi vermemiş.
Bir kere önce düzelteyim, ben Kıbrıs dedim sadece. İki, biz garantör ülke olduğumuz için güneyi
kuzeyi fark etmez. Üç, yapılan anlaşma… Teknik olarak doğru söylemeyebilirim, biliyorsunuz Güney
Kıbrıs’taki deniz Mısır’a sınır, bize sınır, değil mi Kıbrıs’ta garantör olduğumuz için?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Münhasır ekonomik bölge.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hah, Hüseyin Bey’in söylediği doğrudur. Münhasır ekonomik bölge
konusunda Rumlar, İsrail ve Mısır bir anlaşma yaptılar arama yapmak için. Burada Türkiye’nin olması
lazım.
BAŞKAN – Siz “Türkiye’nin olması lazım.” diyorsunuz, “Güney Kıbrıs’taki aranacak şeyde
Türkiye’nin olması lazım.” diyorsunuz. O tamam, eyvallah. Yoksa kaybettik değil.

129

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu

26 . 10 . 2016

T: 8

O: 2

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tabii, biz Kıbrıs Rum cumhuriyeti diye bir ülkeyi tanımadık ki,
tanımadık.
BAŞKAN – Teşekkür ederim. Anlaşıldı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Dolayısıyla, bu konuda da Hükûmete samimi davransın. Bu dış politika
da bugünün konusu değil. Adalar konusunda da yakında Hükûmete zarar verecekler. Bunu da not edin,
lütfen bir araştırın.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Erdoğdu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, Türkiye’deki… Tam bu sorun aslında az evvelki tartışma.
Ben bir müsteşar yardımcısını, bir müsteşarı, daire başkanını arasam ağzını bile açmaz, hiçbir şey
söylemez. Bizim şu an itibarıyla Türkiye’de bilgi alabileceğimiz ne bir medya… Öyle bir kutuplaşmış
ki ülke, muhalefet öyle bir durumdaki… Şimdi ilgimi çekti, siz hemen çıkmış, Müsteşar Yardımcısını
aramışsınız.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bir gün deneyelim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Deneyelim, deneyelim, ben çok denedim, ben yolsuzlukla
mücadele eden bir adamım.
BAŞKAN – Türkiye’nin meseleleri için hepsi dönerler ya, dönmeleri gerekir.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yok…
BAŞKAN – Yaptılarsa da çok ayıp etmişler.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, şöyle bir şey: Yani, bizim yaşadıklarımızı siz yaşamış
gibi…
BAŞKAN – Çok ayıp ederler çünkü siz milletvekilisiniz.
Buyurun Aykut Bey.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben niye konuşurken ya… Ya, bir şey demedim, der demez bir
karşı şey başlıyor ya. Ben yaşadım, ben adamlara soruyorum, telefonuma bile çıkmıyorlar. Neyse.
Şimdi, Ravza Hanım, Engin Alan’la konuştum. Çok önemli bir şey söylediniz. Bu ülkedeki
siyasetin temeliyle ilgili bir şey söylediğiniz için yani bir askerî kampta “Başörtülüler ve evcil hayvanlar
giremez.” diye bir şey olduğunu söylediniz. Engin Alan’ı aradım, dedi ki: “Bu bir Photoshop’tur. Asla
ve kata böyle bir şey yoktur. “ Ben bunu defaten açıkladım. Sonra döndüm Twitter’a baktım ki bunu
yüzlerce kez, binlerce kez kullanan insan var. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bu haksızlık…
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ben onu söylerken…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bakın, Ravza Hanım, ben resme baktığımda anladım hemen
Photoshop diye. Ben sizin ciddiyetinize inanıyorum, üstelik hanımefendilere çok özel bir saygı duyarım.
Bu çok büyük bir haksızlık maalesef yani haksız bir yarış oluyor. Ben Anadolu’ya gidiyorum, bana
diyor ki: “Sen çok iyi bir çocuksun ama senin partin camide içki içmiş, cami yıkmışsınız, başörtülü
kıza neler yapmışsınız.” Bunu yapmamak lazım. Belki 3 puan, 5 puan az oy alırsınız ama siyaset bunun
üzerine kurgulandığı için…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yapmadınız mı?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya ne demek “Yapmadınız mı?” arkadaş?
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Başörtüsü yasağının en büyük müsebbiplerinden bir tanesi CHP
değil mi bu ülkede?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Nasıl başörtüsü yasağının en büyük müsebbibi?
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ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Son şeye kadar…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Başörtüsü yasağını siyaseten kullanan sizsiniz, Fetullah Gülen.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Biz hiç siyaseten kullanmadık. Siyasetten çıktı, gayet…
AYTUN ÇIRAY – Ya, bu tartışmaları yaparsak…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kim çıkardı o zaman?
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Biz çıkardık, siz de destek verdiniz.
BAŞKAN – Aykut Bey, bu konuyu daha sonra kendi aramızda tartışalım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama öyle bir şey söylüyor ki… Hani biz camide içki içmiştik?
Hani başörtülü kardeşinize bilmem ne yapmıştık? Bu kadar iftira, yazık günah ya.
BAŞKAN – Aykut Bey, lütfen.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben durumu anlatıyorum. “Yapmadınız mı?” dediği şeye bakar
mısın ya? Bugün siz başörtülü kadınların tamamını kelepçeleyip içeri atıyorsunuz. Onlar başörtülü
değil mi? Madem başörtü ölçü değil, bu bir sürü başörtülü kadını kelepçeleyip içeri koyuyorsunuz.
Onlar başörtülü değil mi?
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Suç işleyenin başı örtülü, başı açık diye bir şeyi yoktur.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ha, bak şimdi bir şey söylüyorsun. Yani yıllar yılı “Başörtüsü,
başörtüsü.” Kardeşim, kadının başı açığı, başı kapalısı olmaz; kadın kadındır. Öyle bir şey yok. Önce
“Başörtüsü, başörtüsü.” deyin… Şimdi, Fetullahçılar başörtülü değil mi? Başörtülü ölçüyse yapma o
zaman.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Hiç alakası yok, demagoji yapmayın.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Demagoji yapmıyorum, sen yapıyorsun. Ben çok nazikçe
söyleyeceğim.
BAŞKAN – Aykut Bey, sorunuzu alalım lütfen.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Size de söz vereceğim, bir dakika, sorusunu sorsun, size söz vereceğim Ravza Hanım,
lütfen.
Aykut Bey, buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bunu şunun için söyledim: Yani, şimdi Engin Alan bu ülkede bir
askerî personel, emekli korgeneral. Çünkü duyunca tüylerim diken diken oldu.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz bir konuyu açıklığa kavuşturduğunuz için. Sayın Engin Alan da
“Böyle bir şey yapmadım.” diyorsa elbette ki ona inanırız, bu noktada “Photoshop” dediğine göre ona
inanırız ve kendisinden de özür dileriz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, bu meseleye bağlantılı olarak bu polislerle ilgili bir şey
soracağım ama şunu söyleyeyim: Ben bürokrasiden gelme biriyim. Ben 2011 yılına kadar bürokraside
çalıştım, yurt dışında eğitim aldım, devletimin, halkımın vergisiyle gittim, geldim. Şöyle bir şey vardı
arkadaşlar: Böyle ağzını açana din düşmanı, bilmem ne, o Fetullah Gülen Cemaati dâhil olmak üzere…
Ben mesleğe 2’ncilikle girdim Hazineye yani binlerce aday arasında 2’ncilikle girdim. 70 verdiler
bana, sicilime 70 verdiler ve son sırada yeterlilik verdiler. Ben iyi bir denetim elemanıydım, sebebi
de yaptığım bir soruşturmaydı, daha sonra o buraya gelecek. Şimdi, diyorum ya herkes düşene vurma
derdinde olduğu için… Ben şimdi bunu söylemiyorum ama o soruşturma buraya geldiğinde… Ve
oradaki bir sürü meslektaşım, bir sürü arkadaşım… Yurt dışına gittik, polisler göndermişler oraya,
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hepsi Anadolu’nun çeşitli yerlerinden geliyor, bunların hepsi özel olarak seçilmiş, birçoğu kendisi
de gelebilecek nitelikteyken… Daha sonra bir gün Hazine Müsteşarlığında -bir yemek masası varonları gördüm, kendi arkadaşlarının yanına gelmişler. O zaman HP, Palm diyorlar, avuç içi bilgisayar,
hepsinde onlardan var, sene 2006, 2007 falan. “Bu nedir?” dedim. “Bu, kulak.” dediler. Sonradan,
bunlar işte bu Ergenekon, Balyoz meselesinde delilleri hazırlayan…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Nasıl bir şey o?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu, avuç içi bilgisayar. O zaman çok kimsede yok. HP’nin avuç içi
bilgisayarları, onlardan sürekli mesajlar geliyordu. Sonra bunlar istihbarat şubesine, bilmem neye müdür
oldular, bugün de birçoğu açıkta. Birçoğu açıkta ama bu Amerika’ya gönderilen ekipteki birçoğunun
da bağlantısı olduğunu orada görüyorduk çünkü biz soldan geldiğimiz için bir süre sonra da… Zaten o
Amerika şöyle bir yer: Türklerin ortak piknikleri oluyor, şu oluyor, bu oluyor falan. Biz zaten 2 kişiydik
yani sol görüşlü 2 kişiydik, ben ile Hazineden bir başka çocuk vardı. Ama, şunu söyleyeyim: Mesela,
Hazine Müsteşarlığında gariban Anadolu çocukları vardı. Gerçekten zeki çocuklardı, üniversitede
iyi yerlere girmişlerdi, bunların birçoğu terfi edebilmek amacıyla Fetullah Gülen Cemaati’ne yanaştı
biliyor musunuz? Şimdi hepsi işten atıldı, eşleri de işten atıldı. Bir tanesini duydum, eşi temizliğe
gidiyormuş, temizliğe bile gidemiyor, öğretmen. Yani, ben bir tanesini biliyorum, çocuk böyle
Anadolu’dan, muhafazakârca bir çocuktu ama bunlarla hiç işi yoktu. Daire başkanı olabilmek uğruna
Amerika Birleşik Devletleri’nde bu ekibe yanaştı, geldi, daire başkanı da oldu, bugün işten atılmış, eşi
de işten atılmış. Yani, insan şuna üzülüyor biliyor musunuz: Gözlerimizin önünde oldu bu şey ve buna
müdahale edenlere hep ne dendi? Din düşmanları, başörtüsü düşmanları, şu düşmanları, bu düşmanları.
Ya, ben Erzurumluyum, Karslıyım, geldiğim yeri biliyorum, annemi biliyorum, ben kimseye düşman
değilim ama bunun üzerinden bir din devleti kurulma çabasına, özgürlüklerimize müdahale çabasına…
Şimdi, öyle bir şey oldu ki mesela, cumhuriyetçi, Atatürkçü, Alevi, solcu insanlara benim dönemimde
de vebalı gibi davranılıyordu. Bakın, bizim mesleklerde kıdem çok önemlidir, müfettişlikte askeriye
gibi kıdem çok önemlidir. Beni atlayıp altıma bilgisayar verdiler, bilgisayar alınmış devlete. Bunu şu
anlamda söylüyorum, oraya geleceğim: Ben gittim, devlete kendi cebimden bilgisayar aldım ki o utancı
yaşamayayım diye.
Gelelim bu 17 Aralığa. Ya, bakın, bu Fetullah Gülen Cemaati bu yolsuzlukları açığa çıkardı ama
ne zarar verdiler biliyor musunuz?
BAŞKAN – “Yolsuzlukları açığa çıkardı.” demeyin, yolsuzluklarla ilgili bir iddiada bulundular.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya neyse, tamam, hani şimdi bu tartışmaya girmeyeyim.
BAŞKAN – İddiada bulundular.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, gözümüzün önünde oldu. “Ben tartışmaya girmeyeyim.”
derken zayıflık değil, nezaketimden.
BAŞKAN – Ama, bir yargı kararı yok Aykut Bey.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yargıya gidebilecek yol mu açıldı ki ya?
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Takipsizlik var, takipsizlik.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Neyse ya, buna girmeyelim, burası sizin güçlü olduğunuz bir
alan değil.
Ben şunu anlatmaya çalışıyorum, sonucuna bakıyorum ben, 4 tane bakan nedir, 80 milyonda 4 tane
de adam bulursunuz…
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Geziyorlar elini kolunu sallayarak bakanlar.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya güzel kardeşim, Serkancığım, canım kardeşim; şöyle bir şey:
Milletvekili her zaman ön izne tabidir, vermediğiniz için yargılanmıyor.
BAŞKAN – Aykut Bey, sorunuzu alalım lütfen. Buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben soramıyorum ki ama sürekli bir şey dediğiniz için cevap
vermek zorunda kalıyorum.
BAŞKAN – Yok, hayır, siz yaklaşık on dakikadır konuşuyorsunuz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya ne olur, sen de konuş.
BAŞKAN – Konuşun, eyvallah da yani “Soru sormama müsaade etmiyorlar.” diyorsunuz da ondan
dolayı Aykut Beyciğim. Siz başarılı da bir milletvekilisiniz, siz sadece başarılı bir bürokrat değilsiniz,
siz başarılı da bir milletvekilisiniz, biz onu gözlemliyoruz yani.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Estağfurullah.
BAŞKAN – Görevini yapmaya çalışan bir milletvekiliniz, o nedenle söyledim, sorunuzu alalım
dedim, yoksa konuşmanızdan şikâyetçi değiliz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şunu söylemeye çalışıyorum: Arkadaşlar, bakın, o dönem ben
Hanefi Avcı’yla nerede görüştüm biliyor musunuz? Silivri’de. Silivri’de küçücük bir odadayız Ravza
Hanım, böyle hava girmiyor biliyor musunuz, öyle bir insan haklarına… Küçücük camdan bir yere
koyuyorlar zaten, Hanefi Avcı’yı da getirdiler… Hanefi Avcı o zaman bir operasyon yaptı, Mavi Akım
operasyonu. Bu, çok ünlülerin toplandığı falan, ne iğrenç yolsuzluklar var da anlatmayacağım zorluk
çıkmasın diye. Bunu da konuşmak üzere oraya gittim. Sorun şu: Bakın, bu ülkede ben niye bürokrasiden
atıldım veya pasifize edildim, dışlandım? Bir kömür yolsuzluğu vardı, o zamanın büyüklüğü 1 milyar
dolar ve devlet tecrübemle söylüyorum, böyle bir yolsuzluk görülmemiştir, bu kadar mide bulandırıcı,
bu kadar cesur, küstahça. Bu yolsuzluğu kapatanlar Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ve bunun
savcıları şimdi içerideler. Ben niye samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum? Yolsuzluk var mı? Sapına
kadar var, sizden önce de vardı, sizden sonra çok fazla oldu. Ama, şunu söylüyorum, kötü olan şu: Bu
Fetullahçılar önce orada kendileri kapattılar bu yolsuzlukları ve bu iş adamlarına falan biz kızıyoruz
da “Hepiniz şeye gittiniz.” falan, yargıdan karar çıkarmak için mecbur gidiyorlardı. Bilmem ne
mahkemesine gitmiş, herkes sıraya giriyordu, Fetullah Gülen orada hızlı bir yargılama yapıyordu,
uygun bir himmet karşılığında, tak, tak, tak falan.
BAŞKAN – Bunları demin söyledi Arslan Bey zaten.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani, şimdi, şunu söylemeye çalışıyorum: Devlet gitti, yolsuzluk
kavramı gitti, birbirimizle konuşma biçimimiz gitti ve bu kutuplaşma kime yarıyor biliyor musunuz? Bu
yolsuzluğu yapana, bu hakkı yiyene, bu antidemokratik… Ben onun için diyorum, bunu yapmayalım
bundan sonra diyorum.
Şimdi geliyorum Emin Bey’e. Emin Bey, benim yurt dışında gördüğüm polislerin birçoğu…
Şunda bir parantez açarak söylüyorum yani ben insani yönü hiç şey yapmam. Bu emir subayı vardı ya,
Genelkurmay Başkanının emir subayı Levent Türkkan, ifadesinde önemli bir şey söylüyor. Diyor ki:
“Ben matematikten hep 10 alırdım, hiç 9 almadım. Ben harp okulları sınavını kazanırdım ama getirip
soruları bana verdiler.” Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, şu demek: Türkiye’nin “creme de la creme”,
krema kaymağıdır bu Anadolu çocuklarının en zeki kesimi ve bin çocuktan bir tane çıkıyor, iki tane
çıkıyor, üç tane çıkıyor. En büyük belki kötülük bu oldu, bunların tamamı şimdi içeriye konuldu. Belki
bunlar halkına, devletine, milletine çok faydalı; belki özgür yetiştirilenlerin bir kısmı sosyal demokrat,
bir kısmı milliyetçi olacaktı ama şimdi o “creme de la creme”, krema kaymağı… Mesela, Seydişehir’de
üniversitede gerçekten 1’inci bir çocuğu şimdi işten atmışlar. En büyük zararı oradan verdiler.
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Bu yurt dışına gidişlerde, özellikle yurt dışına gidişlerde bu cemaatin seçimleri konusunda siz
bir şüphe duydunuz mu? Sayın Başkan, kayıtlara girsin, gerçi istediğimiz belgeler gelmiyor ama
Emniyette son on beş yıl boyunca yurt dışına gönderilenler, özellikle Virginia ve Utah’a gönderilen
personelin listesi ve bunu seçen komitenin listesini tespit edebilirsek çünkü orada öğrenilen taktikler
geldi, Ergenekon dosyasına konuldu.
Bir diğer sorum da…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Sırayla şey edelim Sayın
Milletvekilim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kısa soracağım ama kızıyorlar sonra uzun konuştun diye de o
yüzden.
Buyurun efendim, siz konuksunuz, biz kendi aramızda böyle…
BAŞKAN – “Lütfen, sorunuzu sorunuz.” demeyi kızma olarak algılıyor Aykut Bey, hiç de doğru
bir algı değil.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Yok, ben sonra peş peşe, bir
sorudakini öbürüne karıştırmayayım diye Sayın Başkan, tek tek…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Buyurun, haklısınız, biz hallederiz aramızda.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Şimdi, benim verdiğim
notta var ama sayın milletvekilimin bunu dile getirmesi iyi oldu, burada açıklama fırsatı buldum. Bu
2003’teki muhalefet şerhi koymamdan sonra yurt dışı misyon koruma sınavları oldu sayın milletvekilim.
Ben Dış İlişkiler Daire Başkanlığından görevli yani -bir genel müdür muavini 5-6 daire başkanına
bakıyor- yurt dışına gidecek kişilerin imtihanını yapacak Dış İlişkiler Daire Başkanlığından sorumlu
olduğum için Komisyon Başkanı benim. İmtihan başladı, işte imtihanı yapacağız, Türkiye’nin her
yerinden amir, memur, herkes gelmiş. Hemen Dış İlişkiler Daire Başkanı Recep Gültekin… Şu anda
zannedersem tutuklu. Onun için, bazı isimleri, tutukluları vermek istemiyorum, içeride, cevap hakkı
çünkü tutukluluk sürecini ben de yaşadım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Vicdani de bir şey. FETÖ’cü de olsa vicdanlarımızı kanatmayalım.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Aynen, o sıkıntıyı ben de
yaşadım, bir cevap veremiyorum, söylemiyorum ama çok somut bilgiler olduğu için hepsini ismen…
Demin de sayın milletvekilimiz sormuştu 2 kişiyi; Selat Öztürk, Zeki Güven’di onların isimleri, onlar
da tutuklu. Yani, tutuklu oldukları için isim vermek istemedim.
Bu Recep Bey bir liste getirdi aynen böyle -biz herhâlde 6 daire başkanı varız, Dışişlerinden
var- “Müsteşarımız bunların kazanmasını istiyor.” dedi. Müsteşar da Şahabettin Harput, o zaman
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı. Ben de dedim ki: “Recep, sen benim bildiğim beş vakit namazını kılan
bir arkadaşsın.” Benden bir devre sonradır. “Ağabey, ne ilgisi var?” dedi. “Ya arkadaş, sen kul hakkı
yemeyi birinin cebinden para çalmak mı sanıyorsun?” dedim, “Şimdi, bu listedekileri kazandıracağız,
kazananlara kaybettireceğiz. Bu, kul hakkı yemek değil mi?” dedim. İlk sayfayı yırtmaya kalkarken
diğer Komisyon üyeleri Mehmet Terzioğlu, o zaman Yabancılar Daire Başkanıydı, benim elimden
aldılar bunu, “Ben listeye bakmıyorum bile.” dedim. İmtihanı yaptırdık, imtihan bitti ve kurulu
dağıtmadan yani bir baskı olur, şey olur diye kapıya neticeleri astıktan sonra kurul gitti, dağıldı. Zaten
o dediğim yani muhalefet şerhi, arkasından bu benim hakkımdaki artık sayısız ihbarlar… Yani, ben o
zaman Genel Müdür Muaviniydim. Demin sayın milletvekilim dedi ya “Bir bürokrat olarak ne yaptın?”
Elimden geleni yapmaya çalıştım ama görevden alındım.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Niye yapamadığınızı sordum yani.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Evet, sizin sorunuza
geliyorum.
İkincisi: Yurt dışı eğitim sınavına sizin dediğiniz komiserler gönderilecek Amerika’ya ve diğer
yerlere, yurt dışı eğitim için. Komisyon Başkanı, Dış İlişkiler bana bağlı olduğu için gene ben yapacağım.
Zannedersem, ya 2003, 2004, yılı yanlış söylemeyeyim, geçmiş yılar, bir de bu tutukluluk süreci biraz
hafızamızı etkiledi herhâlde. Ya bir yorum farklılığı ya yönetmelikte değişiklik yaptılar. “Efendim,
yurt dışına gidecek olanları Dışişleri Başkanlığının görev sahasına girse de eğitim için gidecekleri için
bunlarla Eğitim Daire Başkanlığı ilgilenir. O nedenle, Dış İlişkiler Daire Başkanının bağlı olduğu Genel
Müdür Yardımcısı değil de Eğitim Daire Başkanının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı baksın,
Komisyon Başkanlığını o yapsın.” diye benden alındı, başka bir genel müdür yardımcımızın başkanlık
yaptığı komisyona verildi.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şu anlamda soruyorum: Bu polisler özellikle Virginia’da FBI
kurslarına, Utah’da da kurslara katıldılar, buradan teknik bilgi aldılar ama aynı zamanda, bu Ergenekon
ve Balyoz operasyonu sırasında özellikle FBI kaynaklı polisler de görev aldı mı? Siz bu konuda bir
bilgi sahibi oldunuz mu?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Şimdi, burada bir konuyu
daha şey edeyim. Yani, her ülkenin kendi içinde kurumlar arası çatışmaları olur, şey olur. Benim
görebildiğim, CIA derseniz bir ölçüde, FBI her fırsatta Fetullah Gülen hakkında delil toplamaya çalıştı,
belki içlerinde onların da güdümlendiği kişiler vardır. Bunu yıllarca Kaçakçılık Daire Başkanlığı
yapmış bir kişi olarak söylüyorum. Bunun daha somut olayları da var, isteyen milletvekillerimize o
bölümleri maille de gönderirim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Emin Arslan.
Şimdi Ravza Kavakcı Hanımefendi bir söz istemişti.
Buyurun Ravza Hanım.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederim.
Benim aslında size sorum olacak ama sonra sıramı bekleyeyim.
Aykut Bey’e teşekkür ediyorum yani aradığınız için çünkü ben kimsenin yanlış yere itham
edilmesine bu şekilde vesile olmak istemem ama o kadar çok yerde geçiyordu ve akademik kaynaklarda
da referans yapıldığını bildiğim için doğruluğundan şüphe etmedim ama etmek lazım. Teşekkür ederim
açıklamanız için. Ama, şu da bir gerçek: Ben şahsi olarak hayatım boyu insanların ırklarıyla, renkleriyle,
dilleriyle, kılık kıyafetleriyle ayrımcılığa uğramasına karşı bir insanım, hepimiz gibi, herkes gibi. Ama,
şunu da yaşamış bir insanım: Ben Ankara’da büyüdüm, 1980’lerde sokakta yürürken başımı örttüğüm
zaman hakarete uğradığım oldu, çokça oldu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben de şunu söyleyeyim: Ben Erzurumluyum. Otobüste başı
açık kadına yer verilmediğini de biliyorum.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Şöyle söyleyeyim: İnanın, arada hiçbir fark da görmüyorum
yani bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani, bu, Erzurum’da değil, ben Erzurum’da yaşadığım için.
Konya, Kayseri, birçok yerde de bu oluyor. Hani, bir de siz duyduğunuzu söylüyorsunuz, şortlu bir
kadına mesela, o da münferit…
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Tabii, tabii.
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Geldiğimiz nokta çok iyi, isteyenin başı açık, isteyenin başı kapalı
Türkiye’de yaşıyor.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Erzurum deyince, 1980 darbesi sonrası benim annem
üniversitede öğretim üyesiydi. Benim yaşlarımdayken, yirmi senelik tecrübesi varken mesleğini bıraktı.
Ablamın mevzusunu biliyorsunuz, “habis ur” dendi yani Fazilet Partisi kapatma davasında.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, mesela şey de söylendi: “Başörtüsüz kadın perdesiz
eve benzer, perdesiz ev de…” Neyse, ben buna devam etmiyorum ama…
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Tabii, bunların hepsini ben çok çirkin, kadın kimliğini
incitici buluyorum, her zaman öyle buldum, hâlâ öyle ama tabii, askeriyeyle alakalı mevzu ayrı bir
şeydi. Başörtülü annelerin alınmadığını... Yani, benim anneannem GATA’da hayatını kaybetti. GATA’da
anneannemi ziyarete gitmek isterken kardeşimden başörtüsünün iğnesini çıkarmasını istediler. Bunlar
tabii yaşandığı için...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Benim eniştem astsubaydı, benim annemin başı örtülüdür.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Peki, ben uzatmak istemiyorum. Bire bir yaşadığım için
söylüyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Size bir şey söyleyeceğim. Bakın, bu cenaze
töreni Taybet’in cenaze töreni, şu da Türkan Hanım için, şu da hocanım için. AK troller bunu nasıl
paylaşıyor biliyor musun? “Sezgin Tanrıkulu PKK’nın cenazesinde.” AK troller paylaşıyor.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bunu ben yanlış buluyorum, tabii.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Biliyoruz kim olduklarını. Benim için de -çok özür dilerimdiyorlar ki: “Aykut Erdoğdu elinde bir balta, ağzından kan akıyor. Biz hendek hendek direneceğiz.”
Hoş değil.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ben bunların hepsini çok çirkin buluyorum. İnanın,
FETÖ’den ve şeyden benimle alakalı yapılanlara hiç girmiyorum yani vaktiyle ablamla alakalı
yapılanlara.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bunu bugün de 10 kere araya sokmuşlardır.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bunu herkes yapıyor.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ama, ben teşekkür ederim araştırdığınız için.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İftira atmak gibi bir şey...
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederim tekrar.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben teşekkür ederim.
(Oturum Başkanlığına Başkan Reşat Petek geçti)
BAŞKAN – Buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Arkadaşlar, Obama Amerika Birleşik Devletleri’ne Başkan seçildikten
sonra bir günden bir güne çıkıp geçmişe dönük siyaset yapmadı. Şimdi, bütün bunlar oldu bitti. Hakikaten
siz de onu yaşadınız, o da onu yaşadı, bu da bunu yaşadı ama bu geriye takıntılarımız daha sonra sizin
gibi medeni, yetişmiş insanlarda olmasa bile, fanatik insanlarda rövanş alma duygusu yaratıyor. Bu iş
bir türlü bitmiyor ve kutuplaşmalar gittikçe artıyor. Biz nasıl bir Türkiye arıyoruz? Demokrat, özgür
insanların yaşadığı, zengin insanların yaşadığı, hiç kimsenin kimsenin inancına karışmadığı laik bir
Türkiye arıyoruz.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ya da inançsızlığına, bu da bir özgürlüktür.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tabii ki, işte “laik” derken...
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ben, burada herkesin dindar olduğunu ifade etme ihtiyacına
da şey yapıyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tabii, tabii.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Biliyoruz hepimiz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Onun için buradan bir şey çıkaralım. Madem böyle oldu, gelin, artık
hep birlikte, ne siz ne biz bu değerler üzerinden siyaset yapmayalım; Türkiye’nin hakiki meselelerini
konuşalım çünkü artık burada mutabıkız. Ben zaten mutabıktım, gelin, tamamen mutabık olalım.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Birlikte kaldırdık başörtüsü düzenini işte.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tamam, geçmişte bu olmuş. Geçmişe takıldık mı hesaplaşma bitmiyor:
“Sen onu bana yaptın, ben onu sana yaptım. Sen cami kapattın, sen gittin arsasını sattın.” Bu tartışmaların
Türkiye’ye hiç faydası olmuyor.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Evet.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu vesileyle inşallah bu tür değerler üzerinde siyaseti bırakarak gerçek
siyaset yapalım.
Teşekkür ederim.
Sizin de medeni tutumunuza ayrıca tekrar teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Serkan Bey, buyurun.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Emin Bey, hoş geldiniz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Hoş bulduk.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Zannedersem yedi sekiz yıl olmuştur, sizin oğlunuzun
Ataşehir’de bir kafe açılışına o dönem İstanbul’da bir emniyet...
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Evet, Baron’la... İşte,
adamcağız iflas ettirildi. Beraat etti ama iflas etti.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Evet, işte o konuya geleceğim. O dönem ilçe emniyet müdürlüğü
yapan Veysel Tipioğlu, şu anda o da bugün Urfa İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Hayırlı uğurlu olsun,
siz de tanırsınız.
Tabii, sizin açılışa katıldığı o olaydan sonra sizin adınız da geçerek tenzili rütbe yapıldı ve akabinde
ben avukatlığını yaptım. İdare mahkemesinde dava falan, neticesinde kazandık ama onun ciddi bir
sıkıntılı süreci yaşandı. Buradaki tenzilirütbenin bu FETÖ’yle ilişkisi nedir yani o ekip tarafından mı
yapıldı?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Kesinlikle. Şimdi, benim
oğlum ile “Baron” diye yargılanan kişinin, aslında iş adamının hiçbir ilgisi yok. Kafesinde açılışa
gidiyor. Sırf “Ben Emin Arslan’a kefilim, ben yaparım, o yapmaz.” dediği için Hanefi Avcı’nın neler
yaşadığını hepimiz biliyoruz. Veysel’in başına gelenler kesinlikle...
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Evet, o mücadeleyi beraber yapmıştık.
İkincisi de: Sayın Mehmet Ağar geçen hafta katıldığında “Benim dönemimde FETÖ’cüler
filizlenemedi, ben engel oldum, herhangi bir yerlere gelemedi.” gibi beyanatta bulundu. Siz de bu
camianın içindesiniz yıllardır. Onu soracaktım, var mıydı? Çünkü, durduk yere bugünlere gelinmedi.
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Teşekkür ederim.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Doğrudur. Şimdi, Mehmet
Bey’in görev yaptığı yıllarda, demin söylediğim -tabii yeri geçmediği için isim zikretmek yanlış olurdu“Şunu alın, böyle bir kişiyi alın.” diye en ufak bir etkisi olmadığı gibi, bu 1991 yılı listesindekilerin
değişik bahanelerle kilit birimlerden uzaklaştırılması talimatını da o yıllarda ilgili daire başkanlıklarına
veren kendisidir. Ve yine bu FETÖ’cülerin yaptığı tahkikatta çok büyük sıkıntılar yaşayan -demin
dediğim- rahmetli İzzet Sezgin Şener’i o hâlde onore edip koruma daire başkanlığı yapıp bir daire
başkanlığı veren de Mehmet Ağar’dır. Onun için konuları illa ak veya kara diye değerlendirmemek,
grileri de görmek lazım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Arkadaşlar, herkes illaki soru sormak mecburiyetinde değil tabii. Yazılı olarak da Sayın Arslan
bize...
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Kesinlikle, bürom sadece
bu iş için çalışıyor.
BAŞKAN – Evet, onu açıkladı, ben de şey yapayım.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – İstanbul’da mısınız, Ankara’da mısınız?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Ankara’da.
BAŞKAN – Sayın Birkan, buyurun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Öncelikle Komisyonumuza hoş geldiniz. Ben verdiğiniz bilgiler
için teşekkür ediyorum. Bir de aynı zamanda sizi tebrik ediyorum çünkü pes etmediniz, mücadele
ettiniz ve sizin bu mücadeleniz de bu FETÖ örgütünün ortaya çıkmasında, insanların kafasında soru
işaretleri oluşmasında çok önem arz ediyor. Kilometre taşlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
Tabii, az önce soruldu, bu polis kolejleri ve askerî okulların kapatılmasıyla ilgili bir konu vardı ve
siz de polis kolejlerinin devam etmesi gerektiği yönünde, Işık Koşaner de askerî liselerin devam etmesi
gerektiği yönünde bir beyanda bulundu.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Ama, bu kadrolar
temizlendikten sonra Sayın Vekilim.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Şimdi, şöyle bir şey var; burada askerî yetkililer şöyle bir şey
söylediler: “Biz bilmiyorduk, göremedik, istihbarat elde edemedik, askerî liselerden ne yetiştiğini
bilemedik.” gibi buna benzer mahiyette cümleler var. Oysa aynı askerî kadro yani bizim generallerimiz
28 Şubat sürecinde o dönemin siyasi iktidarıyla iş birliği yaparak bir manifesto yayınladılar, ne dediler?
Dediler ki: “Bak, biz bu dindarların önünü nasıl keseriz ya da kendilerince üretmiş oldukları öcüye
nasıl çözüm buluruz?” diye en önemli argümanlarından bir tanesi imam-hatiplerin kapatılması, Kur’an
kurslarının kapatılması yönündeydi. Bunun sonunda da, buraya gelen uzmanlar hep şunu söylediler:
“28 Şubat süreci bu örgüt için bir dönüm noktası.” Ve örgüt ondan sonra daha hızlı şekilde büyüyor, 28
Şubat sürecinden sonra.
Şimdi, bu imam-hatipleri kapatan zihniyet yani bir nevi kendince önlem alan bir zihniyet polis
kolejlerine ve askerî liselere hiç öyle bir şey düşünmemiş. Oysaki bugün Hükûmetin yapmış olduğu şey
bir nevi kaynağı çeşitlendirmiş oldu yani sadece polis kolejinden gelene, sadece askerî liseden gelene
orduyu mahkûm etmemek oldu.
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Şimdi, bir şeyi gördük ki bir sorun var. Dün burada konuşan Nedim Şener şunu söyledi: “Bu askerî
liseden mezun olanlar yani bugün sadece FETÖ’cü generaller yok; ‘darbe oluyor’ deyip hemen silah
alıp yola çıkan generallerimiz de var, askerlerimiz de var.” Yani sistemde bir sorun yok mu sizce hem
polis kolejinde hem askerî liselerde? Yani, kaynağı çeşitlendirmekle doğru yapmadık mı? Bir tanesi bu
sorumun. Ben hızlı sorayım.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Demin sayın milletvekilime
de dedim. Sonra konuları karıştırmayayım. Tek tek şey ederseniz.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Bir diğer konu da şu: Şimdi, bu örgütü burada sekiz oturumdur
inceliyoruz. Bu, işte bir aylık ya da beş senelik, on senelik bir örgüt değil yani kırk yıllık bir yapılanma.
Tabii, siz çok tecrübeli bir polissiniz. Emniyette, askeriyede, bürokraside bir kamu görevlisinin
operasyonel hâle gelebilmesi için kaç yıl geçmesi gerekiyor? Yani, sormak istediğimi anladınız mı?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Anladım. Yani, operasyon
yapacak bir durum...
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Öyle bir yere geliyoruz ki “Artık, evet, buranın patronu biziz
kardeşim...” Yani, bunun için, mesela bu şeye baktığınız zaman kaç yıl geçmesi gerekiyor?
Bir de şeyi belirtmem lazım: Bu imam-hatiplerin kapatılması da çok önemli bir olaydır çünkü
imam-hatiplerin kapatılması oranında cemaatin okullarının büyümesini görürsünüz. Bende bir araştırma
yok ama benim kendimce yaptığım bir araştırmadır. Yine burada Din İşleri Yüksek Kurulundan gelen
arkadaş söylemişti, imam-hatipten mezun olanların bu örgütle bağlantısı noktasının çok düşük olduğunu
da söyledi.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Yok.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Çünkü niye? Dinî anlamda kaynağından öğrendikleri için, en
azından o anlamda.
Ben teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Birkan.
Buyurun Sayın Arslan.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Şimdi “kaynağı
çeşitlendirmek” derken, tabii, dediğim gibi ben yıllarca istihbarat ve organize suçlara baktım. Yurt dışı
temaslarım çok fazla oldu, oradaki yapılanmaları da görme imkânım oldu. Çoğu yerde, çoğu ülkede
bu kaynağı çeşitlendirmek var ama bir lokomotif görevi yürüten çekirdek okullar da var. Şimdi, hele
polislik, askerlik gibi belirli nosyonun -rahmetli Sulhi Dönmezer Hocamın deyimiyle- kazanılması
gereken birimlerde hakikaten küçükten itibaren bazı kazanılacak özellikler var. Şimdi, Sulhi Dönmezer
Hoca bize şöyle diyordu: “Koleji bitirmiş, şu kadar yıl görev yapmış bir kişiye davasını alacağım
kişiyi bile bazen sorardım: ‘Bu adamı nasıl görüyorsun?’ ‘Suçu işlemiştir Hocam.’ derdi.” diyor. Şimdi,
bu özellikler dışarıdan kitapla şeyle kazandırılmaz yani mesleki dayanışma, mesleki bağlılık için bu
lazım ama “dışarıdan çeşitlendirme” derken ona da katılıyorum. Fakat, Sayın Milletvekilim, demin
bir milletvekilimiz sormuştu, bunların seçiminde, dışarıdakilerin seçiminde... Öbürleri artık belirli
bir kadrodan ama polis kolejinin şu anda kapatılan yapısını savunuyor değilim; onlar odacısından
müdürüne kadar tamamı onların elindeydi, polis akademisi de polis koleji de. Şimdiki yeni seçimlerde bu
objektifliğe dikkat edilmezse, objektif kriterlere dikkat edilmezse bir şucu bucu gider, yerine öbür şucu
bucu gelir. Onlar güçlendikten sonra yıllarca bunların bu tehlikesini hissedebildik mi? Güçlendikten
sonra aynı problemleri yaşarız. Objektif kriterlere bağlı kalmak şartıyla elbet çeşitlendirilebilir ama ana
kaynaktan lokomotif görevi yapacak bir iletişim de yapacak.
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BAŞKAN – Sayın Arslan, teşekkür ediyoruz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – İkinci bir soru: Operasyon
yapacak birime gelmek için asgari on beş yıla ihtiyaç var, bazı birimlerde yirmi yıla. Çünkü, şunun için:
Siz bana komiser muavini olarak bir dosya getirdiniz. Ben onun şube müdürüysem, daire başkanıysam
“Yok kardeşim, şimdilik bu operasyona gerek yok, sonra yapalım.” diyebilirim. Mesela, nasıl
Hanefi Avcı Kaçakçılık Daire Başkanıyken FETÖ’cüler “Aziz Yıldırım’a operasyon yapalım.” diye
getiriyorlar. “Deliliniz varsa getirin. Nerede?” diyor. “Yok ama bütün NATO ihalelerini bu kazanıyor.”
diye yani orada bir inisiyatif yetkisi sorumluluğunda oluyor. Daire başkanıysa yirmi sene falan lazım
ama şube müdürüyse daha aşağı yıllar lazım. Kesin bir kriter verilemez.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederiz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Üçüncü sorusu daha vardı,
onu not almıştım Sayın Başkanım.
Özel sınıf, bakın, bu konuda yazılmış Latif Bey’in, diğerlerinin gerçekten tüm kitaplarına bakın.
BAŞKAN – Özel sınıf oluşturulması, evet.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – FETÖ’nün ilk örgütlendiği
yer ilahiyat, Diyanet İşleri ve imam-hatipler şeyiydi.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Ben özel sınıf diye bir sınıf sormadım.
BAŞKAN – Önceden not almış herhâlde.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Yok, yok. Özel sınıfa
alınanlar ve FETÖ adına girenler Emniyete, hepsi, çoğunluğu imam-hatip lisesi kökenlidir. Yani, böyle
bir kritere bağlı kalmak bizi yanıltır.
BAŞKAN – Sayın Selçuk Özdağ, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Arslan, biraz önce dediniz ki: “Burada kaydedilen bütün
kayıtların yurt dışında olduğunu tahmin ediyorum.” Ve yine aynı şekilde siyasi partilere veyahut da
bürokratlara zaman zaman bu dinlemeler vasıtasıyla veya başka şeyler vasıtasıyla şantajlar yapabilirler,
korkutabilirler, kendi kirli emelleri noktasında kullanabilirler. Sadece bu cemaat tek başına bir cemaat
değil, başka ülkeler adına da çalışan bir yapı olduğunu iyice biliyoruz, artık emin olduk. Bununla ilgili
de 2011 yılında milletvekili olduğum zaman endişelerim vardı ama bunların alkışladığım yönleri de
vardı okullarına bakarak, işte Türkçe dışarıdaki okullar diyerek ama endişelerimi de dile getiriyordum.
Yeni milletvekili olduğumda -ben ülkücü kökenli bir milletvekiliyim- ülkücü kökenli emniyet mensubu
arkadaşlarım benim yanıma geldiler, hayırlı olsuna geldi 11 emniyet yetkilisi. Üst kademede bunlar.
Dediler ki: “Selçuk Ağabey, bunlara dikkat et.” Dedim ki yapmayın, işte bu Emniyet teşkilatında
solcular var, ülkücüler vardı, şimdi bunlar olmaya başladı. “Yok.” dediler. “28 Şubatta biz dik durduk
ama bunlar takiye yaptılar, hanımlarının başını açtılar, mini etek giydiler, içki içtiler…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Doğru.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - …ve bizim sadece meslek nosyonumuzu değil imanımızı
sorguladılar. Seni dinlerler, dikkatli konuş, dikkatli ol. Bu noktalarda şunlara, şunlara dikkat et ve daha
sonra şantaj yapmak isterler.” Bazı konularda beni uyardılar. Şimdi geldiğimiz noktada “Bunları da
yapabilirler.” diyorsunuz. Çoğu insanların dinlemeleri de var.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Kesinlikle ve önleme
dinlemeleri arşivi ellerinde.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Evet.
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Bununla ilgili de geçmişte DSP’li bir Bakan Şükrü Sina Gürel çok onurlu bir davranış sergilemişti.
Etibankın özelleştirmesi Türkiye’de gündemdeydi, imzalamıyordu bir türlü kendisi. Ardından bir
gazete manşet atmıştı, bir bayan resmi. “Bu bayanla beraber olan bakan kimdir?” demişti. Daha
sonra adam yine imzalamadı, bu şahıs yine imzalamadı. Ardından bir haber daha yaptılar. “Varan
2: Açıklıyoruz.” diyerek. O şahıs burada geldi bir basın toplantısı yaptı. “Eşimden ayrılıyorum, o
hanımefendiyle evleniyorum ama Türkiye’nin Etibankını da birilerine peşkeş çekmeyeceğim.” demişti.
O zamanlar böyle bir direniş sergilemişti. “Bunlar ya korkutacaklar insanları veyahut da zaaflarından
istifade ederek yine o zaafları kirli emelleri için kullanmak istiyorlar.” dediniz. Öyle biliyorum. Bu
Deniz Baykal operasyonunda da böyle…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – MHP katı belli.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – MHP milletvekili o arkadaşlarımız üzerinde yapılan operasyonlar da
böyleydi. Benim soruma gelince, sorum şu: Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığınız
dönemde kumpas kurularak Ergenekon soruşturmasına dâhil edilmeye çalışıldınız.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Önce uyuşturucu.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Önce uyuşturucuydu. Ancak üzerinize atılı suçlardan beraat ederek
aklandınız.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Evet.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bu kumpasın bugün FETÖ olarak terör örgütü kimliğiyle tanımlanan
gruba hizmet eden kamu görevlileri hakkında şikâyetçi de oldunuz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Oldum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Oldunuz. Komisyonumuzda görüşlerine başvurulan üst düzey askerî
yetkililerin sıkça vurguladıkları dış alanlarda istihbaratı Emniyet ve MİT’ten alıyorduk görüşünün
işaret ettiği ana kurumlardan birinin tepesinde görev yapmış biri olarak bu yapının faaliyetlerine izin
vermediğiniz ve hem Emniyet içinde hem de genel anlamda önleyici çalışmalar yaptığınız için mi böyle
bir kumpasa maruz kaldınız? Bu çerçevede Eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral, o yapıyı araştırmak
istemesi üzerine Mesut Yılmaz’la görüştüğünü, Mesut Yılmaz’ın devreye girerek “Sakın ha, Ecevit bu
adamı çok seviyor, böyle bir şey yaparsan hükûmet bozulur, vazgeç.” dediğini mutlaka biliyorsunuzdur.
Siz de böyle bir uyarı…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Yok, onu gazetelerden
duydum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Her seferinde bunu soruyorsunuz. Cevdet Saral’ı çağıralım,
soralım.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Çağıracağız tabii, söyleyeceğiz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Yani ben şimdi…
BAŞKAN – Bir saniye sözü tamamlasın efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Zaten Cevdet Saral’ın açıklamalarından biliyoruz bunu. Sayın
Cevdet Saral böyle söyledi.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Ama 15 Temmuzdan sonra.
15 Temmuza kadar hiç böyle bir şey açıklamamıştı.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ama söyledi. Bunu söyledi.
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EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – İşte ben demin size bir
konu demiştim Sayın Başkanım. Yani bu dönemdeki her açıklamanın kaynaklarını, nedenlerini çok iyi
irdelemek lazım.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Söz böyle bir uyarı aldınız mı?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Hayır.
BAŞKAN – Soruyu tamamlasın da birlikte rica edelim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Almadığınız veya dikkate almadığınız için mi bu kumpasa maruz
kaldınız?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Şöyle: Beni teşkilatta
kime sorarsanız -demin de dedim- “Gerçekten doğrucu Davut.” derler. Terfi şûrasında bile “İşte
böyle muhalefet şerhi koyarsan bakan görevden alacak.” dediler. Öğlen yemeğe bile katılmadım,
gittim eşyalarımı topladım. Yani gerçekten görevden alınmaktan hiçbir zaman da çekince duymadım.
Ama dediğim gibi, anlatmıştım. Ha bizim içimizdeki 2 kişiyi nereden biliyor? Hâlbuki rahmetli İzzet
Sezgin Şener. Akabinde muhalefet şerhi, akabindeki bu yurt dışı misyon koruma sınavında Şahabettin
Harput’un gönderdiği listeyi kale aldırmamam, zaten görevden alınmamın ve benim hakkımda gelen
ihbarların temel taşlarını döşedi. Mahkeme kararıyla göreve döndüm. İdare benim aleyhime itiraz
etti Danıştaya. Şimdi, herhangi bir suçum yok, kusurum yok, Danıştaydan benim döneceğim mutlak
gibiydi. O yıllarda işte hemen ben, İBDA-C örgütü diye, acaba bir eksik var mı, şantaj yapılacak bir
yönü var mı diye dinlenmeye başlıyorum, sonra Hizbullah oluyorum, anlattığım gibi. Yani bütün temeli
Fetullahçıların kendilerine engel gördükleri, yıllık terfi komisyonlarında da mesela yeri değil ama ben
27 Şubat sürecinde de -bazı kişilerin mahkeme dosyalarında var- sırf başörtüsünden dolayı izlenmesine
karşı çıkmıştım. Bu defa da 2003’te hükûmet değişti, sırf başörtüsünden dolayı bazı kişilerin emniyet
müdürü olması anlamında konuşmalar oluyordu. Ya ben bu başörtüsünden ne çektim dedim. Öbüründe
de başörtüsü, burada da başörtüsü. Yani benim anam, bacım herkes başörtülü; izlemek gerekirse
hepsini mi izleyeceğiz? Burada, ya devir değişti, biz hanımını mı müdür yapıyoruz, kocasını mı müdür
yapıyoruz, eşinin başörtülü, hanım hanımcık olması neyi ifade eder diye görüşlerimi her ortamda
çekinmeden söylediğim için bunlar beni engelliyordu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani başörtüsüz hanım hanımcık olmuyor mu bu durumda?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Ne?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Başörtülü hanım hanımcık olunca…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Yok, şimdi illa kelimelere
takılmayın. Yani bana söyleyenler bunu böyle diyor Sayın Milletvekilim. Ben de diyorum ki; ya ne
çekiyorum bu başörtüsünden. Her iki durumda da karşıyım.
BAŞKAN – Teşekkürler.
Karabük Milletvekilimiz Burhanettin Bey’e söz verdik.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Bir şey söyleyeceğim
Sayın Bursa Milletvekilimize.
Şeytanın Gülen Yüzü, Latif Erdoğan’ın kitabının 99’uncu sahifesinde, 99, 100. Bu konular çok
ayrıntılı, imam hatiple ilgili bağlantılar yazılmış Sayın Milletvekilim.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Teşekkür ederim.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Yani bu hiçbir kurumu,
okulu şey etme anlamında değil. Yanlış insan her yerden çıkar.
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BAŞKAN – Buyurun Burhanettin Bey.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Müdürüm, hoş geldiniz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Hoş bulduk.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz.
Bu 8’inci toplantımız. Aşağı yukarı 20 değerli konuşmacıyı dinleme fırsatını bulduk. Tabii
Komisyonumuzun adı Fetullahçı Terör Örgütünün Her Yönüyle Araştırılması. Tabii bu ülkede yaşıyoruz,
yaşımız belirli bir yaşa geldi. Açık kaynaklardan öğrendiklerimiz var. Fetullahçı terör örgütünün nasıl
yapılandığı konusunda aşağı yukarı bir bilgi sahibiyiz. Tabii bu araştırma komisyonunun ulaşmak
istediği yer, eğer 15 Temmuz akşamı eylem başarıya ulaşmış olsaydı bu ülkeyi kimler yönetecekti?
En yakın siz bize bu konuda bilgi verdiniz, orada kaldınız yani daha fazla ileri gitmek istemediniz.
Tabii burada çok serbestsiniz verip vermemekte ama benim inancıma göre, bu Komisyona gerçek
anlamda bir katkı sağlamak istiyorsanız burada bize bir yol açacak olursanız hem Komisyon görevini
tam manasıyla yerine getirmiş olur hem de bu Komisyonun yazmış olduğu, sizin söyledikleriniz toplum
nezdinde de bir karşılık bulur. Birinci sorum bu.
İkinci sorum da “15 Temmuz darbe girişimini Fetullah Gülen’in yaptığından hiç şüphem yok.” Bu
cümleyi siz söylediniz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Evet.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Şimdi, tabii bunu bize anlatmanız çok kolay. Hukukçu
yönünüz de var. Şimdi ben bunu bir yabancıya anlatacak olursam… Aynı zamanda da şunu söylediniz.
“15 Temmuz darbe girişimi uluslararası istihbarat örgütlerinin bir konsorsiyumu.” dediniz. Bu cümleyi
de…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Konsorsiyumun kullandığı
Fetullah Gülen.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Evet, o anlamda söylediniz.
Tabii karşımızda bizim söylediklerimize, yani “15 Temmuz darbe girişimini Fetullah Gülen yaptı.”
dediğimiz zaman inanmak istemeyen bir grup var. Bunu delillerle anlatmamız lazım. Bunu yabancıya
anlatırken, hem hukukçu yönünüzle hem de bu Fetullahçı terör örgütünün yapılanmasını en iyi bilen,
mücadele eden biri olarak bize nasıl bir somut örnek verebilirsiniz?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Buyurun.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Ben teşekkür ederim Sayın
Milletvekilim.
Bu konuda arzu ederseniz hem diğer derleyeceğim bilgileri de yazılı olarak Komisyonunuza
iletirim…
BAŞKAN – Lütfen.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – …hem de ilk etapta şey
edeyim.
Şimdi, bir kısmı bire bir gördüğüm ifadeler, bir kısmı da medyadan izlediğimiz ifadeler var. Şimdi
darbeyi yapacak kişi diyor ki: “Seni kanaat önderimiz Fetullah Gülen’le görüştürelim.” Şimdi, bunun
gibi mahkemelerin delil kabul edeceği, bir de aralarında telefon irtibatları var, şimdi çözülen Bylock
şeyleri var. Bunlar o kadar güzel derli toplu toplandığı zaman, iddianamelere de bir göz atarsanız,
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yani bunda, ben bunları okuyup araştırdığım için, ofisimde bütün gün bunlarla kafa yorduğum için
hiç tereddüdüm yok, ondan diyorum. Ama bunları dosya bazında isterseniz bütün mahkemelerdeki
iddianamenin delillerini benim toplamam lazım gelir ki siz o iddianameleri isteyince somut delilleri
zaten göreceksiniz.
BAŞKAN – İstedik zaten, evet.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Yalnız burada en önemli
konu şu: Bu adam gerçekten Azerbaycanlı bir şey de Terörün Gülen Yüzü diye yazdı, Latif Bey de
Şeytanın Gülen Yüzü diye. İki maskeli olarak düşünün. Bir yüzü hayırsever, sosyal, her türlü şeye açık
bir insan, uluslararası barışa açık bir insan. Böyle niyetli insanları çok kolay manipüle edebilecek bir
kişi. Diğeri de -İnternet’e düşen ses kayıtlarını görün- bir mafya babasının talimatı “kesin yapın.” Kesin
ifadeler. Yani bir “Sıkın kafasına kurşun veya dizine” demediği kalan bir yapı.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Beddua seansı yetiyor zaten.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Hah.
Bu adamın şimdi gülen yüzü imajı var. Çoğu arkadaşlarımız bilir, Amerika’ya gidenler de
görmüştür. Yollarda panolarda var İngilizce. “Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’deki teröre
karışmadı mı? Tabii ki hayır. Peki, Fetullah Gülen’in karıştığının delili nerede?” İşte bunun gibi şeyler.
Bunu neyle yürütüyor? Şu anda Amerika’da yasalara göre serbest. Fetullah Gülen’in Amerika’daki
bir vakfı, İnternette de bulursunuz, 10 milyon dolar karşılığında bir tanıtım şirketiyle anlaşıyor, bu
tanıtım şirketi de bana gelen bilgide -sizler araştırın, yanlış olabilir- şu anda Hillary Clinton’ın tanıtım
organizasyonunu yürüten şirketin ağabeyinin şirketiyle çalışıyor ki sadece imaj yenileme. Yani gülen
yüzünü gösterme, barışçıl yüzünü gösterme, bu darbeyle ilişkisi olmadığını göstermeye yönelik bir
imaj çalışması yapıyor. Gerçekten bizim de bildiğimiz kadar bazı hukuk firmaları var ama hakikaten
bunun gerçek yüzünü, bu delilleri toplayarak bütün hepimiz, sadece şey olarak değil -demin sayın
milletvekilim dedi- siyasi parti farkı göstermeksizin bunun bu yüzünü bizim de dünyaya bütün
gücümüzle tanıtmamız lazım. Ha mücadelede derseniz benim bundan sonraki mücadele safhasında
tek söylemediğim isimler. İsimler şu anda spekülasyon olur. Ha, zamanında daha çok delillendirme
imkânım olursa seve seve yetkililerle paylaşırım.
Bir de Fetullah’ın kullanacağı -onu da cümle içinde konuşmamda söylemiştim- işin sulandırılması.
Kadroları temizlerken, sorumluları temizlerken, örgüt liderlerini yakalarken lüzumsuz, herkesi rahatsız
edecek kadrolara trol metoduyla inmememiz lazım. Ne kadar kalabalıklaşırsa, uzak-yakın bunların
ne kadar gayrimemnun bir kitle oluşursa işte FETÖ’nün yaratacağı, kaos doğuracağı kitle de o zaman
doğar. Yani bundan sonraki operasyonlarda buna dikkat etmemiz lazım.
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Arslan.
Sıra Belma Hanım, sizde, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teşekkür ediyorum açıklamalarınız için.
Bir röportajınızda diyorsunuz ki: “Himmet paraları FETÖ’ye yetmez. FETÖ, PKK’yla birlikte
uyuşturucu ticareti yaptı ve kara para akladı.” Bunu biraz açar mısınız? Birinci sorum bu.
İkincisi, iç güvenlik kanunu çıkardık biz 24’üncü Dönemde ve biz 15 Temmuzda bunun faydasını
gördüğümüzü düşünüyoruz. Bu konuda siz ne düşünürsünüz?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Anlamadım iç güvenlik ne?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – İç güvenlik kanunu, 24’üncü Dönemde çıktı.
BAŞKAN – Polisin yetkilerini artıran.
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MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Siz emekli olduğunuz için belki takip etmediniz ama biz
çok zor şartlarda o kanunu burada çıkardık.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Kaç yılında çıktı Sayın
Milletvekilim?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – 2014’te.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – 2014’te çıktı. Polis kolejlerini, polis akademisini kapatan kanun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hayır, polise yetki veren de kanun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Aynı.
BAŞKAN – Aynı zamanda evet.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Peki, demek ki fazla bir bilginiz yok onunla.
Bir de biraz evvel Sayın Vekilim sordu ama ben tekrardan soracağım. “Siyasi ayak var.” dediniz.
Bu bir duyum mu, yorum mu, bilgiye mi dayanıyor? Bu çok havada bırakılacak bir şey değil. Eğer bu
konuda makul bilgileriniz varsa paylaşırsanız da seviniriz.
Çok teşekkür ediyorum. Çok faydalandım konuşmalarınızdan.
BAŞKAN – Buyurun.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Çok teşekkür ederim.
Şimdi son şeyinizden başlayayım. Bu, hem duyum hem yorum hem de FETÖ örgütünü çok iyi
bilen uzmanlarla -dedim ya ofisimi sırf bu amaçla şey ediyorum- bire bir değerlendirme.
Şimdi, hepimiz düşünüyoruz, hepimiz. Böyle bir örgüt 17-25 Aralıkta başarılı oldu. “Hükûmet
gitti canım. Kim giderse gitsin. Nasıl olsa ben Hükûmetten intikamımı aldım.” diyecek bir yapı mı bu
organizasyon? Asla. Onun yerine gelecek yapının ayakları bellidir.
Darbeden sonra… Hatta ben şu kadar söyleyeyim: 12 Eylül darbesi bile bir yönde sonunda
Türkiye’nin yapısına uygun olarak sağ kesime dayandı. Bunu net şey edeyim.
Şimdi, FETÖ bu darbeyi yapacaktı. Sol görüşlü birini başbakan yapabilir miydi?
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – 12 Eylül, askerî bir başbakan yaptı ama.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Bakın, şimdi, sonraki
tabanın dayandığı Sayın Milletvekilim. Yani tabanın, yasaların, şeylerin…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Sonra da seçimler oldu.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN - Cemaatin o dönemdeki
tavrını da biliyorsunuz, izliyorsunuz.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Ben sizin şeyiniz anlamında söylemiyorum. Ama 12 Eylül 80
ihtilali darbeyi yaptığı zaman Meclis olarak 5 tane generalin oluşturduğu Güvenlik Konseyini kullandı.
Başbakan olarak da Bülent Ulusu’yu atadı. O da aynı zamanda bir askerdi.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Sayın Milletvekilim,
haklısınız. Bakın, dayandığı sonraki tabanı diyorum. Hem de bu bir hiyerarşi içinde yapılmış darbeydi.
O bile askerî bir başbakan şey ettikten sonra, ondan sonra toplumun kabul edebileceği danışma
meclisleriydi şunlardı diye genelde illerde seçilenlere bakın, genelde sağ tandanslı. Yani topluma
kendini kabul ettirebilmek için.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bir şey söylemek istiyorum.
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EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Hayır, sözümü bitireyim
Sayın Milletvekilim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – “Sağ görüşlüyü seçerdi.” dediniz de ben bir şey
söylemek istiyorum.
Biliyorsunuz son seçimlerde CHP’yi de desteklediği bölgeler oldu, HDP’yi desteklediği,
“Kim kuvvetliyse ona destek verin.” dedi. Yani AK PARTİ’yi destekledi diye bir şey söyleyemeyiz.
Dolayısıyla, onlardan birisini de pekâlâ bu proje başarılı olsaydı başına getirebilirdi.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Ben AK PARTİ’li demedim
bakın, dikkat ederseniz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – “Sağ” dediniz de onun için söylüyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Mezardan bile çıkıp oy kullandılar. Referandum seçimlerinde…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yani FETÖ ve ekibi, cemaat, ablalar, ağabeyler sandık
kurullarında görev yaptılar ve onların farklı partiye…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Sayın Milletvekilim, siz
benim yorumumu ve değerlendirmemi sordunuz, siz değerlendiriyorsunuz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sizin sözünüz üzerine ben şunu söylemek istiyorum…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Siz alışkın değilsiniz. Aleyhlerinde söyleyemezsiniz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Arkadaşlar, müsaade ederseniz bir şey söylemek
istiyorum.
Şimdi, “Sağdan birisini getirirdi, hep sağı destekledi.” gibi bir şey söylediniz, onun üzerine
söylüyorum, diyorum ki: Son zamanlarda…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Duyum ve değerlendirmeleri
size anlatıyorum. Siz istediniz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ben de duyum ve değerlendirmelerinize şunu eklemek
istiyorum: Son dönemlerde bunlar HDP’ye de oy verdi, CHP’ye de oy verdi ve bunlar için de ciddi
çalıştılar, sandık kurullarında görev yaptılar. Bunları biliyoruz.
ALİ ŞEKER (İstanbul) – Biz tanımıyoruz, siz tanıyorsunuz onları.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Dolayısıyla, bir CHP’liyi veya bir sol görüşlüyü veya
başka birisini, HDP’liyi de bu projede başarılı olsalardı, 15 Temmuzda başa getirebilirlerdi, onu
düşünmüş olabilirlerdi.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – İnanıyor musunuz
gerçekten buna?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Evet.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN - Bir HDP’liyi getirse
hiyerarşik olmayan bir darbe ne ölçüde ayakta kalırdı?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Şimdi HDP’yle pazarlık yaptılar, toplantılar yaptılar,
bunları dün konuştuk.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – O yapılır, o ayrı.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Her şey olabilirdi.
Teşekkür ediyorum.
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EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Ben mi soruyu anlayamadım
veya derdimi mi anlatamadım? Ben kimseyi itham etmedim. Gelen durum veya değerlendirmeleri
aktarmak istedim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu Komisyonda ispat edilmeye çalışılan tez, HDP ile CHP, bir
de yanına MHP darbeyi yapmışlardır. Burada özetle anlatılmak istenen tez bu.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Toplumun kabulüyle olabilir diyorsunuz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Tabii, aynen onu demek
istiyorum. Türkiye, toplumun yapısına uygun dedim zaten.
BAŞKAN – Sözünüz bitti mi?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sevgili stenograflar, bu tutanakları okurken belki anlamazlar.
Bunları şaka olarak söyledim.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Sayın Milletvekilim, yoksa
CHP’yle şeyin çıkardığı cumhurbaşkanı adayı da sağ tandanslıydı.
Sayın Başkanım, özellikle söylüyorum: Ben hiçbir partiyi, hiçbir kişiyi hedef alarak konuşmuyorum.
Bakın, her görevi de kabul etmedim yeter ki söylediklerimin ağırlığı olsun diye.
BAŞKAN – Sayın Arslan, teşekkür ediyoruz. Burada farklı siyasi partiler olduğu için zaman zaman
atışmalar oluyor ama. Ben başlangıçta da ifade ediyorum, şimdi yine tekrar edeyim. Biz burada şunda
hemfikiriz bu atışmalar olsa da: Fetullahçı terör örgütü bu çatıyı bombaladığına göre, Türkiye Büyük
Millet Meclisini, biz de burada bu görevi yaptığımıza göre, bu örgütü tüm yönleriyle ortaya çıkaralım.
Burada da hakikaten farklı bilgiler geliyor masaya. Sizin gibi çağırdığımız değerli konuklarımız bunu
anlatıyor, daha da gelecek. Yazılı bilgiler istiyoruz. Kurumlardan da istiyoruz.
Bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor veyahut da insanların bir siyasi partisi var. Tabii, hepimiz
partiliyiz burada biz. Kendi partisi itham ediliyor gibi olunca ani tepkiler verebiliyor. Ama arkadaşlarımın
görüşlerindeki ortak noktanın, darbeci olan Fetullahçı terör örgütüne, demokrasiye karşı olan, yani
dış bağlantılı olan bu örgüte karşı hemfikir olduğumuz kanaatindeyim arkadaşlar. Burada bir sorun
olduğunu düşünmüyorum. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, farklı siyasi partiler. Zaman zaman
böyle sorular olabilir.
Zeynel Bey, buyurun.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Sayın Başkan, aslında şöyle bir durum var, o nedenle en başta
söz istedim: Biz 15 Temmuz darbesini araştırıyoruz ve bu Fetullahçı terör örgütünün yapılanmasını
araştırıyoruz, Türkiye’ye verdiği tehlike ve önlenmesi konusunda. Şimdi iş buraya geldiği zaman,
bakın, şu tartışma yanlış bir tartışma. Efendim, son seçimde de Cumhuriyet Halk Partisine destek oldu,
şuna destek oldu, buna destek oldu.
Aslında hepimizin bildiği bir şey var, suç işlemek ayrı bir şey, siyasilerin seçmenlerden oy istemesi,
tüm seçmenlere hitap ederek yola çıkması, farklı kesimlerden destek ya da oy alması ayrı bir şey. Onun
için bu tartışma çok anlamsız ve bu sürekli de dile getiriliyor Komisyon üyesi arkadaşlar tarafından.
Ama anlamsız olmakla birlikte bir temeli de yok. Yani 7 Haziran seçimlerine giderken birçok ilde
bağımsız adaylar çıkardılar, ciddi sayıda oylar aldılar. Belki milletvekili çıkaramadılar ama İstanbul’un
her bölgesinde ellişer bin civarında oy aldılar. Çok ciddi rakamlar aldılar. Peki, 7 Hazirandan 1 Kasıma
giderken, 1 Kasım seçimlerine baktığımız zaman biz aynı oyu aldık, hiçbir değişiklik olmadı, MHP ve
HDP’nin oyu düştü, AKP’nin oyu da arttı. Ben kendi seçim bölgemde biliyorum ki biz 7 Haziranda da
1 Kasımda da aynı oyu aldık.
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Ben, şimdi, şuradan bunu çıkartamam. Yani bu gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Efendim, demek ki siz
orada anlaştınız, 1 Kasımda da geldiler size oy verdiler. Yani oy verme davranışının, oy değişikliğinin
50 tane farklı nedeni var. Dolayısıyla, bence bu konunun üstelenmesinin hiçbir anlamı yok. Yani ısrarla
da bu söyleniyor.
Oradaki önemli nokta şu: Bizim partimizden herhangi bir siyasinin yakın tarih içerisinde -yani
daha önceki siyasi akımlardan vesaire bahsetmiyorum ama- Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu
yapıya yönelik, güçlenmesine yönelik bir desteği olmuş mu, övgüleri var mı? Belki böyle on binde
bir, tek tük yöneticiler gelip ama o da bizde taban tutmamıştır. Yani belki çıkmıştır ama hiçbir taban da
tutmamıştır. Bunlar bence konuyu saptırır. Bütün bu konuşmalar da bu Komisyonun değerli zamanını
alır.
Biz belki izahat anlamında söz alıp bunları söylüyoruz ama bunlar ana gövdesini oluşturacak
meseleler de değil. Yani soruşturmanın, araştırmanın özünü kaçırır.
BAŞKAN – Teşekkür. Güzel izah. Dinledik sizi Zeynel Bey.
Siz soru sormamış mıydınız?
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Aslında sormamıştım da. Soracağım sorular ya da kafamda
düşündüklerimin birçoğunu da izah etti. Verdiği bilgiler için de teşekkür ederim.
Sadece bir konuyu merak ettim. Dedi ki: “Ergenekon soruşturmalarıyla ilgili çok sayıda insan –
tabii biliyoruz- Türkiye’de dinlendi, izlendi. Rahmi Koç “Ejder” adıyla dinlendi…”
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Dinlendi demedim.
Fetullah ekibinin savcısıyla polisiyle almayı düşündüğü, belki de baskı unsuru olarak kullandığı bir
hedefti ejder kod adı.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Tamam, ben dinlendi gibi anlayınca şöyle soracaktım: Bu usulsüz
dinlemelerle ilgili şu anda yürüyen soruşturma ve davalar var. Buralarda müşteki mi değil mi diye…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – İyi bir konuya dikkat
çektiniz. Ben o 4. Ağır Cezadaki şeye müdahilim Başkanım. Katılıyorum şeye. Ve bazı kişilerin hiç
ilgisiz olarak son dönemde şikâyetlerini geri aldığını gördüm. Tabii, onu benim tetkik etme imkânım
yok. Artık Komisyonunuzun görev sahasına giriyor mu girmiyor mu? IMEI üzerinden dinlenmişim
ben. Korsan olarak dinlenmişim. Özel hayatıma, en mahrem hayatıma girilmiş, davamı da açmışım ama
şimdi davamı geri alıyorum, şikâyetten vazgeçiyorum. Bu da Komisyonun bilgisinde.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Zeynel Bey, teşekkür ederiz.
BAŞKAN – Buyurun Ravza Hanım.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Tekrar teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
Bir yerde okudum, Hablemitoğlu cinayetiyle alakalı, suikastın da FETÖ tarafından yapıldığını
düşündüğünüze dair doğru mudur?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN - Doğru.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Şu an bulamadım, onunla alakalı herhangi bir husus var mı
bizimle paylaşmak istediğiniz?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN - Yok, onu ilgili arkadaşlarla
zaten paylaştık çünkü konuya bakarsak çok yakınına kadar gelen… Ha, illa kendileri şey etmiş değil
ama bir taşerona veya kiralık katile yaptırılmış olması çok kuvvetle muhtemel çünkü görüyoruz, Sayın
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Cumhurbaşkanının, o zaman Başbakanken evine belgeyi dahi, ev krokilerini başka bir örgüt mensubu
-çünkü örgütün içinden birini angaje etmişler- yerleştirip korumaları değiştirecek kadar her türlü illegal
örgütle, eleman için de -onların içine adam koydular veya adam aldılar- yönlendirecek çapta bir örgüt.
Bunu bire bir kendim yaşadım. Benim uyuşturucuyla ilgili suçlandığım dönemde bir algı operasyonu
yaratmak için bütün gazetelere sahte belgeler verdiler. Bizim gazetelerde çıkmayan sahte belgelerin
bir kısmı da DHKP-C denen örgütün, bu krokileri konan örgütün illegal yayın organında çıktı ve beni
“Bütün çocukları şey eden dünyanın sayılı patronlarından” diye, tutuklandığımın üçüncü günü Dev-Sol
örgütü bu yönde yayın yapmaya başladı illegal şeyinde.
Şimdi, o zamanki Sayın Başbakanımızın evine konan krokiyle ve güneydoğuda PKK’yla ilgili
konulara şey edince bu ortaya çıkanlar, çıkmayan, daha kiralık katil, kiralık organizasyon benzeri çok
örgütlerle ilişkisi olabilir.
Bir de bilmeyerek veya uyuyarak olanlar olur. Ben tutuklandım -Sayın Başkan o zamanlar orada
görevli- daha -her dosyada gizlilik kararı var- neyle suçlandığımı bilmiyorum, üçüncü gün, koğuşta
izliyorum. Sayın Bülent Arınç’a soruyorlar: “Emin Arslan yıllarca uyuşturucuyla mücadele etmiş,
devlet şeref madalyası almış bir kişi, böyle tutuklandı. Ne diyorsunuz?” Şimdi, yetkili biri, mahkemeleri
yönlendirecek, etki altına alacak biri, verdiği cevap ne? “Emniyet kendi içinde çürük elmaları
temizliyor.” Ben de kendisine ağır bir mektup yazdım, “Daha ben neyle suçlandığımı bilmiyorum,
çürük elma olduğumu nereden çıkardınız?” diye.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – “Bağırsaklar temizleniyor.” dedi.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN - Dava bitti, 24 kişi beraat
ettik ve hukukçu arkadaşlar bilir, 223/b miydi, 222/b miydi Başkanım?
BAŞKAN – Somut delil olmaması.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN –Olayla bir ilgisinin
olmaması, delil olmaması ayrı. “Olayla bağlantısının olmadığının yargı süresince anlaşılması nedeniyle
beraat. Böyle beraat ettim, şimdi o demecinizi düzeltecek misiniz?” diye bir daha mektup yazdım, gene
ses çıkmadı.
BAŞKAN – Umarız düzeltir.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN - İnşallah.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederiz.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Ravza Hanım, size de teşekkür ediyorum.
Fatma Hanım, son söz sizin.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Arslan, hoş geldiniz öncelikle.
Bu, Meclis Yasa Dışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonunda birkaç şey ifade etmiştiniz, önleme
dinlemeleriyle ihalelere bile müdahale edildiğini.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN - Demin soruldu, ona cevap
verecektim.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Bir taraftan ihaleyle ilgili önereceği rakamı dinleme
önlemeleriyle firmalara verildiğini söylemiştiniz. Bu ihaleler arasında en önemli olanlar hangileri?
Bununla ilgili bir bilginiz var mıdır ya da bir…
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EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN - Hayır, ben tahliye olduktan
sonra ve cezaevindeyken bu bilgi geldi bana. O yıllarda IMEI üzerinden dinlemeyi kabul ettiremedim
ben Komisyona.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Anladım.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN - Mahkemeye kabul
ettiremedim ben “Böyle dinleniyoruz, araştırın bunları.” diye. Ne mahkeme kabul etti ne komisyon
kabul etti. Bana gelen bilgi “Ya, benim teklifimin bir kuruş altı geliyor, biri beni dinliyor.” İşte,
Fetullahçılar da himmet istemiş oluyor on gün sonra, adam bir kuruşla, bir lirayla ihaleyi kaybettiği
şeyler oluyor. Ben bütün o bilgilerin ışığında telefon dinleme komisyonunda o değerlendirmeleri ve
bilgileri paylaşmıştım.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Tamam.
Yine, aynı komisyonda şöyle bir şey ifade ettiniz: Emniyete sahte baz istasyonu olarak kullanılan
yüksek teknolojik cihazlar alındığını söylediniz. Bu cihazlar Emniyet, Jandarma ve MİT’te bulunuyor.
Bu cihazlar örtülü ödenekten alındı ve envantere kaydedilmedi. Zaten envantere kaydedilmesin diye
örtülü ödenekten alınıyor.” dediniz. Bu araçlar hangi firmalardan ithal edildi? Bir de, bu araçları bazı
büyükşehir belediye başkanlarının bile kullandığını söylediniz ve “Herkes biliyor bunu.” dediniz. Bu
yüksek teknoloji ürünü dinleme cihazları hangi belediyelere ve kim tarafından verildi, bir bilginiz var
mı?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Şimdi, şeyin hangi firmadan
alındığını zannedersem o zaman…
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Komisyon tutanaklarında var.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Komisyonda var.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Tamam, oradan bakarız.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Tabii, konumuz telefon
dinleme olmadığı için, konuyla da ilgili olmadığı için o bilgi de bende kalsın, kusura bakmayın, bir
spekülasyon olur.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Öyle mi? Peki, tamam.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Yani bu toplantı amacından
sapar.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Peki, öyle diyorsanız…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yok, sapmaz ya. Çok önemli bir şey soruyor vekilimiz. Bunu
öğreneceğiz ki darbeyi öğrenelim.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Yani hepsi birbiriyle ilintili ve bağlantılı sonuçta
geçmişten beri süregelen.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Hayır, bunu hem bazı
belediyelerin hem de büyük şirketlerin bile… Yani, çok kolay alındığını ifade ettim ve bunların,
maalesef, tamamı da yakalanamadı. Bunlar öyle bir şey ki sahte baz istasyonu yerine geçiyor, hâlâ
da söylüyorum, dışarıdan teknik arkadaşlar vardır, verilecek bir komutla telefonunuz mikrofon
hâline geliyordu. Ben bu bilgiyi 2013’te verdiğimde, tabii, hem yurt içi hem yurt dışında uzmanlarla
konuşarak o bilgileri şeye vermiştim yani yaptığım çalışmalar bir işe yarasın diye. O günlerde yapılan
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çalışma telefona bu sahte baz istasyonlarıyla verilecek komutla kamerasının bile harekete geçirilmek
üzere çalışma yürütüldüğünü… Kameraların harekete geçirilip geçirilmediğini bir daha konu üzerinde
durmadığım için bilmiyorum.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Tabii, takdir sizin.
Kısaca son iki soru: FETÖ, terfi listeleri size hiç dayattı mı? Bu terfi listeleri kimlerin eliyle geldi
eğer varsa böyle bir şey? Siyasiler, bakan ya da müsteşarlar böyle listeler size verdiler mi, terfi listeleri?
BAŞKAN – Diğer soruyu da alalım Fatma Hanım.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Diğer soru da kısaca: Sizden önce Hüseyin Gülerce’yi
dinlemiştik, Hüseyin Bey bir şey söylemişti, daha önceki beyanatlarında da vardı; özellikle Emniyet
içinden yükseltilmesi gereken insanlardan Emniyet içinde ABD’ye gönderilen çok insan olduğu.
WikiLeaks belgelerinde var, Gülen bir dernek kurduruyor ve bu dernek CIA’yle ortak toplantılar
yapıyor. Kimdir bu dernek yöneticileri, bilginiz var mı bununla ilgili?
BAŞKAN – Teşekkür ederim Fatma Hanım.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Emniyet içinde dernek mi,
yurt dışında dernek mi?
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Bir dernek kurduruyor şeyde, CIA’yle yurt dışında
toplantılar yapıyor. 20 kişilik de bir istişare kurulundan bahsetti. Sanırım ikisi birbiriyle de çok ilintili
ama tam net açıklamadı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sadece polis değil, giden kamu görevlileri dâhil orada bir sivil
örgüt kuruyorlar…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Vakıf gibi şeyde… Zaten
dedim, öyle bir vakfın da şu anda Fetullah’ı aklama çalışması yapmak üzere anlaşma yaptıkları…
Yalnız, ABD’ye gidişle, eğitimle ilgili gidişle imtihanlardaki liste konusunu zaten açıklamıştım.
Bana, kazandırılması gereken liste geldi, kale almayıp kazandırmadım.
BAŞKAN – Başıma bunlar geldi diyorsunuz.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Aynen. Terfi
komisyonlarında…
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Kim dayattı size bu terfi listelerini, kimlerden geldi
bu listeler?
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Hayır, terfi değil. Söyledim
ya, Şahabettin Harput İçişleri Bakanı Müsteşarı Dış İlişkiler Daire Başkanı vasıtasıyla, Recep Gültekin
vasıtasıyla…
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Tamam, ben orayı kaçırmışım.
BAŞKAN – Evet…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Başkanım, bir konuyu
açıklayayım, sayın milletvekilimin şeyinde kalmasın.
Terfi listeleri “Her şeyden önce personeli ele geçirmek istedi.” dediğim bu. Terfi edecek kişi… Siz
bakansınız, Fetullah’la da bir ilginiz yok, “Şu adamın şeyini getir bana.” Eğer personel daire başkanını
iyi seçememişseniz size, o Fetullahçıysa sadece olumlu yönlerini, Fetullahçı değilse olumsuz yönlerini
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getiren dosyayı getirir; siz o adamı ya göreve getirirsiniz ya getirmezsiniz. Bu, bizlere teklif edilecek
bir konu değil çünkü biz tek başımıza terfi ettiremeyiz, terfi kararını verecek olan… Biz önce bir üst
rütbeye terfi ettiririz. Onları görevlendirecek olan da genel müdür ve bakandır.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – O zaman, bu Emniyet Yüksek Şûrasının ikinci kez
toplanması için de baskı yapan aynı kişiler midir? Dediniz ya: “Şerh koydum.”
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Onu Abdulkadir Aksu
Bey’e soracaksınız, ikinciyi kim toplattı diye.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Emin Bey, bu dediğiniz…
Ben bürokrasideyken, Başkanım, şöyle bir şey oldu, kısa bir şey anlatayım: Bir döviz büfesi
denetimi yaptık, döviz büfesinin sahibi Erzurumluymuş. Geldi bana döviz büfesinin sahibi, böyle,
derdini anlatmaya çalışıyor. Dedim ki: “Ya, ben burada muavinim. Benim yapacağım bir şey yok. Git
benim üstadımla görüş.” Söylediğim bu. Allah yukarıda şahidimdir. Benim sicilime ne yazdılar, biliyor
musunuz? “Denetime tabi kişilerle özel ilişkiler kurmak…”
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – İşte bu kadar basit.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ve bunu yazan, sonra Hazinede müsteşar yardımcısı oldu ve
bütün bu -şimdi zaten hepsi de perişan oldular da- atadıkları, getiren, başında duran bu Hazine müsteşar
yardımcısının kendi görevdeyken getirdiklerinin hepsi şimdi açıkta. Hani “mücadele” diyorsunuz ya,
bakın, ben hani Atatürkçüyüm, cumhuriyetçiyim, bana, sicilime bu laf üzerine “Denetime tabi kişilerle
özel ilişkiye girmek…” Dediğim ne? “Ben muavinim, benim bir şeyim yok, git üstadı bul.” dedim
adama.
BAŞKAN – Sizde de “üstat” kavramı çok kullanılıyor, değil mi?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tabii, tabii, bizde mesleki kıdemde “komutanım” yerine “üstat”
geçer yani yoksa öyle şey bir şey değil de.
Şunu anlatmak istiyorum: Ondan sonra benim sicilime bu dosyayı girdi, “Denetime tabi kişilerle
özel ilişkiye girmek…” ve benim sicilime her sene 70 verdiler. 69 verseler dava açacağım, 70 veriyor.
Üstelik denetim elemanına 90’dan aşağı sicil verilmez çünkü denetim elemanında sicil yazarız biz.
Usulen 90’dan aşağı verilmez.
BAŞKAN – Yargıya gitmesin diye de 69 vermiyor.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – 69 da vermiyorlar yani.
Ama bunu yapan ne oldu? Bak, bunu yapan, orada belki yüzlerce kişiyi aldı, sadece küçük bir
kısmı… Çok daha şey olanlar görevde. Hatta bunları da ben bir gün konuşacağım ama… Bunu yapan
müsteşar yardımcısı şu an en iyi uluslararası görevde. Hatta bir tanesi de Merkez Bankasının şeyinde
duruyor. Yönetim kurulunda bir hukuk müşaviri vardı, o da Merkez Bankasında en iyi pozisyonda
duruyor. Ama o aldığı çocuklar, o Anadolu çocuklarının çoğu, daire başkanı olmak için, terfi almak için
bunlara yanaşanların hepsi de şu an aç sefil bekliyorlar. Çok yazık ya.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, tabii, öncelikle Emin Arslan Bey’e çok teşekkür ediyoruz açıklamaları için.
Ayrıca yazılı belge de bize…
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Başkanım, dosya olarak
verseydim.
BAŞKAN – Evet, arkadaşlar, alalım Emin Bey’in dosyasını.
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Bir şey söyleyeyim, hemen, kapatıyoruz toplantımızı.
Misafirlerimiz, konuklarımız biraz soruşturma komisyonu gibi muamelelerden dolayı etkilenmiş
olacaklar, “Geleceğiz.” diye teyit edenler son anda iptal ediyor arkadaşlar. Bilgi için söylüyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O zaman bir basın toplantısı yapın Sayın Başkan, bu 241 insanın
öldüğü, demokrasiye darbe vurulduğu… Yine de gelip konuşmuyorsa sorumluluğunu alsın. Kim
gelmiyorsa, bilmiyorum artık.
BAŞKAN – Şimdi, zaten, hani, yazılı veya sözlü olarak beyanda bulunanlara da tabii ki
bilgilendirme yapacağız.
Onun için, tabii ki biz şu konudaki hassasiyetimizi sürdürelim: Yani araştırma komisyonuyuz –
Emin Bey, zaten siz Emniyetçi olarak farkındasınız- adli yönüne, soruşturmalarla devam ettiği için…
Bunu şu bakımdan söylüyorum: Yarın burada Ankara Cumhuriyet Savcımız, FETÖ’yle mücadelede
soruşturmalarda görev almış Serdar Coşkun Bey, arkasından da Eski Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali
Bardakoğlu’nu dinleyeceğiz.
Toplantı saatimiz saat 14.00’tür çünkü dediğim gibi, konuklarımız teyit edilmesine rağmen iptal
edenler oldu. Yarın 2 kişiyi dinleyeceğiz. Saat 14.00’e onun için aldık. Bir de Sayın Bardakoğlu, sağlık
nedeniyle, tedavisinin bittiği saatte buraya geleceğini beyan ettiği için böyle yaptık. Çalışmamız bu
şekilde devam ediyor.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Başkanım, bir şey ilave
edebilir miyim?
BAŞKAN – Buyurun Sayın Arslan.
EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EMİN ARSLAN – Başkanım, şimdi, Komisyon
sekreterliğinde hem telefonum hem mail adresim var. Samimiyetle söylüyorum, bu konuda ek bir bilgi
istenmesi veya bir değerlendirme, belirli bir konuda benim muhatap olduğum olaylarla ilgili araştırma
ve doküman istenmesi konusunda seve seve diğer yönlerden de katkıda bulunurum.
BAŞKAN – Evet, arkadaşlar, Emin Bey’in getirdiği notları da çoğaltıp Komisyon üyelerimize
takdim edelim.
O zaman, toplantımız saat 14.00’te arkadaşlar.
Toplantımız bitmiştir, kapatıyorum.
Kapanma Saati: 19.56
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