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I.– GÖRÜŞÜLEN KONULAR
II.- AÇIKLAMALAR
1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Komisyona
davet edilip gelmeyen Genelkurmay Eski Başkanı Necdet Özel’in Komisyona
gelmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
2.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın Komisyona davet edilip
gelmeyen Genelkurmay Eski Başkanı Necdet Özel’in Komisyona gelmesi
gerektiğine ilişkin açıklaması
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3.- Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın Genelkurmay Eski Başkanı
Necdet Özel’in Komisyona gelmesinin doğru olacağına, Birgül Ayman
Güler’in en azından sorulara yazılı cevap vermesi gerektiğine ilişkin
açıklaması
4.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Manisa Milletvekili Selçuk
Özdağ’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
5.- Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın İstanbul Milletvekili Aykut
Erdoğdu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
6.- Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan’ın Komisyona davet edilen
kişilerin gelmesi gerektiğine ancak gelmeyenleri suçlamanın da doğru
olmadığına ilişkin açıklaması
7.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın Komisyona davet edilip
gelmeyen Genelkurmay Eski Başkanı Necdet Özel’in Komisyona gelmesi
gerektiğine ilişkin açıklaması
III.- ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI
A) GÖRÜŞMELER
1.- Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’ın Fetullahçı terör
örgütüne ilişkin bilgi vermesi
2.- Jandarma Eski Genel Komutanı Galip Mendi’nin Fetullahçı terör
örgütüne ilişkin bilgi vermesi
3.- Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan’ın Fetullahçı terör
örgütüne ilişkin bilgi vermesi
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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 11.05’te açılarak üç oturum yaptı.
İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu,
Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan,
Mardin Milletvekili Mithat Sancar,
Komisyona davet edilip gelmeyen Genelkurmay Eski Başkanı Necdet Özel’in Komisyona gelmesi
gerektiğine;
Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Genelkurmay Eski Başkanı Necdet Özel’in Komisyona
gelmesinin doğru olacağına, Birgül Ayman Güler’in en azından sorulara yazılı cevap vermesi
gerektiğine,
İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın yaptığı açıklamasındaki
bazı ifadelerine,
Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun
açıklamasındaki bazı ifadelerine,

yaptığı

Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Komisyona davet edilen kişilerin gelmesi gerektiğine ancak
gelmeyenleri suçlamanın da doğru olmadığına,
İlişkin birer açıklamada bulundular.
Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar,
Jandarma Eski Genel Komutanı Galip Mendi,
Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan,
Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi verdiler.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 19.14’te toplantıya son
verildi.
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02 Kasım 2016 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.05
BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)
BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)
SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)
BAŞKAN – Bir saniye arkadaşlar, konuğu çağırmayın.
Buyurun Sayın Tanrıkulu…
II.- AÇIKLAMALAR
1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Komisyona davet edilip gelmeyen
Genelkurmay Eski Başkanı Necdet Özel’in Komisyona gelmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Necdet Özel’in bugün gazetelerde yer alan bir
demeci var yani demeç vereceğine Komisyona gelse, bilgi verse çok daha iyi olur. Şöyle diyor kendisi:
“Yani, bana yazılı bildirseler ben daha ayrıntılı araştırır ve ona göre cevap veririm.” Oysa, buraya
gelen konuklarımız hatırlamadığı veya daha derin bilgi sahibi olduğu konularda Komisyonun isteği
üzerine daha sonra yazılı bilgi vereceklerini ifade ettiler. Dolayısıyla, bu bir mazeret değil. Tabii ki
Komisyona gelmeyebilir, böyle bir takdir hakkı var kendisinin ama gelmemesi kendisiyle ilgili olumsuz
kanaatlerin yoğunlaşmasına ve olumsuz kanaatlerin odağı hâline gelmesine neden oluyor. Kendisinden
önceki Genelkurmay Başkanı geldi burada dinlendi. Yarın da bir emekli Genelkurmay Başkanı gelecek.
Kendisinin gelmemesi ve gazete üzerinden Komisyona yanıt vermesi, basın üzerinden Komisyona
yanıt vermesi emekli bir Genelkurmay Başkanının olması gereken vakarına ve nezaketine yakışmıyor.
Ayrıca, Meclise karşı bir tutum olduğunu da sizin ortaya koymanız lazım.
BAŞKAN – Tutanaklara geçti, teşekkür ediyorum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir kez daha davet edilmesini düşünüyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yazılı soru gönderilmesine de karşı olduğumuzu
ifade edeyim.
BAŞKAN – Mehmet Bey, buyurun siz de bir şey diyeceksiniz herhâlde.
2.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın Komisyona davet edilip gelmeyen Genelkurmay Eski
Başkanı Necdet Özel’in Komisyona gelmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Tabii ki burası bir araştırma komisyonu, soruşturma komisyonu değil. Biz Türkiye Büyük Millet
Meclisinde bütün partilerin ortak önergesiyle oluşmuş bu Komisyonun üyeleriyiz. Burada kimseyi
sorgulamak gibi bir niyetimiz de yok ama burada hepimizin bir ortak hedefi var: 15 Temmuzda yaşanan
bu vahim olayın aydınlatılması, bütün sebepleriyle birlikte ortaya konulması ve bu konuda “Sayın
Necdet Özel’i buraya davet edelim.” derken aşağı yukarı her grup da ittifak hâlinde bunu söyledi.
Kendisinin bu konuyla ilgili muhakkak bildikleri var, Komisyona söyleyecekleri var. Biz bu sebeple
kendisinin buraya gelmesini ben Milliyetçi Hareket Partisi temsilcisi olarak istedim. Bütün sanıyorum
grupların listesinde de var. Dolayısıyla, yani işte dün buraya İstanbul Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü
geldi, hatta İstanbul Emniyet Müdürümüz bitişte çok bir nükte de yaptı, dedi ki: “Ben buraya gelirken
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aslında biraz heyecanlıydım, acaba nasıl bir şey olacak ama gördüm ki Komisyon son derece hoşgörülü
ve bizi sabırla dinledi, bize güzel de sorular sordu.” Aynı şey kendisi için de olabilir. Yani bu, Türkiye’de
demokrasiye inanan herkesin Parlamentoya gelip bilgi vermekten çekinmemesi, kaçınmaması lazım,
bildiklerini Parlamentodan, dolayısıyla Türk milletinden gizlememesi lazım. Burada hiçbirimizin
Necdet Özel’le, benim şahsi tanışıklığım yok, şahsi bir hesabım da yok. Buraya gelmesini ben
Parlamentonun bir temsilcisi olarak, Türk milletinin seçtiği bir temsilci olarak tekrar talep ediyorum.
Bu konuda tekrar yazı yazılmasını ve böyle bir polemiğin yaşanmamasını arzu ediyorum. Sayın
Özel de bildiklerini gelsin burada anlatsın çünkü Sayın Özel’in pozisyonu çok önemli. Kendisi de o
dönem beraber görev yaptığı Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının istifasından sonra oraya
Genelkurmay Başkanı olmuş bir komutan. Dolayısıyla bize söyleyecekleri olduğunu düşünüyorum ve
gelmesini beklediğimizi ısrarla söylüyorum.
BAŞKAN – Tutanaklara geçti, teşekkür ediyorum.
Selçuk Bey, siz de bir cümle herhâlde.
3.- Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın Genelkurmay Eski Başkanı Necdet Özel’in Komisyona
gelmesinin doğru olacağına, Birgül Ayman Güler’in en azından sorulara yazılı cevap vermesi
gerektiğine ilişkin açıklaması
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Başkanım, ben de arkadaşların düşüncelerine genel olarak
katılıyorum. Sayın Necdet Özel’in mevcut İç Tüzük gereği ve yasalar gereği buraya gelmeme hakkı var.
Zaten yazmış olduğu mektupta bize gelmeyeceğim veya sorularınıza cevap vermeyeceğim demiyor.
“Sorularınızı bana yazılı olarak devdi ediniz.” diyor. “Ben de yazılı olarak sizlere sunayım.” Elbette ki
böyle bir hakkı var. Daha önceki 1960, 1971, 1980 ve 28 Şubat postmodern darbesiyle ilgili Mecliste
kurulan araştırma komisyonunda da görev almıştım. O zaman da gelmeme hakkını kullananlar olmuştu
Sayın Mesut Yılmaz gibi, geçmişte Başbakanlık yapmış, Dışişleri Bakanlığı yapmış, milletvekilliği
yapmış bir şahsiyet. Ardından da Komisyonumuza gelip sorularımıza cevap vermeyen, sadece kendi
hazırlamış olduğu metni okuyup giden Sayın Deniz Baykal gibi kişiler de olduğu gibi. Bu dönem
içerisinde Necdet Özel Bey’in de buraya gelmesinde fayda mülahaza ediyorum. Sadece onun değil, aynı
zamanda Birgül Ayman Güler’in de her ne kadar Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarımız
“Necdet Özel ile Birgül Ayman Güler’in bildikleri bir değildir.” ifadesini kullansa da onun da aynı
şekilde buraya… O şöyle bir mektup yazdı: “Buraya siyasi mülahazayla davet edildiğim kanaati bende
hasıl olduğu için gelemiyorum.” Ve bir mektup yazmış, üç sayfalık bir mektup bize göndermiş. Orada
sorularınızı yazılı olarak da bana gönderin de demiyor. Ben Birgül Ayman Güler’in en azından yazılı
olarak soracağımız sorulara cevap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Necdet Özel Bey’in de buraya
gelmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığına, mehabetine uygun hareket etmesinin doğru
olacağını düşünüyorum. Çünkü gelmezse her ne kadar sorularımıza yazılı olarak cevap vermiş olsa
bile yine kendisi hakkında küçük de olsa bir istifham uyanacağı için bunu uyandırmamasını temenni
ederim çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli bir mevkisinde uzun süre görev yaptı. Gelmesinde
fayda vardır diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Aykut Bey…
4.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın yaptığı
açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, Necdet Özel Paşa, bir de yazısında ben üzüldüm okuyunca
“Ben o dönem bırakıp gidenler gibi yapmadım.” diyerek silah arkadaşlarına bu Fetullahçı kadroların
göreve gelmesini engellemek uğruna çok sevdikleri bu askerlik görevini bırakan diğer silah arkadaşı
komutanlarına bir haksızlık ettiğini düşünüyorum.
Birgül Ayman Güler meselesine gelince: Birgül Hocanın kendi kanaatidir gelip gelmeyeceği ama
şunu da görüyoruz ki Birgül hoca üzerinden Cumhuriyet Halk Partisine Fetullah Gülen’i bağlamak için
çağrıldığını düşünüyoruz ama tabii ki buyursun gelsin, bizim hiç çekineceğimiz, korkacağımız bir şey
yok. Birgül hocanın kendi tercihi ama Birgül Hocanın darbeyle ilgili ne bildiğini çok anlayamadık,
Selçuk Bey o konuda çok ısrarlı. Tekrar yazın Birgül Hanım gelir, gelmez ama ben Birgül Hanım’ın
darbeyle ilgili çok bilgi sahibi olduğunu da düşünmüyorum. Yani, Necdet Özel’le Birgül Ayman Güler’i
aynı kefeye koymak darbe gerçeklerini ortaya çıkarmamak isteği gibi geldi, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Peki.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bana bir saniye Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Selçuk Bey, buyurun.
5.- Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun yaptığı
açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Aykut Erdoğdu Milletvekilimize şöyle küçük bir cevap vereyim,
beni bağışlasın.
Efendim, mesele şunun günahının fazla olması, bunun vebalinin fazla olması veya bunun çok
fazla darbeyle ilişkisinin ve ilintisinin olması meselemiz değil. Birgül Ayman Güler Hanımefendi bir
demeç verdi “Biz paralelle iş birliği yaptık.” dedi. Bakın, bu çok önemli bir şey. Cumhuriyet Halk
Partisi sıradan bir parti değil, sıra dışı bir parti, doksan üç yıllık cumhuriyetle eş değer bir parti,
Atatürk’ün kurduğu bir parti. Böyle bir partide Genel Başkan Yardımcılığı yapmış “profesör” titrli bir
şahıs, eli kalem tutan, kitaplarıyla beraber tanınan, temayüz eden bir şahsiyet diyor ki: “Biz paralelle iş
birliği yaptık.” ve daha sonra disiplin kurulları devreye giriyor ve kendisi ihraç ediliyor. Aynı, Tunceli
Milletvekili Hüseyin Aygün “Ege’de Kurtuluş Savaşı’nda Rumlara soykırım yaptık.” Tırnak içinde
söylüyorum, Dido Sotiriyu’nun kitabını gündeme getirerek onu söyleyen bir kişi hakkında Mustafa
Kemal’in yapmış olduğu Kurtuluş Savaşı’na laf söyleyen birisi hakkında ihraç yok ama öbür tarafta
“Paralelle iş birliği yaptık.” dediği için ondan dolayı bir ihraca muhatap olmuş bir bayan var ve darbeyle
de şöyle ilişkili, paralelle…
BAŞKAN – Çok konuyu şey yapmayalım isterseniz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Şöyle söylüyorum: Darbeyle…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şöyle bir şey: Bu CHP tartışmasını bırakın…
BAŞKAN – Ben ikaz ettim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hüseyin Aygün’ün ne alakası var? Sizin ihraç
etmediğiniz 50 FETÖ’cü var daha, 80 FETÖ’cü var.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Şimdi, şöyle, bakınız, siz Kurtuluş Savaşı’na…
BAŞKAN – Selçuk Bey, konu…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, niye müsaade ediyorsunuz,
konuyla ne alakası var bunun?
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, ben ikaz ederken siz lafa giriyorsunuz. Ben ikaz ediyorum zaten.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Konuyla ne alakası var? İkaz etmediğiniz için ben
devreye girdim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Siz devreye girmeyin.
BAŞKAN – Ben ikaz ederken…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Siz devreye girmeyin, burada düşüncemizi söyleyelim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 80 AKP milletvekili var.
BAŞKAN – Arkadaşlar…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – “Ben Büyük Birlik Partiliyim, ben ülkücüyüm, benim Fetullah’la
işim yok, Birgül Ayman…”
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bank Asya’dan para aldı…
(Karşılıklı laf atmalar)
BAŞKAN – Peki, arkadaşlar…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Alayınız oradaydınız. Alayınız o zaman Fetullahçısınız ya!
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 2011’de…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sesinizi yükseltmeyin, fikirleriniz konuşsun.
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, arkadaşlar, bir saniye…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Cumhuriyet Halk Partisinin, Hüseyin Aygün’ün “Kurtuluş
Savaşı’nda Rumlara soykırım yaptık.” demesi sizi niye rahatsız etmiyor?
(Karşılıklı laf atmalar)
BAŞKAN – Arkadaşlar, bir saniye…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hayır, gelsin. Ben gelmesin demiyorum.
BAŞKAN – Mikrofonları kapattım. Arkadaşlar, bir saniye, bakın…
Dünkü konuyla ilgili ilk söz isteyen Sayın Tanrıkulu, siz oldunuz. Kısa kısa da görüşleri aldım.
Sayın Selçuk Özdağ da açıklamasına bir cevap veriyordu ama konunun genişlemesi üzerine ben tam
“Sayın Selçuk Bey…” dedim, siz oradan duymadınız belki. Bu konuyu da izah ederken…
Bakın, ses yükselterek, söz keserek değil…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Ama bakın, ben ikazımı yapıyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hüseyin Aygün’ün ne alakası var Komisyonla?
BAŞKAN – Konuyu şu anda…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Şöyle alakası var…
BAŞKAN – Selçuk Bey, bir saniye, özür dilerim.
Arkadaşlar…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 2011’de iş birliği…
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, söz vermeden…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ya, 2011’den sonra 17-25 Aralık öncesi Amerika’da görüşme yapan
da sensin kardeşim, ben miyim?
BAŞKAN – Selçuk Bey…
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Kiminle görüştüm?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sen soktun devlete... Amerika’da.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Kiminle görüştünüz? Bu millet…
BAŞKAN – Arkadaşlar…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bu milletvekilleri oraya giderek… Aynı şekilde bunların gazeteleri
kapatılırken destek olan da ben miyim?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben mi devleti emanet ettim?
(Karşılıklı laf atmalar)
BAŞKAN – Aykut Bey, Tanrıkulu, Sayın Özdağ, Sayın Birkan, arkadaşlar, bir saniye, özür
dilerim, Sayın Necdet Özel’le ilgili basında çıkan açıklama üzerine Sayın Tanrıkulu’nun bu sözleri
Komisyonumuzda gündeme geldi ve arkadaşlarımız Sayın Özel’in basın üzerinden cevap vermesini
uygun bulmadıkları ve bu Komisyona gelerek görüş ve fikirlerini beyan etmesinin önemli olduğunu
ortak görüş olarak ifade edildi. Bu bağlamda, gelmeyen sadece o olmadığı için Selçuk Özdağ Bey de…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Necdet Özel Genelkurmay Başkanı.
BAŞKAN – Bir saniye, sözümü kesmeyin, bakın bir izah yapıyorum. Aykut Bey, bir sabırlı olun
lütfen ya.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Allah Allah, çok önemli bir ifade…
BAŞKAN – Bak, bir özet yapıyorum, şimdi, burada Selçuk Bey de kendi görüşlerini dile getirdi,
ben de şunu ifade edeyim: Zaten Komisyonumuzda bu konuda Sayın Necdet Özel’in davet edilmesi
konusunda bir ortak görüş olduğu için biz kendisini davet ettik, yazılı cevabını da ben Komisyona
okudum biliyorsunuz, tutanaklara geçti, bilgilendirdim ama basına da ayrıca bir demeç vermiş bugün
gündeme geldi. Ha, bunun üzerine de Komisyon üyelerimiz görüşlerini bildirdiler. Bizim, Komisyon
olarak zaten irademiz kendisinin buraya gelip bilgilerini Komisyonumuza sunması yönündedir. Bu
konuyu dün de izah ettim.
Şimdi, bugünkü konuğumuz Mehmet Kılıçlar, Valimiz…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – İsterseniz konuğumuzu davet edelim Sayın Birkan, eğer izin verirseniz yoksa şöyle
bir durum oluyor: Burada kameralarımız buradayken konu başka yerlere sapıyor ve ilerleyemiyoruz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Rica ediyorum…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Başkanım, bir cümle…
BAŞKAN – Bu konuyla ilgili olsun lütfen, konuğu davet edeceğim.
6.- Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan’ın Komisyona davet edilen kişilerin gelmesi gerektiğine
ancak gelmeyenleri suçlamanın da doğru olmadığına ilişkin açıklaması
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yaklaşık bir aydır birlikte çalışıyoruz. Tabii, Komisyonun ilk
kurulduğu toplantı da, usulle ilgili yapmış olduğumuz toplantıda da ama artık bu Komisyon hakikaten
belli bir aşama kaydetti. Özellikle darbenin araştırılması konusunda gerçekten yeni, nasıl olduğu ve
devam ettiği konusunda da bir fikre sahip olduk. Bir gerçek var ki bu darbe tüm ülkeye, 80 milyona
ve tüm siyasi partilerimize yapılan bir darbe. Ama, günlük, bazen böyle isimler üzerinden hakikaten
şey yapmış olmamız hem bu Komisyonu zedeliyor hem de güvenilirlik noktasında da sıkıntı yaratıyor.
Tabii ki bizimkisi bir araştırma komisyonu. Bazen ben fark ediyorum çağırdığımız kişilerle ilgili
araştırmadan da öteye çok zor sorular soruyoruz yani herkes kendi zaviyesinden zor sorular soruyor.
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Tabii ki bir milletvekili arkadaşımız bu Komisyonun üyesi bir kişinin çağrılmasını kendi perspektifinden
önemli görebilir ama yani eğer birisi gelmiyorsa bununla da basın üzerinden haberleşmek, medya
üzerinden haberleşmek doğru değil. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil ediyoruz. Normalde
biz çağrıldığımız zaman gelmeleri lazım ama araştırma komisyonu olduğu için de eğer gelmiyorsa yani
“Niye gelmiyorsun?” deyip insanları suçlamanın da doğru olmadığı kanaatindeyim. Ben yani hakikaten
yani zaten şöyle: Gelmeyen olduğu zaman kamuoyu var burada, niye gelmediğini zaten sorguluyordur.
BAŞKAN – Peki, ortak düşüncelerimizi bir kez daha ifade etmiş olduk.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hem buraya gelip bilgi vermekten kaçacaksın hem de medyaya
çıkıp şov yapacaksın.
BAŞKAN – Ortak düşüncelerimizi bir kez daha ifade etmiş olduk.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Mehmet Bey, hayır, şunu söyleyeyim: O anlamda yani devam
edelim, çağırmaya devam edelim. Gelmeleri efdaldir, esas olan da odur çünkü biz zor soru da
sormuyoruz yani ama…
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Bunu zaten burada ifade ettik arkadaşlar, “Komisyonumuzun iradesi bu yöndedir.”
dedik. Kendisini davet ettik. Davet ettik gelmedin diye, cevap yazdı diye kapılarımızı da kapatmadık.
Nihayet basına demeç verecek durumda bu işi değerlendirmeyi bilen bir emekli Genelkurmay Başkanı.
Bu davet yolunun açık olduğunu bilir. Biz Komisyonumuza kendisini davet ettik, gelip bilgilendirmesini
talep ediyoruz, bunu da ifade etmiş olayım.
Şimdi, konuğumuzu çağıralım arkadaşlar.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Sayın Başkan, bir iki cümle de benim söylememe izin verin, konu
kapansın. Necdet Özel’le ilgili ben de dünkü davete icabet etmemek konusuyla ilgili…
BAŞKAN – Bir dakika Sayın Sancar. Sayın Kılıçlar, buyurun, hoş geldiniz.
Bugünkü ilk konuğumuz Sayın Mehmet Kılıçlar, Ankara Valimiz ve Eski Emniyet Genel Müdürü.
Efendim, siz yerinizi alıp şöyle bir soluklanırken bir üyemiz bir söz istemişti son olarak.
Evet Sayın Sancar, bir cümle bir şey söyleyecektiniz.
7.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın Komisyona davet edilip gelmeyen Genelkurmay Eski
Başkanı Necdet Özel’in Komisyona gelmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Biliyorsunuz bu tartışmanın bir evveli var, evveliyatı var. Susurluk
Araştırma Komisyonuna davet edilip gelmeyen Teoman Koman’ın o zaman yaptığı açıklamalar vardı
“Onlar kim oluyor ki ben gidip ayaklarına onları dinleyeceğim.” Şimdi, böyle bir hatıra, böyle bir olay
da var bizim araştırma komisyonları geleneğinde. Bir Eski Genelkurmay Başkanının davete icabet
etmemesinin çağrışımları ciddidir. Başka herhangi bir şahıs kendisine göre gerekçelerini açıklar ama
bir Eski Genelkurmay Başkanı bunu söylediği zaman acaba kendisini yasama organının üstünde mi
görüyor, yasama organına gidip açıklama yapmaya tenezzül mü etmiyor soruları haklı olarak gündeme
gelir. Ve Komisyon üyelerine bu konuda soru sorulduğunda da tabii ki değerlendirmeler yaparlar.
Elbette kendisinin tekrar Komisyona bu şekilde cevap vermesi de kabul edilebilir bir şey değildir.
Bunların hiçbiri kendisinin darbeyle ilişkili ya da darbeye karşı olduğu tartışmasıyla bağlantılı değil.
Bunun dışında ele alıp tartıştığımızda meselenin ciddiyeti daha iyi anlaşılır.
Öte yandan, konuk çağırırken biraz önce CHP’li arkadaşlarımızın itirazını anlamak lazım. Bu
konuda eğer birbirimize karşı daha samimi olursak bir partiyi sıkıştırma amaçlı davetin burada gerilim
yaratabileceğini başka konularda da başka zamanlarda da aynı sıkıntıların karşılıklı yaşanabileceğini
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görmemiz lazım. Yani, ben sorumluluğu sana atacağım, işte bak senin de içinden şöyle birini
çağırıyorum anlamına gelecek mesajlar vermeye yönelik davetlerde çok daha özenli olmak gerektiğini
düşünüyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar.
III.- ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI
A) GÖRÜŞMELER
1.- Vali Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’ın Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi
vermesi
BAŞKAN – Şimdi, Sayın Mehmet Kılıçlar Bey, tekrar hoş geldiniz efendim.
Bizim usulümüz şu şekilde Sayın Kılıçlar: Burası tabii, bir soruşturma komisyonu değil, ben dün
de ifade ettim, davetlilerimiz 15 Temmuz darbe girişimi Fetullahçı terör örgütüyle ilgili gerek geçmişe
yönelik bilgilerini gerekse özellikle sizlerin 15 Temmuz darbe girişimi günü bilfiil yaşadıklarını anlatıp
bu konuları tüm yönleriyle araştırmakla görevli Komisyonumuza bilgi aktarmanızdan ibarettir.
İfade ettiğim gibi, burası şüpheli veya sanık sandalyesi değildir, biz konuklarımızdan bu şekilde
Fetullahçı terör örgütünü tüm yönleriyle aydınlanması ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bilgilerini,
tecrübelerini, gördüklerini, duyduklarını aktarmalarını burada talep ediyoruz. Uzun bazı konular varsa
özellikle Valilik makamının yaptığı işlemle ilgili bunları yazılı olarak da Komisyonumuza takdim
edebilirsiniz. Size gönderdiğimiz yazıda bunu da ifade ettik.
İlk yirmi dakika tamamen sözünüz kesilmeden hiçbir arkadaşımız tarafından, serbest anlatım.
Yirmi dakikadan sonra da soru yönelteceğiz aklımıza takılan konuları. Bunları cevaplamak suretiyle bu
süreci tamamlamış olacağız. Şimdi, önce bizim Grup Sözcümüz Sayın Belma Satır Hanımefendi sizin
özgeçmişinizi çok kısa olarak okuyacak.
Buyurun Belma Hanım.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Valim, hoş geldiniz.
Mehmet Kılıçlar, 1965 yılında Tokat’ta doğdu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2006-2009 yılları arasında Mardin Valiliği, 2009-2011
yılları arasında Eskişehir Valiliği ve 2011-2014 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı.
15 Eylül 2014 tarihinde Ankara Valisi olarak atanan Mehmet Kılıçlar 7 Eylül 2016 tarihli
kararnameyle Merkez Valiliğine atanmıştır.
Komisyonumuza hoş geldiniz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Kameraman arkadaşlarımız görevlerini bugün fazlasıyla tamamladılar, onları da teşekkür ederek
dışarıya alıyoruz.
Teşekkürler değerli arkadaşlar.
Söz sizin Sayın Kılıçlar.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Sayın Başkan, saygıdeğer
Komisyon üyeleri; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum.
15 Temmuz şehitlerimizi, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Tedavisi hâlâ devam eden
vatandaşlarımıza da Allah’tan hayırlı şifalar diliyorum.
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Efendim, ben izin verirseniz o akşam olanları biraz daha dakika vererek -belki daha aydınlatıcı
olur- zaman vererek, kronolojik bir sırayla anlatmak istiyorum çünkü ben o akşam yaptığım telefon
görüşmelerini ilgili GSM şirketinden aldım yani ben kimleri hangi saate aradığımı biliyorum ama
kimlerin beni aradığını bilmiyorum tabii, o adli bir karar gerektirdiği için onu alamadık.
Ben ilk olarak darbeyle ilgili ilk haberi İl Emniyet Müdürümüz Mahmut Karaaslan’dan saat
21.35’te duydum, kendisi beni aradı ve Genelkurmay içinden silah sesleri geldiğini, kendisinin de
durumu kontrol etmek üzere oraya gittiğini söyledi. Ben de gittikten, bilgi aldıktan sonra bana dönmesini
istedim. Telefonu kapattıktan sonra da yani asayiş olayı bile olsa Genelkurmay içinden silah sesi
gelmesinin çok önemli bir husus olduğunu düşünerek ben de hemen üstümü değiştirdim ve korumaları
da beklemeden bir şoförle Genelkurmaya doğru çıktım. Çankaya kapısından Meclise girdim saat
21.55 civarı Dikmen Kapısı’na geldim orada arabayı bırakıp… Genelkurmaya doğru yürüyüp baktım
orada bir sürü araçlar, polis araçları, trafik tıkanıklığından dolayı çok karışık bir ortam vardı. O arada
jetler uçmaya başladı, jetlerin sesini duyduk. Tabii, bir darbe olduğunu o zaman anladım. Garnizon
Komutanı Korgeneral Metin Gürak Paşamızı 22.03’te aradım bilgi istedim. Kendisinin Etimesgut ve
Kara Havacılıktaki birliklere gittiğini, dönüş yolunda olduğunu, Genelkurmaya yakın olduğunu, içeri
girip bilgi alıp bana döneceğini söyledi ama ondan sonra onunla görüşemedik. Sonradan öğrendiğimiz
kendisi Genelkurmaya girmiş biraz da zorlayarak, girer girmez yere yatırıp esir almışlar, diğer esirlerle
beraber onu da Akıncılar’a götürmüşler. 22.09’da Sayın Cumhurbaşkanımızın Koruma Müdürü Muhsin
Bey’i aradım, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmem gerektiğini ilettim. Tabii, bundan önce İçişleri
Bakanımızı defalarca aradım ama uçağı havada olduğu için kendisine ulaşamadım, sonra korumasından
havada olduğunu öğrenince onu aramayı bıraktım. Cumhurbaşkanımızı 22.09’da aradım, Muhsin Bey
çok yoğun olduğunu, görüştüremeyeceğini söyledi, ben ısrar edince de yanında Enerji Bakanımızın
olduğunu, onunla görüştürebileceğini söyledi, ben de Enerji Bakanımıza gördüklerimi, bir darbe
olduğunu, benim de Dikmen Kapısı’ndan Genelkurmayın orayı izlediğimi kendisine aktardım. Daha
sonra Başbakanımızı arayıp Başbakanımıza ulaşabildim, ona da bilgi verdim. Tabii, bu arada o jet
seslerinden, uçak seslerinden telefon görüşmesi yapılamıyordu. Ben de oradaki nöbetçi kulübesine
girip bu görüşmeleri Dikmen Kapısı’ndaki kulübeden yaptım. 22.22’de İl Jandarma Komutanımız
Ferdi Korkmaz’ı aradım, onun bir bilgisi olup olmadığını öğrenmek için, o da Ahlatlıbel’deki Jandarma
tesislerine girmek üzere olduğunu, girip bilgi alıp bana döneceğini söyledi, o da dönemedi maalesef.
İçeri girince onu da enterne edip esir almışlar. 22.25’te Özel Harekât Daire Başkanı Turan Aksoy’u
aradım. İl dışında olduğunu, Ankara’ya dönüş yolunda olduğunu söyledi. Ben de kendisine durum
hakkında bilgi verip kuvvetlerin transferi ve Ankara’daki mevcut kuvvetleri planlaması gerektiğinin
-ben onun amiri değilim ama önceki Emniyet Genel Müdürlüğü görevimden dolayı da kendisini
tanıdığım için- faydalı olacağını kendisine aktardım. O arada, İl Emniyet Müdürümüzle defaatle tekrar
görüştük, o durumla ilgili Genelkurmay içinden bilgi alamadıklarını, oradaki durumun çok karışık
olduğunu -jetler geçmeye başladıktan sonra da biz zaten darbe olduğunu anlamıştık- Emniyet Genel
Müdürüyle görüştüğünü, kendisinin Dikmen’deki Emniyet Genel Müdürlüğü binasına geleceğini
ve oradaki kriz merkezinden yöneteceğini, bizim de oraya gitmemizin uygun olacağını söyleyince
“Tamam, orada buluşalım.” dedim. Ben Dikmen Kapısı’ndan çıktım; 22.23’te Dikmen Kapısı’ndan
çıktım, Genelkurmay Kavşağı’ndan dönerek Dikmen’deki Emniyetin binasına gittik. Kriz merkezine
geçtik. Birkaç dakika sonra da İl Emniyet Müdürü ve Emniyet Genel Müdürü de geldiler. Biz üçümüz
o gün sabaha kadar -07.00’ye kadar- hiç ayrılmadık, her yere beraber gittik. Emniyet kriz merkezinde
tabii daire başkanı…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Saat kaçta oradaydınız?
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VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Ben 22.23’te TBMM
Dikmen Kapısı’ndan çıktım. Bunu da şuradan biliyorum: Ben, bu darbeden önce yürüyüş yapıyordum,
yürüyüş “Sports Tracker” diye bir yürüyüş programı kullanıyorum, onu açık unutmuşum. Ondan
sonradan baktığımda hareketlerimi görebiliyorum yani.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bayağı yürümüşsünüz yani.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Yok, yani arabayla gittiğimi
de yürüme saymış program, onun için.
22.23’te çıktım, demek ki bir dakika sonra oraya ulaşmışımdır.
Kriz merkezinde tabii daire başkanları, genel müdür yardımcıları, bütün arkadaşlar oradaydı.
22.48’de havaalanından sorumlu Vali Yardımcısı Hayrettin Balcıoğlu’nu aradım. Daha sonra oradaki
havaalanından sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısını da, Mahmut Bey’e sanırım talimat verdim, o da
onu aradı. Oradaki jandarma birimini kontrol altına almalarını, orada bir tane zırhlı araç koymuştuk terör
saldırılarına karşı silahlı ve zırhlı bir araç, o aracı da hemen emniyete almalarını istedim arkadaşlardan.
Daha sonra öğrendiğime göre orada zaten darbeye karışan kimse olmamış.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İçişleri Bakanıyla görüştünüz mü o arada, havaalanında?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – İçişleri Bakanımız on birden
sonra uçaktan inince hemen aradı, görüştük, ondan sonra gece boyu sık sık görüştük. Yani, belki 5-6,
7-8 kere… Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk de yanında, o da uçakla beraber geldiği için sabaha
kadar onlar beraber kaldılar. Bazen Bakanımızla…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Nerede kaldılar acaba?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Yani havaalanı civarında
olduğunu biliyorum, oradan koordine etmeyi uygun gördüler sanırım.
22.54’te Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Ramazan Ballı’yla görüştüm. 23.01’de İstihbarat
Şube Müdürümüz ile 23.18’de Çankaya İlçe Emniyet Müdürüyle görüşerek bilgi aldım. 23.14’te
Melih Gökçek’le görüştüm. Kendisiyle iş makinaları ve kamyonlarla yolların kapatılması konusunu
ve askeri araçların şehre gelmesinin engellenmesi konusunu beraber planladık. Tabii, biz, daha çok
Etimesgut’taki…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Melih Gökçek o sırada neredeydi?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Onu sormadım. O da bana
sormadı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Güvenlik olarak…
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – İnanın bilmiyorum, yani
Sayın Vekilim, çok yoğun bir telefon akışı ve şeyi olduğu için böyle gerekli olan konuları konuşup
kapatıyorduk yani.
Ama, biz, tabii, Zırhlı Birlikler’den, Etimesgut’tan zırhlı araçların çıkacağını hesaplarken zırhlı
araçlar maalesef 4. Kolordu, Mamak’tan çıktı. Oradan çıkıp şehrin çeşitli önemli noktalarını tutmaya
başladılar daha sonra öğrendiğimize göre.
23.51’de de Ankara Özel Harekât Şube Müdürü Eraslan’la görüştüm, bütün personelini göreve
çağırdığını söyledi. Kendisinden de göreve hazır olmasını istedim. Çünkü, aşağı yukarı yarım saat,
bir saat sonra onları Jandarma Genel Komutanlığındaki -çünkü darbeciler orayı da işgal etmişlerdi,
Beştepe binasını- oraya yönlendirdik kendilerini.
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23.30 civarında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga Bey beni aradı. Kendisine genel
durumu aktardım. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın külliyede çalışmalara devam edilmesini istediğini
söyledi, kendisinin de hemen oraya geçeceğini söyledi. Biz de İl Emniyet Müdürü ve Emniyet Genel
Müdürüyle birlikte konvoy yapmadan -çünkü araçlar ve helikopterler geçiyor sürekli- belli aralıklarla
külliyeye geçtik. Ancak, Sayın Kasırga gelemedi; o çıkar çıkmaz muhafız alayındaki binbaşı tarafından
esir alınmış, o da Akıncılara götürülmüş sonradan öğrendiğimiz. Külliyede Cumhurbaşkanlığı
danışmanlarımız vardı; işte, mesela, Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan, Vakıflar Genel Müdürü
Adnan Ertem, Metin Kıratlı, Yalçın Topçu, başka görevliler de vardı. Ramazan Bal zaten oradaydı,
Koruma Daire Başkanı. Biz, sabaha kadar külliyeden, üçümüz, bu işleri koordine etmeye devam ettik.
23.51’de darbecilerin bir bölümünün Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe binasında olduğunu
öğrenmemiz üzerine Özel Harekât Şube Müdürüne bütün kuvvetleriyle oraya gitmesi ve Tümgeneral
Arif Çetin’le birlikte binanın darbecilerin elinden alınması talimatını verdim. Tabii, Arif Paşa’nın
televizyondaki açıklamaları ve görüşmelerimizde darbecilerin yanında olmadığını anlamıştık.
Daha sonra, Terör Daire Başkanı Turgut Aslan’ın darbecilerin elinde ve o binada olduğunu
öğrendik. Dolayısıyla, rehinelere zarar -başka asker rehineler de varmış sanırım- gelmemesi için çok
itinalı bir operasyon yapıldı ancak biraz süre uzadı, sabaha kadar sürdü. Ancak, maalesef, bina ele
geçirilmeden kısa bir süre önce Turgut Başkanı ve şoförünü alt kata indirip acımasızca infaz ettiler;
şoförü şehit oldu, kendisinin de hâlâ tedavisi devam ediyor, başından 3 kurşunla infaz edilmişti.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sağlık durumu nasıl?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Efendim?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sağlık durumu hakkında bilgi alabilir miyiz.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – İnşallah iyiye gidiyor ama
tabii takdir edersiniz kafasından 3 kurşunla vuruldu Sayın Başkanımız. Daha iyiye gittiği söyleniyor.
BAŞKAN – İnşallah.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Çok ayrıntıyı şu anda
bilmiyorum. Allah’tan kendisine hayırlı şifalar diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum.
00.11’de BEDAŞ Müdürü Oğuzhan Özsürekçi’yle görüşerek uçakların kalktığı Akıncılar Pisti
ve TÜRKSAT’ın elektriklerinin nasıl kesilebileceği, o civarda görevlilerin olup olmadığı hususunu
konuştuk.
Saat on birden sonra Sayın İçişleri Bakanı Esenboğa’ya indikten sonra kendisiyle görüştüm ve
genel durum hakkında bilgi verdim.
00.17’de TRT Genel Müdürü Şenol Göka ile görüştüm ve TRT’nin işgaline nasıl engel
olunabileceğini konuştuk. TRT’ye en yakın polisler İstihbarat Dairesi olduğu için, Daire Başkanı
Engin Dinç o anda orada bulunan diğer polislerle TRT binasına sevk edildi. Kendileri de işin doğrusu
inisiyatifi alıp gittiler oraya. Ancak, darbecilerin TRT’ye hemen öncesinde girdiğini öğrendik, onların
girişini engelleyemedik.
00.28’de yine Sayın Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk’le görüşerek kendisinden bilgi verdim.
00.30’da Sayın Berat Albayrak ve Sayın Efkan Ala Bakanlarımızın talimatı üzerine Gölbaşı Kaymakamı
Şahin Aslan’ı arayarak kendisinden polis ve jandarmadan alabildiği bütün kuvveti alarak TÜRKSAT’a
gitmesini, orayı kontrol altına almasını istedim ve oradaki televizyon yayınlarının kesilmemesi için
kontrol altına almaları talimatını verdim. Daha sonra öğrendiğime göre, Gölbaşı Jandarma Komutanı
talimata rağmen göreve gitmemiş ve Kaymakam Bey de Emniyetten bulabildiği bütün polislerle
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olay yerine, TÜRKSAT’a gitmiş ancak gittiğinde de helikopterle gelen darbecilerin içeride olduğunu
görmüşler. Bunlar içeriye girmeden kapıdan kontrol ederek yani içeridekileri de biraz içeride rehine
gibi bırakmışlar, daha sonra darbeciler rehineleri bıraktılar -tam saatini hatırlamıyorum ama- rehineler
araçlarla çıkarken bunlar da onların arasına karışıp TÜRKSAT’tan çıktılar, darbeciler. O arada bir iki
çatışma oldu. Darbecilerden birisi ertesi gün arazide bir aracın içinde ölü olarak bulundu, diğerleri
kaçabildi.
Darbecilerin yayınları kestirmek üzere Ankara’dan getirdiği 4 kişi varmış, sanırım STV kanalından
almışlar. Onların bizim ekibimiz kontrol altında tuttuğu için kampüse girmesi engellendi ve gözaltına
alında yanlış hatırlamıyorsam.
00.43’te TÜRKSAT konusunda bilgi isteyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank’ı
arayarak kendisine bilgi verdim.
Darbeciler TÜRKSAT’tan ayrıldıktan sonra Kaymakamın da oradan ayrıldığını öğrenince ben
kendisini tekrar arayıp orayı boş bırakmamasının, tekrar gitmesinin talimatını verdim. Daha sonra
darbeciler yayını kesemeyince saat üçten sonra -03.15 beş civarı herhâlde- TÜRKSAT’a 4 tane bomba
attılar, yine de yayınlar kesilmedi çok şükür.
01.00 civarında İl Müftümüz Mefail Hızlı aradı, bana camilerden ezan ya da sela okutulmasını
teklif etti. Ben de bunun çok uygun olacağını ancak seladan sonra da Cumhurbaşkanımızın meydanlara
çıkılması talimatının da tekrar edilmesi gerektiğini söyledim. O da organize edip 01.20’de Ankara’da
-Diyanet İşleri Başkanlığı bu kararı almadan önce- 3 bine yakın camiden sela okunmaya başlandı; on
beş, yirmi dakikada bir sabaha kadar sela okundu ve Cumhurbaşkanımızın çağrısı da vatandaşlarımıza
duyuruldu.
01.38’den itibaren sabah saatlerine kadar Kazan Belediye Başkanı Lokman Bey’le yaklaşık 10
kez, tam sayısını hatırlamıyorum, ben 4-5 kez kendisini aramışım, kendisi de herhâlde bir o kadar
aramıştır…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Lokman Bey neredeydi o gece?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – İşin doğrusu sormadım
onu yani, “Neredesiniz siz?” diye sormadım. Ama telefon konuşmasında bundan da bahsetmedik. İşte
vatandaşları topluyorum, yönlendiriyorum, nereye yönlendireyim falan bu tür konuları…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Kazan Belediye Başkanıyla?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Kazan Belediye Başkanı,
evet.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani, Kazan’da olmadığı yönünde bilgiler var.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Ben de sonradan duydum
öyle. Ama değilse de o akşam telefonunu kapatıp kenara çekilmedi, sürekli işin içindeydi, olup
olmadığını bilmiyorum ama.
En son görüşmemizde de vatandaşların Akıncı Üssü’nde olduklarını ve içeri girebileceklerini
söyledi. Ben de silahlı darbeciler karşısında silahsız vatandaşların içeriye girmeye çalışmasının
çok uygun olmayacağını ama etraftaki tarlalarda “anız” dediğimiz hasattan sonraki kuru otlar ve
yakılabilecek diğer şeyler varsa, yakılırsa, uçakların kalkışını engelleyecekse bunu yapabileceklerini
söyledim. Ama, maalesef, sonra, hepimizin bildiği gibi içeriye girmeye çalıştı vatandaşlarımız.
02.07; 02.41 ve 02.55’te Belediye Başkanı Melih Gökçek’le tekrar görüştük, kamyonlarla
birliklerin çıkış noktalarının kapatılması konusunda sürekli koordine ettik.
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02.55’te ve 03.00’te Gölbaşı Kaymakamıyla TÜRKSAT’taki durumu tekrar görüştük.
03.25’ten itibaren sağlık müdürüyle hastanelerdeki şehit ve yaralılarla ilgili yoğun görüşmelerimiz
başladı. Ondan sonra, ertesi gün içinde de en çok görüştüğüm il sağlık müdürümüz oldu.
Ayrıca, o gece, Polatlı Kaymakamıyla -o da izinden dönüyordu, yoldaydı- yoğun görüşmelerimiz
oldu. Çünkü, Polatlı’daki topçu ve füze okulundan kırka yakın askerî araç -içleri personel dolu- darbeye
katılmak üzere oradan çıkmışlar. Biz bunları engellemeye çalıştık ama bunların 20’si şehre girdiler ve
TRT’yi falan işgal edenler de onlardı. 20’sini de yollardan aldık, personeliyle birlikte gözaltına aldık.
Köy yollarının çoğunu şey yaptık. Kaymakam Bey’in de orada ciddi gayreti oldu.
Sabah 06.00 civarında Jandarma Bölge Komutanı Mehmet Artar’la görüştük. Kendisini, akşam
darbecilere yakalanmamak için karargâha gitmediğini, daha sonra havaalanına giderek Sayın İçişleri
Bakanıyla görüştüğünü söyledi. Sonra ise alay komutanını esir alındığı yerden kurtarmaya gitti
06.00’dan sonra. Ancak, o gitmeden alay komutanı kendi çabasıyla ve diğer esir askerlerin yardımıyla
darbecilerin elinden kurtulmuştu. Gece boyunca Özel Harekât Daire Başkanı Turan Aksoy ve Şube
Müdürü Eraslan Er’le yoğun görüşmelerimiz oldu. Eraslan sabah saatlerinde Tümgeneral Arif Paşa ile
Beştepe Genel Komutanlık Binasının darbecilerden temizledi. Ancak, genel komutanlıktaki darbecileri
desteklemek için 06.18 civarında uçaklar hemen genel komutanlığın yanındaki köprülü kavşağa ve
Külliye Millet Camisi’nin yanına iki bomba attılar. Orada da yanlış hatırlamıyorsam 7 civarında
şehidimiz vardı.
Daha sonra, Ankara’ya geldiğinde, Turan Bey, Özel Harekât Daire Başkanı sanırım 100-150
kişilik bir kuvvetle Akıncılar Üssü’ne sevk edildi. Ancak, Akıncılar’daki darbecileri teslim alma görevi
Korgeneral Yıldırım Güvenç’e verildi askerî makamlar tarafından. O da sabah sanırım 100 civarında
darbeciyi teslim aldı, Yıldırım Güvenç Paşa. Ancak Turan Bey, benimle görüşmelerinde, Akıncılar’daki
operasyonun yürütülme şeklinden oldukça rahatsız olduğunu beyan etti bana. Çünkü, Akıncılar’da
100’ün çok üzerinde darbeci vardı ve bir çoğunun da o karışıklıkta kaçtığı, nitekim daha sonra araziden,
civar köylerden falan epeyce darbeci gözaltına alındı.
Sabah 07.00’de Emniyet binası önündeki vatandaşların oradaki gözaltına alınan askerleri linç
etmeye kalktığı, durumun biraz kritik olduğu söylenince, biz İl Emniyet Müdürüyle beraber oraya
gittik. Vatandaşlara bir konuşma yapıp sükûnete davet ettim ve onları oradaki askerleri gözaltına
alınacakları yere çıkarılarak götürülmesini sağladık.
Daha sonra da, Başbakanımızın Ankara’ya karayoluyla geldiğini biliyorduk, takip ediyorduk.
Onun Çankaya Köşkü’ne varmasına yakın bir saat sabah saatleri, biz de Çankaya Köşkü’ne gidip onu
bekledik, yani onun gelmesini kendisini bilgilendirmek üzere bekledik.
Ondan sonraki gelişmeler çok da… Yani, benim kaba hatlarıyla sizlere arz edeceğim hususlar
bunlar. Tabii, sorular olunca onlara elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım.
Arz ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederiz.
Saat saat, kronolojik sıralamaya göre yaşadıklarınız zaten tutanaklara geçti, o konuda tereddütler
olduğunda arkadaşlarım tutanaklardan da yaralanabilirler.
Ben teşekkür ediyorum.
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Şimdi, “Çankaya” deyince, oradan Çankaya’da ele geçirmek için darbecilerin orayı çevirmesi
üzerine bir polis memurunun dışarıdan, özellikle galiba Mamak’tan, Keçiören’den sivil halkı davet
ettiği ve onların gelmesiyle Çankaya’nın darbeciler tarafından ele geçirilmesinin engellendiği şeklinde
bir bilgi var.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Çankaya’dan kastınız
külliye mi efendim?
BAŞKAN – Başbakanlık yani şimdiki Başbakanlık.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Evet, anladım.
BAŞKAN – Beştepe değil, Çankaya’yı kastediyorum.
Öyle bir bilgi size ulaştı mı?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Şimdi, şöyle Sayın
Başkanım…
BAŞKAN – Gerçi hani -sivil halkın- pek çok yerde oldu ama oraya özel bir bilgi ulaştı mı size?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Yok efendim, ayrıntılı
bilmiyorum da ben genel durumu size arz edeyim. Benim bu anlattıklarımın çoğu kendi yaptığım
telefon görüşmeleri. Dediğim gibi, o akşam biz Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ve İl Emniyet
Müdürü Mahmut Karaaslan’la beraberdik, sürekli beraberdik, yani onlarla, sürekli bilgi alışverişi
ve koordinasyon anlamında da çok faydalı olduğunu düşünüyorum üçümüzün bir arada olmasının.
Emniyet teşkilatına, Emniyet personeline tabii sürekli çağrıda bulunuldu, “Hemen görevinize dönün,
görevinizin başına dönün -Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra- vatandaşlarımızın meydanlara
çıkmasına yardımcı olun.” gibi biz teşkilatta sürekli çağrıda bulunduk. O çerçevede de bahsettiğiniz o
konu olmuş olabilir.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Şimdi, arkadaşlarımıza ben sırasıyla söz vereceğim. Daha sonra gerekirse eksik kalan konuları
tekrar sormuş oluruz.
Sanıyorum ilk söz Sayın Ravza Kavakcı’da.
Buyurun efendim.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederiz.
Hoş geldiniz.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Sağ olun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – O gün, tabii, darbe girişiminin olduğu gece Ankara’da,
İstanbul’da ve diğer illerimizde çok büyük mücadele verildi. Biz de hem Türkiye Büyük Millet Meclisi
milletvekilleri olarak hem de birer vatandaş olarak teşekkür ediyoruz tekrar yaptıklarınızdan dolayı.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Sağ olun efendim.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Benim birkaç tane sorum var: Bir tanesi, siz farklı
görevlerde bulundunuz, kaymakamlık yaptınız, başmüfettişlik yaptınız, İnsan Hakları Başkanlığında
da Başmüfettiş olarak çalıştınız. Bu çalıştığınız dönemlerde ve belki eğitim hayatınız boyunca bu şimdi
“Fetullahçı terör örgütü” olarak tanımladığımız yapıya şahit oldunuz mu, onun varlığına dair ya da
bununla beraber 17-25 Aralık tarihinden önce de bunların suç unsuru teşkil edebileceğini düşündünüz
mü? Genel olarak onu sormak istiyorum.
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Diğer sorum Adil Öksüz’le alakalı. O gece ya da ertesi gün size onunla alakalı bir şey geldi mi?
Neler paylaşabilirsiniz Adil Öksüz’le alakalı?
Diğer sorum da; şöyle bir şeye rastladım: Bu Hanefi Avcı’nın kitabıyla alakalı, sizin Emniyet Genel
Müdürü olduğunuz dönemde sizin bir şikâyetiniz olmuş ama idare mahkemesi hem Yüksek Disiplin
Kurulu Başkanı da olduğunuz için sonraki dönemde bunu usul yönünden iptal etmiş. Bunula alakalı, bu
Hanefi Avcı’nın kitabıyla alakalı, kitabı o dönemde okumuş muydunuz, şimdi ne düşünüyorsunuz, nasıl
değerlendiriyorsunuz bugün bildiklerimizle? Onunla alakalı bilgi vermenizi rica edecektim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Teşekkür ederim.
Efendim, Adil Öksüz konusunu, ben, ertesi gün, arkadaşlardan, diğer herkesin tutuklandığını
ama böyle sivil bir şahsın hâkim tarafından serbest bırakıldığını ertesi gün duydum. Duyunca da işin
doğrusu çok garibime gitti, arkadaşlara da talimat verdim, bu kimse takip edelim mutlaka bizim bunu
tekrar tutuklatmamız lazım diye. Yani sivil bir şahsın darbe gecesi “Ben oralarda arsa arıyorum.” gibi
saçma bir gerekçeyle bırakılması hakikaten mantık dışı. Ama, maalesef, sonradan anladığımız kadarıyla
doğrudan havaalanına gitmiş ve uçakla İstanbul’a gitmiş, sonra da bildiğiniz gibi izini kaybettirdi. Ama
ben Emniyete bunun çok önemli olduğunu -Jandarmaya da tabii, Jandarma bölgesi çünkü Jandarma
onları gözaltı yapmıştı- her iki birimin de mutlaka bununla ilgili özel ekiple çalışmaları derinleştirmesi
talimatını verdim. Aynı talimatı İçişleri Bakanımız Efkan Bey de vermiş. Adil Öksüz’le ilgili bilgim bu
kadar efendim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani serbest bırakılması sırasında hiçbir görüşme olmadı mı?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Yok. Benim, serbest bırakılıp
ayrıldıktan sonra bilgim oldu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ankara Valisiydiniz o zaman.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Evet, tabii.
Malumunuz yani bu biraz da gözaltı ve gözaltından sonra tutuklanma diğer safhalar adli konular
olduğu için biz çok müdahil zaten olmuyoruz, sadece bilgi alıyoruz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Jandarma idari olarak size mi bağlıydı?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Tabii ki. Ama bu jandarmanın,
malumunuz, hem idari görevi var hem adli görevi var, yani mülki görevi, o adli görevlerinden birisi.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Adli görevi cumhuriyet başsavcısına mı bağlı?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Tabii, tabii.
Efendim, Hanefi Avcı’nın kitabıyla ilgili, kitabı… Hanefi Bey’le ben Eskişehir’de beraber bir
yıl çalıştık, gayet de uyumlu bir çalışmamız oldu, hiçbir sıkıntı olmadı. Kitabı yayınlamadan bir gün
önce bana söyledi, “Efendim, böyle böyle bir kitap yayınlıyorum.” diye. Yayınladıktan sonra bana da
gönderdi. O dönemde okudum ve işin doğrusu söyledikleri çoğu şeye ben de katılıyordum ama son
bölüm biraz, ilk bölüm ile son bölüm arasında tarz farkı vardı. Her neyse… Ondan sonra Emniyet Genel
Müdürü olduğumda Hanefi Bey’in dosyası önümüze geldi. Ben de Yüksek Disiplin Kurulu üyesiyim o
zaman yani Disiplin Kurulu Başkanı değilim. Yüksek Disiplin Kurulu Müsteşar başkanlığında toplanır,
işte ben, diğer işte Bakanlıktaki genel müdürlerden oluşan, 5-6 kişiden oluşan bir kurul. Ben ilk olarak
Emniyet Genel Müdürlüğüne atandığım bir dönem, daha teşkilatı tanımaya çalışıyorum. Her şeyi böyle
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kontrol etme gibi bir şeyi malumunuz ilk dönemlerde olmaz. Dolayısıyla, benim de katıldığım disiplin
kurullarının ikisinde Hanefi Bey’e tekrar ceza verdik. Daha sonra, üçüncü veya dördüncü idi, artık
“Yani herhâlde bu kitabın her sayfasına ceza vereceğiz, böyle şey olmaz.” dedim. Ondan sonra ben ve
Müsteşar bey muhalefet edince, ondan sonra Hanefi Bey ceza almamaya başladı. Yoksa, Hanefi Bey’e
çok daha fazla ceza verilecekti. Hanefi Bey’in kitabında bahsettiği hususları, dediğim gibi ben de fark
ediyordum.
“FETÖ’ye şahit oldunuz mu 17-25 Aralık ve daha öncesinde?” diye sordunuz. Tabii, ben, Siyasal
Bilgiler Fakültesini 1984’te bitirdim. O dönemde bile bildiğimiz arkadaşlar vardı, o zaman bunlara
“Nurcu” deniyordu işte. Ama, böyle onlar da belli bir kendi içine kapanık gibiydi yani ne kadar isteseniz
de samimi olamıyorsunuz kendilerinden olmayınca. Sonraki dönemlerde, valilik dönemimde özellikle
Emniyet Genel Müdürlüğü dönemimde, tabii bu tür şeyleri sürekli duyuyoruz. Ama bunların 17-25
Aralığı yapabileceği, hele hele 15 Temmuzu yapabileceğini yani hakikaten insanın hafızası almıyor.
O zaman, Emniyet Genel Müdürlüğüne atandığım zaman bunların Emniyet teşkilatında çok yönlü
olarak örgütlendiğini herkes gibi ben de biliyordum. Bunu da sayın bakanlarımızla görüştük, bunun
çok zor olmayacağını, bunu hep beraber şey yaptık ama ben de neticede bürokratım yani siyasi irade
karar verir; biz bilgi veririz siyasi irade karar verir. Dolayısıyla, benim dönemimde de de bunların
atamaları yapılmıştır ama ben gerekli uyarıları ve şeyleri üst makamlarıma sürekli arz ettim. Benim
orada inisiyatifimle, Emniyet teşkilatındayken, atamasını yaptığım belki 2-3 kişi vardı, yani il emniyet
müdürleri ve daire başkanları arasında, belki 5 kişiyi geçmez. Bunların zaten büyük bir bölümü 17-25
Aralıktan sonra da görevde kalan arkadaşlarımız.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İl emniyet müdürlerini kim belirliyor?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – İl emniyet müdürleri, tabii,
malumunuz, üçlü kararnameyle atanıyor Sayın Vekilim; yani İçişleri Bakanının teklifi Başbakan ve
Cumhurbaşkanımızın imzasıyla atanıyor il emniyet müdürleri.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Fiilen…
BAŞKAN – Aykut Bey, rica etsem… Ben insicam bozulmasın diye… Devamlı müsaade ettim
ama…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam.
BAŞKAN - Eksik kaldı mı Ravza Hanım’ın sorusunda?
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Hayır teşekkür ederim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Ben teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – İkinci sırada Selçuk Özdağ Bey.
Buyurun efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Kılıçlar hoş geldiniz.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Sağ olun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bugün demokrasiyi koruma ve kurtarma noktasında vatanımızı
millet iradesinin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisinin devamı noktasındaki yapmış olduğunuz
fedakârane çalışmalara teşekkür ediyoruz. Bugün hem Emniyet hem askeriyenin içindeki sağduyu
sahibi vatanseverler çok ciddi şekilde çalışmasaydılar daha kötü şeyler olabilirdi.
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Birinci sorum şu: Siz uzun süre Emniyet Genel Müdürlüğü yaptınız, aynı zamanda kaymakamlık,
valiliklerde bulundunuz. Bu yapı özellikle istihbarat teşkilatında çok ciddi şekilde hâkimiyet kurmak
istemiş, bunu görüyoruz. 7 bine yakın istihbarat elemanı var. Bunun 6.500’e yakınının FETÖ’cü olduğu
söylendi daha sonra, yazıldı ve çizildi. Bu darbeyi hiç duymadınız mı? Bir istihbarat edinemediniz mi?
Bu, bunların egemen güçlerle veya başka istihbarat güçleriyle birlikte olduğunu mu gösterir veya bizim
zafiyetimiz mi? Bu noktada bir çalışma yapılabilir mi yeniden?
İkinci sorum: Burada bir Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel Bey, hem askeriyede hem de polis
teşkilatında 1982’li ve 84’lü yıllardan itibaren özel sınıfların kurulduğunu ve bu sınıflara daha çok
FETÖ’cülerin yerleştirildiğini ve bunların da daha sonra emniyet müdürü veyahut da kurmay albay
olarak, kurmay sınıflarında, askeriye yükseldiklerinin… Böyle bir sınıftan haberiniz var mı sizin?
Üçüncü sorum: Bu yapı her yere sızmaya çalışmış. Mesela TÜRKSOLU dergisine sızmış, orada
bir şahıs intihar etmiş veya ettirildi diye hâlâ daha muallakta olan bir yapı, meçhul bir şekilde. Burada
bir şahıs, Fırat Gökçe isimli şahıs buraya girmiş. Bunu da ben tesadüfen gördüm. Muhammet Çetin
bizde milletvekiliydi. 17-25 Aralıktan önce bunun odasına girdiğini gördüm. Ben de kendisini çok
daha önce Büyük Birlik Partisinde Genel Başkan Yardımcısıyken kendisine yazdığım bir mektuptan
biliyorum ama sol görüşlü olarak biliyorum, sosyalist olarak biliyorum, oradaki bir dergilerinde şöyle
çıkmıştı: “Kürtlerden alışveriş yapmayın.”, “Kürt kızıyla evlendiyseniz boşanın.” gibi ayrılıkçı, ırkçı
bir yayın yaptıklarını gördüm. O zaman dikkatimi… Oraya bir mektup yazmıştım. Her yere sızmışlar.
Bugün bu yapı başka dinî yapıların içine sızmış olabilir mi? Daha önceden böyle bir çalışma yapmış
olabilir mi veya böyle duyumlarınız var mıydı?
1970’li yıllarda ortaya çıkıyor bu hareket, 1969 yılında. Siz de 1984 yılında siyasaldan mezun
oldunuz, 1980-1984’te okudunuz orada. Bu yapının darbeci kimliğiyle ilgili hiçbir düşünceniz oldu
mu? Daha önce mi darbeci kimliklerine sahiptiler veya sonradan mı böyle bir kimliğe sahip oldular
ve bu darbe girişimini niçin yapma lüzumunu hissettiler? Orada bir siyasi iradeyle mi bir kavga vardı
yoksa hakikaten Türkiye’yi ele geçirmek, devleti ele geçirme noktasında mı bir çalışması vardı, bununla
ilgili sorularım.
Bir diğer husus: 6.500 kişiyi hiç mi fark etmediniz? Özel bir çalışma yaparak mı buraya girdiler?
Nasıl giriyorlar? İstihbaratçı nasıl olunur? MİT’e nasıl girilir? Emniyet istihbaratına nasıl girilir?
Son sorum da şu: Biraz fazla soru sordum, arkadaşlarım da beni bağışlasınlar, Hava Kuvvetleri
imamı Adil Öksüz. Bir senede ortalama yaklaşık 150’ye yakın yurt dışına çıkmış ve gittiği ülke, hemen
hemen tamamı Amerika Birleşik Devletleri, 110’u Amerika. Acaba bu adam bir akademisyen, iş adamı
olsa 150 defa yurt dışına çıkmasını anlayabiliriz. Devlet bunları takip etmiyor mu? 110 defa Amerika’ya
giden, toplamda 150 defa başka ülkelere giden bir akademisyenle ilgili “Acaba neden gidiyor?” diye bir
düşünce içerisinde bulunmadı mı? Bunları öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, teşekkürler Selçuk Bey.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Sağ olun efendim.
Ben, son sorunuzdan başlayayım: Adil Öksüz’ün 100’ün üzerinde yurt dışına gittiğini devlet
demek ki takip etmiyor efendim. Yani suç işleyen biri, bir şüpheli durum olmayınca… Haklısınız yani
aslında insan…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Valim, şu “devlet” denen kimse onu bir getirin, biz o
devlete soralım… “Mevzuat” diye biri varmış ya! Hani mevzuatı getirin kimdir bu mevzuat!
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VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – İşte mevzuat da, devlet de
aynı kişiler aslında.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Vallahi, gelen devleti suçladı.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Orada bırakılması da bu
kişinin sorgulanmadan -kimdir, neyin nesidir- bırakılması da tabii büyük bir eksiklik yani idari açıdan
da, adli açıdan da bunu kabul ediyorum ben. Ama nasıl oldu? İnşallah, şahıs yakalandıktan sonra daha
iyi ortaya çıkar, inşallah yakalanır. Gerçekten, onun da çok kilit bir kişi olduğunu sonradan ben hem
Sincan Cumhuriyet Başsavcımızla görüştüm “Bu şahıs nasıl bırakıldı?” diye, “Bırakan kim, bırakan da
FETÖ’cü mü?” Bunları sordum kendisi yani çok emin olmadığını ama bu arkadaşın böyle enteresan
kararları daha önce de verdiğini, FETÖ’cü olup olamadığı konusuyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.
Sayın İçişleri Bakanımız Efkan Ala’yla da bu konuyu defalarca önemine binaen konuştuk. Kendisi de
benden daha fazla bunun üstünde durdu ama maalesef, kuş kafesten kaçmış oldu.
“6.500 kişiyi hiç mi fark etmediniz?” dediniz. Ben Emniyet Genel Müdürü olarak 2011 yılının
-sanırım- Temmuz ayında atandım. Bakanımız da yeniydi, yeni atanmıştı. Ben göreve başlarken Sayın
Bakanımızla bunları çok açık konuştum. Bizim geldiğimiz yer belli, biz kimseye düşmanlık yapmıyoruz
ama bir teşkilatın her tarafının da böyle kanser hücresi gibi ele geçirilmesi hoş değil, bu tehlikeli bir şey,
bu konuda en azından objektif olunmalı, liyakate bakılmalı; ben bu düşüncede olduğumu Sayın Bakana
açıkça arz ettim çünkü kendisini de önceden tanıyordum. Ama maalesef, atamalarda, mesela, ben
göreve geldiğimde belki 81 müdürün 65’i, 70’i FETÖ’cüydü, ben göreve geldikten sonra bu sayı 75’e
çıktı çünkü dediğim gibi atamalarda biz ikazlarımızı yapıyorduk ama Sayın Bakan bir liste…. “Şunlar
atanacak.” “Efendim şu şu açıdan uygun değil.” falan uyarılarımızı yapıyorduk ama neticede karar
tabii ki siyasi iradenin. Ayrıca, 2011 yılında göreve geldikten sonra bu Habur sürecinden sonra çözüm
süreci bitti ve PKK’yla, bölücü örgütle yoğun bir mücadele dönemi başladı. Biz 2012’nin sonuna kadar
bunlarla meşgul olduk. Hakikaten o dönemde en büyük önceliğimiz terörle mücadeleydi. O dönem
bitti ondan sonra bakanımız değişti. 2013’ün Nisanında -sanırım- tabii bu İstihbarat Dairesindeki
FETÖ’cü yapılanmanın temizlenmesi talimatı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat verilmişti
yani İstihbarat Daire Başkanlığına.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sizin talimatlar ve Cumhurbaşkanının talimatı
yazılı mı sözlü mü?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Yok, yazılı değil yani sözlü.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sizin talimatlarınız da yazılı sözlü talimatlar…
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Yok, bu konularla yazılı
talimatımız olmadı yani sözlü.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Cumhurbaşkanın bu talimatı yazılı mı?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Hayır, Cumhurbaşkanımız
zaten yazılı talimat vermez, öyle bir usul yok efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Atama ikazları yazılı mı, sözlü mü oldu?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Hepsi sözlüdür bunların.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – PKK’yla mücadelede akamete uğradıklarına inanıyor musunuz?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Evet, son dönemde biz
çok daha başarılı olabileceğimizi, şöyle geriye bakınca daha başarılı olabileceğimizi ama oradaki
mücadelenin bile kendileri açısından kullanıldığını gördüm ben. Mesela, bu Hamza Celepoğlu Bingöl
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Alay Komutaydı. Bingöl’de - albaydı o zaman rütbesi- bu çok başarılı oldu, daha doğrusu başarılı
gösterildi. Bütün Emniyet birimleri herkes yani terörle mücadelede bir artı gelirse bunu alay komutanının
üzerinden basına vermeye… Hatırlarsanız, işte, parka giyen çocuk falan o kış operasyonları… Hamza
Celepoğlu Bingöl Alay Komutanlığında iyice parlatıldı sonra general oldu ve Adana’da da başımıza
bela oldu.
O dönemki İstihbarat Daire Başkanı -dediğim gibi- 2013 nisanında değişti, ondan sonra İstihbarat
Dairesindeki temizlik başlamış oldu. Engin Dinç döneminde yani üst rütbelerden başlayarak ama tüm
bir yapının karşısında bir Engin Dinç, tabii o da çok zorluk çekti, samimi olarak mücadele etti ama
büyük bir bölümü de o dönemde aslında temizlendi.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Özür dilerim, Sayın Genel Müdürüm, eğer 17-25 Aralıktan sonra
bu temizliği yapmasaydınız 15 Temmuzda daha başarılı olurlar mıydı veya daha vahim sonuçlar ortaya
çıkar mıydı?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Efendim, 17-25 Aralıktan
sonra İçişleri Bakanımız Efkan Ala gerçekten bu konu üzerinde çok hassasiyetle durdu ve bu
mücadelede çok önemli inisiyatif aldı. Onun desteğiyle biz ciddi bir temizlik yaptık. Ben 2014’ün eylül
ayına kadar Emniyet Genel Müdürlüğü görevine devam ettim. Hakikaten, o emniyet müdürlerinin önde
gelenlerin büyük bir bölümünü değiştirdik birkaç ay içinde. Üst rütbedeki kritik dairelerde bulunan
emniyetçileri değiştirdik. Bunlar hep Sayın Bakanın desteğiyle oldu. Tabii ki bu yapılmasaydı bu
darbe girişimi kesinlikle -başarılı demeyeyim ama- Türkiye’yi çok sıkıntıya sokar, bunda hiçbir zaman
başarılı olamaz ama Türkiye’de bir iç savaş ortamına bile götürebilirlerdi. Bir, bu Emniyetteki temizlik;
ikincisi de, 2015 Yüksek Askerî Şûrasında Jandarmadaki FETÖ’cülerin temizlenmesi ülke açısından
büyük bir şans oldu.
“Bu yapı 1970’lerde çıkıyor. Bu yapının darbeci kimliği ve bu girişimi niye yaptılar o zamanlar
böyle bir algınız var mıydı?” gibi sordunuz yanlış hatırlamıyorsam.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Darbeci kimliğine önceden sahip miydi yoksa sonradan mı böyle
bir darbeci kimliğe ulaştılar? Hedefleri neydi, kimdi?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Öğrencilik döneminde,
daha sonraki dönemlerde bunları sessiz, muhafazakâr yapısı olan, etliye sütlüye karışmayan ama temiz
insanlar olarak gördük o dönemde biz. Ama bir şey var, bir sınır her zaman her zaman var yani içlerine
giremezsiniz.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Gizlilik var.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Evet tabii ki, bir sınır
her zaman var, içlerine giremezsiniz yani ne kadar kibar, nazik, sosyal ilişkilerde iyi olsalar da.
Ama, özellikle 2010 referandumundaki bu HSYK’yla ilgili yapının değişmesi falan bu konulardaki
desteklerinden sonra bütün kurumlarda işi, gemi azıya aldıklarını hepimiz biliyoruz ama ondan önce
böyle bir darbeci kimliğiyle ilgili bir şey hissetmedim ben.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Her yere sızdılar. Dinî cemaatlere, dinî gruplara sızmış olabilirler
mi?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Kesinlikle sızmışlardır,
kesinlikle yani bu yapının kripto özelliğinin bu kadar temel özellikleri olduğunu inanın ben de
bilmiyordum ama şu son dönemdeki gördüklerimiz bunların her yere sızdıklarının mutlaka göz önüne
alınması gerektiğini gösteriyor benim kanaatimce.
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Öncelikle ben darbeyi efendim, 21.35’te İl Emniyet Müdürü arayana kadar bununla ilgili hiçbir
şey duymadım. Biz büyük ölçüde emniyeti temizledik ama askeriyede hiçbir temizlik yapılmadığını
defaatle herkese anlattık, Sayın Bakanımız da bu konuda çok hassastı. 2015 Askerî Şûrasında -dediğim
gibi- en azından Jandarmanın FETÖ’cülerden temizlenmesi ülke açısından büyük bir şans oldu.
Mustafa Önsel’in kitabından bahsettiniz, Mustafa Önsel’in kitabını ben darbeden iki ay önce
falan okudum bu “Ağacın Kurdu” kitabını. Sonra da bunu ben İçişleri Bakanlığına götürüp verdim.
Bu kitapla ilgili soruşturma açılması gerektiğini, bunun sadece İçişlerini ilgilendirmediğini ayrıca
ya Başbakanlıktan ya da Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulundan görevliler tarafından ortak bir
komisyonla bu kitap üzerinde ciddi bir soruşturma yapılması gerektiğini Sayın Bakana söyledim,
yanında o zaman müsteşar da, bakan yardımcısı da vardı. O da yanındakilere talimat verdi “Mehmet’in
dediği önemli, arkadaşlar, bunu inceleyin.” diye. Daha sonra benden o kitaptan tekrar istediler, tekrar
gönderdim Bakanlığa ama o çalışma başlayana kadar -belki başlamıştır bilmiyorum- darbe oldu
maalesef.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Çok özür dilerim Sevgili Genel Müdürüm, emniyette çeşitli birimler
vardır, işte sol örgütlerle ilgili, sağ örgütlerle ilgili veya -tasnifi böyle genelleme yaparak söylüyorumçeşitli isimlerle örgütler. Bu yapıyla ilgili bir masanız var mıydı? Yani burada kitaplar yazılıyor…
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Yok.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – On beşe yakın, işte Servet Avcı yazmış, Mustafa Önsel yazmış,
Zübeyir Kındıra yazmış, diğer başka kişiler yazmışlar bu yapıyla ilgili. Biriminiz yok muydu ki bu
kitapları inceleyecek, bu örgütlerle ilgili -burada bir şey söyleniyor, buna dikkat edelim lehte aleyhteböyle, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir birimi yok muydu?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Efendim sizin de bildiğiniz
gibi emniyette özellikle Terör Dairesinde, İstihbarat Dairesinde bu aşırı yapılarla ilgili ayrı birimler,
masalar vardır, irticayla ilgili de birimler var Emniyet Genel Müdürlüğünün bu dairelerinde ama siz de
söylediniz 7 bin kişinin en az 6.500’ünün FETÖ’cü olduğu yerde Fetullah’la ilgili bir yapı benden önce
de yoktu benim zamanımda da yoktu, maalesef yoktu öyle bir yapı.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyoruz.
Sayın Mehmet Erdoğan Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Valim hoş geldiniz.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Sağ olun efendim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tabii ki kronolojik sıraya göre bilgi verdiniz ama bu kronoloji
içerisinde Kazan Belediye Başkanına bile yer ayırmanıza rağmen “İçişleri Bakanıyla 5-6 defa
görüştüm.” dediniz, kronoloji içerisinde o görüşmelerin saatlerini göremedik ya da bilgi verilirken
orası eksik kaldı.
Gene, soruları isterseniz ben sorayım ondan sonra siz onları toparlayarak hepsine birlikte
cevap verirsiniz. Siz, Kazan Belediye Başkanı, işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer
siyasilerle görüşmeleriniz var ama bu verdiğiniz kronoloji içerisinde sadece Gölbaşı Kaymakamıyla
ve Polatlı Kaymakamıyla görüşmenizden bahsettiniz. Hâlbuki, Ankara’da her ilçenin kaymakamı var
ve Ankara’daki çok kritik noktalara müdahale konusunda kaymakamlarla, vali yardımcılarıyla bir
talimatınız olmadı mı, onlar bu işin neresindeydi o gece onu da merak ettim.
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Gene, bu verdiğiniz kronoloji içerisinde bence çok önemli iki konu eksik kaldı ya da ben takip
edemedim belki, eğer ben takip edemediysem özür diliyorum. Özellikle Emniyet Havacılık Daire
Başkanlığının bombalanması ve gene Emniyet Özel Harekât Daire Başkanlığının bombalanmasının
saatleri ve buraya yapılan müdahalelerle ilgili bir şey duyamadım diye düşünüyorum.
Gene, Sayın İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala “Ben geldiğimde 74 il emniyet müdürü FETÖ’cüydü.”
dedi. Şimdi, iddia edilen dönemde siz Emniyet Genel Müdürüydünüz. Bu atamalar nasıl yapıldı?
Gene, 29 Ekim günü yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı listeyle resen emekli
edilen Emniyet personelinin rütbeleri, silahları alındı ve bunların -şöyle listeye baktığımızda- çoğunun
sizin döneminizde aktif görevlerde olduğu. Benim tanıdığım isimlerin çoğu öyle. Ki bunlarla ilgili hani
“Efendim bilgimiz vardı yoktu, biz uyardık uyarmadık.” bunlar ayrı sorular ama mesela, benim çok
iyi hatırladıklarımdan bir tanesi 21 Mart 2013 günüydü, siz de o gün Meclis Genel Kurulundaydınız,
Sayın Bakan Muammer Güler’le birlikte. Malumunuz, o 21 Mart 2013 günü Diyarbakır’da okunan bir
mektup vardı. O mektubun okunması sırasında Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven de sabahtan
gidip alanın kontrolünü yaptı. Ama Sayın Bakan Genel Kurula bilgi verirken dedi ki: “O gün Diyarbakır
meydanında olanlar kanunlara aykırıdır. Biz gerekli delilleri topladık, savcılığa suç duyurusunda
bulunacağız.” Ben de o gün kürsüden yaptığım konuşmada da söyledim, İçişleri Bakanlığının görevi
fotoğraf çekip savcılığında suç duyurusunda bulunmak değil. İçişleri Bakanlığının görevi, Bakanın,
Emniyet Genel Müdürünün, Valinin -ki siz bunu bizden çok daha iyi biliyorsunuz yani- görevi olacak
olayları engellemek. Şimdi Emniyetin içerisindeki bu yapılanma aslında çok açıkça herkes tarafından
bilinmekteydi. Bunun en kritik olduğu dönemlerden birisi de sizin Emniyet Genel Müdürü olduğunuz
dönem. Bu süre içerisinde şimdi Hanefi Avcı gibi mağdur olan diğer emniyet müdürlerinin de
feveranları vardı, hani belki emniyetin içindeki yapı onların elindeydi ama bu feveran eden insanlardan
hiçbirisiyle görüştünüz mü, onları dinlediniz mi Emniyet Genel Müdürü olarak? Onların feveranlarının
arka tarafındaki iddialarıyla ilgili hiçbir inceleme, araştırma yaptırdınız mı? Ben bunu merak ediyorum,
bununla ilgili bizi aydınlatırsanız mutlu oluruz.
Teşekkür ediyorum şimdilik.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Teşekkür ederim efendim.
Ben sondan başlayayım izin verirseniz.
Tabii, mağdurla ilgili, bu FETÖ’cülerin mağdur ettiği emniyet personeliyle ilgili fırsat buldukça,
yeri geldikçe görüştük. Hanefi Avcı’yla görüşmelerimiz hiç bitmedi, biz onunla sürekli görüştük
hapisten çıktıktan sonra da. O arada mesela Celal Uzunkaya’yla görüştük, en çok…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Onların iddialarını incelediniz mi, esas merak ettiğim şey o, bir
görevlendirme yaparak incelediniz mi?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Dediğim gibi, 2011’den
2012’nin sonuna kadar bir buçuk yıl biz terörle mücadeleyle yoğunlaştık. 2013’ün Haziranından sonra
üç dört ay Gezi olaylarıyla mücadele ettik. O arada bizim bakan değişikliği oldu. Ben etrafımdaki
yapının ne olduğunu biliyorum ama kendi başıma bunu yürütebilecek durumda değilim. Ben bununla
ilgili talimat versem de aşağıdaki yapının bunu eğip bükeceğini ve amacına ulaşmayacağını bildiğim
için. Yani ben -biraz önce anlattım- bakanlarımızı, siyasileri uyardım. Ben başlarken FETÖ’cü il
müdürü sayısı belki 65’ti, benim zamanımda 74-75’e çıktı. Ama bunların atamasını -dediğim gibi- ben
yapmadım, yani ben sadece uyardım ama benim uyarılarım dikkate alınmadı. O zamanki Bakanımız
İdris Naim Şahin, şu anda içeride olan Ahmet Pek Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, bununla önceden
tanışıklığı olan bir Bakanımız, çoğu işleri beni baypas ederek, bu atamalarla ilgili konuları onlar
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görüşerek o şekilde hallettiklerini düşünüyorum. Çünkü Sayın Bakandan bazen bize liste gelirdi “Şu
şuraya, şu şuraya, bunlar oraya atanacak, Mehmet bunları yaz getir.” derdi. “Efendim şu olmaz, bunun
şöyle bir şeyi var.” dediysek de tabii ki neticede karar siyasi iradenin. Orada benim -dediğim gibi- belki
4-5 tane daire başkanı veya il emniyet müdürü tavsiyem, atamasına vesile olduğum olmuştur, onların
da aşağı yukarı hepsi 17-25 Aralıktan sonra da görev yapmaya devam ettiler.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani şöyle dediniz: “Aşağıya talimat versem bile
yerine getirmeyeceğini biliyordum.”
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Evet.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) –Yapıyı tanıyor muydunuz o zaman?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Yani, herkes söylüyor, bir
ölçüde tanıyorduk tabi ki.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O yapımı yerine getirmeyecekti?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Evet, tabii ki. Yani, bir şeye,
bir anda, bir gecede her şeyi…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Önemli bir şey söylediğiniz için…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bu uyarılarla ilgili tabii şimdi önce bir tespit yapmak için bir
denetim, bir inceleme mesela, teftiş kurulunda bir sürü müfettiş var. Yani teftiş kurulundaki müfettişlerin
içerisinde onlardan olmayan… Şimdi, her bakanlığın her kurumun teftiş kurulunda ve Emniyetin Teftiş
Kurulunda birinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde bu yapıyla ilgisi olmayan çok sayıda insan siz
görevdeyken de vardı. Yani, ben bu emniyet müdürleriyle ilgili o zaman Sayın Bakana kürsüden sitem
ederken şunu söyledim: Elinizde 1.500 tane emniyet müdürü var, siz başkasını bulamıyorsunuz götürüp
bunu atıyorsunuz. Yani bu manada, siz teftiş kurulunu görevlendirerek orada bu yapının dışında
olduğunu düşünerek bir inceleme yaptırıp, bir araştırma yaptırıp bu raporla birlikte yazılı belgeyle
yaptığınız bir uyarı var mı siyasi makamlara?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Hayır, öyle bir şey yapmadık.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yapmadınız…
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Yapmadık.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şu diğer konular, özellikle Sayın Bakanla…
BAŞKAN – Siz devam edin Sayın Kılıçlar not aldığınız diğer sorulara.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Bu havacılığın ve Özel
Harekâtın bombalanmasından bahsetmediğimi söylediniz.
Tabii ben bu doğrudan beni ilgilendiren, benim bizzat şahit olduğum satır başlarını şey yaptım.
Yoksa havaalanının ve Gölbaşı Özel Harekâtın bombalanması bizim için hakikaten çok büyük üzüntü
sebebi oldu. Özel harekâtçılar orada toplandı ve 43 arkadaşımız, oradaki caminin imamı da dâhil şehit
oldu. Ondan önceki helikopter… Biz gittik helikopter diye bir şey kalmamıştı yani küçücük bir şey vardı,
7 arkadaşımız orada yakıt ikmali yaparken şehit oldu. Ben sabah Başbakanımızı karşıladıktan sonra da
oraya gidip olay yerini gördüm ama bunlar benim çok şey yaptığım konular değil. Tabii ki Gölbaşı Özel
Harekâttaki bombalama 00.33’te oldu ve beş dakika sonra da diğer özel harekât bombalandı herhâlde.
Onunla ilgili söyleyebileceklerim bunlar Sayın Vekilim.
Vali yardımcıları ve kaymakamlarla tabii ki görüşmelerimiz oldu. Bizim 112 merkezinde kriz
merkezimiz var ve kriz merkezine o günkü vali yardımcısı başkanlık eder, Mustafa Adıgüzel Vali
Yardımcımız o gün mesela havaalanında görevliydi, görevli mülki idare amiriydi; onlarla görüşmemiz
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oldu. Kemal Karadağ Vali yardımcısı zaten olayı duyar duymaz gidip kriz merkezini aktif hâle getirdi.
Valilikte ayrı ekiplerimiz var, onlarla da tabii sürekli koordine ve görüşmelerimiz oldu. Ama bunları
burada bu kadar ayrıntıya girince ayrıntıda boğulacağız diye arz etmedim.
Bir de, İçişleri Bakanıyla görüşmelerden genel bahsettiğimi söylediniz. Sayın Sebahattin Öztürk
de Sayın Bakanın yanında olduğu için daha çok görüşmelerimiz onun üzerinden oldu, o beni aradı,
Bakan beye verdi. Mesela 04.26’da Sebahattin Bey’le görüşmüşüm, 07.18’de görüşmüşüm, 08.02’de,
08.13’te…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – 04.26 sabah dört buçuk mu?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Evet, evet.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani, on birden, 04.26…
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Hayır, bu ilk görüşmem
değil. Bu, şu anda açtığım sayfada çıkan görüşme.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İlk görüşmeye bir bakın da, ilk görüşmeyi merak ettim.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Mesela 02.22’de görüştüm.
İlk görüşmem, onlar aradığı için bende şeyi yok ama on bir buçuk olmamıştır yani, on birden sonra
görüştüm. Ben aramadım, ben aramadığım için bu kayıtlarda yok. On birde indiyse uçak, on bir buçuk,
o civarda görüştük. Mesela, 02.49’da Sebahattin Bey’le, 03.04’te, 03.04’te 2 kere Sebahattin Bey’le
görüşmüşüm. Bu görüşmelerin çoğu Sayın Bakanla görüşmelerdir.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Pekâlâ o gece Hakan Fidan’la sizin hiç görüşmeniz oldu mu?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Benim bu olayın öncesinde
de, sonrasında da, sırasında da Hakan Fidan’la hiçbir görüşmem olmadı. Darbe gecesi de bütün teşkilat,
güvenlik teşkilatlarıyla hep bir aradaydık, polisiyle, jandarmayla, diğer birimlerle ama ne MİT Bölge
Başkanlığından ne de Müsteşarlıktan hiçbir irtibatım olmadı o gece ve ertesi gün.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani ihtiyaç mı duymadınız…
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Hayır, onlar beni aramadı.
Ben yanlış hatırlamıyorsam aradım ulaşamadım, ondan sonra da zaten vaktim olmadı yani. Ama
onların… Bilmiyorum artık.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Kılıçlar.
Aykut bey, sıra sizin, buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Öncelikle hoş geldiniz Sayın Valim, Sayın Genel Müdür.
Birincisi, görev zamanlarınıza bakıyorum, Eskişehir Valiliği yapmışsınız ve Eskişehir Valiliği
yaptığınızda Hanefi Avcı Eskişehir’de Emniyet Müdürüydü değil mi?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Doğrudur.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hanefi Avcı yazdığı kitaplarda ve şeyde… Ben hapishanede
ziyaret etmiştim, Eskişehir’de bir hücre tarafından kendisine kumpas kurulduğunu söylemişti; bunu
biliyor musunuz?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Sonradan tabii anlattı bana
da.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Odasına şeyler yerleştirildiğini…
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VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Tabii, kasetler konulduğunu…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Siz de o sırada Eskişehir Valisiydiniz, hiç şüphelendiniz mi
olaydan, bunları kimler yaptı?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – O aramayı Ankara’dan gelen
bir ekip yaptı. Onun odasında işte dinleme kasetlerinin falan bulunması… O olayın kurgu olduğunu ben
o zaman da düşünüyordum, şu anda da zaten kendisi söylüyor, böyle bir şey olmadığını, kendisine
kumpas kurulduğunu söylüyor.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sizden izin aldılar mı Vali olarak?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Hayır, bir adli arama
neticede, Ankara’daki bir hâkimden falan aldıkları bir kararı gelip orada uyguladılar. Bizim idari olarak
o aramalara müdahale etme yetkimiz yok Sayın Vekilim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu komisyonda bir şeyi açığa çıkarmak istiyorsak yine bir
devlet ciddiyeti içerisinde ama samimi… Sizin de o samimiyetinizi görüyorum. Genelde şöyle bir şeyle
karşılaşıyoruz: İşte devletimiz çok büyük, devletimiz şöyle, devlet yapmış. Ben de onun için dedim
ya, bu devlet kimse getirin. Biz bürokrasideyken şöyle denirdi: “Mevzuat izin vermiyor, mevzuat izin
vermiyor.” Bir gün yeni gelen biri demiş ki: “Kimse bu mevzuat, getirin onunla bir konuşayım.”
Bizim bu Komisyondaki zorluğumuz Sayın Başkan şundan çıkıyor: Burası çok ciddi bir yer, Sayın
Vali de samimi beyanlarda bulunuyor ama şimdiye kadar gelenlerin hepsinde ben bu şeyi gördüğüm
için çok yavaş yol aldığımızı hissediyorum, parantezi kapattım. Şimdi çok zaman almayayım diye de
uğraşıyorum.
“Neden Ankara Valiliğinden alındınız?” samimi olarak yani tabii ki devletteki takdir yetkileri
bilmem ne falan da.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Cevabı şimdi vereyim mi
efendim?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tabii tabii.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Yani, işin doğrusu bir
gerekçe aramadım ben. Beni nasıl göreve verdiyse siyasi irade, görevden de aldı yani alırken de Sayın
Bakan da çağırdı önceden bilgi verdi, daha sonra çağırıp teşekkür ettiler. Yani bunu bir nöbet değişimi
olarak…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Muhakkak, bu nezaket şeylerini, devlette şey yoktur ama mesela,
şu sebepten veya şu işlemi yapmak istememiş olabilirsiniz, başka yani bunun…
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Yok, öyle bir şeyi Sayın
Vekilim ben hatırlamıyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çünkü, şöyle bir gölge bırakıyor darbeden hemen sonra görevden
alınmanız, ya darbeyle ilgili olduğunuz düşünülür ya ihmal ettiğiniz düşünülür. Onun için diyorum
samimi olarak söylerseniz sebep budur… Bence en büyük şey gerçektir, bu anlamda soruyorum. Ben
de bürokrasiden geliyorum hani bu…
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Ben darbe gecesi
yaşadıklarımı size arz ettim Sayın Vekilim. Yani ben darbeyle ilgili de 17-25 Aralıkla ilgili de elimden
gelen her şeyi yaptım; onu da isterseniz arz edebilirim 25 Aralığı. Dolayısıyla böyle bir gerekçeyle…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – 17-25 Aralık sırasında Emniyet Genel Müdürüydünüz çünkü.

27

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

2 . 11 . 2016

T: 11

O: 1

VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Emniyet Genel Müdürüydüm
evet.
Dolayısıyla, bu süreçlerle ilgili bir görevden alma olduğunu sanmıyorum. Görevden almayı da
-dediğim gibi- nöbet değişimi olarak görüyorum belki bu işi daha iyi yapacak bir arkadaşımız geldi, şu
anda ona görev verildi. Yani beni nasıl vali olarak atarlarken on yıl önce “Niye atadınız?” demediysem,
alınırken de “Niye alındım.” deme hakkım yok diye düşünüyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam Mehmet Bey onu da anlıyorum da şimdi en kritik tarihlerde,
en kritik görevlerde bulunan bir bürokratsınız. 17-25 Aralık sırasında Emniyet Genel Müdürüsünüz ve
bulunduğunuz döneme ilişkin Efkan Ala diyor ki: “81 il müdürünün 74’ü FETÖ’cüydü.” Büyük kısmı
da sizin zamanınızda atandı.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Yok, büyük kısmı zaten
atanmıştı, benim zamanımda biraz daha arttı, doğru.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Peki, Emniyet Genel Müdürü olarak bu atamalara ne diyorsunuz?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Ama, ben burada arz ettim
Sayın Vekilim. Yani, neticede bu atamaları yapan siyasi iradedir, ben de gerekli uyarılarımı ikazlarımı
yaptım ama -sizin de dediğiniz gibi- bürokratım ben yani karar verici değilim, bilgilendirici ve verilen
talimatları yerine getiren bir pozisyondayım dolayısıyla çok hareket alanım olduğunu sanmıyorum
orada.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Darbe öncesi istihbaratınıza veya darbenin günü kamuoyundan
önce hiç istihbarat gelmedi mi? Tam teşekküllü bir pilotun MİT ve Emniyete darbeye haber verdiği
konusunda ne diyorsunuz?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Emniyete kesinlikle böyle
bir haber gelmedi efendim, gelse mutlaka benim bilgim olurdu. MİT’e geldiğini zaten malum hepimiz
biliyoruz ama Emniyete, özellikle…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kaçta geldi, on bir gibiydi çünkü MİT haber vermedi Emniyete
böyle bir şey olduğunu?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Ben MİT’le o gece, darbe
öncesi, akşamı, o gece hiçbir irtibatım olmadı gerek bölge teşkilatıyla gerek Müsteşarlıkla.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Maiyetinizdeki emniyet müdürlerinin falan bir irtibatı olmuş
mu?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Benim bildiğim kadarıyla
onların da bir irtibatı olmadı, bilmiyorum, bildiğim kadarıyla olmadı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şu anlamda söylüyorum Sayın Valim: Yani bu kadar önemli bir
şey olacak ve Ankara başkent, başkentin valisi, istihbaratı… En önemli yer burası yani saat on birde
tam kıyafetli bir pilot geliyor “Darbe yapılacak.” diyor MİT’e ve Ankara Emniyetinin bundan haberi
yok.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Yok, maalesef.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İlginç geliyor bütün bunlar da…
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Yani, olay bu efendim, ben
tabii yorum yapmamayım ama olay böyle.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani, şöyle bir şey: Mesela Levent Türkkan, Genelkurmay
Başkanının emir subayı diyor ki: “İşte, iki gün öncesinden çıktım, imamla buluştum.” Konya yolundaki
bir evde buluşuyor, üstelik çok genç bir çocuk imam da yani bu yarbay, ama imamlık, herhâlde
hiyerarşileri biraz farklı onların. “Bana bunu bunu söyledi.” 17-25 Aralıktan sonra bildiğim kadarıyla
Fetullah Gülen Cemaati yakından izleniyordu yani bu imam görüşmesi falan hiçbir şey tespit edilmedi
mi veya hiçbir bilgi gelmedi mi? Mesela, şu Zırhlı Birlikler’de bir şey var, bunlar aralarında konuşuyor
telefon görüşmelerinde veya “Mamak’ta şu var.” diye hiçbir şey gelmemişti Emniyete ve size?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Kesinlikle bana da emniyete
de böyle bir belge gelmedi, gelse mutlaka bana bilgi verirlerdi efendim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Anladım.
Peki, siz Emniyet Genel Müdürü olduğunuz dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Fetullahçı
yapılanma konusunda herhangi bir istihbarat raporu, Emniyet istihbaratı falan düzenlediniz mi? Türk
Silahlı Kuvvetlerini cemaatçi subaylar konusunda uyardınız mı?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Sayın Başkan, değerli üyeler;
biz mesela 17-25 Aralıktan sonra bu FETÖ’cü örgüt üzerinde gerçekten hassas olarak durduk, elimizden
gelen bütün çalışmaları özellikle Emniyet teşkilatıyla ilgili yaptık. 2014 Yüksek Askerî Şûra öncesinde
de görev olarak bizi ilgilendiren bölümü, İçişleri Bakanlığını ilgilendiren bölümü Jandarma teşkilatıdır.
Sayın Efkan Ala’nın talimatıyla Jandarmadaki terfi edecek kişilerin veyahut da FETÖ’cü olan ve terfi
etmemesi gereken kişilerin olup olmadığıyla ilgili bir çalışma yapmamızı istedi, biz de bu çalışmayı -o
zaman İçişleri Müsteşarı Seyfullah Hacımüftüoğlu’ydu- Müsteşar Beyle beraber yaptık İstihbarat Daire
Başkanlığından, diğer bilgi alabileceğimiz her yerden bilgi aldık ve -yanlış hatırlamıyorsam- 15 kişilik
listemiz oluştu. Bu listede “Şunlar şunlar FETÖ’cüdür general olmaması gerekir, şunlar da FETÖ’cü
değildir, bunlar yükselebilir.” gibi Jandarmayla ilgili bölümünü Sayın Bakana arz ettik.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu listeden kaç tanesi darbeci çıktı, bu 15 kişiden?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Bizim söylediğimizin aşağı
yukarı hepsi darbeciydi. İsimleri şu anda hatırlamıyorum çünkü listeyi biz şey yaptık.
mı?

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Peki “Bunlar terfi edebilir.” dedikleriniz arasından darbeci çıktı

VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Liste çok hatırımda değil.
Benim böyle arşiv tutmak alışkanlığım yok.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Listeyi Komisyon olarak isteyebilir miyiz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Yazılı olarak, başta dediğiniz gibi…
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Hayır, resmî yazıyla böyle
bir liste iletmedik.
Sayın Bakan Genelkurmayla görüştü ve bize de Genelkurmay İkinci Başkanına giderek bu
çalışmayı arz etmemizi söyledi. Biz de İçişleri Müsteşarıyla birlikte Genelkurmay İkinci Başkanına
gittik, Jandarmayla ilgili, terfilerle ilgili bizim elimizdeki istihbari bilgileri…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Genelkurmay İkinci Başkanı kimdi efendim o sırada?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Yaşar Güler Paşamızdı
sanırım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yaşar Güler Paşa’ydı.
Şimdi, çok önemli bir listeden bahsediyorsunuz da, o listeyi Komisyona verebilir misiniz?
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VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Hayır, bu listeyi arşivlemedik
ve görüşmeden sonra da imha ettik çünkü bu çok doğru bir şey değildi yani onu tutmak.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şu anlamda soruyoruz; gelen Genelkurmay Başkanları,
döneminizde görevli olan Genelkurmay Başkanları şunu söyledi: “Genelkurmayın Genelkurmay
karargâhı ve askerî birlikler dışında bir istihbarat yapma yeteneği kalmamıştır -çünkü yasayla ellerinden
alınmış- bunu Emniyet, özellikle Emniyet ve MİT’ten almamız gerekiyordu.” Siz, 2011 yılından
sonra en kritik dönemde, bu terfilerin olduğu dönemde Emniyet Genel Müdürüsünüz. Genelkurmay
Başkanlığına dışarıdaki çünkü Fetullah Gülen ile o dönemin Başbakanının başlattığı ve kendisinin de
yalnız olduğunu söylediği, bizim de baktığımızda haklı olduğunu düşündüğümüz -yalnız kaldığı da
doğru- bir mücadelesi var. Bu mücadele sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanına
ordudaki Fetullahçı yapılanma konusunda bir rapor sundu mu, uyardı mı, cemaatçi subayların listesini
belirledi mi, dışardaki irtibatlarıyla alakalı herhangi bir bilgi verdi mi?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Efendim, ben bu olayı
tamamlayayım da izin verirseniz.
Biz gittik, Genelkurmay İkinci Başkanımıza bilgi verdik, bu şahısların bizdeki bilgilere göre
Fetullahçı olduğu, FETÖ terör örgütüne mensup olduğunu, bunların terfi etmemesini, mümkünse
emekli edilmesini…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sadece Jandarma kapsamında…
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Tabii ki sadece Jandarma
bizim çalışmamız.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir de deniz, Sahil Güvenlik Komutanlığı da sizde ama.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Yok, Sahil Güvenlikle ilgili
sanırım çok bilgi yoktu bizde yani onunla ilgili bir çalışma sanırım yapılmamıştı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Dünkü vali, Sahil Güvenlik Komutanının kendisini karşıya
geçirmeyeceği kadar darbenin içinde olduğunu ima etti.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Zaten Sahil Güvenlik
Komutanı da görevden alındı biliyorsunuz darbeden sonra.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bunu şu anlamda soruyorum: Siz sadece İçişleri Bakanının
görev alanıyla ilgili konuları söylüyorsunuz. En kilit mesele şu: Genelkurmay kendisine bu konuda
hiçbir bilginin gelmediğini söylüyor, siz de Emniyet Genel Müdürü olarak Jandarma dışında bir bilgi
vermediğinizi söylüyorsunuz. Bu durumda Genelkurmayın -çünkü bu ordu imamları ve sivil imamların
hepsi dışarda- bunu kendi içinde tespit etmeye de hukuki şansı olmadığı için ve zaten dışarı çıktığı anda
Ergenekoncu, Balyozcu diye adamlar tutuklanıyor hemen, o zaman Genelkurmay çaresiz bırakılmış.
Bilgilendirilmesi gereken iki makam var, MİT ve Emniyet; ikisi de gördüğüm kadarıyla Genelkurmayı
bilgilendirmemiş ve Genelkurmay resmî bir bilgilendirme almadığı için de Fetullahçılar konusunda
çaresiz kalmış gibi bir görüntü var.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Sayın Vekilim, ben
sizin dediğinizin tam tersini düşünüyorum, söylediğim de o zaten. Jandarmayla ilgili biz gerekli
bilgilendirmeyi yaptık, atamalar yapıldıktan sonra gördük ki bizim “Terfi etmesin.” dediklerimiz terfi
etti, “etsin” dediklerimizin de bir çoğu emekli edildi, birçoğu yani 15 kişinin belki hepsi değilse de
yüzde 90’ı bizim dediğimizin tersi oldu. Bu benim bildiğim kısmıydı ama…
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şöyle bir şey mi oldu? Sizin “Terfi etmesin, bunlar Fetullahçı.”
dedikleriniz YAŞ’ta terfi etti ve darbeci oldular.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Tabii.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Anladım.
BAŞKAN – Onu bir tamamlasın isterseniz Aykut Bey, çok önemli bir konu, tamamlasın isterseniz
o sorunuzu.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Biz o görüşmeyi yaptık,
neticede böyle oldu ama onun dışında Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili Emniyet İstihbarata veya Emniyet
Genel Müdürlüğüne bir çalışma yapma görevi verilmedi hiçbir zaman, öyle bir görev verilmeden de
Emniyet teşkilatı kendi başına Türkiye’nin en önemli kurumlarından birine casusluk yapar gibi bir
çalışma yapmaz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Devlet geleneğine göre bu çalışmayı MİT mi
yapar, Emniyet Genel Müdürlüğü mü yapar?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Efendim, böyle bir çalışmaya
ihtiyaç duyuluyorsa sanki MİT’in yapması daha uygun gibi görünüyor bana.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, bu durumu netleştirirsek sorumlulukların en önemli
kısmı buraya çıkacak Sayın Valim. Siz de biliyorsunuz ki 15 Temmuz bir gecedir, bir sürecin sonucudur
ve o süreç de başka bir şekilde devam da ediyor. Onun için, süreç öncesi ve sonrasının açığa çıkarmakla
ilgili. Buraya gelen kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanı, bunlar önemli insanlar, saygıdeğer
insanlar, devlette önemli görevler yapmışlar sizin gibi tezlerini şuna dayandırdılar: “Biz bir şey
yapamadık çünkü bizim istihbarat toplama yeteneğimiz elimizden alındı ve bu görev dışarıda istihbarat,
MİT ve Emniyetteydi. MİT ve Emniyetten bilgi almadık.” dediler. Siz de şu an diyorsunuz ki: “Bizim
verdiğimiz bilginin tam tersine, YAŞ’ta, bizim ‘Fetullahçı’ dediklerimiz general yapıldı ve bunlar
darbeci çıktı.” Bunu netleştirmemiz gerekiyor. Belki de şöyle bir dinleme yöntemi olması gerekiyor:
Dönemin Genelkurmay Başkanı, dönemin Emniyet Genel Müdürü ve dönemin MİT Müsteşarının
üçüyle bir arada konuşmamız gerekiyor. Çünkü, bu üç kurum arasındaki bu karanlık noktada bir
karanlık var, yani benim anlayamadığım bir karanlık var gibi geliyor.
BAŞKAN – Aykut Bey, çok önemli bir konu, müsaade eder misiniz?
Tabii buradaki önemli bir konu, onun için sözünüzü kesmedim. Tutanaklara geçiyor tabii, Sayın
Kılıçlar’ın cevapları, sorular. Bu tutanaklar da malum aleni. Yani, artık işin yüzleştirme, bir araya
getirme veyahut da çelişkilerin giderilmesi konusu sanıyorum bu konuda yargının görev alanına giren
bir konu ama burada da önemli bilgileri biz hem eski komutanlardan hem de Sayın Validen de, eski
Emniyet Genel Müdürü olarak almış olduk, tutanaklara geçti.
Şimdi…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sorumu tamamlayayım, bir de bir şey söyleyeceğim.
BAŞKAN – Tabii, buyur.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir tek şöyle bir şeyden endişe ederim: Bizim böyle bir davet
yetkimiz var. Şimdi, kamuoyunda şöyle bir algı da var: Bu Komisyon çalışmak istemiyor, bilmem
ne işte başındaki o gereksiz tartışmada… Ama görülüyor ki mesela Sayın Valimin de bir bürokrata
göre samimi tavırları, bir bürokratta olması gereken tavırlarıyla bugün biraz yol alabildik ama biz
mesela MİT Müsteşarını, dönemin MİT Müsteşarı, dönemin Genelkurmay Başkanı, dönemin Emniyet
Genel Müdürü; üç kilit ismi. Çünkü, üç kurum da bir şekilde diyor ki: “Ya, bizim bir sorumluluğumuz
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yok.” Ama ortada üç kurumla ilgili bir sıkıntı var. Onun için, biz davet edelim, elbette ki yargısal.
Şimdi, suçlu olursalar yargıya gidecekler ama burada bir şeyi aydınlığa çıkarma meselesi var. Benim
teklifim Sayın MİT Müsteşarının dönemi, Sayın Genelkurmay Başkanının ve Sayın Emniyet Genel
Müdürünün; üçünün bir arada, dostane bir havada bir şeyi açığa çıkarmak için birlikte dinlenmesinin
faydalı olacağını düşünüyorum ve hapishanedekileri dinledikten sonra diyorum ve teklif ediyorum
sadece.
Sözümü uzatmayayım, şimdi, elimde çok önemli bir doküman var. Bu doküman 2007 yılında
Cumhuriyet Halk Partisinin bütün imzasıyla verdiği bir Meclis soruşturma önergesi. Bunu bir partizan
körlük içinde yapmıyorum, rica ederim, öyle anlamayınız ama içinde çok önemli tespitler var. Mesela
diyor ki: “700 kişiye yaklaşan ikinci sınıf emniyet müdürleri kıdem listesinden 80-81 kişinin birinci
sınıflığa terfi yaparken şöyle bir tablo ortaya çıkmıştır...” Bir paragraf okuyacağım sadece. “7 veya 8
kişiden kıdem listesine uygun bir şekilde terfi ettirilmiş 72-73 kişinin tamamı ise kıdem sıralamasında
150’nci sıradan sonra yer alan kişiden oluşmuştur.” Böyle o kadar çok bilgi var ki; Rahip Santoro
cinayeti, Hrant Dink cinayeti, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet saldırısı ve çok titiz bir çalışmayla bugün
konuştuğumuz birçok konuda Emniyetteki cemaat yapılanması. Emniyet kendi mensuplarıyla ihtilaflı
ve davalı olan bir kurum başlığı var mesela. İnanılmaz şeyler anlatıyor. Şöyle yapalım: Ben bunu -böyle
bir usul var- Tutanağa vereyim, tutanağa geçsin. İsterseniz okuyayım, siz bilirsiniz üç-beş dakika sürer
veya on dakika. 5-6 sayfa. Okumamı mı istersiniz Tutanağa mı vereyim?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hem tutanağa ver hem bize dağıt.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O zaman birer örneğini size dağıtayım, birer örneğini de
stenograf arkadaşlara vereyim, tam tutanağa geçsin.(x)
BAŞKAN – Tabii.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çünkü 2007 yılından durumun tespiti anlamında Emniyet
ve Silahlı Kuvvetlerdeki cemaat yapılanmasına ilişkin ve bunun karanlık olaylara mesela Ramazan
Akyürek’in ismi Hrant Dink cinayetiyle geçtiği çok erken bir belge bu, yer almasında çok fayda
görüyorum.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Aykut Bey.
Burhanettin Bey, buyurun efendim.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Sayın Valim, hoş geldiniz.
Şimdi, 15 Temmuz akşamını çok detaylı bir şekilde anlattınız. 21.35’te Emniyet Müdürümüzden
olayı öğrendiğinizi anlattınız. 21.55’te Türkiye Büyük Millet Meclisine Çankaya Kapısı’ndan
girerek Dikmen Kapısı’na gittiğinizi ve Genelkurmayda çatışmaların olduğunu ve “Darbe olduğuna
karar verdim.” dediniz, “Zaten telefonlar da gelmeye başlamıştı.” dediniz. Sabah 07.00’ye kadar
dakika dakika anlattınız, müthiş bir mücadele yaptığınızı anlattınız ama kiminle mücadele ettiniz
Sayın Genel Müdürüm? Kiminle mücadele ettiğinizi söylemediniz. Benim asıl öğrenmek istediğim:
Bizim Komisyonumuzun adı “Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi
ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi...” Sizin 07.00’ye kadar anlattığınızda FETÖ’yle ilgili hiçbir şey geçmedi, tutanaklar var,
belki kaçırmış olabilirim.
İkinci sorum: Bu olayı Fetullahçı terör örgütünün yaptığına dair somut bir deliliniz var mı?
Teşekkür ediyorum.
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VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Yani Sayın Vekilim, bu
malumu ilam yani. Bu adamlardan “darbeciler” diye sürekli bahsettim ama darbecilerin büyük bir
bölümünün FETÖ’cü olduğu sonradan anlaşıldı. Biz de bu arada kendi aramızda değerlendirmeler
yaptık Emniyetteyken. Bunlarda kimin işin içinde olduğu isimlerden, zaten bu darbeyi kimin yaptığı
yavaş yavaş anlaşıldı. Yani bunu FETÖ’cülerin yaptığı, işte o diğer komutanlarımızın televizyonlardaki
beyanlarından sonra ayan beyan ortaya çıktı. Bunun için ayrı bir delil ben bilmiyorum yani.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) –Şimdi, şöyle yardımınızı istiyorum: Yani biz kendimiz
anlaşıyoruz burada ama bunun Fetullahçı terör örgütünün yaptığına dair somut bir şey olması lazım.
Sayın Cumhurbaşkanımız da Amerika’dan iadesini istiyor Fetullah Gülen’in, onlar da bir somut delil
istiyor. Bunun yaptığına dair bir delil var mı? Veya Avrupa Birliğinde bunu anlattığımız zaman yani
tamam, Fetullah’ın yaptığından hiç şüphemiz yok ama siz bu kamu bürokrasisinde yıllardır başarılı
çalışma yapan biri olarak bize bir şey söylemeniz lazım ki yani bu olduğunu gösterelim. Şimdi,
malumun ilamı dediğimiz zaman herkesin malumu farklı. Siz bize bir şey söylemeniz lazım ki biz de
“Tamam, bunu Fetullahçı terör örgütü yaptı.” diyelim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - İmamları biliyor muydunuz?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Hayır, hiç bilmiyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hayır, Emniyet olarak siz Silahlı Kuvvetler imamı kimdir, Kara
Kuvvetleri imamı…
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Hayır, bilmiyorduk
efendim. Yani ben malumunuz, son iki yılda Emniyet Genel Müdürü değildim, Ankara Valisiydim,
dolayısıyla o son iki yılın bilgilerine sahip değilim. Yani o gece görüştüğümüz, ulaşabildiğimiz ve
samimiyetlerini bildiğimiz askerlerin hepsi FETÖ’cülerin işin içinde olduğunu -işte oradaki şeylerdenbunu FETÖ’cülerin yaptığını onlar söyledi. Onlar söyleyince biz bunun başka… Çünkü, diğer askerler
ya bizim yanımızda ya televizyonda; mesela Arif Çetin samimi bir paşamız yani bunlara karşı mücadele
etti ve bunu yapanlar FETÖ’cüdür diye… Yani bunun dışında somut bir delil derseniz, efendim, buna
yargı karar verecek. Zaten mahkemeler soruşturmalarına devam ediyor. Benim bunun dışında somut bir
delilim yok ama bunu FETÖ’nün yaptığı da şu anda güneşin açık olduğu gibi apaçık yani.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Şöyle bir şey olabilir: Yani bu soruyu sizden öncekilere de
sordum Sayın Genel Müdürüm, Genelkurmay Başkanımızın derdest edilmesi, derdest edildikten sonra
derdest eden kişilerin kanaat önderleriyle görüştürmek istemesi gibi… Bunlar delil olarak gösteriliyor.
Adil Öksüz’ün daha önceki fotoğrafları, daha sonra çekilen fotoğraflar, bir bağlantı var yani bunlar
bize göre ama sizin kamu bürokrasisinde o kadar güzel çalışmalarınız var ki bizim bildiğimizin bin
katı bilginiz var. Yani bizi ikna edebilecek, bu olaylarla irtibatlandıracak, bizim de ülkemizin hak ve
menfaatlerini koruma adına somut bir şey söylememiz gerekiyor. Vatandaş da bunu bekliyor yani bu
Komisyondan çıkacak kararları vatandaşlar da bekliyor. Şimdi, “Fetullahçı terör örgütü yaptı.” diyoruz,
malumun ilamı diyoruz. O zaman, yani 80 milyon tane malum çıkar Sayın Genel Müdürüm.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Efendim, ben burada
anlatabileceklerimi ve bildiklerimi samimiyetle arz ediyorum. Mesela 18’inde bana bir ihbar geldi, bu
Marmaris’e giden Gökhan Şahin Sönmezateş’ti sanırım, Marmaris’e giden generalin Ankara’da olduğu
ve “Şu plakalı aracı kullanıyor.” diye bir arkadaşımdan ihbar geldi. Ben bu plakayı İstihbarata verdim
ve ertesi gün 18’inde bu şahıs, Marmaris’e Sayın Cumhurbaşkanına suikasta giden şahıs Pursaklar
yolunda yakalandı; darbenin önemli kişilerinden birisiydi ve bunun Fetullahçı olduğunu, bunun Akın
Öztürk’ün damadının Fetullahçı olduğunu herkes biliyor efendim. Benim arz edebileceklerim bu kadar.
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BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Teşekkür ediyoruz.
BAŞKAN – Burhanettin Bey, teşekkür ediyorum.
Tabii, bu arada Burhanettin Bey ısrarla bu soruyu konuklarımıza yöneltiyor, farkındayım. Belki
tutanaklara şu konu yanlış da geçiyor olabilir veya yanlış algılanıp yani Fetullahçıların bu darbe girişimini
yaptığı konusunda bir tereddüt mü var gibi ama bundan ziyade benim anladığım, Burhanettin Bey yani
uluslararası toplantılarda daha somut bilgi, belge açısından bunu sorduğunu ben düşünüyorum. Değil
mi? Yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalayan pilotun… Biz bunları savcılıklardan ve Adalet
Bakanlığından istedik, bilgi olarak ifade edeyim. Genelkurmay Başkanının yaverinin ifadeleri, itirafçı
olarak, Genelkurmay Başkanını, sizi yani “liderimiz” olarak ifade ettiği tırnak içinde “Hocamızla” diye
ifade ettiği, Fetullah Gülen’le görüştürme teklifi. Arkasından, Meclisi bombalayan pilotun, “Evet, ben
FETÖ’ye bağlıyım, bilerek ve isteyerek bombaladım” şeklinde yine beyanları var. Yakında, özellikle
bu dava açılanlarla ilgili savcılık ve mahkeme ifadelerini de istedik, bunlar da gelecek yani bunlarla
birlikte değerlendirdiğimizde üst kademede zaten tamamen Fetullah Gülen direktifiyle, talimatıyla bu
darbe girişiminin olduğuna dair de çok sayıda yazılı belge, ifade ama en nihayet tabii ki yargılama
sonunda verilecek kararlar olacaktır, bunu da birlikte bekleyeceğiz.
Şimdi, Emine Nur Hanım, buyurun, söz sırası sizde.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Sayın Valim, hoş geldiniz.
Verdiğiniz değerli bilgiler ve o geceki çabanız için çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda
Eskişehir Milletvekiliyim, sizinle aynı dönemlerde çalışamadık ama ben o dönemleri şu anda çok
sitayişle dinliyorum, çok teşekkür ederim bu arada.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Sağ olun efendim.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Benim üç sorum olacak.
Bir tanesi, bu Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasıyla ilgili muamma hâlâ devam ediyor. Sayın
vekil arkadaşlarım da bu konuyu gündeme getirdiler. Hâkim Köksal Şahin önce serbest bıraktı, sonra
savcılığın itirazı üzerine bir üst mahkemeye gitti. Üst mahkeme Hâkimi Çetin Sönmez de serbest
bırakılması kararını verdi ve ondan sonra da kayıplara karıştı. Benim anlamadığım, bir hâkim böyle
bir gecenin sabahında “Tarla bakıyordum.” diye yapılan bir savunmayı nasıl kabul etti? Bu sorularım
sizinle muhatap değil, onları direkt hâkimlere sormamız lazım.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Tabii, tabii, anlıyorum.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Hâkim ayrıca şunu söylüyor: “Bana gelen dosyada hiçbir
bilgi, belge yoktu.” Benim size sormak istediğim, göreviniz kapsamında bu sorulara cevap aradınız mı?
Yani örneğin, dosyadan bir belge çıkarılıyorsa hâkimin önüne giden, bunu kim yaptı? Polis mi, asker mi
o anda orada, içeride olan? Bu konuda bir araştırma yapıldı mı?
İkinci sorum da istihbaratın yeniden yapılanması söz konusu şu anda, iç ve dış istihbarat olarak.
Bunun ayrılmasını doğru buluyor musunuz? Siz bunca zamandır kamu yönetiminde olan, Emniyet
Genel Müdürlüğü yapmış bir kişi olarak nasıl bir yapılanmayla istihbarat daha etkin hâle gelir? Çünkü,
siz de biraz önce söylediniz, “Bu bilgiler geldi, ben istihbarata ilettim.” dediniz. Burada bir kopukluk
mu var?
Üçüncü sorum da düzenlemelerin en önemlisi darbe üretmeyen bir sistem oluşturmasına yönelik
adımlar diyoruz şu anda, tüm çabalarımız ülke olarak, millet olarak bu yönde. Siz şu ana kadar alınan
önlemleri yeterli görüyor musunuz? Önerileriniz ne olabilir?
Teşekkür ederim.

34

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-

2 . 11 . 2016

T: 11

O: 1

VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Ben teşekkür ederim.
Sayın Başkanım, sayın vekillerim; Adil Öksüz konusunu daha önce de arz ettim ama benim
bilebildiğim işin doğrusu bu kadar. O dosyada -darbenin hemen ertesi günü- bir belge, bu adamın
FETÖ’cü olduğuyla ilgili bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama asıl belge, bu şahsın o Akıncılar Üssü’nden
kaçan pilotlarla birlikte yakalanması. Bu şahıs kendi başına arazide yakalanmadı ki, bunlarla birlikte
yakalanıyor ve darbe gecesi orada uçaklar uçarken arsa arıyor! Böyle bir gerekçeye kargalar da güler
yani. Bizim de asıl anlamadığımız bu gerekçenin nasıl dikkate alınarak bu şahsın serbest bırakıldığı
ama malumunuz bu konuda hem idari soruşturmalar devam ediyor hem adli savcılık soruşturmaları
devam ediyor. İnşallah, gerçek ortaya çıkar efendim.
BAŞKAN – O konuda sözünüzü kestim ama Komisyon Başkanlığı olarak Adil Öksüz
soruşturmalarıyla ilgili yazışmalarımız sürüyor, Komisyon üyelerimizin de bilgisi olsun.
Arz edeyim.
Buyurun Sayın Kılıçlar.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Efendim, istihbaratın
yeniden yapılandırılmasından sayın vekilimiz bahsetti. Tabii, ben Emniyet Genel Müdürlüğü yaptım
ama mesela Millî İstihbarat Teşkilatı çok farklı bir birim yani onların işlevleri, fonksiyonları çok farklı,
çok önemli görevler yapıyorlar. Tüm resmi yani ülkenin güvenlik birimleriyle ilgili tüm resmi benim
görmem bulunduğum konum itibarıyla mümkün değil. Dolayısıyla, bunun tümünü görebilen Sayın
Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız veya daha üstten bakabilen kişilerin kararları bence isabetlidir
ama mesela “darbe üretmeyen bir sistem” dediniz Sayın Vekilim, darbe üretmeyen bir sistem için bana
göre en önemli adım Jandarma teşkilatının sivilleştirilmesiydi. Bu, bununla ilgili çok önemli bir adım.
Bu, birkaç ay önce yerine getirildi. Jandarma teşkilatı, malumunuz, hem mülki görevleri hem adli
görevleri hem de askerî görevleri olan bir teşkilattı; bu son yapılanmayla askerî görevlerine son verildi,
tamamen İçişleri Bakanlığının yani sivil iradenin emrine girdi. Dolayısıyla, bir darbe yapmak isteyen
birisi, birileri Jandarmanın ülke sathındaki yapılanmasını ve istihbarat kabiliyetini kullanmak zorunda.
Nitekim, bu darbede de Jandarma teşkilatı yer almadığı için en büyük başarısızlık sebeplerinden birisi
de odur. Ben, Jandarma teşkilatının sivilleştirilmesini çok önemli bir adım olarak görüyorum.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Birkan, buyurun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Sayın Başkan, kıymetli üyeler; ben tekrar hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Sayın Genel Müdürüm, Sayın Valim; siz de hoş geldiniz. Verdiğiniz bilgiler için ve o akşamki
gayretiniz için de ayrıca hem Komisyon üyesi olarak hem de şahsım adına teşekkür ediyorum.
Tabii, burada birçok soru soruldu, birçok şeyi de siz anlattınız. Burada sizden önce dinlemiş
olduğumuz eski Genelkurmay başkanları bir şeyin altını özellikle çizerek söylediler, işte “İstihbarat
eksikliği vardı, bizim istihbaratımız yoktu.” diye. Oysaki, Türkiye’nin şöyle bir gerçeği var: Hemen
hemen her altı yedi yılda bir darbe yapan, darbe üreten bir yapımız var ve sürekli, 1980 yılından itibaren
ki aslında, 1960 yılından itibaren bir askerî vesayet yönetimi var yani sivil idarenin üzerinde boza
pişiren, istediği zaman müdahale eden, çıkıp parmak sallayıp başbakanları tehdit eden bir kudretli
yapımız var. Şimdi, hükûmeti parmak sallayıp hizaya getiren, devirenlerin “Bizim istihbaratımız
yoktu.” gibi bir şeye sığınmalarını ben anlamakta zorlanıyorum. Bu meyanda, az önce de sordukları
için tamamlatması açısından soruyorum, Genelkurmayımızdan çünkü her gelen Genelkurmayla ilgili
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olan subayımız, eski komutanlarımız, hepsi FETÖ’yle mücadele ettiklerini söylediler, değil mi? Hepsi
söyledi ama size, Emniyete “Bu FETÖ örgütünün işte şöyle şöyle orduya sızma girişimi var, biz bunları
Askerî Şûra’da değerlendirirken bununla ilgili araştırın, bize rapor getirin.” diye Emniyete bir yazısı
oldu mu Genelkurmayın sizin hatırladığınız dönemle alakalı?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Kesinlikle yok efendim öyle
bir şey, ben hatırlamıyorum yani varsa da.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Bir diğer nokta, az önce siz söylediniz, Jandarma İçişleri
Bakanlığına bağlandı. Tabii bu darbede de bu bağlanmanın önemi de ortaya çıktı, emir komuta zinciri
dışına çıkmış oldu en azından. Yine, suçu hani şey yapınca sivillere atmak açısından söylüyorum,
Jandarmanın kendi istihbaratı yok muydu yani onun üzerinden de bir çalışma yapamazlar mıydı? Onu
da şey yaparsanız…
Ben tekrar teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Sağ olun Sayın Vekilim.
Efendim, Jandarmanın İstihbarat Dairesi Emniyet İstihbarat Dairesi kadar değil ama çok güçlü
bir istihbarat dairesidir ve Jandarma İstihbarat Dairesinin elde ettiği bilgiler mutlaka Türk Silahlı
Kuvvetlerine ulaştırılır. Dolayısıyla, “Bizim bilgimiz, irtibatımız yoktu…” Ben burada tabii polemiğe
de girmek istemiyorum ama Jandarma İstihbarat bu işi çok iyi yapabilirdi ama sonradan gördük ki
İstihbarat Dairesi de neredeyse Emniyette olduğu gibi, tamamen FETÖ terör örgütü üyelerinin eline
geçmiş. Dolayısıyla…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Somut olarak Genelkurmayın sizden böyle bir araştırma
noktasında bir talebi yok yani.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Ben hatırlamıyorum. Biraz
önce söylediğim şekilde biz bu şeyi müsteşarımızla birlikte götürdük. Sadece bu askerle, bu FETÖ
terörüyle ilgili irtibatımız bu oldu. Bir bürokrat olarak, belki üst düzeyde vardır ama ben bilmiyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyoruz.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Sağ olun.
BAŞKAN – Arkadaşlar, üç saatimizin dolmasına bir beş dakika var.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – İki saat oldu.
BAŞKAN – Yok, 12.54, 11.00’de başladık.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – İki saat Sayın Başkan.
BAŞKAN – Hayır, hayır, ben sadece süreyi hatırlatıyorum, diğer konuğumuz da geldi, o bakımdan.
Sadece tekrara düşmeme bakımından bu hatırlatmayı yaptım.
Sayın Tanrıkulu, buyurun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben de teşekkür ediyorum Sayın Valiye
açıklamalarından dolayı.
Ben, terör eylemleriyle, şiddetle, çatışma ile darbe mekânı arasında her zaman bir ilişki olduğunu
düşünürüm. Yani, şiddet, çatışma, terör sonuçta darbeci zihniyeti besler her ortamda. Bundan önceki
darbelere baktığımızda böyle bir ilişki var. Şimdi, sizin döneminizde Ankara’da 10 Ekim saldırısı oldu,
IŞİD terör örgütünün Gar’daki saldırısıyla 100’den fazla genç yaşamını yitirdi. Daha sonra, Merasim
Sokak’ta ve sonra Kızılay’da kanlı terör eylemleri oldu ve insanlar yaşamlarını yitirdi ve Türkiye büyük
bir kaos, ondan sonra tedirginlik içerisine girdi o dönemde. Bu da bu darbeci zihniyeti beslemiştir diye
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düşünüyorum ben yani bu darbecilerin darbe yapma fikrini besleyen unsurlardan birisi. Bu eylemler,
mesela IŞİD’in 10 Ekim saldırısı yani neredeyse CHP Grubu olarak bizler açık istihbaratla, açık
kaynaklardan isimlerin kimler olduğunu falan, Adıyaman’dan, buradan, şuradan çok önce yazmıştık.
Yani, bunları önlemek konusunda Emniyet neden yetersiz kaldı? Ankara özelinde özellikle neden
yetersiz kaldı, neden bu eylemler bu şekilde kanlı sonuçlandı? Bununla bu darbe arasında bir ilişki
kuruyor musunuz doğrudan veya dolaylı olarak?
BAŞKAN – Başka sorunuz var mı Sayın Tanrıkulu?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir tane daha soracağım.
BAŞKAN – Tamamlayın da “Birlikte cevap vereyim.” diyor.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir de şunu öğrenmek istiyorum: Tabii, alınması
gereken tedbirler babında da -Emniyet Genel Müdürlüğü yaptınız, Mardin Valiliği yaptınız yani
çok önemli kamu görevlerinde bulundunuz- Türkiye’nin bu şiddet, terör, çatışma ve Kürt meselesi
konusunda darbeyle ilişkisini ortadan kaldırmak açısından ne yapması lazım, önerileriniz nelerdir?
BAŞKAN – Buyurun Sayın Kılıçlar.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Benim dönemimde, sayın
vekilimizin bahsettiği gibi, hakikaten 3 önemli, çok üzücü patlama oldu; birincisi 10 Ekimde 103
vatandaşımızın vefat ettiği, arkasından Merasim Sokak’ta çoğu asker aileleri olan, ondan sonra da
Kızılay’da. Bunlarla ilgili bizim istihbarat birimleri olarak yani özellikle Emniyet İstihbarat olarak
ciddi çalışmalarımız oldu işin doğrusu, 3-4 eylemi de engelledik yani mesela, yıl başında yapacakları
gene böyle bir eylem vardı, onu engelledik, daha geçen gün Gölbaşı veya Haymana yakınlarında
gene bir canlı bomba etkisiz hâle getirildi. Bu 10 Ekim patlaması olduktan sonra DAEŞ’le ilgili
çalışmalarımızı çok yoğunlaştırdık, hatta bizim ekiplerimiz Gaziantep’e giderek bunların kökleri
nereden geliyor, başlarındaki insanlar kimdir, oradaki operasyonlara da ciddi katkılar sağladılar.
Oradan ele geçirilen bilgilerle zaten biz daha sonraki bu tür olayları engelledik. Ama, bir insan kendini
patlatmayı kafasına koymuşsa bunu engellemek hakikaten biraz zor çünkü bunlar, bu eylemcilerin 3’ü
de mesela, Gaziantep’ten çıkıyor, Ankara’ya geliyor, Ankara’da hiç kimseyle irtibat kurmadan sabah
yedide Ankara’ya iniyor, onda kendini patlatıyor, 10 Ekimdeki patlamada. Diğerleri de öyle, bir kişi,
sadece bir kişinin evinde kalıyor Kızılay’daki patlamada.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) –Hepsi IŞİD’çi miydi onların?
VALİ-EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Hayır efendim. Merasim
Sokak’taki bölücü örgütün işidir. Gar…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Merasim Sokak ve Kızılay…
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Evet, bölücü örgütün işidir
Kızılay’da, 10 Ekimdeki Gar patlaması DEAŞ’ın eylemidir.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şeyi soracağım Sayın Genel Müdürüm, “Türkiye
IŞİD’i” diye bir örgütü Emniyet Genel Müdürlüğü terör örgütleri listesine aldı mı, almadı mı? “Türkiye
IŞİD’i” diye bir örgütü, küresel IŞİD’den bahsetmiyorum.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Efendim, Türkiye’de
IŞİD’in bağlantıları olan kişileri biz sürekli takip ediyoruz. Bunlarla ilgili istihbarat çalışmalarımız
çok yoğun bir şekilde devam ediyor ama “Türkiye IŞİD’i” diye bir şey ben duymadım Sayın Vekilim.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani, şöyle, şu açıdan soruyorum: Bu darbeyle
mutlaka bir alakası olduğunu düşünüyorum ben. Yani, herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının
terör örgütü üyeliğinden yargılanabilmesi için o örgütün terör örgütleri listesine alınması lazım.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Tabii.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şimdi, Türkiye’de IŞİD’in bir yapılanması var.
Terörle Mücadele Yasası var ve TCK var. “Türkiye IŞİD’i” diye bir örgütün FETÖ terör örgütü gibi
yapılandırılması lazım ki bir insan ondan gözaltına alınsın yani eylem yapmadan da gözaltına alınsın
çünkü Başbakan Sayın Davutoğlu 10 Ekim saldırısından sonra şunu söyledi: “Eylem yapmadıkları için
yakalayamıyoruz, ancak eylem yaptıktan sonra yakalıyoruz.” Onun da nedeni şu: Yani, terör örgütü
değilse onun adına faaliyette bulunmak da suç değil ancak eylem yaparsa yakalanır. Yani, “Türkiye
IŞİD’i” diye bir örgüt, küresel IŞİD örgütünden farklı olarak tanımlandı mı? İşte başkanı, üyeleri,
illerdeki yapıları falan, böyle bir çalışma oldu mu Emniyet Genel Müdürlüğünde?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Ben…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla bütün Türkiye’deki bu
tür…
Bey.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir dakika, bir dakika… Cevap versin Selçuk

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ben söyleyeyim… Bir saniye canım niye hemen itiraz ediyorsunuz.
Sizler de zaman zaman söylüyorsunuz, bir şey demiyoruz size.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Onu da söyleyeceğim, onu da söyleyeceğiz biz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ben Bakanlar Kurulunu hatırlatıyorum, böyle bir karar aldığımızı
söylüyorum.
Teşekkür ederim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Değil, o yanlış, bakın, şöyle yanlış: 2014 yılında,
2014 yılının mayıs ve haziran aylarında 2 tane Bakanlar Kurulu kararı var. 2 tane Bakanlar Kurulu kararı,
küresel IŞİD örgütünün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından mallarına el konulmasına
ilişkin karardır, Birleşmiş Milletlerin. Bakanlar Kurulu kararı ona ilişkindir ve IŞİD’in, küresel IŞİD
örgütünün üyelerinin ve kendisinin Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ve yürütmesi
de Maliye Bakanlığına verilmiş. Benim dediğim başka bir şey. Onu zaten yapmak zorunda.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “IŞİD” deyince buna hepsi dâhil.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben, Türkiye’de, diğer terör örgütleri gibi “IŞİD”
diye bir örgüt, şemasıyla, tıpkı 2015’te FETÖ’nün tanımlandığı gibi ya da 2016’da, şeması falan da
tanımlandığı gibi…
BAŞKAN – Soru anlaşıldı.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani böyle bir çalışma oldu mu, olmadı mı?
Küresel IŞİD örgütü dışında bir IŞİD örgütü Türkiye’de tanımlandı mı?
BAŞKAN – Sayın Kılıçlar, buyurun.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Efendim, bu, bizim
adli soruşturmalarımızda emniyet ve istihbarat çalışmalarında “Türkiye IŞİD’i” diye bir kavram
kullanmıyoruz. “IŞİD” deniyor ve IŞİD’in Türkiye’deki Suriye’ye gidip gelen üyeleri. IŞİD’i
biz terör örgütü, DAEŞ’i terör örgütü olarak kabul ettiğimiz için bunların yargılanması, gözaltı ve
tutuklanmasında bir sorun yok Sayın Vekilim.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şunun için soruyorum: Gaziantep Ağır Ceza
Mahkemesi birisine, bir Mısır vatandaşına ceza vermiş. Sonuçta, sizde biliyorsunuz ki herhangi bir
örgüt üyesi, bir terör örgütü üyesi yakalandığı zaman ilk önce onun o örgütle olan mensubiyeti yazar
fezlekede, sonra kendisinin eylemleri yazar.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Tabii.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Öyle yazar ve öyle savcılığa gönderilir. Şimdi,
Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi, Gaziantep’teki faaliyetleri nedeniyle bu yabancı uyruklu şahsa terör
örgütü üyeliğinden ceza vermiş. Yargıtayın kararı var. Yargıtay 15 Nisan 2015’te diyor ki: “Bir dakika,
sen bu cezayı veremezsin. O adamın yani IŞİD’in Türkiye’de terör örgütü olup olmadığına dair bir
belge yok ki dosyada.” Dolayısıyla, dosyayı bozmuş, geri göndermiş. Yani, öyle bir…
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Sayın Vekil…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani o yüzden sordum, bu önemli bir şey. Yani
sonuçta eğer Emniyet Genel Müdürlüğü veya işte Türkiye’deki diğer makamlar o örgütü terör örgütleri
listesine almamışsa, Terörle Mücadele Yasası kapsamında terör örgütü üyeliğinden ceza vermek
mümkün olmuyor.
BAŞKAN – Teşekkürler.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Efendim, adli anlamda,
bizde DAEŞ terör örgütüdür bununla ilgili de işlem yapıyoruz ama bahsettiğiniz Yargıtay kararını ve
de Antep’teki mahkeme kararını inanın ben bilmiyorum. Bu konuda yorum yapmam çok doğru olmaz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani, Türkiye’nin böyle bir çalışması olmadı,
Türkiye IŞİD’iyle ilgili.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – “Türkiye IŞİD’i” diye bir
çalışmamız yok ama Türkiye’de…
BAŞKAN – Teşekkür…
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Buyurun efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir saniye bitirsin Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Bitirdi, bitirdi.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Daha bitirmedi, sözünü ağzından alıyorsunuz.
IŞİD deyince niye bu kadar hassaslaşıyorsunuz?
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Darbe marbe araştırmak gibi bir derdiniz yok. Sizin tek derdiniz
bu işi başkasının üstüne yıkar mıyız…
BAŞKAN – Aykut Bey, şu ana kadar…
(Karşılıklı laf atmalar)
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Kendinize gelin.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bitirmedi daha…
BAŞKAN – Şimdi, başta bir şey izah ettim, tekrara düşmeyelim diye. Aynı konuya 3 defa cevap
verdi Sayın Tanrıkulu, 3 defa cevap verdi.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hayır vermedi 3 kere, vermedi.
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BAŞKAN – Ama ben takip ediyorum konuyu.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Selçuk Bey’in sözü üzerine…
BAŞKAN – 3 defa cevap verdi.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Vermedi 3 kere, yapmayın ya!
BAŞKAN – “DAEŞ’le ilgili bir sorun yok, terör örgütüdür ama ‘Türk IŞİD’i’ diye o kavramla
bir takip ve şey kullanmıyoruz.” dedi. Bunu 3 defa kayıtlara geçti Sayın Tanrıkulu. Yani sözünüzü
kesmedim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir saniye Sayın Başkan, Selçuk Özdağ Bey’in
sözcülüğü üzerine bir darbe vurmak gerekiyor.
BAŞKAN – Ama, ben herhangi bir Komisyon üyesi arkadaşımızın “Sizin araştırmak gibi bir
derdiniz yok.” şeklinde tutanaklara geçen beyanının bu Komisyon açısından…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Tutumunuz onu gösteriyor Sayın Başkan.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Aynen iade ediyoruz, aynen iade ediyoruz.
BAŞKAN – Şimdi, bu Komisyon, Fetullahçı terör örgütünü araştırmakla… Ve bakın tam üç saattir
arkadaşlarımızın…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Saat on birde başladı.
BAŞKAN – Efendim, on birde açtık ama başlangıçtaki bazı usuli işlerden dolayı. Ama, iki buçuk
saattir diyelim, tamam, hiç arkadaşlarımızın sözünü kesmeden…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Saat zaten on üç, saatiniz geri herhâlde.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Avrupa saati herhâlde!
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, hiçbir arkadaşımızın sözünü kesmeden, maddi gerçek ortaya çıksın
diye… Hatta hatta, bakın, şu açıklamayı da ifade edeyim: Eğer, burada, tüzük gereği, efendim hemen
konuşan arkadaşın “İzin almadınız.” diyerek sözünü kesmedim mi? Hatta konuşmanın bütünlüğü
içinde arada bir soru yönelttiğinde insicam bozulmadan buradaki misafir cevap veriyor. Buna da bir şey
yapmıyorum ama kalkıp da yönetimi bu şekilde suçlayıcı bir şeyi hak etmedik. Bunu yapan, lütfen…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Daha sözünü bitirmeden “tamam” diyorsunuz.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Neyse, bitirmiş olsun.
BAŞKAN – Efendim, tekrarlara kaçılmasın diye…
Bitmeyen bir cümleniz var mı Sayın Kılıçlar?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Efendim, yok. Tam bunu
tekrar ediyordum ve ikinci soruyla ilgili de benim yorum yapmam takdir edersiniz ki çok uygun değil.
Yani ben onun için fikir beyan etmeyeceğim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet teşekkür ediyorum.
Sayın Zeynel Emre Bey, buyurun.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Sayın Valim, hoş geldiniz.
Gerçi soruldu neden merkeze çekildiğinize yönelik soru ama ben, şimdi şunu merak ettim:
51 yaşındasınız bizdeki notlara göre, 40 yaşlarında vali olmuşsunuz, çok kritik noktalarda görev
yapmışsınız. Belki de en verimli olabileceğiniz bir dönemde Merkez Valisi olarak şimdi görev
yapıyorsunuz değil mi?
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VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Evet, evet efendim.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Merkez valisi ne iş yapar? Yani ne yapar, onu merak ettim. Yani o
kadar yoğun görevlerden sonra şimdi size nasıl bir sorumluluk verdiler? İlk sorum bu.
İkincisi: Adil Öksüz’le alakalı şöyle bir beyanınız oldu: “Benim de dikkatimi çekti yani nasıl serbest
kaldı bu adam?” diye. Ve sonrasını da “Bir takip edelim, gözleyelim.” gibisinden bir şey söylediniz.
Yani arkadaşlara “Bunu bir izleyelim.” gibi. O takibinizin neticesi ne oldu? Nereye kadar takip ettiniz?
Ne zaman takibi bıraktınız? Mesela şunu incelediniz mi? Bu adam, hakikaten, hiç akla mantığa yatkın
olmayan bir şekilde serbest kalıyor. Üstünden çıkan da bir cihaz var, o cihazı da teslim ediyorlar.
Yani hiç Ankara Valisi olarak merak ettiniz mi bu cihaz nedir? Bu dosyası içerisindeki belgeler nasıl
boşaltılmış? Böyle bir merakınız oldu mu?
Bir de, bu konuyla ilgili, daha önce -Sayın Başkan, onu da yeri gelmişken söyleyeyimkonuştuğumuzda da HSYK’nın bir soruşturması olduğu ifade edilmişti. O soruşturmanın da en azından
sonuç kısmını bir görelim ya da çerçevesini görelim.
BAŞKAN – Şimdi toplantıyı takip edemediğiniz için, o konularda açıklama yaptım Sayın Emre…
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – O zaman, üçüncü soruma geçeyim ben.
BAŞKAN – Yazıyla…
ZEYNEL EMRE (İstanbul) - Yo, o kısmını dinledim ben, acaba daha önce mi söylediniz, evet
“Yazıyla istedim.” dediniz ama bu soruşturmaya ilişkin mi yoksa genel bir bilgilendirme mi o net
olmamıştı. Onun için tekrar ettim.
BAŞKAN – Tamam.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Bu darbe girişimiyle ilgili üçüncü olarak da şunu merak ediyorum:
Daha önce Efkan Bey’i dinlediğimizde, Efkan Ala’yı, dedi ki: “Bize genel istihbaratlar gelirdi darbe
yapabileceklerine yönelik. Yani ‘şu gün, şu saat diye’ diyemeyeceğim ama istihbari bilgiler bu konuda
geliyordu.” Sizin, hem Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığınız dönemde hem de Ankara Valisi olarak
görev yaptığınız dönem içinde böyle genel bir istihbari bilgi size de gelmiş miydi, ulaşmış mıydı? Ve
son olarak da, dün burada İstanbul Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürünü dinledik. Şunu ifade ettiler:
İşte İstanbul’da yirmi altı noktada darbecilerin faaliyette bulunduğunu söylediler ve orada da sordum:
“Fiilen darbeye aktif katılan asker, polis sayısı kaçtı?” diye. Yani en azından polisler içerisinden
sayı ne kadardı? Çok az olduğunu biliyoruz ama darbeci tarafta yer alan. Aynı şeyi Ankara için de
merak ediyoruz. Sizin emrinizde olup da hani böyle sizi şaşırtan ya da kritik konumda görev yapıp
da çünkü çok kritik görev yapan insanların özel kalemleri, yaverleri vesairesi darbeci çıktı sonrasında
izlediğimizde. Sizin görev alanınızla ilgili böyle “şaşırdım” diyeceğiniz ya da darbeciler safında yer
aldı ya da işte bilgi taşıdı falan, böyle bir tespitiniz oldu mu? Benim sorularım bunlardan ibaret.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Emre.
Sayın Kılıçlar, detaylı cevap verdiklerinizi hatırlatarak da şey yapabiliriz.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Anladım efendim.
BAŞKAN – Ben onu söyleyeyim çünkü zamanı da ekonomik kullanmamız lazım.
Buyurun.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Son sorudan başlayayım.
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Benim civarımda, Ankara Valiliği dönemimde benimle çalışan kişilerden darbecilerle iş birliği
yapan bir kişi yok. Sadece şoförlerimden bir tanesi açığa alındı, yani bu ByLock’la ilgili bir şoförüm
açığa alındı. Ama özel kalemimde, korumalarımda başka sorunlu bir kişi çıkmadı.
Onun dışında, bu “Adil Öksüz, cihazı merak ettiniz mi?” dediniz, ben işin doğrusu çok meraklı…
Ben olayın esasını merak ediyorum ve bununla ilgili “araştırın” talimatı değil de bu adamla ilgili ekip
kurun ve yakalayalım diye talimat verdik ben de Sayın Bakan da. Bunlar dağılmadı, bu takip bırakılmadı.
Hâlâ, devlet kurumları, güvenlik kurumları bunu yakalamak için ellerinden geleni yapıyorlar bildiğim
kadarıyla.
Merkez valiliği, takdir edersiniz ki fiilî valilik gibi çok yoğun bir görev değil ama bu tamamen bir
kenara atıldığınız anlamına da gelmiyor yani. Bugün merkez valisi oluruz yarın başka bir şey olur, ne
takdir edilirse. Burada da yoğun olmamakla birlikte, Bakanlığın verdiği özel görevleri yapma gibi bir
durumumuz var efendim.
Arz ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Mehmet Erdoğan, buyurun efendim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – “Emniyet imamı” olarak kendisini tanıtan Kemalettin Özdemir
diye bir şahıs var. Son zamanda televizyonlarda da çokça boy gösteriyor. Genel Müdürlüğünüz
döneminde bu kişiyle hiçbir görüşmeniz oldu mu? Ayrıca, bu kişinin Emniyet imamı olduğuyla ilgili
Genel Müdürken bilginiz var mıydı? Varsa bunun genel müdürlük içerisinde, genel müdür dışındaki
muhatapları kimlerdi? Bununla ilgili bilginiz var mı?
Teşekkür ediyorum.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Ben, Kemalettin Özdemir’le
hiç şahsen görüşmedim, konuşmadım da yani bir şeyim de olmadı. Emniyette muhatapları kim,
görüşüyorlar mıydı, onunla ilgili de bir bilgim yok, yok yani.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Emniyet imamı olduğunu biliyordunuz.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Ha, tabii tabii biliyoruz onu,
yani Emniyette imam oldu, daha sonra işte onun alınması neticesinde gruplaşma oldu, Hilmi Özdil
sonra imam yapıldı, bunları biliyoruz ama benim bir irtibatım olmadı bunlarla.
Arz ederim.
BAŞKAN – Evet teşekkür ediyorum.
Sayın Belma Satır Hanım, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Valim, hoş geldiniz.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Sağ olun efendim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ben Belma Satır, İstanbul Milletvekiliyim.
Başka bir komisyonda oylama vardı, onun için katılamadım ama zabıtlardan okuyacağım
ifadelerinizi inşallah.
Sayın Valim üç tane sorum var: Ankara’daki FETÖ’ye ait okullarda askerî üniformalar bulunduğu
medyada yer aldı. Bu üniformalarla o gece asker olmayan kişiler darbeye karışmış olabilir mi? Böyle
bir tespitiniz var mı? O üniformalar ne işe yaradı veya şu anda onunla ilgili bilginiz var mı? Birinci
sorum bu.
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İkinci sorum: Necip Hablemitoğlu, Hrant Dink, Muhsin Yazıcıoğlu, Rahip Santoro gibi cinayetlerde
FETÖ parmağı var mı? FETÖ’nin destekçileri var mı? Bununla ilgili -eski bir emniyetçi olduğunuz için
soruyorum- görüşleriniz nedir?
Üçüncü bir sorum da: Yine medyada bazı emniyet müdürlerinin cüzdanlarında kıl, tırnak gibi
birtakım şeylerin var olduğu yazıldı. Çok büyük bir ilkellik. Bir emniyet müdürünün böyle bir ilkelliğe
vesile olması, bu ilkelliği yaşaması eğitimde bir sıkıntı mıdır veya Emniyet mensuplarının neresinde,
neyinde hata yapıldı ki bu hâle düştüler? Önerileriniz ne olabilir eğitimleriyle ilgili?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, teşekkürler.
Buyurun Sayın Kılıçlar.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Sağ olun efendim.
Evet, FETÖ’ye ait bir okulun bahçesinde üniformalar bulundu ama bu ne maksatla kullanılıyordu,
işin doğrusu tam anlayamadık. Ya bir asker o gece darbeye kalkıştı, sonradan o üniformaları oraya attı
çünkü vatandaş o günün sabahı kimi görse asker üniformasıyla saldırıyordu yani öyle bir durum vardı.
Bu inceleniyordu ama şu durumda ne oldu, bir netice çıktım mı işin doğrusu bilemiyorum.
Necip Hablemitoğlu, Hrant Dink ve Santoro cinayetleri, şu anda uzaktan bakınca bu cinayetlerde
veya bu cinayetlerin soruşturulmasının akamete uğratılmasında FETÖ’nün parmağı olduğunu ben
şahsen düşünüyorum ama bunu somut bir bilgiye dayanarak söylemiyorum efendim.
Bu kıl, tüy, cüzdanda bu tür şeyler çıkan… Tabii, bir insan kendisini dinleyenlere kendisini Mesih
olarak, neredeyse haşa peygamber olarak anlatıyor ve insanlar da buna inanıyorsa, bu kadar sapıklık
olabiliyorsa, buna da insanlar da inanmışsa ben onların zaten akıl sağlığından zaten işin doğrusu şüphe
ediyorum yani.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Sancar…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Sayın Valim, hoş geldiniz.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Sağ olun efendim.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Pek çok soru soruldu benim de sormayı düşündüklerim vardı
aralarında dolayısıyla işimiz kolaylaştı. Çok doğrudan bir soru soracağım.
Şimdi, Kürt sorununda müzakere arayışlarıyla ilgili çeşitli girişimler oldu bugüne kadar ve en
önemlilerinden biri “Oslo” diye bilinen görüşmelerdi. Oslo görüşmeleri ses kaydı” diye, kayıtların
basına sızdırıldığını ondan sonra yine çatışmalı bir dönemin başladığını biliyoruz. Ses kayıtları 13
Eylül 2011’de yayınlandı. Siz, sanırım, tam ağustos başında, aynı yılın ağustos başında Emniyet Genel
Müdürü oldunuz. Bu kayıtların kimler tarafından sızdırıldığıyla ilgili pek çok iddia, tez ortaya atıldı.
En fazla üzerinden durulan iddialardan biri de, tezlerden biri de bunun yine şimdi konuştuğumuz örgüt,
cemaat tarafından sızdırıldığıdır. Sizin bu konuda, o zaman ve sonrasında araştırmalarınız var mı,
bilgileriniz var mı? Kimler tarafından sızdırıldı? Bilginiz yoksa bir tahmininiz, bir değerlendirmeniz
var mı? Bunu da oraya bağlayabilir miyiz? Öyle ise eğer, amacının Türkiye’de çatışmaları sürekli canlı
tutarak bir darbe ortamı yaratmak olduğunu ta o zamandan beri planladığı gibi bir yorumda bulunmak
size makul gelir mi?
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BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sancar.
Buyurun Sayın Kılıçlar.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Efendim, bu görüşmelerin
hiçbir yerinde Emniyet teşkilatından kimse yoktu. Tabii, bunu sızdıran mutlaka görüşmenin taraflarından
veyahut da bu bilgiye sahip olan kişiler olabilir. Ben, bu anlamda, FETÖ terör örgütü üyelerinin de
sızdırmış olabileceğini, bölücü terör örgütünün de sızdırmış olabileceğini ihtimal olarak düşünüyorum.
Bu konuda somut bir bilgim yok Sayın Vekilim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Aytun Çıray, buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hoş geldiniz Sayın Valim.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Sağ olun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi birkaç tespitte kayıtlara geçmesi için bulunmak istiyorum.
Biraz önce Sayın Vekilimizin sorduğu gibi, Kemalettin Özdemir dâhil birçok imamdan söz
ediliyor; yargı imamı, emniyet imamı, şu imamı, bu imamı. Bu imamları herkes biliyor da bir türlü bu
imamların kimlerle konuştuğunu öğrenemedik. Komisyonun bu konuda dikkatini çekmek istiyorum
ve bu konuya ağırlık verilmesi gerektiğini, bu konuda da devletten gerekli bilgi ve belgenin istenmesi
gerektiğini düşünüyorum. Yani, bu imamlar, herhâlde, kendi kendilerine, sırf namaz kıldırmak için
imam olmadılar. Yargı imamı ise kimlerle temas etti?
BAŞKAN – Bunlar örgüt imamı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Örgüt imamı ise, işte onu söylüyorum, kimlerle temas ettiklerini bizim
açıkça ortaya çıkarmamız lazım.
Bakınız, herkesin her şeyden “haberim yoktu” dediği bir Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi 2007
senesinde bir soruşturma önergesi vermiş zamanın İçişleri Bakanı hakkında ve Emniyet kadrolaşması
hakkında. O zamandan hiyerarşinin ve düzenin bozulduğu…
BAŞKAN – Bu dağıtıldı, bilgi vereyim, bütün üyelerimize dağıtıldı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Biliyorum.
Şimdi, yani: Dolayısıyla, 2007’den bugüne kadar, Türkiye buradaki soruların cevabını verememiş,
bu soruların cevabını Türk milletinin önüne çıkarmak zorundayız.
Sayın Valim, şimdi, siz, Ankara Valisiydiniz. Ankara Valiliği, diğer valiliklerden daha önemli
bir valilik. Önemi de şuradan gelir: Başkentin valisisiniz ve buradaki bu cumhuriyetin başkentinde
olabilecek en küçük bir hareketlenmeyi sizin de haber almanız gerektiğini düşünüyorum.
15 Temmuzda, özellikle MİT Başkanı Sayın Hakan Fidan’ın Sayın Genelkurmay Başkanını
ziyaretinin ertesinde, her şeyin normal gittiğini söyleyebilir misiniz? Yani saat 15.00’ten sonra ilk
harekete geçtiğiniz saate kadar… 21.30 muydu sizin...
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Evet, 21.30’du.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – O saate kadar Ankara’da hiçbir olağanüstülük hissetmediniz mi?
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Hayır ben hissetmedim
efendim çünkü bana bir yerden bilgi gelmedi.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Tamam, benim başka sorum yok.
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Sayın Kılıçlar, davetimize icabet ettiniz.
15 Temmuz Darbe Girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütünü Tüm Yönleriyle Araştırmakla Görevli
Araştırma Komisyonumuza verdiğiniz bilgiler, yaptığınız açıklamalar için Komisyonumuz adına
teşekkür ediyorum.
VALİ EMNİYET ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KILIÇLAR – Sayın Başkan ve üyeler; çok
teşekkür ediyorum efendim.
BAŞKAN - Bundan sonraki konuğu almak üzere, yirmi dakika ara veriyorum.
Saat 13.40’da toplanmak üzere oturumu kapatıyorum.
Kapanma Saati: 13.20
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 13.47
BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)
BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)
SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)
BAŞKAN – Değerli Komisyon üyeleri, yirmi dakikalık aradan sonra yeniden kaldığımız yerden
devam etmek üzere toplantıyı açıyorum.
2.- Jandarma Eski Genel Komutanı Galip Mendi’nin Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi vermesi
BAŞKAN – Şimdi, arkadaşlarımızı bilgilendirdiğimiz üzere gündemimizde 2’nci sıra olarak
Jandarma Eski Genel Komutanı Galip Mendi Bey’i dinleyeceğiz.
Sayın Mendi, hoş geldiniz.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Teşekkür ediyorum, sağ olun.
BAŞKAN – Başlangıçta basınımız bir görüntü alıyor, bu arada biz sizin çok kısa öz geçmişinizi
okuyoruz.
Şimdi, Komisyonumuzun Sözcüsü Sayın Mihrimah Belma Satır Hanımefendi kısa bir öz
geçmişinizi okuyacak.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hoş geldiniz Sayın Komutanım.
Galip Mendi 1951 yılında Ankara’da doğdu. 1970 yılında Kara Harp Okulundan, 1971 yılında
Piyade Okulundan ve 1985 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu.
2012 yılında orgeneral rütbesine terfi etti ve 2. Ordu Komutanlığına atandı. 2014 yılında Ege
Ordusu Komutanlığına, 2015 yılında da Jandarma Genel Komutanlığına atanan Galip Mendi, Ağustos
2016 Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla yaş haddi nedeniyle 65 yaşında Türk Silahlı Kuvvetlerinden
emekli olmuştur.
Tekrar hoş geldiniz.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Belma Hanım.
Yine, kameralarımız görüntü alırken ben kısa bir açıklama yapayım: Komisyonumuz Türkiye
Büyük Millet Meclisinde dört siyasi partimizin ortak önergesiyle kurulan bir araştırma komisyonu.
Hepimizin lanetlediği 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra idari ve adli soruşturmalar devam
ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi de, yasama organı, dört siyasal partinin ortak önergesiyle
Fetullahçı terör örgütünü, bu örgütün 15 Temmuz darbe girişimini tüm yönleriyle araştırmak üzere
bir komisyon kurulmasına karar verdi. Bu çerçevede Komisyonumuz oluşturuldu, 4 Ekim tarihinde de
çalışmalarımıza başladık.
Usulümüz şu şekilde Sayın Mendi: Biz, hem bilgi belge topluyoruz hem de yetkili konumunda
veya Fetullahçı terör örgütü konusunda bilgisi olduğunu tespit ettiğimiz şahsiyetleri davet ederek,
bir soruşturma değil, tamamen bir araştırma çerçevesinde bilgilerine başvuruyoruz. Bu çerçevede
sizi davet ettik çünkü 15 Temmuz darbe girişimi ve öncesinde siz Jandarma Genel Komutanıydınız,
önemli bir görevi ifa ediyordunuz. Bu konuda mutlaka bildikleriniz, o gün, o gece yaşadıklarınız, darbe
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girişiminin önlenmesi safhasındaki gelişmeler konusundaki bilgilerinizi azami yirmi dakika içinde,
sözünüzü kesmeden anlatmak için size söz vereceğiz ama siz, illaki yirmi dakika olarak kendinizi sınırlı
görmeyin, bunu, beş dakika, on dakika, on beş dakika anlatabilirsiniz. Daha sonra Komisyon üyesi
arkadaşlarımızın varsa size sorularını tevcih edeceğiz, onların cevabını alıp teşekkür edeceğiz efendim.
Şimdi, kameralarımız çekimlerini yaptıktan sonra onlara teşekkür edip, mikrofonu size vereceğim.
Teşekkür ediyoruz değerli basın mensupları.
Kameralarımız dışarı çıkıyor ama bizim araştırma komisyonumuz medyaya açık, basın mensupları
da burada dinliyorlar; bu yönüyle de şeffaf bir araştırma komisyonu.
Sayın Mendi, söz sizde.
Buyurun efendim.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, öncelikle başta zatıaliniz olmak üzere tüm Komisyon üyelerine saygılarımı iletmek
istiyorum ve başlangıçta konuya girmeden önce de, millet iradesine karşı gelen bu darbe girişimini
şiddetle, lanetle kınıyorum ve bu arada da o gün şehit olan gerek asker gerekse sivil vatandaşlarımıza,
bu arada terörle mücadele şehit olan tüm askerlerimize, polislerimize Allah’tan rahmet diliyorum,
onların hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.
Sayın Başkan, ben önce 15 Temmuzda ne yaşadım onu ifade etmek istiyorum izninizle.
BAŞKAN – Evet.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – 15 Temmuz normal bir mesai
günüydü ve o gün akşamüstü olağanüstü bir şey de duymadım, herhangi bir bilgi de almadım bu
konuda ilgili kurumlardan. 15 Temmuzda daha önce söz verdiğim bir tümgeneral arkadaşımın -benim
emrimde çalışmış- Gazi Orduevindeki düğünü ve nikâh şahidi -ki bu ifademi sayın savcılara da
anlattım- olduğum için de o gün düğüne gittim çünkü olağanüstü bir durum da yoktu yani bana iletilen
en azından. Saat dokuz buçuk sıralarında birlikte bana eşlik eden tabii eşim var, bir de emir astsubayımı
götürmüştüm o gün düğüne. Nikâh kıyıldı, dokuz- dokuz on beş gibi. Saat dokuz otuz gibi de emir
astsubayım -ki kendisi de burada, şimdi korumam- bana Genelkurmay kapısı önünde silah sesleri
geldiğini ifade etti. Ancak yoldan geçen bir aracın da ateş açmış olabileceğini ifade etti ve bu nedenle
ben “Detaylı bilgiyi, edin, ondan sonra gel.” dedim. Beş dakika sonra geldi “Komutanım, çatışma
varmış Genelkurmay kapısında.” dedi. Ben düğün sahibine de “Allah’a ısmarladık.” diyerek eşimle
beraber kapının önüne çıktım, o arada Jandarma Genel Komutanlığı Harekât Merkezini aradım cevap
alamadım, Genelkurmayı aradım cevap alamadım…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Komutanım, cep telefonuyla mı aradınız?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Cep telefonuyla, daha doğrusu emir
astsubayındaydı cep telefonu, ona “Ara, bağla.” emri verdim.
Netice itibarıyla olağanüstü bir durum olduğunu hissetmeye başladım. Bu sırada düğün sahibiyle
vedalaştıktan sonra… Kapının önünde oluyor, Gazi Orduevinde, burada yani benim İstanbul’daki
düğünle alakam yok.
BAŞKAN – Bu ikisi farklı…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – O farklı, o Hava Kuvvelerindeki bir
korgeneral arkadaşın düğünü.
BAŞKAN – Siz Ankara Gazi Orduevinde…
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JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Gazi Orduevinde, ki biliyorsunuz
hem sarayın olduğu yer hem de benim Genel Komutanlık karargâhına beş dakikalık bir mesafede
motorlu araçla. Bu arada cevap alamayınca ben -Jandarma Harekât Merkezinden de santraldan da
cevap alamadık- Kurmay Başkanlığına o sırada vekâlet eden Tümgeneral Arif Çetin’i aradım.
BAŞKAN – Sizin Kurmay Başkanınız.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Benim Kurmay Başkan Vekilim.
Kurmay Başkanı izindeydi, iki gün önce izne ayrılmıştı, o dönemde İstanbul’da olduğunu biliyorum
esas Kurmay Başkanı olan arkadaşımın. “Arif, olağanüstü bir şeyler var bir şeyler duydum.” dedim.
Komutanım, ben de arıyorum cevap alamıyorum.” dedi. “Atla git, ben de eve gidip üstümü değiştirip
oraya geleceğim.” dedim ve en son onunla konuşmamız bitti. Ancak yaklaşık onbeş, yirmi saniye sonra,
benim yaklaşık sekiz seneden beri emir subaylığımı yapan yarbay arkadaşımız heyecanla koşarak yanıma
geldi -bu arada ben arabamı bekliyorum eve gitmek için, beni getiren arabayı- ben de şaşırdım yani
onunla gitmediğim için düğün salonuna, sivil giysili, tişörtlü, pantolonlu “Komutanım, Genelkurmay
Başkanı ile 2. Başkan, Genelkurmay karargâhında sizi bekliyor.” dedi. Tabii, hani bugüne kadar emir
subayından olağanüstü bir şey duymadım, onunla ilgili herhangi bir merciden olumsuz herhangi bir şey
de gelmediği için, ki genelde de Genelkurmayda bir toplantı olduğu zaman Genelkurmay Başkanımızın
emir subayı, bizim emir subayına haber veriyor “Şu saatte Genelkurmayda…” Müteaddit defalar bu
şekilde gittik Genelkurmay karargâhına.
BAŞKAN – Yarbayın ismini söyleyebilir miyiz?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Yarbay tutuklu şu anda, Piyade
Yarbay Murat Yılmaz.
Ben eşime “Arabaya bin, eve gidelim, ben üstümü değiştireyim, sivil gitmeyeyim Genelkurmay
karargâhına.” dediğim an tekrar atıldı bu arkadaş, o yarbay “Komutanım, sizi acele istiyorlar,
hanımefendiye arkada araba hazırladık.” dedi. Tabii ister istemez inandım. “Çok acele, çok acele”
denince, takdir edersiniz ki siz de kendinizi benim yerime koyduğunuz zaman muhtemelen aynı hareket
tarzını uygulardınız. Arabaya bindim ben, bu emir subayı da bindi ön tarafa. Araba hareket etmeden
bir saniye sonra Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş -bu da tutuklu şu andabirden sol taraftaki kapıyı açtı, benim oturduğum arka taraftaki, eğitim elbiseli görünce ben ve birden
de… Konya’dan gelmesi için benden müsaade alması lazım doğal olarak, normalde. Bu kişi arabaya
bindi, araba onun binmesiyle hızla hareket etti. Tabii, daha sonra, şoför erdi, onun ifadesini de aldı
savcılık. Öndeki emir subayına tabanca çekmiş, “Süratle yürü.” demiş o biner binmez. Tabii, ben onu
o ana kadar görmedim ve hızla hareket etti. Ben doğal olarak tepki gösterdim kendisine: “Ne arıyorsun
burada? Ne işin var? Bu kıyafet ne?”
BAŞKAN – Yanınıza bindi çünkü.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Yanıma bindi ve araba hareket ediyor,
hızlı bir şekilde devam ediyor. Dedi ki: “Size Akıncılar Üssü’nde bilgi verilecek.” Ne Akıncılar’ı? Sen
manyak mısın? Affedersiniz, buna benzer tepkiler gösterdim. Bir müddet sonra bu tepkiler üzerine “Sizi
de yanımızda görmek istiyoruz.” dedi. Ben şiddetle buna karşı çıkarak “Sen çete misin? Senin niye
yanında olayım?” diye tepki gösterdim.
Tabii, burada, bir parantez içerisinde bu kişiyle ilgili şeyi söylemek istiyorum: Bu kişi iki senelik
generaldi ve muhtemelen de normal bir Yüksek Askerî Şûra toplantısı olsaydı -yani 3-5 Ağustosta
toplanacaktı- büyük bir ihtimalle emekli edileceklerden biriydi. Nedeni de bununla ilgili gerek Millî
İstihbarat Teşkilatından –hatırladığım kadarıyla tabii- gerekse Emniyet teşkilatından paralel devlet
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yapılanması içerisinde olduğuna dair iddia olduğu için doğal olarak bunun hangi kişilere hizmet ettiğini
anlamamam mümkün değildi. Tabii, ben “Çete misiniz?” şeklinde, “Size neden uyayım, neden sizinle
beraber olayım?” diye bağırmaya başladığım andan itibaren birden belindeki tabancasını –eğitim
elbiseliydi çünkü- çekerek, mermiyi sürerek devam etti. Bu arada ben söylendim, emir subayına
söylendim -yani, fazla da detaya girmek istemiyorum- “Yanımda sekiz sene kaldın, yılan beslemişim.”
falan şeklinde… Bu arada Akıncılar Üssü’ne yaklaşırken birden önümüze bir VIP minibüs geçti ve
Akıncılar Üssü’nün kapısına geldiğimiz zaman burada minibüs durdu, arkasında da biz durduk. Birden
içeriden… Demir kapılı bir yere geldik yani ana nizamiyesi değildi gördüğüm kadarıyla, hatırladığım
kadarıyla, tali bir nizamiyeydi. Önce, 7-8 kişiydi, daha sonra bu 25-30 kişiye çıktı; havacı, pilot giysili
yani tulumlu, ellerinde tabanca olan bir grup peydah oldu ve gerek benim arabamın etrafına ve gerekse
minibüsün etrafına dizildi bunlar. Hatta, bazıları fener tuttular. Bu arada bu tuğgeneral arabadan inerek
öndeki minibüsün yanına gitti, minibüsün kapısı açıldı ancak ben içeriyi görmedim. Biraz sonra –en
sonunda söyleyeceğim- içeride daha sonra, ertesi gün beni kurtaran –şimdi anlatacağım biraz sonra- 2
sivil takım elbiseli kişi olduğunu söyledi ve “Saçları yana taralı.” dedi. Şimdi, onu da anlatayım, ondan
sonra da buna tekrar gelirim. Bir şeyler konuştular. Bu arada arkamdan koruma arabasının geldiğini ben
bilmiyorum, koruma arabasındaki koruma astsubaylarından Halil isimli bir jandarma astsubay şoför
mahalline geldi, eri arkadaki arabaya gönderdi kendilerini geldiği, kendisi şoför mahalline geçti. Bu
kaşla göz arasında olan bir şey. Bu arada konuşma bitti, çok kısa konuştular. Birden minibüs içeri girdi,
yana çekildi, biz içeri girdik. Nizamiyenin sağına doğru bir 200-300 metre –hatırladığım kadarıyla gece
karanlığında- belli bir yere götürdüler. Bu arada benim değerlendirmem şu: Orada kafa adamlardan biri
vardı yani “imam” dedikleri veya ne bileyim ben, belki de Adil Öksüz, bilemiyorum hani. Benim
reddettiğimi, tepki gösterdiğimi… Ki o ana kadar beni hep o komuta yerindeki generallerin yanına
götüreceğini ifade etmişti ben tepki verene kadar. Ben tepki verdiğim için muhtemelen beni… Dediğim
gibi, bir 300 metre arabayla yol aldık, şoför, biraz önce dediğim koruma astsubayı olmak üzere orada 3
subay karşıladı, havacı yine. Bir su deposuna benzer küçük bir binanın önünde durduk, karanlık beyaz
renkli. İçeri girdiğimiz esnada labirent şeklindeydi, bu labirentin içerisine girdiğimiz zaman küçük bir
oda, camı, penceresi olmayan bir oda. 2 sandalye vardı hatırladığım kadarıyla, karşımda da 1 sandalye
var –orayı görünce- bir de “Sorgulama Merkezi” yazıyordu. Sayın savcılar zaten keşfetmişler burayı
daha sonra, benim mağdur sıfatıyla ifademi alan savcılar. Netice itibarıyla, burası, daha sonra
öğrendiğim kadarıyla, iki gün sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığından, pilotların eğitim yeriymiş.
Yani, bir uçak -Allah korusun- düştüğü zaman, uçağın pilotu düşman eline geçtiği zaman, sorgulamada
hareket tarzlarını eğitimi maksadıyla kullandıkları bir yönde eğitim odası ancak çok küçük, camı
çerçevesi olmayan bir… Bu 3 subayın 1’i üsteğmendi, yine havacı, ellerinde tabancalar var, 2 teğmen…
Sandalyeye oturdum, bu arada ben onlara da tabii tepki gösterdim. Beş dakika sonra bir grup geldi,
ellerinde tabancalar –yaklaşık 6-7 kişi olduğunu hatırlıyorum- ortalarında bir yüzbaşı, o da havacı
-bunlar hep havacı yani o ana kadar gördüğüm bütün subaylar havacı, yani genelde de görebildiğim
rütbeler teğmen, üsteğmen, 1-2 de yüzbaşı- karşımda durdu. “Ben falanca örgüt adına -tabii, o anda ben
adınayı duydum sadece, örgütün adını anlamadım, o anda sinir sistemi de tabii altüst olmuş durumdasizi tutuklamaya geldim.” dedi. Ben tepki gösterdim, “Sen yüzbaşısın, kimi tutukluyorsun, ben
orgeneralim dedim ve ben yıllarca senin ve ailenin huzuru, güvenliği, asayişi için dağda, bayırda görev
yapan da bir komutanım, yazıklar olsun size.” dedim. “Ben emir aldım.” dedi pervasızca ve elimi
plastik kelepçeyle, ayağımı da plastik kelepçeyle bağladılar, kafama da bir başlık geçirdiler. Netice,
bunların gittiğini şey yaptım ancak gözeneklerden o bizi ilk karşılayan 3 subayın olduğunu
görebiliyordum flu olarak. Bir müddet sonra, aradan hatırladığım kadarıyla yirmi-yirmi beş dakika
geçti veya yarım saat –şu anda hatırlayamıyorum kaç dakika geçtiğini- elim ayağım bağlı, dediğim gibi,
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kafamda bir bere var. Birisini getirdiklerini hissettim ayak seslerinden, hatta birinin terlik sesi olduğunu
değerlendirdim. Yanımdaki sandalyeye oturtturdular. Bu arada ben kim olduğunu merakla, bereyi
yukarı kaldırırken gelen grup bunu gördü ve benim ellerimi arkadan bu sefer bağladılar, tabii daha da
güç koşullar o zaman. Geleni merak ediyordum ama göremedim yani hani çünkü mâni oldular, beremi
tekrar indirdiler. Ancak, gelen arkadaş oradaki 2 teğmen ve üsteğmene “Benim gözlüğüm sizde mi
çocuklar?” deyince sesinden tanıdım, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Kâmil
Başoğlu’ydu. Onu da evinde derdest etmişler. Tabii, ağzımıza da bir bant yapıştırdılar fakat bant kısa
olduğu için ıslanınca tükürükten çözülebilen bir şeydi. Oradaki üsteğmen ve 2 teğmen biraz daha
saygılı davrandılar ve konuşmamıza mâni olmadılar. Ben “Kâmil, nasıl oldu oğlum?” dedim, onu da
evinden derdest etmişler, hatta “Üstüme bir şeyler giyeyim.” demiş, ona da mâni olmuşlar, ev kıyafeti,
şort ve tişörtle onu da şey yapmışlar. Gece sabaha kadar, tabii, uçak sesleri, bir uçak kalkıyor, bir uçak
iniyor. Sikorsky helikopterlerinin sesini duyuyorum. Sikorsky bir tek Kara Kuvvetlerinde var, kısmen
Deniz Kuvvetlerinde var, havacılarda genelde farklı helikopter modelleri var. Yıllarca da bu işin içinde
olduğumuz için helikopterin sesini tanıdım. Netice, sabahleyin, sabah saatlerinden itibaren… Bir de
gece ışıklar kesildi, sabaha doğru o 3 teğmenin… Tabii, tuvalet ihtiyacımız oluyordu, en son tuvalette
elimizi önden şey yaptılar. Ben kafamdaki bereyi yukarı kaldırdığım zaman, bu 2 teğmen ile üsteğmenin
olmadığını gördüm ancak dışarıdaki kapıdan, demir kapıdan -üst kısmı böyle kafes telli- ışık sızıyordu.
Bu arada modu değişti uçakların, iniş kalkış değil bombalama sesleri geldi ve 2 kişi belirdi, yüzlerini
göremedim arkadan güneş vurduğu için, sonra gitti, biri geldi. Tekrar bir tuvalet ihtiyacı için çıktığımızda
bu sefer pilot giysili değil, normal tişörtlü, blucinli birisi… Sen kimsin dedim. “Ben jandarmayım.”
dedi. Bunu niye yaptınız dedim falan. Bu arada bu uçaklar ne dedim, bomba sesleri çok yakınımızdan
geliyor. Sonradan öğrendik, pisti bombalamışlar; isyan edenlerin uçağı kaldıramaması için olduğunu
duyduk. Neticede, bir ara, bir tuvalete gittiğimde nöbetçi de görmüştüm kapının önünde, sanırım
teğmen rütbesinde olabilir, hafif karanlıktı. Hiçbirisi kalmadı. Bir de bize sabah kahvaltısı için bir
şeyler getirdi bu jandarma astsubay –sonradan öğrendik, o da tutuklandı- adı Cumali, soyadını
bilmiyorum. Kahvaltı yaptık, canınız da zaten bir şeyler istemiyor takdir edersiniz ki. Neticede, saat
sanırım on bir gibiydi, akşamleyin arabanın şoför mahalline geçen jandarma astsubay korumalarından
biri koşarak seslendi kapıdan. “Komutanım, komutanım!” deyince biz, Kâmil Başoğlu Orgeneralle
beraber kapıya yöneldik. Kapıyı açtı, “Komutanım, buradan hemen kaçmamız lazım, sizi vuracaklar,
duydum.” dedi ve arabayı akşamleyin park ettiği yere koşarak gittik, oradan dışarı çıktık. Dışarıda tabii
Emniyet teşkilatı, polisler, çevre emniyeti yol kontrol tedbirlerini almışlardı. Orada kimlik kontrolünden
sonra Kazan Emniyet Amirliğine geldik. Kazan Emniyet Amirliğinden sonra, öğleden sonra saat üç
buçuk dört gibi Ankara’ya vardık. Genelkurmay Başkanı sabahleyin herhâlde helikopterle gelmiş, o
sırada Köşk’te, Başbakanlıkta toplantı hâlindeydi. Ona bilgi verdim, durumu anlattım, Kâmil
Başoğlu’nun durumunu da anlattım. Netice itibarıyla, sonra üstümü değiştirerek karargâha geldim,
orada da felaket bir durumla karşılaştım. Maalesef, özel kalem müdürü olan jandarma kurmay albay
gece gönderdiğim şeyi anlattı. Arif Çetin, dediğim şimdi, asayiş komutanı olan, korgeneral oldu bu
ağustosta, onun ifadesine göre, gece geliyor Arif Çetin benim emrim üzerine, bakıyor içerisi tutulmuş,
karargâh maalesef bunlar tarafından ele geçirilmiş. Hemen bizim Jandarma Genel Komutanlığının
karşısında sanırım Rıfat Hisarcıklıoğlu Camisi var, o cami imamının evini komuta yeri olarak şey
yapmış. Gece benimle irtibatı koptuğu için, tabii ben derdest edildiğim için, benim adıma mesajlar da
vermiş, NTV televizyonuna sanırım çıkmış, benim adıma, benim ismimi de zikrederek, bir de 81 ilin il
jandarma komutanlıklarına mesaj çekmiş; tepki gösterdiğimizi, başarısız olduğunu darbenin şeklinde
bana bilgi verdi. Bu arada birkaç ceset de vardı Jandarmanın bahçesinde. Bunların isyancı olduğunu…
Ve bildiğim kadarıyla 16 kişi ismi verilmişti. Polisle tabii bu arada Arif Çetin Tümgeneral -şimdi
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Korgeneral- gerek Emniyet Müdürlüğüne, polise gerekse bizim Ankara’da JÖAK Birliği var, bunun
içerisinde Jandarma Özel Harekât Taburundan timleri getirtiyor oraya. Bunlar çatışmaya giriyorlar
isyancılarla, isyancılardan 16 kişinin öldüğünü, sanırım 58 kişi veya 53 kişinin de yaralı olduğunu
söylediler. Hatta birkaç cesedi görünce, niye bunları kaldırmadınız dediğim zaman, olay yeri inceleme
polisinin inceleme yaptığını ifade etti. Geceyi böyle geçirdim. Ondan sonra da –gece ne olduğunu hiç
bilmiyorum- Polis Özel Harekâtın bombalandığını, halkın sokağa çıktığını. Çünkü, düşünün, kapalı
zindan gibi bir hücrede sabahı ettik, öğlene kadar neredeyse. Durum bu merkezde. Benim geceyle ilgili
anlatacağım hususlar bunlar.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Komutanım, o VIP minibüste gördükleriniz?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ben görmedim içindekileri, onu
anlattım, söyledim. Şöyle: Bu beni derdest eden Konya Jandarma Bölge Komutanı o minibüsün
yanına gitti. O minibüs aslında Jandarma Bölgenin minibüsü. Sonra da öğrendiğime göre bu Timurcan
dediğimiz Konya Jandarma Bölge Komutanı, o arabayla Ankara’ya gelmiş ve muhtemelen de içinde
–bilmiyorum tabii kim olduğunu- birileriyle konuştu ama sadece onu gördüm.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sonradan sordunuz mu Komutanım, “Kimdi?” diye?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Şimdi onu anlatacağım, zaten oraya
geldim.
Ben aradan bir gün geçtikten sonra astsubay koruma dediğim Halil Astsubaydan… Çünkü, bizi
o şeyden çıkarırken son derece böyle hipnotik, anormal hareketlerini hissettim. Bir de aklıma şu
geldi, insanın tabii o anda gelmiyor ama aradan bir gün geçtikten sonra daha salim kafayla takdir
edersiniz ki düşünebiliyorsunuz: Gece beni derdest etti, öbür orgenerali, benim yanıma getirilenleri
derdest ettiler; aklıma geldi ve onu sorguladım ayaküstü “Sen sabaha kadar burada nasıl durdun? Sana
niye bir şey yapmadılar?” dedim. Emir subayı onlardandı, zaten o da herhâlde kaçmış. Kazanlıydı
o da, bilemiyorum geceyi nasıl geçirdi onlar. Neticede bana şunu söyledi: “Komutanım, benim de
elimi ayağımı bağladılar, minibüsteydik sabaha kadar. Ancak, tuvalet ihtiyacım nedeniyle kelepçeleri
kestiler.” dedi. Plastik kelepçelerdi benim ayağıma da elime de vurulan. Hatta, elimi kelepçelerken o
kadar hırsla sıktı ki o yüzbaşı. Yani, yüzbaşıyı şöyle görsem tanırım, diğerlerini tanıyamam çünkü takdir
edin loş bir ışık var. Hatta, ben o sırada “Ben Yunanlılara esir olsaydım bu muameleyi görmezdim.” diye
bir şey söylediğimi de hatırlıyorum. Şimdi bu astsubaya dedim ki: “Sen nasıl durdun?” “Komutanım,
elimi bağladılar, minibüste.” Onun ifadesine göre söylüyorum ben. “Minibüste 2 kişi vardı, kravatlı,
takım elbiseli. Birinin saçı böyle yana taranmıştı.” dedi. Minibüstekilerle ilgili bildiğim bütün bilgi bu.
Tabii, olaya sayın savcılarımız müdahil oldular, o astsubayın da ifadesini aldılar. Tabii, içeride… Ki bu
ara bu tuğgeneral ile benim emir subayım da tutuklandı, onların da ifadelerini aldılar. Tabii, detaylarını
bilmiyorum, içeridekilerle ilgili size verebileceğim bilgi bu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Saçları yana taranmış…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Yana taralı, kravatlı, takım elbiseli
falan, bana söylediği bu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Asker değil o zaman?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Yani, muhtemelen. Asker de olabilir,
olmayabilir de ama benim değerlendirmem, asker değil. Yani, asker olsa, adam eğitim elbisesiyle gelmiş
ta Konya’dan, o da eğitim elbisesi veya askerî bir üniforma giyer diye… Bu benim değerlendirmem.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Komutanım, tuğgeneral bilgi verdiğine göre önemli biri içeride,
hani tuğgeneralden daha önemli.
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JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bir defa, kesinlikle aynı kanıdayım.
Neden? O benim verdiğim tepkiyi oraya iletti, arabada. Yoksa ben eğer evet deseydim beni, o Akıncılar
Üssü’nde kurdukları Akıncı Üs Komutanı dâhil, Tümgeneral Kubilay Selçuk -basına yansıdığı
kadarıyla- oraya götüreceklerdi ancak ben tepki gösterince beni, dediğim gibi, öyle bir, zindan gibi bir
yere götürdüler.
(Oturum Başkanlığına Başkan Vekili Selçuk Özdağ geçti)
BAŞKAN – Aykut Bey, soru şeklinde yaparsak eğer.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Anlatırken bozulmasın diye kısa kısa…
Bu minibüsü Akıncılar Üssü’nde mi gördünüz Komutanım?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Hayır.
Biraz önce söyledim, herhâlde Sayın Milletvekilim, atladınız. Akıncılar’a doğru hızla yol alırken
önümüze minibüs geçti yani bu minibüs geçti birden, yaklaşırken. Tabii, o anda ben ne kadar yaklaştık
bilemiyorum yani ama hızla giderken. Sonra o kapının… Yani, biraz önce söylediğim, çift kapılı, böyle
demirli, kafesli ama tali bir kapı yani ana nizamiye olduğunu zannetmiyorum oranın. Orada durdu,
içeriden -biraz önce söylediğim- önce 7-8 kişi, sonra 25-30, hepsi pilot, tulumlu, ellerinde tabanca
kovboy gibi -tabiri caizse- subaylar çıktı. Görebildiğim kadarıyla rütbeleri -hepsini görmem mümkün
değil, karanlık var ancak farlardan görebildiğim- teğmen, üsteğmen rütbesinde.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O minibüs önemli.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Minibüsün içindekileri bilmiyorum.
Bildiğim, biraz önce size bahsettiğim kadarıyla. Bunu söyleyen de bana, o şoför mahalline geçen
jandarma koruma astsubayı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çünkü, Adil Öksüz bildiğim kadarıyla takım elbiseli değildi,
herhâlde.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bilmiyorum.
Yani, olabilir mi olamaz mı, onu da bilmiyorum.
BAŞKAN – Sayın Mendi, herhâlde bu şekilde toparladınız.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Geceki şey bu.
BAŞKAN – Size milletvekili arkadaşlarımız sorular soracaklar.
İlk soru İzmir Milletvekilimiz Aytun Çıray Bey’e ait.
Buyurun Sayın Çıray.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Paşam, hoş geldiniz.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Sağ olun, teşekkür ederim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – O geceki demokrasiye bağlılığınız konusunda sizi kutluyorum.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Teşekkür ediyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Zaten, hakiki Türk ordusunun komutanlarından da farklı bir şey
beklemezdik.
Siz Ankara’daydınız o gece biraz önce anlattığınız gibi.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Evet, Ankara’daydım.
AYTUN ÇIRAY (İZMİR) – Tabii, Jandarma Genel Komutanı olarak çok önemli bir görevdesiniz.
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O gün saat 16.00’da MİT Müsteşarının Genelkurmay Başkanına gelerek bu darbeyi haber verdiğine
dair basında çıkan yazılar var.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ben de basında okudum Sayın
Milletvekili.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Çünkü, biz henüz MİT Müsteşarını ve Genelkurmay Başkanını
dinlemediğimiz için bu konuda basına dayanarak konuşabiliyoruz ama Sayın Ümit Dündar’ı dinledik,
Genelkurmay 2’nci Başkanımızı. Ona ben bir soru sordum, MİT Müsteşarı Sayın Genelkurmay
Başkanına darbe istihbaratını getirdi mi? “Bize gelen bilgilere göre darbe istihbaratını değil, kendisine
yapılacak bir suikast ihbarını getirdiği söylendi.” dediğinde dolaylı ve diplomatik bir dille bunu kabul
etti ve şöyle söyledi: “Eğer Genelkurmay Başkanına böyle bir darbe ihbarı gelmiş olsaydı verdiği
emirlerin şekli şemali değişirdi.” diye.
Şimdi, size 16.00’da böyle bir istihbarat geldiyse size bildirilmiş olması gerekmez mi?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Şimdi, tabii, son söylediğinize
katılıyorum yani şöyle katılıyorum: Bir defa eğer öyle bir darbe girişimi haberi aldıysa Genelkurmay
otomatikman bütün kuvvet komutanlarını haberdar etmesi lazım. Muhtemelen öyle bir şey değildi,
bilemiyorum. Ancak, bana ne 16.00’da davetiye geldi Genelkurmay Karargâhından veya herhangi
bir kurumdan bir bilgi gelmedi. Ben konuşmamda da ifade ettim başlangıçta, hatırlarsanız, olağan bir
durum yoktu. Zaten olağan bir durum olsa düğüne gitmem mümkün değil yani hani. Dolayısıyla, bilgim
olmadı.
BAŞKAN – “Olağanüstü bir durum yoktu.” demek istiyorsunuz Sayın Paşam.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bir bilgi gelseydi olağanüstü durum
yaratırdık, ona göre birtakım belki tedbirler alırdık, bilemiyorum yani.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, bu darbecilerin bir listesi yayımlanmıştı, görevlendirme listesi.
O listede “Genelkurmay Başkanlığı” bölümü boş bırakılmış, daha doğrusu Sayın Hulusi Akar’ın ismi
yazılmış, karşısında yeni görevinin ne olacağı boş bırakılmış. Bu konuda bir yorumunuz var mı, bilginiz
var mı?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Vallahi, bu konuda benim yorum
yapmam mümkün değil. Ya, şimdi, tabii, o görevlendirme listesinde bu darbeyi planlayan grup herkese
bir görev vermiş veya vermemiş, vermedikleri de var. Dolayısıyla, neyi düşündü bu darbe teşebbüsünde
bulunan grup, bunu bilmem mümkün değil. Hangi amaçla böyle yaptılar, bunu da bilmem mümkün
değil. Onun için, hani, bilmediğim bir konuda da takdir edersiniz ki bir değerlendirme yapmam
mümkün değil yani.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Paşam, sizin komuta ettiğiniz Jandarma aynı zamanda kolluk
yetkisi kullanan bir kuvvetimiz.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Doğru.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Dolayısıyla, istihbarat toplama yetkisi de var.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Var.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu süreç içerisinde bu darbenin gelişimine dair hiçbir istihbarat almadınız
mı? Darbe kalkışma girişimi, ben ona işgal diyorum da halk arasında “darbe” diye adlandırıldığı için…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Şimdi, darbe girişimiyle ilgili bir
bilgi almadık ancak zaman zaman basına da yansıyan bu paralel devlet yapılanması içerisinde olan
veya “Fetullahçı grup” dediğimizin hani darbe ihtimalinden bahseden yazılar, basından izlediğim
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kadarıyla gördüğüm yazılar vardı. Ancak, bize böyle bir şey, herhangi bir ihbar, “Böyle bir hazırlık
içerisindeler.” veya “Darbe girişiminde bulunacaklar.” diye herhangi bir bilgi gelmedi. Ancak, bu
darbe teşebbüsü içerisinde olan bazı personelle ilgili, ki özellikle 2014, 2015, en son 2016 Yüksek
Askerî Şûra toplantılarında haklarında Millî İstihbarat Teşkilatımızdan veya Emniyet teşkilatımızdan
Fetullahçı olduğuna dair ihbar aldığımız personel vardı, önce bunu ifade etmek istiyorum. Ki bu darbe
girişiminde bulunanların en azından büyük bir kısmıyla ilgili bu iddialar vardı. Tabii, bu iddia, çünkü
gelen mesajlara baktığınız zaman “…iddia edilmektedir.” diyor örneğin MİT’ten, örneğin Emniyetten.
Bunlarla ilgili Genelkurmay katında çalışmamız oldu. Özellikle hani şu cümle çok kullanılıyor, o
cümle de şu: “Neden bunlar 15 Temmuzda…” Yüksek Askerî Şûra toplantısı -3-5 Ağustosta yapılacaktı
hatırladığım kadarıyla. “Neden öne aldılar? Öne alma nedenleri neydi?” Aldığımız, Genelkurmay
Başkanıyla, toplu kuvvet komutanları veya bire bir bu konuyla ilgili terfi sırasında olan albaylar veya
bir üst rütbeye yükselecek generallerle ilgili yapılan müşterek veya bire bir toplantılarda bunlarla ilgili
kuvvetli şüphe olanların kesinlikle Yüksek Askerî Şûrada işlem yapılması yani emekli edilmeleri ve
kuvvetli şüphe olanların derhâl ilişkilerinin kesilmesi konusunda da mutabakata varmıştık. Şûraya kadar
da 2 defa Genelkurmay Başkanlığı bize… MİT’ten veya Emniyet teşkilatından tekrar tekrar bu kişilerle
ilgili bilgi istediğini biliyorum Genelkurmayın ve o bilgileri bizimle de paylaşıyordu Genelkurmay
ve bu konuda 2 defa da bize dosya getirdiler terfi sırasında olan albaylar ve Fetullahçı olan kişilerle
ilgili. Bunların içerisinde general de vardı, albay da vardı ve en son hatırladığım kadarıyla 15 Temmuz
öncesi 2 Temmuzda Genelkurmay Personel Başkanı -ki o da tutuklu şimdi biliyorsunuz- “Son liste
Komutanım.” dedi yani “Son aldığımız bilgiler.” dedi. Bunların içerisinde Emniyetten, Millî İstihbarat
Teşkilatından hakkında iddia olunan –biraz önce de ifade ettim- paralel devlet yapılanması veya
Fetullahçı olduğuna dair listeler geldi. Tabii, bazı terfi sırasında olanlarla ilgili herhangi bir şey yoktu
yani bir yönde de temiz olduklarını görüyorduk. Netice itibarıyla, bu çalışma yapıldı ve 3-5 Ağustosta
normal şûra yapabilseydik bu adamların kaydı silinecekti Türk Silahlı Kuvvetlerinden, bunu rahatlıkla
söyleyebilirim, aldığımız karar da bu doğrultudaydı. Bunun dışında, darbeyle ilgili zatıalinizin belirttiği
herhangi bir ihbar, herhangi bir bilgi alamadık. Ancak, bunlarla ilgili sıkıntı olduğu için Türk Silahlı
Kuvvetlerinde bunlarla ilgili ciddi bir çalışma yapıldı. Şunu da ifade edeyim, isim vermeden müsaade
ederseniz ifade etmek istiyorum: Ben 2012 yılında orgeneral oldum ve 2’nci Ordu Komutanı oldum.
Yani, 2013, 2014, 2015 ve 2016 Yüksek Askerî Şûra toplantılarına katılma hakkı kazandım bir yönden
de orgeneral olduğum için. Tabii, özellikle 2014 yılından itibaren haklarında iddia olunan, örneğin
MİT’ten veya Emniyetten olan bazı generaller de emekli edildi. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim yani
haklarında…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Size Emniyet Genel Müdürlüğünden bilgi geliyor
muydu?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Emniyet Genel Müdürlüğünden
geliyor. Zaten bizim istihbarat yetkimiz, Jandarmanın var ama Türk Silahlı Kuvvetlerinin yok yani
Genelkurmayın veya Hava, Kara, Deniz Kuvvetlerinin. Dolayısıyla, bizim bilgi kaynağımız, yani
Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ben söylüyorum, bilgi kaynağı Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel
Müdürlüğü, bir de Jandarma. Yani, buradan gelen bilgilere göre hareket ediliyor, bunu da ifade edeyim.
Dolayısıyla…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Emniyet Genel Müdürü şey dedi ya, biraz önce
buradaydı: “Biz herhangi özel bir çalışma yapmıyorduk.”
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Özel çalışma değil.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – “Bizden bilgi istedikleri zaman yapıyorduk.”

54

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

2 . 11 . 2016

T: 11

O: 2

JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Tamam, zaten bilgi istiyor, biraz
önce de ifade ettim Sayın Milletvekili, şöyle: Bize dosyalar geldi dedim, 2 Temmuzda en son geldi
dedim. Onu Genelkurmay soruyor, “Yanlış bir şey yapmayalım, Yüksek Askerî Şûra’da bunları terfi
ettirmeyelim.” düşüncesiyle. O bilgi üzerine Millî İstihbarat Teşkilatına yazıyor Genelkurmay, Emniyet
Genel Müdürlüğüne yazıyor ve o bilgileri Genelkurmay kuvvetlerle de paylaşıyor. Çünkü, kuvvet
komutanlarının emrinde çalışıyor o belirlenen isimler.
Ben şunu söylemek istiyorum özellikle: Son zamanlarda bu Fetullah terör örgütüyle mücadele
konusunda, hatta bu darbe girişiminden önce de sıkça basında geçiyordu, Türk Silahlı Kuvvetleri
mücadele verdi mi, vermedi mi, bağlamında, ben geçmişten birkaç anekdotu müsaade ederseniz ifade
etmek istiyorum.
Ben Ankara’da doğdum büyüdüm, 1971 muhtırasını da darbe olarak görürsek yaklaşık beş adet
darbe gördüm. 27 Mayısta 10 yaşlarındaydım, 1962’de Harp Okulu öğrencilerini Talat Aydemir
-biliyorsunuz- isyana teşvik etti, 22 Şubat 1962’de hatırladığım kadarıyla, 1963’te 21 Mayıs. Daha sonra
1971’de teğmendim ve 12 Eylül 1980’de de yüzbaşıydım Burada öncelikle şunu söyleyeyim: Bir defa,
hiçbir darbe girişiminde -hatırladığım kadarıyla- insanımıza, vatandaşımıza ateş edilmedi; buradaki en
önemli olaylardan biri, bu lanet örgütün vatandaşa bile ateş etmesi, bunu öncelikle belirteyim.
İkinci konu: 12 Eylülde yüzbaşıydım dedim, 12 Eylülden yaklaşık bir sene veya iki sene sonra
-otuz sene geçti tabii, tam hatırlamam mümkün değil- o zaman bir bilgi gelmişti kıtalara, onları da bize
aktarmışlardı, bilgi de şuydu: 12 Eylülden sonra yakalanan, Fetullahçı örgüte bağlı, Silahlı Kuvvetlerle
irtibatı olan bir kişinin verdiği ifadeyi hatırlıyorum. Yani şimdiki tabirle, “imam”, işte, Adil Öksüz gibi
birisi herhâlde, o zaman “şakirt” deniliyordu veya işte, “Silahlı Kuvvetler sorumlusu” deniliyordu,
şöyle bir şeyi hatırlıyorum -bize gelen bilgi tabii- diyor ki: “Bizim hedefimiz üç dört senelik değil,
bizim hedefimiz otuz kırk senelik.” Aynen ifade bu ve “Biz zeki öğrencileri askerî okullara teşvik
edip askerî okullara sokacağız, bunları takip edeceğiz, kurmay olmalarını sağlayacağız.” diyor. Yani
zeki, çalışkan öğrencilerin daha başarılı olma ihtimalinden gitmişler herhâlde. “Biz otuz kırk sene
sonra bunların kurmay olup general olmasını ve Silahlı Kuvvetlerin komuta yapısını ele geçirmeyi
hedefliyoruz.” diye ifadesini hatırlıyorum.
(Oturum Başkanlığına Başkan Reşat Petek geçti)
BAŞKAN – 1980’den hemen sonra…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – 1981, 1982 falan olabilir, şu anda
hatırlamam mümkün değil.
Akabinde, tahmin ediyorum -tabii, o zaman benim rütbem küçüktü, tahmin üzerine gidebilirim
ancak- Türk Silahlı Kuvvetleri yani Genelkurmay Başkanlığı Fetullah terör örgütüyle mücadele
içerisinde oldu ki zaman zaman YAŞ toplantılarında da bunların isimleri zikredildi, ilişikleri falan
kesildi. Ancak, ben bir şey söyleyeceğim, bizzat şahit olduğum bir şey, ben 1987-1990 yılları arasında
kurmay binbaşıydım, Maltepe Askerî Lisesinde görev yaptım, İzmir’deki Maltepe Askerî Lisesinde, o
dönemde 42 Fetullahçı -Fetullahçı diyorum, bakın, başka örgüte mensup değil- öğrenci atıldı, Maltepe
Askerî Liseli 42 öğrenci atıldı. Yani Silahlı Kuvvetler geçmişten beri bir mücadele verdi aslında bu
örgütle ilgili. Bu 42 öğrencinin ayrı ayrı ifadeleri alınmasına rağmen, üşenmeden hepsinin ifadelerini
okudum ben teker teker. Bu ifadelerinde şunu gördüm: 42 kişinin hepsi sanki motamot, aynı, bir kişi
ifade vermiş gibiydi. Neydi o? Hemen kısaca özetlemek istiyorum eğer sizi yormazsam. O da şuydu:
Hazırlık sınıfı vardı o zaman, bunlar 14, 15 yaşında gelen küçük çocuklar, anne baba, sıla özlemi çeken
çocuklar bunlar. Dolayısıyla, bazıları hatta, ağlardı, hatırlarım, ailesine haber verilir, bir hafta içerisinde
gelip alırlardı. Hatta, bir aylık bir süre tanınırdı, bu bir ay içerisinde bu yeni katılan öğrenciler eğer uyum
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sağlamazsa tazminatsız ayrılabiliyorlardı. Üst sınıfta, daha önce kemikleşmiş olan yani 2’nci, 3’üncü
veya 1’inci sınıfta Fetullahçı öğrenciler bunlara kanca atıyorlar. Şimdi, takdir edersiniz, o yaşlarda,
anne baba özlemi var, bir de gelmişsiniz yatılı okula, aileden uzaksınız, çocuklar bir hami arıyor -ben
de askerî öğrenci olduğum için, hepimizin başından geçti bu- ve orada, bu üst sınıftaki kemikleşmiş
Fetullahçı öğrenciler bunlara yakınlık gösteriyorlar, o çocuğun da hoşuna gidiyor, küçücük çocuk, 14
yaşında, öbürü 16, 17 yaşında, belki 18 yaşında, bilemiyorum. Daha sonra bu samimiyet kuruluyor,
yeni katılan öğrenci de memnun, birisi onu koruyor, kolluyor gibi görüyor herhâlde ve ilk hafta sonu
izni başladığı zaman okulda diyor ki bu irtibat kuran üst sınıf öğrencileri: “Benim halam var, teyzem
var, dayım var.” bilmem ne diye eve götürüyor. Hâlbuki bu evlerin hepsi ışık evi, oradaki adamlar
da eski tabirle “şakirt” dediğimiz kişiler yani şimdiki tabirle “imam” deniliyor, bilmem ne deniliyor,
çeşit çeşit isimler deniliyor. Tabii, ev yemekleri yapılıyor orada, sıcak bir ilgi var, bu gidişler belli bir
süre devam ediyor. Çocuk belli bir şeye geliyor, eve de alışıyor, oradaki insanlara da alışıyor falan.
Daha sonra, dinî öğretiler başlıyor, namaz kılmalar, toplu namazlar başlıyor ve hepsindeki ifade hemen
hemen aynı ve bu toplu namazlardan sonra, belli bir olgunluğa –anladığım kadarıyla- geldikten sonra o
öğrenciler, bu sefer, Fetullah Gülen’in öğretileri başlıyor, arkadan, kitapları veriliyor, imtihan ediliyor,
“Oku.”, “Yaz.”, “Özet çıkar.” gibi herhâlde ve bu şekilde, 42 öğrenciyi atmıştık. Yani bu mücadele
geçmişten beri verilen bir mücadeleydi. Benim bu konuda söyleyeceğim hususlar bunlar ama sorunuz
varsa onu da almaya hazırım.
BAŞKAN – Aytun Bey, buyurun, soruyu tamamlayın.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Paşam, isterseniz hepsini birden söyleyeyim, not almak isterseniz.
O gece Jandarma karargâhını ele geçiren Özel Kalem Müdürü Erkan Öktem’di değil mi?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Evet.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sizin 2015 Ağustos Şûrasından sonra, atanmanızdan sonra Erkan
Öktem’in tayini çıkarılmış, sizin durduğunuz ifade ediliyor; bu doğru mu, değil mi?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Hayır, kesinlikle yalan, kesinlikle
yalan. Onu açıp tayin şeyine bakabilirsiniz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Açığa çıkması için soruyorum.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Şöyle: Mayıs ayında atamaları
hazırladık biz, onu da açıklayayım, madem konu açıldı Sayın Milletvekilim. Şimdi, ben gelmeden bir
sene önce çıkan bir kanun var, İçişleri Bakanlığına şu yetki verilmiş: Atama sırasında olan il jandarma
komutanları ile ilçe jandarma komutanlarının listelerini, Jandarma Genel Komutanlığı taslak listeyi
hazırlayacak, Genel komutan imzalayacak, Bakanın onayına gönderecek, Bakanlıkta da onaylandıktan
sonra yürürlüğe girecek diye; bu sene de aynı şeyi yaptık. Burada hassas bir konudan bahsetmek
istiyorum: 81 il var biliyorsunuz, bunların yarısından fazlasının ataması vardı, süresi dolduğu için kimi,
kimi daha önce Fetullahçı diye ismi geçmiş, bu yeni atandı diye o zaman durdurulmuş falan; yaklaşık
-şu anda tam aklımda değil- 50’nin üzerinde albayın taslak atama listesini ben onayladım, imzaladım
ve Bakanlığa gönderdik. Bakanlıkta da bir süre kaldı, on-on beş gün kadar kaldı, onlar da herhâlde
kendileri incelemeye başladı. Burada ben 51 veya 55 tane, şu anda rakam tam aklımda değil, mayıs
ayının başında gönderdiğim şeyde özellikle Jandarmanın İstihbarat Başkanlığına, bendeki kayıtlara
titizlikle baktım, bunlardan acaba Fetullahçı var mı diye titizlikle inceledim, buna emin olabilirsiniz.
Ben hayatımda yalan söylemedim, burada da doğruları söylemeye çalışıyorum. Burada hiçbiriyle
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ilgili bir kayıt yoktu yani Fetullahçı diye ve İçişleri Bakanlığından hiçbir itiraz gelmeden onaylanarak
yürürlüğe girdi. Bu atamaların içerisinde bu söylediğiniz Erkan Öktem’in de Okul Komutanlığına
ataması çıkmıştı. Ne zaman? Mayıs ayında.
BAŞKAN – 2016 Mayıs mı?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – 2016 Mayısta. Zaten bizde, Silahlı
Kuvvetlerde genelde mayıs ayında yayınlanır atamalar. Neticede, onun da tayinini o zaman çıkarmıştık.
Tabii, bunu hangi maksatla…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yeni görevine ne zaman başlayacaktı efendim?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Yeni görevine muhtemelen haziran
sonunda veya temmuzda falan başlayacaktı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – O zaman kapatıyorum.
Önce iyi bir haber vereyim arkadaşlara…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yeri gelmişken…
Bazı subaylar tayini çıktığı hâlde ilişiklerini kesmemişler, mesela, Bursa Alay Komutanı…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Şöyle: Bakın, tayin çıkar da bizde
süre verilir.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Ne kadar bu süre?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Mesela, “temmuzun sonu” denir
ki genelde de temmuzun sonuna kadar, hatta bazılarına ağustosun ilk haftasına kadar verilir görev
durumuna göre veya onun yerine gelecek kişinin başka yerden ilişiğini keserek onun yerine gelecek ve
o da teslim edecek şeklinde düşünebilirsiniz yani.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkanım, inşallah doğrudur, bir haber aldık, iyi bir haber;
Hükûmet, askerî liselerin kanun hükmündeki kararnameyle kapatılması konusundaki kararını değiştirip
tekrar açma kararı vermiş. Bunu olumlu görüyorum.
Son olarak, eğer bu darbe başarılmış olsaydı, bu kalkışma, bu işgal, nasıl bir Türkiye’ye
uyanacaktık, nasıl bir rejime uyanacaktık, ne yaşayacaktık?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkürler Aytun Bey.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ben de teşekkür ederim.
Eğer askerî liseler açılıyorsa ben de memnun olurum çünkü -orada da bir şey söylemek istiyorum
parantez içerisinde- askerî liselerde belki sistem değiştirilebilir, oradaki suçlu olanlar temizlenebilir
ama askerî liselerin bir amacı da var. Hatta geçmişte askerî ortaokul vardı Selimiye’de, ben de o askerî
ortaokula girmek istedim fakat o sene kapatıldığını duymuştum, 1962 yılında falan sanırım. Çünkü
Anadolu’nun fakir ailelerinin çocukları, orta hâlli ailelerin çocukları, çocuğunu okutamayacak durumda
olan ailelerin çocukları da buraya giriyor. Tabii, Hükûmet nasıl karar verirse saygıyla onu izleyebiliriz.
Ancak tabii, eğer bu darbe başarılı olsaydı elbette ki darbeye karşı gelen, benim gibi, yalnız ben
değil tabii, daha alt rütbedeki çocuklar da… Her ne kadar halkımızın da bu darbenin durdurulmasında
büyük gayreti var ama bir de şunu gözlerden uzak tutmayın: Silahlı Kuvvetlerin bu darbeye karşı olan
en az yüzde 90 personeli var, en az yani.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Akıncılar Üssü bombalanmasaydı uçaklar kalkmaya devam ederdi.
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JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Tabii. Yani “Eskişehir’den kalkan
uçaklar vurdu.” dendi. Fazla detaya da haiz değilim yani takdir edersiniz ki.
Tabii, böyle bir Türkiye olmayacaktı. Muhtemelen kendi kafalarındaki… Bir de tabii, Fetullah
Gülen’in durumunu incelediğiniz zaman, ben 1980 yılındaki olayları anlattım, daha sonra birkaç kitap
okudum, okuduğum bazı şeyler vardı. Hatta, hatırlarsınız, 1990 yılında “ılımlı İslam” diye bir şey
ortaya atıldı. O zaman, bunun dış odakların, dış güçlerin diyelim, bir projesi olduğunu…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bunun Büyük Orta Doğu Projesi’yle bir ilişkisi var mı?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bana göre var, bana göre olabilir.
Türkiye de Orta Doğu planının içerisinde olduğuna göre bunu da ayrı tutamayız. Neydi bu? O projenin
içerisinde, okullar vasıtasıyla bir sürü ülkede, bazı güç odaklarının çıkarları doğrultusunda hareket
etmekti. Ben bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum, ülke ismi de vermek istemiyorum bu
arada. Netice itibarıyla, böyle bir Türkiye olmazdı ve muhtemelen, tepeden inme birilerini Türkiye’nin
başına geçireceklerdi.
İkinci bir değerlendirme de yapılabilir. Acaba darbenin oluş saati mantıklı mıydı, neden böyle
bir şey yaptılar? Acaba Türkiye’de bir kargaşa, bir iç savaşa yönelik bir şey mi planladı birtakım güç
odakları diye de insanın aklına gelmiyor değil, benim geliyor aklıma. Yani kardeşi kardeşe vurdurmak,
silahlı kuvvetlerin birbirine girmesini sağlamak, güvenlik güçlerinin, polisimizin. Yani neticede, her
şey olabilir diye değerlendiriyorum ben.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Sayın Selçuk Özdağ, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Mendi, hoş geldiniz.
Sözlerinize başlarken diğer darbelere göre bu darbenin daha kötü olduğunu söylediniz çünkü
“Vatandaşını öldürdü.” dediniz.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Kesinlikle.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – 1960 darbesinde eğer insanlar sokağa çıksaydı yine, aynı şekilde, o
insanların da öldürüleceğini tahmin ediyorum. Çünkü o gün insanlar korktular, çekindiler, çıkamadılar.
Yine aynı şekilde, bir cunta grubu Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde darbe yaptı ve Başbakan asıldı,
Başbakan tokatlandı, ayıplı tedavi muameleleri yapıldı bir Başbakana. Ardından, 1971 muhtırası
verildiği zaman yine aynı şekilde, bir Başbakan uzaklaştırıldı, eğer insanlar yine sokağa çıksaydı belki
yine aynı akıbet, aynı trajedi yaşanacaktı. 1980’de 50 kişi asıldı bu memlekette, 2 milyona yakın insan
cezaevlerine girdi, sakıncalı ve sabıkalı hâle dönüştürüldüler. Hatta, Kenan Evren’in hatıralarında var,
“Bir şeyler seziyoruz, eğer insanlar sokağa çıkarsa bombalayın.” dediğini biliyoruz, “Bunları öldürün.”
dediğini biliyoruz. O nedenle, bütün darbeler kötüdür. Yani bu darbeyi diğer darbelerden ayıran şudur:
Sadece bir cemaat, mensuplarıyla beraber, Türkiye’deki siyasi iradeye, iktidara karşı olan bir yapı
yapmıştır. Özellikle, adına “cemaat” dediğimiz, daha önce ibadetle, hizmetle çıkan bir yapı yaptığı
içindir. Yoksa, bütün darbeler kanlıdır; Menderes’in asılması da kanlıdır, Deniz Gezmiş’in asılması da
kanlıdır, o dönem 50 gencin asılması da kanlıdır. O nedenle, bütün darbelerin kötü olduğunu ve takbih
edilmesi gerektiğini söylüyorum. Burada da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde o gece -biraz önce sizin
söylemiş olduğunuz gibi- darbeye karşı olan subaylara da çok teşekkür ediyorum, demokrasiye ram
olmuş kişilere de teşekkür ediyorum.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bu söylediğinizle ilgili bir şey
söyleyeyim müsaade ederseniz.
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Bir defa, bir yanlış anlaşılma var, vatandaşlarımız öldürülmedi derken bu darbeleri tasvip eden
bir şeyim yok. Benim algıladığım -65 yaşındayım ben, zaten yaş haddinden emekli oldum- darbelerin
hepsi Türk Silahlı Kuvvetlerini zayıflattı maalesef, Türk Silahlı Kuvvetlerini olumsuz yönde etkiledi.
Bunu bir defa söylemek istiyorum ben. Yoksa, benim kesinlikle, darbeler iyi, darbeler şöyle böyle diye
en ufak bir şeyim yok. Darbeler en çok da Türk Silahlı Kuvvetlerini içten vurmuştur. Bunu da ifade
edeyim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ekonomiye zarar verdi, demokrasiyi içselleştirmemizi kötüleştirdi.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Her şeye, her şeye.
Türk Silahlı Kuvvetlerini de zayıf düşürmüştür.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Birinci sorum şu efendim: “2012, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan
YAŞ toplantılarında kurmay olan FETÖ’cü albayların hemen hemen tamamı general oldu.” diyor
Mustafa Önsel, Emekli Kurmay Albay, Balyoz davasından dört yıl cezaevinde kalmış. 2011-2015
tarihleri arasında Genelkurmay Başkanı olan Necdet Özel her YAŞ toplantısından sonra, terfi eden
askerî personele hitaben şu beyanı vermiştir: “Sizler ordumuzun içinden seçtiğimiz en temiz kurmay
ve general olan kişilersiniz.” En temiz kurmay ve general olan kişilerin birçoğu 15 Temmuz günü
yüce Meclisi bombaladı, 241 kişiyi öldürdü. Sizce Necdet Özel kurmay ve general personel seçiminde
isabetsizlik mi yapmıştır? General olarak terfi ettirilen kişiler hakkında tahkikat, güvenlik soruşturması
yapılmakta mıdır? Yani generallerle ilgili özel bir tahkikat yapılmakta mıdır?
“İstihbaratımız yoktur.” dedi buraya gelen Genelkurmay başkanları ama Jandarmanın istihbaratının
olduğunu biliyoruz. Emniyetin var, MİT’in var, Jandarmanın var. Jandarma istihbarat da bu şahıslara
bilgi vermez mi? Emir komuta zinciri içinde çalıştığınıza göre bir Genelkurmay Başkanına bilgi vermez
mi?
Diğer bir sorum: Emekli Genelkurmay başkanları “Askerî istihbarat kurumu olmadığından
istihbarat toplayamıyoruz.” dediler. Bu, Fetullahçı terör örgütüyle ilgili ciddi bir zafiyet oluşturdu mu,
bunu öğrenmek istiyorum. Sizce bir askerî istihbarat gerekli mi Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Emniyet
gibi, MİT gibi?
Diğer bir sorum: Balyoz, Ergenekon ve Poyrazköy davalarıyla ordu kademelerinin boşaltıldığı
söyleniyor. Hatta, Işık Koşaner de burada istifa ettiğini, bir tepki olarak, mücadele etmek yerine istifa
ederek, bir tepki koyarak, bunun da bir mücadele metodu olduğunu söyledi. Boşalan kadrolara da her
rütbeden FETÖ’cü askerlerin yerleştirildiği iddia edilmektedir, bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Türk Silahlı Kuvvetleri, bir yandan ibadetini yapan veya dinî kimliğiyle orada yaşamak isteyenlerle
mücadele ederken bu şekilde takiye yapanları gözden kaçırdı mı ve onlar da gelip darbe yaptılar mı?
Son sorum: General sınıfındaki askerler de dâhil olmak üzere, her rütbeden askerin FETÖ
elebaşısına, Fetullah Gülen’e çılgınlık derecesinde bağlı olduğunu gözlemliyoruz. Yani ideolojik olarak
körü körüne bağlı olduklarını, idraklerine giydirilen bir deli gömleklerinin olduğunu gözlemliyoruz.
Burada Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim sisteminde bir problem mi var? Neden Türk Silahlı
Kuvvetlerindeki bir Genelkurmay Başkanına, bir generaline değil de Fetullah Gülen gibi bir şahsa
bağlılık arz ediyorlar?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkürler.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel verdiği bir mülakatta atamaları
YAŞ’a götürmeden önce Sayın Başbakana götürdüğünü ve Sayın Başbakanla mutabakat sağladıktan
sonra YAŞ’a götürdüğünü açıkladı. Bunun bir bilgi olarak kayıtlara geçmesini istiyorum.
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Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Evet, buyurun.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Müsaade ederseniz, önce, tabii
benim de komutanlığımı yapmış emekli Orgeneral Necdet Özel’le ilgili bir değerlendirme yapmam
mümkün değil, onu ifade etmek istiyorum.
BAŞKAN – O takdir size ait efendim.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – O geldiği zaman kendisi o
değerlendirmeyi yapar.
Ancak, seçimle ilgili bir hususu sayın milletvekilimiz ifade etti, “Neden bu kişiler terfi ediyor?”
diye. Ben şöyle söyleyebilirim: Bir defa, onlarla ilgili konuşmamın bir yerinde söyledim, bu seneki
Yüksek Askerî Şûra’da bu sene haklarında “Fetullahçı” diye iddia olunanları tasfiye edecektik ordudan.
Şimdi, bu tür bilginin gelmemesi yani istihbarat kaynaklarından diyelim, özetle, MİT, Emniyet,
Jandarma falan… İkinci bir şey var gözden kaçırmamamız gereken, benim gördüğüm kadarıyla, bir
defa, bir kişiyle ilgili -bu yalnız askeriyede değil, sivil kurumlarda da aynı şey var- onu tasfiye etmeniz
veya uzaklaştırmanız için elinizde birtakım belge, doküman olması lazım. Şimdi, bu kişiler kendilerini
o kadar güzel gizlemişler, gizliyorlar ki şöyle söyleyebilirim: Mesela, şu anda bu darbeyi yapanların bir
kısmını elbette ki tanıyorum, benim emrim altında çalışanlar da vardı yıllar önce. Bu kişiler kendilerini
nasıl saklıyorlar? Bir defa, çok çalışkan yani görüntü çok çalışkan, çok disiplinli, çok saygılı, aile
ortamları da son derece uygun. Bu adamla ilgili veya bu kişilerle ilgili size ekstra herhangi bir bilgi
gelmediği takdirde siz de ister istemez inanıyorsunuz.
Bizim terfi sisteminde şu da var: General olacak albaylar ile bir üst rütbeye yükselecek generallerle
ilgili anket çalışması yapılıyor yani çok detaylı bir çalışma yapılıyor. Bu anket çalışmaları esnasında...
Her sene aralık ayında -tabii, bu sene nasıl olacak onu bilemem, muhtemelen değişecek, farklı bir şey
olacak; bu konuda herhangi bir bilgim yok- bu anket formları ve isim listeleri generallere gönderilir,
sizden bir sıralama yapmanız istenir. Bu sıralamada birinci önceliği verdiğiniz, olmasını arzu ettiğiniz;
sona doğru gittikçe terfi ihtimali azalan personel demektir. O şekilde anlaşılması için açıklamada
bulunuyorum. Neticede, bunlar hülasa ediliyor Genelkurmay Personel Başkanlığı tarafından, yeni bir
sıralama çıkıyor. Çünkü, ben örneğin, X kişiyle ilgili 1’inci sıraya yazmışımdır fakat başka bir general
arkadaş 50’nci sıraya yazmıştır. Dolayısıyla, bunlar mezcediliyor Genelkurmay Personel Başkanlığında
ve bir sıralama çıkıyor. Şimdi, bu sıralamayı yapanlar –her ne kadar bilgisayarla falan olsa bile insan
faktörü girdiği zaman- Personel Başkanlığının ilgili generali veya orada görevi olan subaylar. Şimdi,
tabii, bu sıralama etkiliyor, haklarında da herhangi bir şey yok. Ama o sıralamayı yapan kişi eğer bu
örgütün adamıysa değiştirme olasılığı olabilir. Yani olmayacak durumda olan adamı ön plana getirebilir.
Bilmiyorum, anlaşıldı mı?
BAŞKAN – Anlaşıldı.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Dolayısıyla, bunun tespiti çok zor.
Bir defa, biraz önce de dedim, bu adamlar çok çalışkan, çok disiplinli, saygılı, haklarında da bir şey
yoksa vicdanen de bir şey yapmanız mümkün olmuyor; doğrusu bu.
İkincisi: İstihbarat konusu dediniz. Tabii, Genelkurmay Başkanlığının istihbarat yetkisi yok, sadece
muharebe istihbaratı yetkisi var. Yani muharebe istihbaratı dediğimiz olayın anlaşılması için bir örnek
vereyim: Şu anda Suriye’de Fırat Kalkanı Operasyonu yapılıyor veya Güneydoğu’da, Doğu Anadolu’da
terörle mücadele ediliyor. Buradaki birliğin terör örgütüyle veya işte, Suriye’deki DEAŞ’tan falan bilgi
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edinme yetkisi var, buna biz muharebe istihbaratı diyoruz, bu sadece muharebe esnasında geçerli olan
bir şey. Ama bunun dışında, elbette ki bir istihbarat ihtiyacı olduğunu değerlendiriyorum ben, yani
sayın milletvekilimin dediği husus.
Balyoz, Ergenekon davalarında kadro boşaltılmasından bahsetti sayın milletvekilim. Doğruluk
derecesi, elbette ki kısmen olabilir, o kadroları, kendinden olmayanları… Mesela, o dönemi yaşadık
hep beraber, Balyoz ve Ergenekon; en gizli bilgiler bile dışarı deşifre edildi. İstanbul’da yapılan normal
kış çalışmaları kapsamındaki bir seminer darbeyle eş değer görüldü ve bir sürü belge gerek Ergenekon
davalarında gerek Balyoz davalarında deşifre edildi. Bunu deşifre eden elbette ki içimizdeki bu örgüte
bağlı kişiler yani bunda benim en ufak bir şüphem yok.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O sırada hangi görevdeydiniz komutanım siz?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – 2010 yılı diyelim biz, herhâlde o
zaman daha çoktu veya 2009’da da başladı. 2009’da ben korgeneraldim, bir ara İzmit’teydim ama 2009
yılında Ankara Eğitim Kolordu Komutanı oldum.
Tabii, bir de şunu söylemek istiyorum: O dönemde orada tutuklanan arkadaşları tesadüfler de
tutukladı yani o dönemde o bölgede görev yapmaları. Bir örnek verecek olursam: Ben 1998 yılında
tuğgeneral oldum, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı yaptım, 2002 yılında Kıbrıs’ta Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığı yaptım, 2002 yılında ben Ege Ordusu Harekat Kurmay Yarbaşkanlığına
atandım. Bu örneği şunun için veriyorum: Aynı dönemde beraber terfi ettiğimiz bir arkadaşımız da
-ki Korkut Özarslan diye bir arkadaşımız- İstanbul’da aynı göreve gitti, 1’inci Ordunun Harekat
Kurmay Yarbaşkanlığına. O anda tayin dairesi tersine çevirseydi ben tutuklanacaktım o arkadaşın
yerine. Yani bazı şeyler tesadüf olmuş ancak içlerinde elbette ki Fetullahçı terör örgütüne bağlı olan
bu personellerin, maalesef, kendilerinden olmayanların Silahlı Kuvvetlerde önünü kesmek maksadıyla
bu tür girişimlerde bulunduğuna ben inanıyorum. Yani nedir? Bunların yalan yanlış beyanlarla -ki o
dönemi yaşadık, bize de bir sürü ihbarlar geliyordu sağdan soldan- bunların tutuklanmasına vesile
olarak o kadroların boşaltılmış olabileceğini değerlendiriyorum ben de.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Eğitimle ilgili bir soru sormuştum, neden bu kadar körü körüne
bağlılar?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Eğitim sisteminde belki düzeltilecek
hususlar olabilir ancak eğitim sisteminden kaynaklanan bir Fetullahçı terör örgütü yapılanması olduğu
kanaatinde değilim ben. Çünkü orada neticede -askerî lisede de olsun, harp okullarında da olsun- vatanın
bütünlüğü, milletimizin refahı, asayişin korunması, vatan sevgisi, Atatürkçülük; kesinlikle bu tür bir
eğitim süzgecinden geçiliyor. Hatta, askerî liselerle ilgili bir şey diyeceğim. Kapatıldı biliyorsunuz,
açılacağını sayın milletvekilimiz ifade etti. Askerî liselerdeki müfredat bir Anadolu lisesindeki
müfredatın aynısı, herhangi bir fark yok çünkü ikisi de lise. Sadece o çocuklar üniforma giyiyor,
dışarıdaki öğrenciler üniforma giymiyor. Bu nedenle, ben ideolojik bir bağın, bu eğitim sisteminden
tamamen… Ama düzeltilecek yerleri var mıdır? Olabilir, vardır, ben bir şey demiyorum ona.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Türk Silahlı Kuvvetlerinin dine bakış açısının da rolü var mıdır
acaba? Zaman zaman başörtüsüyle, affedersiniz, çocuklarını ziyarete gelen askeriyeye… 28 Şubatta
yaşadığımız o travmalarla da alakası var mıdır?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Vallahi, bu konuda fazla bir yorum
yapmam doğru olmaz, olabilir de olmayabilir de yani buna çok fazla spesifik olarak “şu vardır” demem
mümkün değil.
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Şimdi, ben, şöyle söyleyeyim: Askerî liselerde veya harp okullarında okuyan çocuklar Türkiye’nin
7 bölgesinden geliyor. Genelde, ben sorardım özellikle teğmenlere “Oğlum, nerelisin?” İşte, şu
bölgedenim. Doğudan var, güneydoğudan var, Hakkâri’den var, şuradan buradan var. “Baban ne iş
yapıyor?” derdim. Hep, ya memur ya çiftçi ya işçi ya da serbest meslek, bir tane zengin çocuğu yok.
Aynı şekilde, ben de öyle orta hâlli bir ailenin 7 çocuğundan bir tanesiydim ama Atatürk’ün kurduğu
bu cumhuriyet sayesinde orgeneral oldum, bunu da açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Bu
cumhuriyetin herkese tanıdığı fırsat eşitliği sayesinde -belki sizler de dâhilsiniz buna- bu mevkilere
geldik, bunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Yani bunun dışında… Şunu demek istiyorum
aslında, yarım kaldı: Annem babam hacıydı benim, babam rahmetli oldu yani dine karşı bir kişi olmam
mümkün değil benim ideolojik bağlamda. Benim gibi yüzlerce, binlerce subay da aynı durumda, bunu
da açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Etkili olmuş mudur, olmamış mıdır? Ama bu bir proje.
Bakın, ben onu söyleyeyim: Bu bir proje. İsim vermeyeyim, hangi ülkeler olduğunu biliyorsunuz, isim
vermek istemiyorum. Bu bir proje, Türkiye üzerinde oynanan, belki Büyük Orta Doğu Projesi’ni de
kapsayan bir proje. Ben, yıllar önce, 1997 yılında Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısıydım, albaydım,
Kuzey Irak’taki bir operasyonda, orada Fetullahçı örgütün, Erbil’de, Duhok’ta, Süleymaniye’de
okullarını gördüm yani “Gördüm.” derken duydum “Fetullah Gülen’in okulları var.” denince şaşırdım.
Sene 1997. Netice itibarıyla, bu bir proje. Bu proje, maalesef Türkiye de bundan kötü bir şekilde nasip
aldı diye değerlendirebilirim.
BAŞKAN – Peki.
Teşekkür ediyorum.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Sağ olun. Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Hoş geldiniz komutanım. Açık yüreklilikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Sağ olun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ben, öncelikle yurtta sulh konseyinin oluşumuyla ilgili bilginiz
var mı? Onu merak ediyorum.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Kesinlikle yok ancak ertesi gün,
derdest edildikten bir gün sonra o mesajı gördüm ve görevlendirme şeyini de o zaman gördüm.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – O görevlendirme listesinde sizin göreviniz devam ediyor mu?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – “Devam” diyor.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – “Devam” diyor.
Yine, aldığımız bilgilere göre 17 Temmuz Pazar günü zatıaliniz bir toplantı yapıyorsunuz bütün
generallerle birlikte.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Evet.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Bu toplantıda FETÖ’yle ilgili hangi değerlendirmeleri yaptınız
o zaman? Vardığınız sonuç nedir? O günkü bu değerlendirmenin, o toplantının, o günkü toplantının
sonucunun ondan sonra jandarmanın içindeki yapılanma, emekli, tutuklu, vesaireyle ilgili bir etkisi
var mı?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ne için etkisi var mı o toplantının?
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – O gün, arkasından Askerî Şûra yapılıyor. Askerî Şûra’da o
toplantıda bulunanların önemli bir kısmı emekli ediliyor, bir kısmı cezaevine gidiyor.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ben şöyle söyleyeyim o zaman, tabii
hatırladığım kadarıyla size arz edeceğim: O toplantıda öyle Fetullah Gülen’le ilgili değil de darbeyle
ilgili elbette değerlendirme… Yani o toplantıda genelde, bu darbeye Jandarmadan kim iştirak etti, kim
etmedi, kameralar incelendi, hatta şu anda Bursa İl Jandarma Komutanı olan tuğgeneral arkadaşı bu
konuda görevlendirdik, benim emrimle görevlendirildi “Bu kamera kayıtları dâhil olmak üzere bütün
hepsini iyice inceleyin.” diye. Nitekim, bu çalışmanın başlamasından sonra -şu anda ismi aklımda
değil- bir jandarma yarbayın Okullar Komutanlığında bu darbeye teşebbüs için mevcut olduğuna dair
bir bilgi de verildi. Bunun yapılan sorgusunda “Senden başka bildiğin, Jandarmada Fetullahçı personel
var mı?” sorulduğunda 15-16 kişinin ismini verdi. Yaklaşık 15-16, isim listesini ben de gördüm, hatta
bunlardan bir tanesi de benim jandarma emir subayımın yardımcısı -ki, onun da ifadesi alındı- bunu
gördük. Dolayısıyla, o toplantının genel şeyi bu işe kim katılıyor, kim katılmıyor; birinci konu bu.
İkinci konu, Bakanlık -İçişleri Bakanlığından bahsediyorum tabii- “Derhâl bu isim listelerini
gönderin, bunları açığa alalım.” diye bir talimat gönderdi. Bu kapsamda, aklımda yanlış kalmadıysa
benim imzamla 715 kişinin -veya 714 de olabilir bu- 714 veya 715 kişinin, bunların içerisinde bir kısım
generaller de var, diğerleri de diğer rütbelerde, albay ve aşağı doğru; gelen bilgiler. Konuşmamın bir
yerinde söyledim -İstihbarat Başkanı- bendeki bilgiler yaklaşık, bu darbeden önce tespit edilen, ben
Genel Komutanlığa başladıktan sonra da özellikle bu konuya bakmıştım, 700’e yakın, 700-750 tane
isim vardı, çeşitli kanallardan gelen şeyler: Hatta ben bunları tasnif ettirdim, MİT’ten, Emniyetten
gelenler en kritik yani en tehlikeli; diğerleri de işte isimsiz mektuplarla gelmiş, onları dahi şey yaptık ve
714 kişinin ismini İçişleri Bakanlığına gönderdik ve 714 kişi açığa alındı. Yani o günkü toplantıların ana
şeyleri buydu yani darbeye iştirak eden, etmeyen, elimizdeki listeler… Hatırladığım kadarıyla bunlardı.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bir de gene siz derdest edilmeden önce Arif Çetin Paşayla
görüştüğünüzü, talimatlandırdığınızı…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Görüştüm. Şu anda Van Asayiş
Kolordu Komutanı oldu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Evet, ben, kendisinin de zaten Komisyonumuza gelmesi
konusunda Başkanlığımıza müracaatta bulundum.
Arif Çetin Paşam, tabii ki siz derdest edildikten sonra televizyona da bağlandı. Ben o gece
televizyonda da..
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Benim adımı da verdiğini söyledi,
anlattı bana.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ben takip ettim o gece.
Şimdi, Arif Çetin Paşanın, muhtemelen diğer özellikle Ankara’dakiler başta olmaz üzere
generallerle de muhakkak bir irtibatı olmuştur herhâlde, kendisi geldiğinde bunu daha iyi anlarız ama.
Onlardan, Arif Çetin Paşamız, sizin talimatınız üzerine yaptığınız şeyle ilgili karşı gelip, darbecilerle
beraber hareket eden üst düzeyde kaç kişi var general seviyesinde?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Sayı olarak veremeyeceğim de
ancak birkaç şey vardı, mesela Okullar Komutanı, zaten, o Timurcan benimle beraber derdest edenlerin
başında. Ancak o gece bildiğim kadarıyla, Jandarma Okullar Komutanı olan tuğgeneral vardı, albaylar
vardı, yarbay, albay, binbaşı gibi küçük rütbeliler vardı, bunların olduğunu biliyorum. Şu anda, tabii,
önümde de herhangi bir belge olmadığı için bir şey diyemiyorum.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tabii, siz o gece Jandarma Genel Komutanıydınız. Jandarmanın
durumu elbette ki darbeciler açısından çok önemli çünkü Türkiye’de beldelere kadar, sınıra kadar her
yere ulaşabilen tek birlik…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – 81 ilde teşkilatımız var.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – 81 ilde ama 81 ilin de ötesinde beldelere kadar, köylere kadar…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – 931 ilçe, onu da söyleyeyim, ilçe
jandarma…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Evet, her yerde birliği olan tek kuvvet jandarma. Bu bakımdan,
Arif Çetin Paşanın o geceki açıklamaları elbette ki darbenin önünün kesilmesi bakımından çok
önemliydi.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Sonra benim imzamla 81 il jandarma
komutanlığına mesaj çekmiş bilgisayar kaydına göre.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, Konya Bölge Komutanının FETÖ örgütüne mensup
olduğunun MİT tarafından daha önceden bildirildiğini söylediniz. Yani, bu, Askerî Şûra hazırlığı
çerçevesinde yeni bir bilgi miydi, önceden bildiğiniz, daha eskiden bilinen bir bilgi miydi bu?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Hayır, önceden verilen ve Yüksek
Askerî Şûra’da da işlem yapacağım bir …
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yapacağınız bilgi.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Şöyle bir şey de var Sayın
Milletvekilim: Çünkü, işlem yapabilmeniz için sadece iddia da yeterli olmuyor bazen, belge de
gerekebiliyor ancak Yüksek Askerî Şûra, bir yönde belgeye gereksinme duymadan ilişiğinin kesilmesine
de bir vesile oluyordu bu tür adamların.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Jandarma istihbarat birimleri size darbe konusunda daha
önceden bir bilgi verdi mi?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Hayır, kesinlikle bir bilgi yok.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Emniyet ve MİT’ten gelen istihbarat bilgileri Genelkurmaya ve
sizlere yazılı olarak mı geliyor yoksa şifahi olarak mı geliyor?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bize genelde bu tür kişilerle ilgili
direkt Millî İstihbarattan bilgi gelmiyor, zaman zaman İçişleri Bakanlığından geliyor. Bize esas
bilgileri, Genelkurmay yazışma yaptığı için, Genelkurmay tarafından -biraz önce söylemiştim ben onu,
hatta “Dosya getirmişti 2 Temmuzda.” dedim- o şekilde bilgimiz oluyor. Zaman zaman MİT’in de
gönderdiği oluyor ama genelde ana kaynak Genelkurmay Başkanlığından alıyoruz biz bunları.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – General olacak albaylar ve terfi edecek generaller her terfi
sırasında değerlendiriliyor anladığım kadarıyla, MİT ve Emniyet tarafından. Pekâlâ, daha alt rütbedeki
subaylarla ilgili olarak periyodik, mesela üç senede, beş senede bir değerlendirme sistemi var mı
Jandarmada veya Genelkurmayda?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Öyle bir değerlendirme sistemi
yok yani bildiğim kadarıyla yok. Küçük rütbelerle ilgili az önce söylediğim kaynaklardan gelen bilgi
üzerine… Bizde böyle bir sistem var, eğer kendisi hakkında herhangi bir iddia varsa PERGİN dediğimiz,
personel inceleme sistemimiz var, mesela, bu darbe teşebbüsünden yaklaşık -şu anda tam tarih aklımda
değil ama- yirmi gün veya bir ay önce çoğu kurmay olanları -Jandarmadan bahsediyorum- PERGİN
kapsamına aldım ben. Mesela bunlardan biri de…
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ne kadar dediniz efendim?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – PERGİN yani Personel İnceleme
Sistemi.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Kaç kişi alındı bu sisteme?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Şu anda aklımda değil rakam, 30
kişi falan olabilir, 30-40 kişi ama bunların çoğu kurmaydı yani bunlarla ilgili iddialar geldi, bunun
anlamı, bunu iyi takip edelim, benden sonra gelecekler de takip etsin diye İstihbarat Başkanlığı bunu
kaydediyor ve bunların hâl ve hareketleri en azından takip edilmeye çalışılıyor. Böyle söyleyebilirim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Son Askerî Şûra hazırlığı çerçevesinde, mesela, Jandarmadaki
veya Genelkurmaya gelen toplam istihbarata göre albayların içerisinde Fetullahçı terör örgütüyle
irtibatı tespit edilen veya ilişkilendirilenlerle ilgili bir oran vermeniz mümkün mü?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Oran şu anda tam aklımda değil
ama kurmay olanlarda daha çok gördüm bunu yani kurmay olan jandarma albaylarında yüzde 70 falan
diyebilirim, kurmay olanlarda.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yüzde 70.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Yüzde 60 da olabilir bu rakamlar
ama onu da şöyle açıklamak istiyorum: Biraz önce anlattım “Atama döneminde yaklaşık 50-55 kişinin
listesini Bakanlığa onay için gönderdim.” dedim. Hatırınızda değil mi? Biraz önce söylemiştim.
BAŞKAN – Evet.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ben, onları seçerken “Kurmayları
da il jandarma komutanı yapalım.” düşüncem vardı fakat baktım, üç beş kurmayın dışında, onlar da
genelde Balyoz’dan tutuklu çocuklardı, kurmay bulamadım çok fazla, alay komutanlığına verecek
kurmay bulamadım. Niye? Haklarında iddia var, tamam, belge yok ama iddia var. Dolayısıyla, kılı
kırk yardık ve Bakanlık da olduğu gibi onayladı bunu. Onlar da inceleme yaptılar, kendi listelerine
baktılar, sordular; bilemiyorum tabii neler yaptıklarını. Dolayısıyla, kurmaylarda daha çok, kurmay
olmayanlarda daha azdı ama bir toplam oran verecek olursak, genelde yüzde 40-50 diyebiliriz yani
albaylarda. Onu sordunuz yani.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Albayları sordum, tabii.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Yüzde 40-50 diyebiliriz. Şu anda
benim de hatırımda değil çünkü…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ama kurmaylarda daha yüksekti diyorsunuz.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Kurmaylarda, benim gördüğüm,
daha yüksekti.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Siz, orgeneral olduktan sonra Askerî Şûra’ya katıldığım her
şûra öncesinde Emniyet ve MİT’ten o terfi edeceklerle ilgili bilgilerin geldiğini iddia ettiniz. Daha
önceki dönemlerle ilgili…
JANDARMA EMEKLİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bunu şöyle söyleyeyim…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ben, bir şeyi söylemek istiyorum müsaade…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ben nasıl olduğunu bir cümleyle
söyleyeyim. Bunu, Genelkurmay Başkanı, o dönem Necdet Özel Paşaydı, haklı olarak sorduruyordu,
Özellikle bu 17-25 Aralıktan sonra. Bunlar 17-25 Aralıktan sonra peydahlandığı için “2013” demedim
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çünkü 2013’ün Aralığında zaten YAŞ yapılmıştı, iki YAŞ da. 2014’ün YAŞ’larında bunlar gündeme
geldi. O dönemki Genelkurmay Başkanımız Sayın Necdet Özel Paşa bunları MİT’ten, ilgili istihbarat
kaynaklarından sorduğunu ifade ediyordu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Benim de sormak istediğim tam buydu yani 17-25 Aralık
öncesinde Genelkurmaya terfi edeceklerle ilgili bu Fetullahçı terör örgütüyle ilgili irtibat konusunda
yeterli bilgi geldi mi gelmedi mi?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Onu benim cevaplandırmam mümkün
değil çünkü Genelkurmay daha iyi bilir. Takdir edersiniz ki benim Genelkurmayda… Muhtemelen
incelendiğini tahmin ediyorum çünkü son yıllarda özellikle bunların ne tür tehdit oluşturduğunu hep
beraber gördük. İşte, son 15 Temmuz darbe girişiminde hep beraber yaşadık. Bilemiyorum, onu benim
değerlendirmem de uygun olmaz zaten.
BAŞKAN – Peki.
Mehmet Bey, teşekkür ediyorum.
Sayın Zeynel Emre Bey, buyurun.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Sayın Paşam, hoş geldiniz.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Teşekkür ederim.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) - İsterseniz, ben aklımdaki soruların hepsini birlikte sorayım, sen
genelde, hepsine bir cevap verin.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Teker teker de olabilir.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Nasıl arzu ederseniz.
Şimdi, o günü anlatırken Akıncılar Üssü’nde bir yere alındığınızı söylediniz. Ondan sonra da
oradan kurtarılmanız, zannediyorum sabah 06.00…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Sabah 06.00 değil, saat yaklaşık on
buçuk, on bir gibiydi.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Öyle mi? Saat on-on buçuk gibi. “Sonra Kazan Emniyetine
götürüldük.” dediniz. 15.30’a kadar falan orada olduğunuzu söylediniz. Orada niye tuttular sizi, orada
Kazan Emniyetinde?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Şimdi şöyle: Biz dışarı araçla çıktık,
o koruma astsubayın aracı, “Sürüyordu.” dedim ya, anlatmıştım. Dışarıda, bir defa zaten kapıyı da
zor bulduk çünkü bir kapının -koruma astsubayının ifadesine göre konuşuyorum ben- bu isyancılar
tarafından tutulduğunu ifade ettiler, biz çıkış yeri aradık -TAİ’nin lojmanları mıydı artık, ben de
tam bilmiyorum oralardaki şeyi- bir kapıdan çıktık. Çıkar çıkmaz, ana yola çıktığımız zaman, polis
tarafından ana yolun tutulduğunu gördük. Polis, haklı olarak -orada bir isyancı grup var- kimlik kontrolü
yaptı, ben Jandarma Genel Komutanı olduğumu söyledim. Yanımda da zaten orgeneral arkadaş vardı.
O, zaten tişörtlü, kısa kollu, şortlu bir vaziyette. Neticede, onlar da bize eşlik ederek, Kazan’da çay,
kahve falan içtik, biraz sohbet ettik, hatta ben, beni derdest edenleri oradaki Emniyet müdürü mü amiri
mi artık bilemiyorum, müdür herhâlde, ona ifade ettim, dedim ki: “Bir tanesi Konya Jandarma Bölge
Komutanı, adı şu, soyadı şu, öbürü de benim sekiz senelik emir subayım ve bu Kazanlı.” Benim emir
subayım Kazanlıydı. Netice itibarıyla, oradan bir müddet sonra ayrıldık, üç buçuk muydu, dört müydü
neydi Ankara’ya vardık, olay bu.
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ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Peki, bu Jandarmadaki istihbarat var mı yok mu, kapsamı ne? Bu
hep soruluyor, tartışmalı da. Hatta sizden önce dinlediğimiz Vali Mehmet Kılıçlar Bey’e de bunu
sorduğumuzda “Jandarma oldukça yaygın, istihbaratı da var.” anlamında bir şey söyledi. Şimdi,
biliyoruz ki Emniyet İstihbaratın büyük çoğunluğu bir dönem Fetullahçı yapının eline geçmiş.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Doğru.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Sizin, Jandarmanın istihbaratçı sayısı ne kadardı? Ne kadarı daha
önce ele geçmişti? Ne zaman bunlar ayıklandı? Yani, sizdeki istihbaratın kapsamı nedir?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bir defa, Jandarmanın yasal olarak
istihbarat görevi var, yetki ve sorumluluğu var, onu ifade etmek istiyorum.
İkincisi, şu anki Jandarma İstihbarat Başkanı tuğgeneral, onun altındaki istihbarat ve İKK daire
başkanı albaydı ve o birimde çalışanların, en azından üst düzeyde olanların hiçbiri Fetullahçı değildi,
çıkmadı yani ama alt kademede çıkanlar oldu. Tabii, detayları bilemiyorum, ben Jandarmadan ayrıldıktan
sonra da atılanlar oldu, bu listelere vâkıf değilim. Netice itibarıyla, en güzel şey, Jandarmanın en üst
düzeydeki istihbarat biriminin başındaki Fetullahçı çıkmadı ve istihbarat olduğu için tabii, onlar da bu
Fetullahçıların kim olduğu konusunda zaman zaman müşterek, benim yanıma gelerek bilgi veriyorlardı,
ben kendime de bir dosya yaptırmıştım, onlarda da bir dosya vardı, hatta bunları tasnif ettirdim ben.
Nasıl tasnif ettirdim? Haklarında birden çok iddia olanları -MİT’ten, Emniyetten, şuradan, buradan- en
üst düzeye getirdim yani daha doğrusu en kritik, en hassas, en tehlikeli grup olarak addettim ve ona
göre aşağı doğru da sıraladım. Bunlarla ilgili zaman zaman… Ancak darbeyle ilgili herhangi bir bilgi
kesinlikle getirilmedi. Demek ki onların da haberi olmadı.
Bir de tabii Jandarma İstihbarat, aynen Emniyetteki gibi, her il jandarma komutanlığında da
istihbarat birimleri var. Zaten esas istihbarat olgusunu o ilçelerde ve şehirlerdeki Jandarma İstihbarat
personeli elde ediyor. O bilgileri merkeze de gönderiyorlar tabii, paylaşım oluyor.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Şimdi, bunun uzun yıllara dayanan bir organizasyon olduğu hep
söyleniyor, siz de ifade ettiniz. Kadrolaşan, sabırla bekleyen, sistemli çalışan bir yapı. Bu yapıyla ilgili
sizin geçmişten bugüne kadar -önemli pozisyonlarda görev yaptınız- siyasi iradeye benim şöyle bir
uyarım, önerim, vesairem oldu diyebilir misiniz?
Yine, demin söylediğinizle bağlantılı olarak, burada bir proje olduğu söyleniyor, “İsim vermek
istemiyorum.” dediniz, bunu şöyle mi düşünmemiz lazım: Şu anda Türkiye zor bir coğrafyada yani
sınırlarında yaşanan bir sürü gelişme var. Suriye’de, Irak’ta yaşadığımız olaylarla ilgili; ki, bir de
darbenin şekli düşünüldüğünde yani sabah yapılması, genelde darbeler hep sabaha karşı yapılır…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Zaten, sonradan, biliyorsunuz,
söylediler, üçte planlamışlar, dokuz buçuk…
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Buradan da böyle bir amaç, bir iç karışıklık çıksın, Türkiye iyice
zayıflasın gibi bir şey… Aslında, şu: Bunu planlayanlar neyi amaçladılar? Şu açıdan: Terörle mücadelede
ya da sınırlarda gelişen olaylarla ilgili bize şu noktada zarar verdiler, şunu, şu amaçları, bir noktada bu
amaçlarında, darbe anlamında söylemiyorum ama bir zafiyet yarattılar, vesaire denilebilir mi?
Bir de son olarak, bundan sonra yapılacaklarla ilgili sizin önerileriniz nedir?
BAŞKAN – Teşekkürler Zeynel Bey.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ben, şöyle söyleyeyim: Tabii,
görev yaptığım esnada, özellikle güneydoğuda ve en sonunda Jandarma Genel Komutanlığında birinci
öncelikli görevimiz terörle mücadeleydi. Bunu sizler de takdir edersiniz. Tabii, 2’nci Ordu Komutanı
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olduğum dönemde de -şu anda tutuklananlardan bazıları o zaman daha küçük rütbelerdeydiler- verilen
emirlere… Biraz önce ben dedim ki: “Bunlar kendilerini o kadar güzel gizliyorlar ki, çok çalışkan mı,
çok çalışkan; çok disiplinli mi, çok disiplinli; çok saygılı mı, çok saygılı. Verdiğimiz emirleri yerine
getiriyorlardı. Bu nedenle, bunların sabote durumunu bilmem mümkün değil. Böyle bir şey var mı?
En azından ben bunu hissetmedim o zamanlar. Çünkü o zamanlarda terör örgütüne büyük bir darbe
indirmiştik -2012 yılından bahsediyorum- ama daha sonra, basından okuyorum emekli olduktan sonra
-ne bileyim ben- teröristlerle iş birliği hâlinde olan Fetullahçı grupların olduğu söyleniyor. Bu konuda
benim detaylı bir bilgim yok açıkçası; var mı yok mu, onu muhtemelen hukuk sistemimiz, daha doğrusu
sayın hâkimler bu duruşmalarda ortaya çıkaracaklar. Bununla ilgili benim bir şey söylemem mümkün
değil. Netice itibarıyla, Silahlı Kuvvetler bu Fetullahçı terör örgütüyle ilgili geçmişte -hatırlarsınız,
bunu konuşmamda da ifade ettim- 1980’li yıllardan itibaren büyük bir mücadele verdi aslında. Bu
mücadelenin aksaksız devam ettirilmesi gerekirdi. Tabii, bunlar kendilerini gizlediği için, muhtemelen
dönemin hükûmetleri -yalnız bu dönemin değil, bundan önceki hükûmetler döneminde de, 1990’lı
yıllarda, 1980’li yıllarda- çeşitli gayelerle veya çeşitli saiklerle muhtemelen bunun üstüne tam
gitmediler diye düşünüyorum.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) - Sizin bir uyarınız oldu mu Paşam? Yani şu tarihte, ben katıldığım
YAŞ’ta, şu toplantıda böyle bir tehlike seziyorum gibi bir uyarınız oldu mu?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – O zaten konuşuluyordu, tehlike
olduğu söyleniyordu. Elbette ki biz de o görüşlere aynen katılıyorduk. Ama YAŞ toplantılarından önce
benim zaten öyle bir durumum olmadı rütbem küçük olduğu için ama dost sohbetlerinde her zaman ben
bunu dile getirdim, eskiden de dile getiriyordum. Şimdi dile getirmek kolay, herkes getiriyor, herkes bir
bakıma kahraman oldu. Netice itibarıyla, geçmişten beri, ben bunun bir proje olduğunu, okuduğum bazı
kitaplarla net okumuştum. Yaşadığım, 1980’li yıllarda -anlattım- askerî lisede görevliyken attığımız
öğrencilerin durumu, işte 1981-1982 yıllarında sorumlu düzeydeki bir kişinin verdiği beyanat, Silahlı
Kuvvetlerin komuta kademesini ele geçirme… Bunları biraz önce ifade ettim. Bunlarla ilgili bu durumu
gördüğüm için bunun büyük bir tehlike olduğunu, ta o zamanlar, yüzbaşılığım dönemimde, kesinlikle
bunların tehlikeli olduğunu anlamıştım.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Sayın Sancar…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Hoş geldiniz Sayın Mendi.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Sağ olun.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Evet, pek çok bilgi verdiniz. İsminiz de Türk Silahlı Kuvvetleri
tarihinde önemli aşamalarda hep geçiyor.
Şimdi, bu 15 Temmuz darbe girişimi, bana göre ve pek çok kişiye göre de Türkiye’deki darbeler
tarihinin devamında yer alan bir halka. Farklı yanları olsa da orada aynı tarih içine yerleştirilebilir.
Türkiye’de darbeler tarihinin iki önemli kaynağı olduğunu düşünüyorum. Biri, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin içinde yasa dışı faaliyetler veya yasa dışı gruplaşmalar. Şimdi, sizin görev yaptığınız
kritik yerler ve tarihler var. Mesela, Kıbrıs’ta görev yaptığınız yıllarda Kıbrıs’ta da, o zaman Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kontrgerilla veya başka bir adla faaliyet gösteren bir yapının bulunduğu
sık yazıldı. Sadece…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – İddia tabii Sayın Milletvekili…
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MİTHAT SANCAR (Mardin) – Tabii, ben onu söyleyeceğim, iddiaları size soracağım zaten.
Ama daha ötesinde, mesela bu faaliyetler çerçevesinde Gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesi olayı
var. Kutlu Adalı olayıyla ilgili iddialar tabii mahkemeye de taşındı biliyorsunuz, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinde dava açıldı. O zamanlar, siz, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığını yürütüyordunuz ve
Sivil Savunma Teşkilatı da zan altındaydı. O nedenle, sizin ifadenizi de aldı. Sonra Kıbrıs’ta Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığı da yaptınız. Özellikle 1990’larda ve rahmetli Kutlu Adalı’nın katledildiği
yıllarda Kıbrıs’taki bu faaliyetlerle ilgili bilgileriniz ve bunların Silahlı Kuvvetler içindeki yasa dışı
faaliyetler ve örgütlenmelerle ilişkisi konusunda bir değerlendirmenizi, varsa bilgilerinizi alayım.
İstiyorsanız buna cevap verin, diğer soruları sonra sorayım ya da devam edeyim, hepsine birlikte cevap
verin.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ben şöyle söyleyeyim: Bu konuyla
ilgili Silahlı Kuvvetler içerisinde bir yapılandırma olması mümkün değil. Bir defa, tabii, o olayla şu
anki Komisyon toplantısının amacı çok farklı, farklı farklı konular. Bu konuda çok fazla değerlendirme
yapmak istemiyorum.
Ben, Avrupa insan Hakları Mahkemesine de elbette ki tanık olarak ifade verdim ve orada da gerekli
bilgileri zaten aktardım. Netice itibarıyla, bu Kutlu Adalı olayının Türk Silahlı Kuvvetleriyle kesinlikle
bir ilgisi yoktur. Bunun altını kalın çizgiyle çizmek isterim, kesinlikle. Bu konuda Sivil Savunmanın
da hiçbir dahli yoktur. Sivil Savunma orada, bildiğiniz sivil savunma hizmetleriyle görevlendirilmiş,
ancak başındaki kişi Türk ordusunun Sivil Savunma Teşkilat Başkanı genelde bir albay rütbesindeki
kişidir. Hasbelkader ben de iki sene orada görev yaptım, bunu inkâr edecek bir durumda değilim.
Kesinlikle yalnız o konuyla ilgili dahli yoktur. Zaten ben verdiğim ifadede tanık olarak ifade verdim,
sanık olarak değil.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargılama yapmaz, tanık
olarak çağırır.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Evet, tanık olarak ifade verdim ve
orada da gerekli bilgileri kendilerine aktardım. Bunu bu şekilde…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Bunu şunun için sordum Sayın Mendi: Biliyorsunuz, Susurluk’ta
da Kıbrıs’la ilgili faaliyetler ve Kıbrıs’taki örgütlenmeler ortaya çıktı. Bunun konumuzla ilgisi şu:
Darbeler tarihi içinde Silahlı Kuvvetler bünyesindeki yasa dışı faaliyet ve örgütlenmelerin de önemli
bir kaynak oluşturduğu tespiti bence önemli bir tespit, ben bu görüşteyim.
Şimdi, Kıbrıs’ta da bu faaliyetlerin yoğun yapıldığı dönemler; işte 1990’ların ilk yarısı, sonra
1996 sonrası ortaya çıkan bilgilere bakıldığında, Susurluk’ta ortaya çıkan bilgilere bakıldığında bu
faaliyetlerin orada yoğunlaştığı… Acaba oradaki faaliyetler… Kutlu Adalı’yı özel olarak sormadım,
oradaki faaliyetler…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – 1996’da ben ayrıldım zaten.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Biliyorum ayrıldığınızı.
Anladım, ben devam edeyim.
Şimdi, biraz önce bir başka milletvekilimiz sordu, darbecilerin atama listesinde isminizin karşısında
“devam” yazıldığı görülüyor. Bunu zaten ifadesinde…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ben de söyledim.
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MİTHAT SANCAR (Mardin) – Jandarma Genel Komutanlığı Maliye Başkanı Tuğgeneral Celal
Şahin de belirtiyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir diye bir soru takılıyor akla, sizin tahmininiz var
mı?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Vallahi benim hiçbir tahminim yok.
Biraz önce konuşmamda da ifade ettim, bu görevlendirme listesi kesinlikle bizim irademizin dışında,
kendi anlayışlarına göre bu darbecilerin yapmış oldukları bir görevlendirme.
Şimdi, Celal Şahin olayında -ben de okudum ifadesini gazetede- bir defa orada Celal Şahin yanlış
şeyler söylüyor. Şimdi, o gün, benim biraz önce söylediğim Jandarma Emir Subayım -“Kahraman
Binbaşı” diye birisi- bunun da olabileceği söylendi. “Kime güveneyim ben?” dedim toplantı esnasında,
Celal de orada söz aldı. “Bak, kime güveneceğimi ben şaşırdım.” dedim ve birkaç şey söyleyince ben
de “Senin hakkında da var.” dedim. O da zannediyor ki kendi isminin yanında da “devam” mı ne var,
bilemiyorum şu anda, yani o listede. Ben onu kastetmedim. Benim kastettiğim… Celal’le ilgili yani
şimdi konuyu açtığınız için, “Celal” dediğiniz için…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Ben “Celal” demedim, “Celal Şahin” dedim.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – “Celal Şahin” dediniz. Yani, aynı
şey, netice itibarıyla değişmez.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Tabii.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Celal Şahin’le ilgili de paralelci
olduğu iddiası ilgili kaynaklardan gelmişti, ben onu kastettim. Yani, kime güveneceğim? Yoksa, ben
onun tutuklanması için herhangi bir şey söylemiş değilim yani. Netice bu.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Anladım.
Şunu ekleyeyim bu soruya: Şimdi, darbenin çekirdeğinde yer alanların “FETÖ” adı verilen
cemaatle bağlantılı olduğu yolunda yaygın bir kanaat var, bilgiler de var ama onlardan ibaret olmadığı
da söyleniyor, bu iddia da bence son derece ciddi bir iddia. Acaba, sizin tecrübeniz, gözlemleriniz ve
bilgileriniz dahilinde, darbeci komutanlar veya darbenin çekirdeğinde yer alanlar arasında cemaatle
ilişkisi olmayan başka çevrelerden komutan veya subaylar da var mıdır?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Şimdi, ben, bununla ilgili bir bilgi
verecek durumda değilim çünkü bilmiyorum yani ama bir değerlendirme olarak şunu söyleyebilirim:
Kara Kuvvetleri subayıyım ben aslında, sonradan, son senemde jandarma olarak bitirdik Türk Silahlı
Kuvvetlerdeki hizmetimizi. Jandarmadaki generallerden, bazı, işte albayların gene, dediğim, ilgili
kurumlardan gelen bilgileri vardı, onlarla ilgili bilgim vardı. Mesela, beni derdest eden, o söylediğim
generalle ilgili de vardı örneğin. Yani, dolayısıyla, ona hep şüpheyle baktım. Bir de Kara Kuvvetleri
mensubu olduğum için Kara Kuvvetlerinden de gerek YAŞ toplantılarında adı geçen veya daha sonra
bize “Bu adamlara dikkat edin, bunlarla ilgili iddialar var.” şeklinde gelen bilgiler vardı. Buradan şuraya
geçmek istiyorum: Şimdi, o anda tutuklanan -isim vermeyeceğim tabii- 150’ye yakın -tam bilmiyorum
yani sayıyı- general var, amiral var. Bunlardan, ben, tabii, karacılarla ilgili bir kısmını tanıyorum,
denizcileri tanımıyorum, karacıların bir kısmını da tanımıyorum. Yani, beraber görev yapmadığım
için haklarında bir değerlendirme yapmam da doğru olmaz zaten. Jandarmayı biliyorum, oranın
komutanlığını yaptığım için son sene. Hakkında sadece şunu söyleyebilirim: Haklarında bize bilgi
verilen yani ilgili kurumlar tarafından -biraz önce ifade ettiğim MİT, Emniyet filan- bilgi verilen kişiler
bir hayli yüksek gibi geliyor yani yüzde 80-90 doğruluk payı çıkıyor hani bunların tutuklanmasında
ama birkaç kişi var -isim gene zikretmeyeyim- ben bunların Fetullahçı olduğu kanaatinde değilim.
Biraz önce siz açtınız, ben de cevap verdim, yanına görevlendirmede mesela, benim hiçbir bilgim
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yok. “Devam” dedi, neye göre “devam” dedi? Birisini, işte, TRT Genel Müdürü yapmış. Şimdi, birkaç
kişi var, bunların dışında o görevlendirmelerde, herhâlde bize katılacaklar düşüncesi hâkim olmuş
diye değerlendiriyorum ben ve o nedenle, kendi meşreplerine uygun olarak orada bir görevlendirme
yaptıklarını tahmin ediyorum. Yani, birkaç tane generalden bahsediyorum tabii ben, birkaç tane
generalin ben bunlardan olduğunu tahmin etmiyorum en azından geçmiş safahatlarını bildiğim için
ama isimleri geçenleri biliyorum, onların büyük bir çoğunluğunun da tutuklandığını biliyorum yani.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Ekleyeceğim vardı.
Sayın Mendi, tabii, ben, aynı zamanda hukukçuyum ve herhangi bir kimseyi itham etmek amacıyla,
hele burada…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Tabii, tabii, benim de zaten aynı
şekilde isim olarak…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Bu iddiaları dile getirmem size itham değildir. Bazı iddialar
dolaşıyor ve bunlar da araştırdığımız konunun aydınlatılması bakımından bana göre son derece önemli.
Biliyorsunuz, iki iddia bir araya geldiğinde sizden bu konuda bilgi alma ihtiyacı daha fazla oluyor.
Birincisi -zaten sonra teyit edildi, siz söylediniz- ismininiz karşısında “devam” yazması ve darbeden,
girişimden bir on beş gün sonra da şöyle bir bilgi dolaştı, görmüşsünüzdür: “Darbe fikrini ilk ortaya atan
Galip Mendi’dir. Başta Genelkurmay olmak üzere bütün kuvvet komutanları Mendi’yi desteklemiştir.”
gibi. Şimdi, bu iddialar dolaşırken bunları yok sayıp sizinle böyle bir görüşmeyi devam ettirmeyi doğru
bulmam. Ben söyleyeyim, siz cevap verin.
Buyurun.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Tamam.
BAŞKAN – Bitirsin Sayın Sancar.
Bitirin, tabii, tabii. Siz sözünüzü bitirin çünkü…
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Yani, bu iddia ve hepsini bir araya getirdiğimizde…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Tamam, söyleyeceğim. Benim eğer
öyle bir ifadem varsa, muhtemelen Genelkurmay Başkanını, kuvvet komutanlarını da davet edeceksiniz
-bilmiyorum tabii, plan nedir- onlara rahatlıkla sorabilirsiniz. Ben bir seneden beri kuvvet komutanlığı
yapıyorum, bir seneden beri Genelkurmay Başkanı ve diğer kuvvet komutanlarıyla beraber çalıştık.
Bunu ispat etsinler. İspat edemeyeni ben lanetle kınıyorum çünkü böyle bir şey asla ağzımdan çıkmadı.
Bunu kim dediyse benim aleyhimde… Mesela, Celal Şahin de aleyhimde… İşte, biraz önce anlattım,
kendini kurtarmaya yönelik feryat etti. Ben de “Sen o kadar feryat ediyorsun, kime güveneyim? Senin
hakkında da var.” gibi bir tepki göstermiştim. O zannediyor ki yani benim yanımda bu görev… Hâlbuki,
görevlendirmeden değil, onun hakkında ilgili kaynaklardan…
BAŞKAN – Orası anlaşıldı zaten Sayın Mendi.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Dolayısıyla, benim, eğer varsa,
buyurun, burada hepsi, bütün kuvvet komutanları, Genelkurmay… Asla böyle bir şey söylemedim,
onlar da böyle bir onay…
BAŞKAN – Açıklama yaptınız, kayıtlara geçti Sayın Mendi.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Şimdi, siz düşünebiliyor musunuz,
ben Genelkurmay Başkanına talimat verme yetkisini haiz değilim ki. Genelkurmay Başkanı benim
amirim yani. Netice itibarıyla onun…
BAŞKAN – Açıklamanız kayıtlara geçti, tutanaklara geçti Sayın Mendi.
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MİTHAT SANCAR (Mardin) – Sayın Başkan, son bir cümle, bununla bağlantılı…
BAŞKAN – Lütfen Sayın Sancar, tamamlayalım.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – O da şu Sayın Mendi: Bu süre içinde, son bir yıl diyelim,
sizin Jandarma Genel Komutanlığı görevinde bulunduğunuz süre içinde karargâhta darbeyle ilgili
konuşmaların, görüşmelerin yapıldığı herhangi bir toplantıya tanık oldunuz mu? Bu tür konuşmalar
sizin kulağınıza geldi mi yada yüzünüze karşı herhangi bir şekilde…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Kesinlikle Hayır. Hayır, onu daha
önce de söyledim de, benzeri bir soru olduğu için… Kesinlikle böyle bir şey duymadım.
MİTHAT SANCAR (Mardin) – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Evet, Sayın Belma Satır Hanım, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Paşam, hoş geldiniz.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Sağ olun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – İstanbul Milletvekiliyim ben.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Buyurun Hanımefendi.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ben şahsınızda, sizin gibi vatansever, yerli, millî bütün
askerleri kutluyorum, hangi seviyede olursa olsun, erden komutana kadar, hepsine teşekkür ediyorum.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Sağ olun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bugün basında yer aldı, Adil Öksüz’le birlikte bir ismin
daha bu işin başında olduğu, Kemal Batmaz. Bu isim size bir şey ifade ediyor mu?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Kemal Batmaz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Kemal Batmaz ismi düştü şimdi, İnternet’te var.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Yabancı bir isim değil ama şu anda
hatırlayamadım, Kemal Batmaz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Şu anda tutuklu, içeride. Adil Öksüz’le birlikte hareket
ettiği söyleniyor ama detaylarını biz de sabahtan beri burada olduğumuz için bilmiyoruz. Size sormak
istedim.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bilmiyorum Hanımefendi,
okumadım da ben bugün.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Peki.
Şimdi, medyadan okuduğumuz kadarıyla, burada da anlattınız, bu Konya’dan gelen Ermiş…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Timurcan Ermiş.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Timurcan Ermiş diyor ki: “Onlar Akıncı’ya geçiyorlar,
diğer komutanlar.” Sizi de oraya götürmek istiyorlar ve size de diyorlar ki “Sizi başımızda görmek
istiyoruz.”
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Evet.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Kimdir bunlar? Siz nokta atışı bir tarif yapabilir misiniz?
Sizi başlarında görmek isteyen bu ekip kimdir?
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JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ya, işte, isyan eden gruplar,
bilemiyorum başı kim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ben onu sormak istiyordum, var mı…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ancak sonradan duyduğumuz,
ben o gece derdest edildiğim için o geceki olayları bilmem mümkün değil ama ertesi gün bakıyoruz,
Akıncılar Üs Komutanı var -tutuklu zaten- Kubilay Selçuk’un orada olduğunu söylediler, Tümgeneral
Mehmet Dişli’nin orada olduğunu söylediler, bunları biliyorum yani. Bir de oradaki daha aşağı
rütbedeki kişilerin olduğunu söylediler, harekât komutanı, bilmem ne falan gibi. Bunun dışında beni
nereye, kimlere götüreceğini söylemedi, sadece, “Size orada açıklamada bulunacaklar.” dedi. Sonradan
bakıyoruz yani orada kimler var, biraz önce saydığım kişiler var; Üs Komutanı, vesair…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yani, siz de medyadan…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bakın Hanımefendi, demek ki ben
“evet” deseydim beni oraya götüreceklerdi.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Anladım.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ama ben “hayır” dediğim için beni
su deposu gibi bir sığınağın içerisine derdest ettiler, olay bu yani.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yani, medyada, basında geçenler dışında, bizim
bildiklerimiz dışında bir isim söyleyebilecek misiniz diye sordum, siz de hayır, aynı şeyleri söylediniz.
Teşekkür ediyorum.
Şimdi, değerli Komutanım; Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genelkurmay Başkanımızın, bazı
komutanların ve sizin de dâhil olmak üzere özel kalemleriniz veya yaverlerinizin bu ekipten olduğu
ortaya çıktı. Bunları seçerken siz mi seçtiniz, seçim nasıl yapıldı, özellikle sizin kendi yaverinizi?
Bunları seçerken bunların özel hayatlarıyla ilgili hiçbir araştırma yapmaz mısınız? Şüphelendiğiniz bir
tavırları oldu mu? Dış bağlantıları, özellikle kışla dışı hayatlarıyla ilgili bir araştırma yapar mısınız veya
yaptınız mı? Bunu öğrenmek istiyorum.
Bir diğer sorum da şu: Jandarmanın özel istihbarat teşkilat birimi var mıdır? Gücü ve etkinliği
nedir, vizyonu nedir, başarılı mıdır değil midir, bugün geldiğimiz noktada kendilerine bir sorumluluk
hissederler mi?
Çok teşekkür ediyorum.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ben teşekkür ediyorum.
Son sorunuzdan başlayayım müsaade ederseniz. Jandarmanın istihbarat yetki sorumluluğu var.
Özellikle, teröristle mücadelede -biraz önce de söyledim, 81 il, 931 ilçede teşkilatı olan- halkla temas
ettiğiniz takdirde istihbarat daha etkin olabilir. Duyumlardan ziyade halkla… Dolayısıyla, jandarma
bütün Türkiye sathında teşkilatlanma içerisinde olduğu için özellikle terörle mücadelede bize büyük
bir istihbarat kaynağıdır. Yalnız Jandarmaya değil tabii, diğer kuvvetlere, Türk Silahlı Kuvvetlerine de.
Özel istihbarat birimi…
BAŞKAN – Onu detaylı olarak da açıkladınız az önce, jandarma istihbaratı.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Evet.
Birinci sorunuz neydi Hanımefendi?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yaverlerinizin seçimiyle ilgiliydi.
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JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Yaverlerimle ilgili şunu
söyleyebilirim ben: Tabii, Türk ordusunda bir atama sistemi var. Yani, genelde de bu atama sisteminde
özel kalem müdürlerini, yaverleri ilgili kuvvetin personel ve tayin daire başkanlıkları atar. Şimdi,
son yıllarda hep şu söylenti vardı: Genelde Fetullahçı terör örgütü kritik yerleri ele geçirdi. Bu yalnız
Silahlı Kuvvetler için değil, Emniyet teşkilatı için de öyle, diğer kurumlarda da öyle. Burada en önemli
yerlerden bir tanesi de personel ve tayin daireleridir ki ona bağlıdır. Şimdi, buradaki atamalarda bunlar
ön planda. Hatta ben anket uygulamalarında da o sıranın belki aynı personel tarafından değiştirilip
gerideki Fetullahçıların öne çıkarıldığını da ifade ettim, yani açık yüreklilikle söyledim bunu.
BAŞKAN – Evet.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Dolayısıyla, burada da
bunların işlevsel bir şekilde, özellikle komutanların yanında kendi adamlarının olmasını istediğini
değerlendirebiliriz ki ben böyle olduğunu da tahmin ediyorum.
İkincisi, özel kalem müdürü, mesela, ben geldiğimde zaten Jandarmada vardı, onun yerine birisini
vermişlerdi, “Bir müddet beraber çalışın.” dedim fakat ikinci adam da isyancı çıktı, o da kurmay yarbay
yani. Şimdi, inanılmaz.
Başka bir şey söyleyeyim: Her gün sabahleyin göreve başladığım zaman bir grup gelir, günlük
cari istihbarat harekât olayları hakkında -Türkiye genelinde- bana bilgi verirler. Aynı ekip, 5-6 kişilik
ekiptir, akşamları verir. Burada 2 tane kurmay subay vardı; 1 binbaşı, 1 kurmay yarbay. Baktığınız
zaman melek görünümlü tabiri caizse. Bu ikisi de hem de isyanın elebaşılarından çıktı yani karargâhı
ele geçiren çıktı. Dolayısıyla, netice itibarıyla, bir de güven duygusu önemli ki Silahlı Kuvvetler için
bu çok önemli. Yarın savaşıyorsunuz, cephede savaşıyorsunuz, eğer ben yanımdakine, gerimdekine
güvenemezsem o operasyonu veya o savaşı zaferle sonuçlandıramayabilirim yani. Şimdi, atamalar
bu şekilde ve atama, maalesef, şeyin elinde, ele geçirmişler tayin dairelerini. Bunu bu şekilde
değerlendirmek uygun olur diye değerlendiriyorum yani.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederiz.
Sıra Sayın Ravza Kavakcı Hanımda.
Buyurun efendim.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Teşekkür ederim.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bu darbe girişiminden sonra da rahatsızlandığınızı biliyoruz,
şimdi iyisiniz.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Evet, psikolojik bir şey oldu.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Geçmiş olsun.
Benim, aslında, sormak istediğim sorular aşağı yukarı soruldu ama şunu merak ediyorum ben: Bu
darbe girişimde olan kişilerin bir kısmı mesai arkadaşlarınızdı, yanınızdaki… Tabii, en büyük ihanet
belki sizin açınızdan…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Emir subayım.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – …emir subayınızın da içinde olması idi. Demin söylediniz
“Efendi, iyi, saygılı insanlar gözüküyorlar.” diye, geriye baktığınızda acaba böyle “puzzle”ın
parçaları var mı birleşen sizin zihninizde? Yani, geri dönüp canlandırdığınızda acaba gözünüzden
kaçtığını düşündüğünüz hem mesai arkadaşlarınızla alakalı hem de emir subayınızla alakalı bizimle
paylaşabileceğiniz bir şeyler var mı?
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Teşekkür ederim.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Vallahi, yani, tabii geriye dönmek
mümkün değil de, onu özellikle ifade edeyim ama görevde kalsaydım yani sürem devam etseydi, bir
defa, şöyle bir tabir vardır “Yoğurdu üfleyerek yemek.” diye, buna daha çok dikkat ederdim. Emir
subayım tutuklandığına göre, görevde olsaydım, yeni bir emir subayı alırken kılı kırk yarardım. Bunu
açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. söyleyeceğim bunlar yani.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ederiz.
Emine Nur Hanım, buyurun.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Hoş geldiniz Komutanım.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Sağ olun efendim.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Bazı olayları basından takip ettik tabii. Okuduğum bir habere
göre de “Bu olayların olmasına yönelik hiçbir şey hissetmedik.” diye bir beyanınız olmuş. Kurmay
Albay Erkan Öktem darbeye kalkıştıkları gün, bir iki saat öncesinde arama yapacakları odaların
anahtarlarını aldığını söylemiş.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ertesi gün akşama doğru ben
karargâha geldim dedim ya, o zaman söylediler bana. Orada da tabii, bir tabloyu ben unuttum.
Yakılan odalar vardı, özellikle o isyan edenlerin muhtemelen polis ve Jandarma Özel Harekâtın
müşterek operasyonundan sonra sivil elbisenin üzerine genelde hücum yeleklerini koymuşlar, onların
gömleği, montu, hücum yeleklerini falan gördüm, böyle büyük büyük grup hâlinde çıkarmışlar. Orada
anahtarlarını aldığına dair daha sonra benim bilgim oldu yani ertesi gün akşama doğru.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – O gün bu bilgi yoktu sizde. Ben de bu rutin bir şey mi acaba…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Hayır, ben zaten o gün dokuz
buçuktan sonra…
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Yok, yok, yani rutin yapılan aramalar mı vardı? Bu anahtarları
alma olayını…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ha, şöyle, benim hatırladığım
kadarıyla hanımefendi, bana söylenen şuydu: Bu 70-80 kişiyle karargâhı ele geçiriyor, orada anahtarları
da cebren -öyle söylemek daha mantıklı olur, yani benim de hatırladığım bu- alıyor. Özellikle, İstihbarat
Başkanlığına ait odaları, benim odamı… Mesela, benim odamın da kapısını kırmışlar, darmadağın
etmişlerdi, ertesi gün gittiğim zaman gördüm. Muhtemelen, işte o ele geçirme olayından sonra bu
anahtarları ele geçirmiş.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Bir istihbarat zafiyetinin olduğu kesin. İşte, emir subayınız
sekiz yıl yanınızda çalışıyor, “Ertesi gün karargâh hemen ele geçirilmişti.” dediniz, gitmemişsiniz o
akşam. Yanlış mı anladım bilmiyorum?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Nasıl, anlayamadım?
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Yani, düğünden karargâha gitme durumu olmadı değil mi
sizin? Direkt düğünden…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Anlattım ben, düğünden… Eşime
“Bin.” dedim önce, “Ben üstümü değiştirip karargâha geleceğim.” dedim Arif Çetin’e, yani biraz önce
söyledim. Ancak, bir müddet emir subayı sonra çıktı -işte biraz önce detaylı anlattığım için tekrar
girmek istemiyorum- Timurcan Ermiş’le beraber beni arabayla Akıncılar Üssü’ne götürdüler.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Direkt gittiniz.
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Yok yani, gerçekten sayı olarak FETÖ’ye mensup bu asker üniforması giymiş kişilerin sayısı
oldukça yüksek, ben onu anladım bütün anlatımdan. Yani, bütün bunlar biliniyordu.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Yani, “En az yüzde 50’ye yakın.”
dedim ben, benim tahminim tabii yani, elimde bir rakamsal şey yok yani.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ama sonuçta bu kişilerin kimler olduğu da biliniyordu ve evet,
sohbetlerde konuşuluyordu, belki YAŞ toplantılarında farklı şekilde ele alınıyordu ama biliniyordu,
ortalıkta oldukça yoğun bir sayıda vardı.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Hayır şöyle: Bu sene alınan kararı
da söyledim. Bu sene büyük bir temizlik yapılacaktı Yüksek Askerî Şurada. Dolayısıyla, bunu önceden,
çok bir ihtimalle haber aldılar. Neden haber aldılar? Ben onunla ilgili de bir cümleyle ifade edeyim:
Çünkü, MİT’ten, diğer istihbarat kaynaklarından, Emniyet Genel Müdürlüğünden veya Jandarmadan
veya bakanlıklardan giden bilgiler önce o kurumun istihbarat başkanlığına gelir, oradan personel
başkanlığına da bilgi verilir çünkü atamaydı, tayindi, terfiydi veya emeklilik falan pozisyonu nedeniyle.
E, burada, baktığınız zaman, bu tür kişiler yani görevdeki örneğin İstihbarat Başkanı, Personel Başkanı,
hepsi tutuklandı. Bilmiyorum, başka bir şey söylenir mi yani? Konu herhâlde anlaşıldı yani.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Evet.
Sizi derdest edip alıyorlar düğünden ve Akıncılar Üssü’ne götürüyorlar ve daha sonra bütün
bu kargaşa, bombalama olayları, işte, helikopterlerin sesini duyuyorsunuz, sabaha karşı kahvaltı
getiriyorlar. Yani, bu sizce normal mi? O kadar kargaşanın yaşandığı bir anda kahvaltı ikramı ve siz
güvenebildiniz mi?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Şimdi, şöyle: Zaten yiyemedik,
yemek mümkün değil.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Hayır yani güvendiniz mi, zaten insan nasıl yiyebilir?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Hayır, zaten yiyemedik
Hanımefendi, öbür orgeneral arkadaş da vardı derdest edilen. Bunu niye getirdiler bilmiyorum yani.
Netice itibarıyla, sabaha kadar bir uçak kalkıp bir uçak iniyordu. Bombalama olayı sabah saatlerinden
itibaren başladı. Zaten olaya Eskişehir’deki üssün uçakları müdahil olunca diğer isyankar uçakların
kalkmasını önlemek… Sonradan öğreniyoruz onu. Biz de piste yakın bir yerdeydik. Bu söylediğim,
derdest edildiğimiz küçük bina, su deposuna benzer bir bina, tam pistin şöyle, tahminen, 50-60 metre
yan tarafında bir yerdeydi yani.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Halil Astsubay “Sizi vuracaklar.” diye size geldiğinde…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – İşte, saat on buçuk on bire doğruydu
herhâlde.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – …bu astsubaya güvendiniz mi? Niye onunla gittiniz?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Başka çarem mi vardı? Yani orada
derdest edilmişim, sabaha karşı, elim ayağım kelepçelenmiş, mecburen oradan bir an evvel kurtulmak
ihtiyacı var yani bir an evvel kurtulmak duygusu var.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Peki.
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JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ama bununla ilgili de sonra,
söyledim, belki kaçırdınız Hanımefendi. O anda insanın aklına bir şey gelmiyor, bir an evvel oradan
kurtulmak geliyor açıkçası yani ama ertesi gün zihniniz biraz daha yerine geldiği zaman, onun o
hareketlerinden şüphe duyduğum için ben sorguladım, bizim istihbarat teşkiller sorguladı, sonra Ankara
Cumhuriyet Savcılığının ilgili savcıları da ifadesini aldı.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – “Sizi vuracaklar.” söyleminde kimler vuracak kısmı o anda
net miydi?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Yani orada bana… Yani, ben, tabii,
bilemiyorum, orada doğru mu söyledi onu da bilmiyorum ama bana ifadesi buydu. Benim de o onda,
zaten, kim vuracak… İsyancılardan bahsediyor yani.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – İsyancılar ama bu kişi de isyancı değil miydi?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bu isyancı değil yani, bu benim
korumam, arkadan takip eden. Onu anlattım, kapıya geldik, minibüs önde durdu, bizim bu “Timurcan”
dediğimiz, anlattım biraz önce…
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Biliyorum, biliyorum, takip ettim.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bu, arkadaki koruma arabasından
iniyor. Şoför erdi. Erin de ne şeyi var? Er zaten ifadesinde “Bana tabanca çekti emir subayı.” diyor,
“Hızla sür.” diyor bu Timurcan Ermiş biner binmez. Konu bu yani.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Peki, teşekkür ederim.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Emine Hanım.
Bu arada, Aytun Çıray Bey bir açıklama yapıyor: “676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle
harp okullarına öğrenci alınması başlamış, yoksa liselerin açılması değilmiş, bunu düzeltiyorum.”
diyor. Teşekkür ediyoruz bu bilgiye.
Şimdi, Sayın Tanrıkulu, buyurun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Mendi, hoş geldiniz. Ben de teşekkür ediyorum.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Sağ olun efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – İlk önce, bir iki şeyi söylemek durumundayım
yani öyle anladım herhâlde ben, siz bir şey söylediniz yani “Biz daha çok görevlerimizde terör konusuna
odaklandık; güneydoğuda, doğuda ona odaklandık.”
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Tabii, çünkü, bu darbeden önce,
biliyorsunuz, birinci öncelikli görev Türkiye’deki terörle mücadeleydi. Tabii, Suriye krizi var, bilmem
ne, onlar da…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Onu söyleyeceğim ben de. Evet yani sonuçta, terör
ve buna bağlı Kürt meselesi devletin ve devletin kurumlarının bu tehlikeye odaklanmasını engellemiş,
öyle anlaşılıyor yani. Dolayısıyla, birinci tehdit o olunca devlet içerisinde, devletin kurumları içerisinde
darbe yapma potansiyeline sahip, kanlı bir darbe yapma potansiyeline sahip bu örgütlenmeyi, sonuçta,
devletin kurumları görmemiş, en başta ordu görmemiş en azından.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Evet.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şimdi, ordu diğer kurumlara benzemez çünkü
geçmişine baktığımız zaman darbe potansiyeli yapabilecek insanlar elinde silah olan insanlardır, bu
gücü kullanan insanlardır. Yani, Millî Eğitim teşkilatı ya da Maliye teşkilatı ya da Sağlık teşkilatı
Türkiye’de darbe yapmıyor. Öyle anlaşılıyor ki bu mesele, Türkiye’nin otuz yıldır, otuz beş yıldır
devam eden bu meselesi devlet içerisinde örgütlenmiş bu hiyerarşik yapıları görmemize engel olmuş.
Ben yirmi beş yıl avukatlık yaptım, devlette hiç çalışmadım, hiçbir devlet görevim olmadı, sivil toplum
örgütlerinde çalıştım. Yani, burada son bir ayda gördüklerim -beş yıldır milletvekiliyim- ve temas
ettiğim mesele şu: Yani, gerçekten devlet gözlerini kapatmış, kendi içerisindeki bu örgütlenmeye âdeta
böyle bir çanak tutmuş, bu şekilde anlaşılıyor, kişisel görüşüm. Çünkü, liyakat başka tarafa gitmiş,
ahbap çavuş ilişkileri, cemaat ilişkileri bütün atamalarda, bütün terfilerde öne çıkmış. Bu daha sonra
bizim değerlendirmemiz gereken meseleler.
Şunu öğrenmek istiyorum: 2015 yılıyla ilgili olarak… Siz, tabii, o zaman Jandarma Genel
Komutanı değildiniz.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Değildim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Emniyet Genel Müdürü biraz önce şunu söyledi:
“Biz Müsteşarla beraber Jandarma Genel Komutanlığına gittik, ondan sonra liste verdik, işte şunların
ataması yapılmasın, şurada falan diye. O zaman da İçişleri Bakanı bize talimat vermişti, özellikle
Jandarma bakımından bu araştırmayı yaptık çünkü bizim teşkilat olarak sadece Jandarmayla ilgili
görev yapmamız istendi. Verdik ama daha sonra baktık ki bizim verdiklerimizin ataması yapılmasın
dediklerimizin hepsi atanmış, şimdi darbeci; ataması yapılmasın dediklerimizin hepsinin ataması
yapılmış.”
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Şimdi, tabii, o dönemde o atama
şeyini ben yapmadım, ben yoktum zaten. Ben bu senekini anlattım size, 50-55 tanesini Bakanlığa
gönderdik, kılı kırk yardım ben Fetullahçı olmasın düşüncesiyle ve hiçbir tanesine itiraz etmeden onay
verdi Sayın Bakan. Yani, onu söyleyeyim ama geçen seneki yani 2015’tekiyle ilgili bilgim yok.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Peki, siz mi istediniz Emniyet Genel
Müdürlüğünden bu bilgiyi, yoksa Emniyet Genel Müdürlüğü mü size getirdi bu bilgiyi?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Hangi bilgiyi efendim?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani, sakıncalı olan personelle ilgili istihbarat
bilgisini.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Hayır, bunlar zaten peyderpey
gelmiş; Genelkurmaydan gelmiş, bakanlıktan gelmiş listeler vardı. Ben bu listeleri, geldiğim zaman,
daha böyle etkin hâle getirmek maksadıyla hakkında fazla iddia olanları bir grup yaptım, duyum
yani mektupla veya herhangi bir şekilde gelenleri ayrı bir şey yaptım. Bu listeler vardı ancak ben
geldikten sonra da gerek Genelkurmay Başkanının çalışmaları gerekse zaman zaman Bakanlıktan gelen
bilgilerle… Bazıları zaten aynı kişiler üzerinde yoğunlaştı, bazen de yeni isimler geldi.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şunu öğrenmeye çalışıyorum: Sizden daha rütbeli
kimseyi dinlemedik, Birinci Ordu Komutanını dinledik, Genelkurmay İkinci Başkanını. dolayısıyla,
Askerî Şûradaki atama sistemindeki devlet geleneğini öğrenmek istiyorum. Yani, oraya gelmeden önce,
şimdi siz biraz önce söylediniz, Jandarma Genel Komutanlığı yaptığınız dönemde yazmışsınız. Bilgiler
gelmiş, ona göre siz komutan olarak inisiyatif kullanıp bir şeyler yapmaya çalışmışsınız, doğru da
yapmışsınız, öyle anlaşılıyor. Sizden önce, 2014 var, 2013 var, 2012 var, daha öncesi var, özellikle de
2011’den sonra Şûra kararından sonra da boş kadrolara atama hızlanmış. O zaman acaba Jandarma
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Genel Komutanı mı ya da işte diğer komutanlar mı görevini yapmadı, yoksa Emniyet Genel Müdürlüğü
mü veya işte diğer istihbarat birimleri mi, MİT mi bilgi göndermedi, bunu öğrenmeye çalışıyorum,
kastım bu yani.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Şimdi, şöyle Sayın Milletvekilim:
o dönemde de tabii, bu isimlerin hepsi -hani biraz önce söylediğim, 750’ye yakın isim gördüm ben
geldiğimde- benim dönemimde değil, benden önceki dönemlerde bana bırakılan zarf vardı, benden
önceki Jandarma Genel Komutanının, tabii, benim dönemimde de gelenler oldu ilgili birimlerden,
bakanlıktan falan. Dolayısıyla, onların döneminde de –tahmin ediyorum yani tabii, onlara sormak
lazım- elbette ki bu kayıtlar vardı veya en azından takip ediyorlardı diye değerlendirebilirim yani
söyleyebilirim rahatlıkla.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir de Emniyet Genel Müdürüne sorduk, dedi ki:
“Yani bu listeyi biz yırttık attık.” Yani bu kayıtlar duruyor mu, durmuyor mu?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bilmiyorum. Atamayla ilgili
söylediniz, biraz önce Sayın Valinin ifadesi ama o atamayla ilgili tabii, o dönemde ben yoktum,
doğrudur yani belki göndermişlerdir, o kişiler atanmış olabilir ancak biz bunları, özellikle bu sene o
şekilde olanları atamalarda, özellikle mayıs ayında, dedim ya hani biz mayıs ayında gönderdik. Ben
geçen sene “Bunları atamayın...” Herhâlde Mehmet Bey’in, Sayın Valinin ifadesine göre söylüyorum,
“Bunları bu sene başka yerlere kaydıralım.” Çünkü il Jandarma komutanlığı önemli. Niye? O ilin
en azından emniyet müdürüyle beraber o asayişinden sorumlu ikinci bir büyük grup. Dolayısıyla, o
atamalarda onu da dikkate aldık. Mesela bir örnek vereyim, aklıma geldi şimdi: İstanbul İl Jandarma
Komutanı kurmay albaydı, ismi önemli değil, İstanbul İl Jandarma Komutanını da mesela bir önceki
sene “Ya, bunu alın...” O zaman işte “Önümüzdeki sene alacağız.” Bu sene ben onu aldım ve başkasını
atamıştım işte o atama listesi içerisinden ama tabii, geçmişteki şeyleri bilmem mümkün değil. Ben son
bir sene içerisinde… Geçen seneki 2015 atamalarında ben yoktum, 2015’in general atamaları dâhil
benden önceki jandarma Genel Komutanı döneminde yapıldı. Benim bu seneki il Jandarma komutanları
atamasında imzam var.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Anladım, bunu biliyorum, evet.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bir de general olanlarla ilgili Yüksek
Askerî Şûra…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bunlar hep yazılı mı yapılıyor?
BAŞKAN – Anlaşıldı o.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bilgiler ilgili kurumlardan yazılı mı geliyor yoksa
bir yerde bu kayıtlar saklanıyor mu, saklanmıyor mu?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Dedim ben, Genelkurmaya geliyor,
Genelkurmay da haklı olarak soruyor özellikle son yıllardaki bu hassasiyet nedeniyle. Genelkurmay
bunları bizimle paylaşıyor. Hatta, az önce de söyledim, 2 Temmuzda en son dosya geldi, Genelkurmay
Personel Başkanı, Genelkurmay Başkanımızın emriyle -tabii, diğer kuvvetlere de gitmiş aynı şekildebana da getirdi, Jandarmadaki, en son MİT, ilgili kurumlardan, Emniyetten alınan listeleri bana
getirdiler.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yıllara göre istesek o kayıtlara ulaşabiliriz.

79

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

2 . 11 . 2016

T: 11

O: 2

JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Muhtemelen çünkü bir de yalnız,
komutan olarak siz takip etmiyorsunuz, sizin bir istihbarat başkanlığınız var, genelde de –dedim yaistihbarat başkanlığına geliyor bu tür şeyler, sakıncalı personelin şeyi ve biz sakınca durumuna göre –az
önce söyledim- bunu PERGİN kapsamına alıyoruz yani bunları kayda alıyoruz, “Bunların durumları
takip edilmeli.” diyoruz. Böyle bir durum var.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Teşekkür ederim.
Bir şey söyleyeceğim sadece.
Şöyle anlaşılıyor benim anladığım yani kimse üzerine alınmasın: 3 Kasım, on dört yıl aradan geçti
yani 15 Temmuzdan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar oldu devlette. Öyle anlaşılıyor çünkü
ondan önce bir iktidar var devlet içerisinde.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Birkan, buyurun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Çok Değerli Komutanımız, öncelikle hoş geldiniz.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Tabii ki sizin darbecilere karşı duruşunuz o gece için
önemli. Fakat, şöyle de bir sorun var: Darbe Jandarma ve havacı yani hem Jandarma Genel Komutanlığı
kurtarılmış darbeciler açısından hem de Akıncı Üssü; Jandarma ve havacı üssü gibi gözüktü. Tabii,
birçok soru sorulduğu için ben tekrar aynı soruları -hazırlamıştım ama onları- sormak da istemiyorum.
Yalnız, benim anlamadığım bir nokta var. Az önce, askerî liselerin kapatıldığını, açıldığı yönünde şey
oldu, ben de baktım haberlere, askerî liseler açılmamış, harp okulları açılmış. Sistemde bir sorun var.
Yani biz de zaten hem bu FETÖ terör örgütünü –çünkü en son darbeyi yapan o- darbeleri araştırıyoruz,
darbelerle gelen bir sistemimiz var. Eğitimde de bir sorunumuz olduğu ortada çünkü 13-14 yaşında bir
çocuğu alıyorsak biz askerî liseye, çok uzun yıllar eğitmemize rağmen hâlâ birilerinin projesinin ürünü
olarak, FETÖ’nün elemanı olarak yetiştiriyorsak burada bir sorun var. Sizce nerede hata yapıyoruz?
Çünkü, her gelen komutanımız şunu söylüyor: “Biz mücadele ediyoruz.” Ciddi bir mücadele var ve
az önce siz de söylediniz, biz de biliyoruz ki Askerî Şûra’da hiçbir sebep göstermeksizin bir subayın
ilişiği kesilebiliyor. Buna sivil yönetim şerh koysa bile, daha sonradan dava açsa bile, son çıkan şeyde
ama ilişiği ordudan kesilebiliyor. Yani hem eğitim sistemimizde hem bu terfilerde bir hata var, bir yerde
sorun var. Sadece bu FETÖ darbesiyle ilgili değil, darbe de üreten bir sistemimiz var. Sizin tabii, uzun
yıllar askerî tecrübeniz var. Bir daha bir darbeye maruz kalmamak için nelere dikkat etmemiz lazım?
Özellikle mesela şimdi istihbarat söyleniyor. Yani bu Jandarma, MİT, Emniyet, üçlü bir istihbarat var,
hadi birinin atladığını öbürünün atlamaması lazım, öbürünün atladığını öbürünün atlamaması lazım.
Yani gelen subaylar da bu kaynak, işte bir altı aylık ya da şu anda devlete memur alınırken iki tane
memurun soruşturması sonucu değil, ortaokuldan geliyor bu çocuklar, o zamandan beri bu kaynak
elimizde, ona rağmen, nasıl bu kadar hata yapabildik?
Teşekkür ederim.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Şimdi, tabii, ben onu aslında
konuşmalarımda ifade etmeye çalıştım, hatta örnek verdim. 1987 yılında Maltepe Askerî Lisesinde
bizzat ben orada görevliydim, 42 tane… Yani bilinenlerle ilgili işlem kesinlikle yapıldı, bilinenlerle ilgili
yani “yapılmadı” diye bir şey söylersek haksızlık etmiş oluruz, geçmişte görev yapan arkadaşlarımıza,
komutanlarımıza da haksızlık yaparız. Dolayısıyla, işlem yapıldı ancak istihbarat olarak bizim personeli
araştırma yetkimiz yok. O istihbaratı da söyledim, bilmiyorum siz o sırada burada mıydınız? Silahlı
Kuvvetlerin muharebe istihbaratı yetkisi var. Yani bizim herhangi bir sivil şahsı veya ne bileyim, kendi
bünyemiz içerisindeki personeli araştırma… Ancak, takip edebiliriz gelen duyumlarla, yaşam şeylerine
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bakarak, hayat tarzına veya gelen bir ihbarla ancak muttali olabiliyoruz, vâkıf olabiliyoruz daha
doğrusu. Soru da sormuştu sayın milletvekillerinden bir tanesi, “Acaba istihbarat yetkisi gerekli mi
Silahlı Kuvvetlere?” diye ben de evet gerekli dedim yani bu düşüncem tabii. Genelkurmay bu konuda
ne düşünür bilemiyorum.
Diğer bir şey: Onu da ifade ettim, bu adamlar kendilerini o kadar güzel gizliyorlar ki, söyledim, çok
çalışkanlar, çok başarılılar, emre itaat ederler, saygıda kusur etmezler, disiplinli davranış içerisindeler.
Bu tür görünümde olanlar hakkında eğer bir duyum yoksa yapacağınız bir şey kalmıyor. Ben Ege Ordu
Komutanlığı yaptım, Jandarmada…
BAŞKAN – Sayın Mendi, özür dilerim.
Şöyle ifade edeyim: Hani tekrara düşüldüğü için, diğer konuğumuz da geldi. Ama, “Ne gibi tedbirler
önerirsiniz?” dedi Sayın Birkan, önerirsiniz bu tecrübelerinizle çünkü bizim aynı zamanda raporumuzun
sonunda yeni darbelerin olmaması bakımından da alınacak önlemler konusu gündemimizde. O konuda
eğer söylemek isterseniz…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bence Genelkurmay Başkanlığına
istihbarat yetkisi kesinlikle verilmelidir. Personel daha hassas bir şekilde takip edilmelidir yani o imkân
verildiği takdirde, tahmin ediyorum, o istihbarat yetkisi verildiği zaman Genelkurmay Başkanlığı
da daha rahat hareket edecektir, aynı şekilde kuvvet komutanlıkları da daha rahat hareket edecektir.
Yılanın başı küçükken ezilmelidir diye bir tabir var. Bunlar daha askerî okuldayken tespit edildiği
takdirde -biraz önce örneğini verdiğim şekilde- derhâl işlem yapılmalıdır, uzaklaştırılmalıdır. Okulların
kapatılmasından ziyade sistemle ilgili aksaklık neyse bunların giderilmesi sağlanmalıdır ve sorumlu
olan kişilerle ilgili -ki büyük bir kısmı da zaten tutuklandı- bunun üzerinde durulmalıdır.
Bir de askerî liselere nereden geliyor yani genelde geçmişten beri? Bakın, ben 1980’li yıllardan
bahsettim. Zaten, Fetullahçı terör örgütü 1970’li yıllarda İzmir’de sanırım Kestanepazarı’ndaki camide
vaazlarıyla büyük bir kitleyi topluyor, daha sonra 1980’li yıllardan itibaren de Silahlı Kuvvetlere
girmeye çalışıyor. Yani Fetullahçı terör örgütüyle ilgili baktığımız zaman böyle bir olgu var. Bu
nedenle, “Özellikle askerî okullara nasıl girdi?” dedim bana göre yani bu değerlendirme kesin, sübut
etmiş bir şey değil. Askerî liselerde öğretmen yakalı muvazzaf subaylar var yani coğrafya öğretmeni,
fizik öğretmeni, matematik öğretmeni gibi. Tabii, bunların hepsi değil, ancak bir kısmı fakülte,
yüksekokullarda okurken –çünkü bunlar fakülte mezunu, üniversitelerde okuyorlar- burada tabii,
sabah fakülte, yüksekokullardan ayrılıyorlar, üniversiteye gidiyorlar, ilgili fakültelerde okuyorlar –
benim tahminim yani geçmişten beri, Maltepe Askerî Lisesindeyken de bu kanıdaydım ben, o zaman
binbaşıydım- bunlar tabii, sabah diyelim ki Ankara’daki, İstanbul’daki üniversitelerde ilgili fakültelerde
okuyorlar, fizik öğretmeni, ne bileyim, matematik öğretmeni falan. Tabii, her türlü şeye açıklar bunlar.
Akşam geç vakit tekrar kaldıkları askerî Fakülte Yüksekokullar Komutanlığına geliyorlar. Burada her
türlü örgütün propagandasına açıklar. Tahmin ediyorum -hepsi değil tabii, tenzih ediyorum, bir sürü
değerli öğretmen var, vatanperver Silahlı Kuvvetler mensubu arkadaşlarımız var, bunları da gördüm
ben ancak- bir kısmı muhtemelen bu örgütle o dönemlerde bağ kuruyor ve örgüt de bunlara kancayı
attıktan sonra askerî okullarda öğrencilerin bu yönde propaganda edilmesini sağlama gibi bir durumun
olduğunu da değerlendiriyorum ben. Bu nedenle, oraya alınacak öğretmenlerin de eğer askerî lise
açılacaksa veya harp okullarındaki öğretmenlerin de -bir kısmı tabii, muvazzaf subay aslında, muharip
subay ama- öğretmen yakalı olanların da çok ciddi bir şekilde incelenmesinde fayda görüyorum, bir
kısmının en azından yani.
BAŞKAN – Bu arada, bu okullarda, ister askerî lise ister harp okulunda…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Astsubay okullarımız var bir de.
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BAŞKAN - …demokrasi, insan hakları ve darbeciliğin aleyhinde bir eğitim verilmesi… Çünkü,
hani sadece 15 Temmuz değil de diğerlerini de düşündüğümüzde yani demokrasiye saygı, insan
iradesine, millî iradeye saygı noktasında bir eğitim eksikliği var mı sizce?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bence olabilir ve ben bunun
verilmesinin faydalı olacağını değerlendiriyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Burhanettin Bey, buyurun.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Komutanım, hoş geldiniz.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Sağ olun, teşekkür ederim.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – 15 Temmuz akşamı dokuz buçuk sularında size
Genelkurmayda çatışma olduğu haberi geldi.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Oraya yönelmem, gitmem…
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Gitmeniz gerekiyordu. Tabii, oradan ayrılırken… O
serüveni anlattınız. Bu, Timurcan Ermiş arabanıza bindi ve…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Hareket etti araba ondan sonra.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – …hızla arabanız hareket etti. Tabii, ilerleyen saatlerde
yani bunun Fetullahçı terör örgütü tarafından yapıldığını biz de televizyondan öğrenmeye başladık.
Ama, siz dediniz ki: “Zaten, Timurcan Ermiş…”
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – İddia var.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – “…bizim kayıtlarımızda iddialı biriydi.”
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – İddia vardı Fetullahçı olduğuna dair.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Bu operasyonun Fetullahçı terör örgütü tarafından
yapıldığına o saatte siz karar verdiniz, değil mi?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Aynen dediğiniz gibi. Hakkında
öyle bir şey olduğunu bildiğim için bunun Fetullahçı örgüt… Hatta bir de bir şey daha söyledi “Özel
Kuvvetler de bizimle beraber.” dedi. Bunu niye söyledi? Tahminim, ben de Özel Kuvvetlerde sekiz
sene görev yaptım geçmiş yıllarda, belki de bunun için söylemiş olabilir yani ikna etmek maksadıyla da
olabilir bunu söylemesi. Olay bu yani. Söyledim zaten diğer şeyleri.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Komutanım, çok teşekkür ediyorum. Bu bilgi bizim için
çok önemli. Yani herkes şimdi, Fetullahçı terör örgütü tarafından yapıldığını söylüyor ama sizin gibi
böyle somut bir delil veren olmadı. Onun için, hassaten teşekkür ediyorum.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bakın, onun da belki dinlenmesinde
yarar görüyorum ben sizler tarafından.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Çok teşekkür ediyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Kimin dinlenmesi?
BAŞKAN – Timurcan Ermiş’i diyor.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Konya tugay komutanıydı.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Konya Jandarma Bölge Komutanı
idi, bölge kalktı zaten şu anda.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu kadar kontrollü bir askerî sistemde eğitim bu hâle gelmişse diğer
kontrolsüz eğitimin ne hâle geldiğini hayal bile edemiyorum.
Yani bu kadar mücadeleye, bu kadar olaya rağmen… Bakın, bu Komisyonun konusu değil
ama Başkanım, Meclisin konusu bu. Bu millî eğitim meselesinin araştırmaya çok ihtiyacı olduğunu
gösteriyor bu. Askerde, poliste bu kadar mücadele var, bu kadar mesafe alınmış, diğer tarafta hiçbir
mücadele yok. Kim, nerede, hangi görevde, kimse bilmiyor; Allah korusun.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Şimdi, maalesef, biraz önce Sayın
Milletvekilim ifade ettim ben, kritik yerleri ele geçirdiklerini ifade ettim. Bu kritik yerler nedir? Tayin
dairesi falan. Şimdi, okullara da bir okul komutanı… Ki büyük bir kısmı da tutuklandı, geçmişte harp
okulu, askerî lise komutanlığı yapanların bir kısmı tutuklandı bildiğim kadarıyla. Hatta, hemen hemen…
BAŞKAN – Aykut Bey’e ben sözü vereyim özür dileyerek.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Dolayısıyla, diyelim ki o okulun
başındaki adam Fetullahçı, aşağı doğru, Fetullahçı olmayanlara büyük bir baskı yapıldığı söyleniyor.
Netice itibarıyla, köşe başları tutulmuş gibi görünüyor. Aslında, eğitim sisteminin kötülüğünden değil,
oradaki bir kısım yönetici diyelim yani idarecilerin bu örgütün içerisinde olması maalesef bizi bu
zafiyete götürdü diye de değerlendirebiliriz bir noktada.
BAŞKAN – Aykut Bey, buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Komutanım, bu Fetullahçı yapılanmanın, Nurcu
yapılanmanın işte Türk Silahlı Kuvvetlerini ele geçirmesini falan hep konuşuyoruz, biz başımıza bir şey
geldikten sonra düşünüyoruz ama… Valla, -ben kışlaya siyasete karışmasından, bizden veya başkasından
hiç önemli değil, çok korkarım- yanımda bir iki subayın telefonu Dombra marşıyla çaldı, Dombra marşı
çaldı. Sosyal medyada bakıyorum, mesela ben muhalefet milletvekiliyim, bana muhalefet milletvekili
olarak hakaret eden Jandarma personeli var, rütbeli resimlerini koymuşlar. Bildiğim kadarıyla, sosyal
medyadan hesap almaları bile yasak olmasına rağmen ve şu anki Jandarma Genel Komutanı da bunu
görüyor ve yazdım da ben çünkü 300-400 bin takipçisi olan bir milletvekiliyim. Devamında hakaretler,
ağır eleştiriler… Ordunun bu kadar siyasetin içine girdiği bir dönemdeyiz biz.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Rahmetli Erbakan’a bile küfür etmiş.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tabii, tabii, kimseye, ne Erbakan’a ne HDP Genel Başkanına,
hiç kimseye bunu yapmamalılar çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkenin bel kemiği. Yani işgal altına
düşersek canımızı kurtaracak subaylar burada.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Özellikle bu coğrafyada.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tabii.
Bir de korkum şu: Şimdi, bir savaşın eşiğindeyiz, işte Musul’daki, Suriye’deki durum ortadayken,
çok böyle “Türk Silahlı Kuvvetleri yıpranmasın.” diye biz uğraşırken içinde böyle şeyler gördüğümde
benim içim sızlıyor.
İlk sorum şu: Şimdiye kadar Fetullahçı yapılanmayı konuşuyorduk. Aynı Silahlı Kuvvetler
içerisinde, özellikle Jandarmada Menzil yapılanmasından ve diğer tarikat yapılanmalarından,
Süleymancı yapılanmasından bahsediliyor ve birtakım subaylar darbeyle ilgili olmadıklarını ifade etmek
için “Ne şeyi kardeşim? Ben Süleymancıyım.” veya “Ben Okuyucularındanım.” tarzı şeyler söyleniyor.
Son görev yaptığınız tarihe kadar Fetullahçı yapılanma dışında Jandarma Genel Komutanlığında bu tip
yapılanmalara ilişkin rapor geldi mi elinize Sayın Komutanım?
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JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Böyle bir rapor gelmedi ancak ben
önce şunu ifade etmek istiyorum: Sizin özellikle söylediğiniz bir şey var, ordunun kesinlikle siyaset dışı
kalması lazım, buna yüzde yüz şeyim. Ben personele her konuşmamda –özellikle vurgulamak istiyorum
burada da- özellikle etnik, ideolojik, mezhepsel ayrımcılık yapmayın diye defalarca, her gittiğim
birlikte… Daha önce de, 2. Ordu Komutanıyken de söylüyordum. Çünkü, bu ülkeye ve bu ülkenin
önemli bir parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılacak en büyük ihanet -bana göre temellerine
dinamit koymaktır- ideolojik, etnik ve mezhepsel ayrımcılık yapmaktır. Hatta, örnek de işte komşumuz
ülkeleri gösteriyordum. Bugün Suriye’nin durumu, bugün Irak’ın durumu, bugün Libya’nın, Mısır’ın
vesair Orta Doğu ülkelerinin durumu. Hepsinde mezhepsel ve etnik ayrıştırma nedeniyle ve buna yüzde
yüz karşı çıkan da bir komutandım ben, hâlâ da aynı düşüncedeyim. Ben Sünni doğabilirim -bunu da
örnek veriyordum- benim için Alevi vatandaş da saygın bir insandır, Sünni de saygın bir insandır, bunu
her platformda… Annem, babam hacı, tamam. Ben Alevi bir ailede de doğabilirdim veya İngiltere’de
doğsaydım İngiliz de olabilirdim, etnik kökenim Kürt de olabilirdi. Dolayısıyla, Türkiye’de ve tabii,
dediğim gibi, onun önemli bir parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinde özellikle etnik, ideolojik ve
mezhepsel ayrımcılığa kesinlikle hepimizin karşı olması lazım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir parantez açayım sorumdan önce.
Komutanım, şu an herhâlde 300 tane general vardır, içinde ben Alevi veya Kürt general olduğunu
düşünmüyorum yani bildiğim kadarıyla da yok. Hayır, böyle tabii, bu soruşturulacak bir konu değil
ama en azından mesela cenazelere de bakıyorum…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Olabilir yani ben şu anda bilmiyorum
ancak şunu söyleyebilirim, “Kesinlikle yoktur.” demek mümkün değil, bu, Türkiye’nin bir parçası,
Türk milletinin bir parçası da oraya geliyor. Yani az önce söyledim ben, 7 bölgeden, genelde de zengin
çocuğu yoktur bizim kitlelerde, genelde memur, işçi, esnaf veya işsiz, çiftçi ailelerin çocukları geliyor
Silahlı Kuvvetlere.
Askerî liselerle ilgili de önemli bir şey söylemek istedim ben biraz önce. Oraya da gelen gene
bu kitlenin çocukları. Yani en azından, okutma imkânı bulamayacak aileler çocuklarını kazandıkları
takdirde imtihanları burada okutmak istiyorlar. Dolayısıyla, ben ordunun kesinlikle siyaset dışı
olmasından yanayım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Komutanım, bu tarihî bir şey. İşte diyor ya: “Zenginimiz bedel
öder, askerimiz fakirdendir.” Ben şunu söyleyeyim: Yurtseverlik çok önemli bir duygudur ve Türk Silahlı
Kuvvetlerinin yapısı yurtseverlikte bütün yurttaşların, bütün Türklerin değil, bütün yurttaşlarımızın,
vatandaşlık bağıyla bağlı olan bütün yurttaşlarımızın sevmesinin de bir yoludur, o yüzden söylemiştim.
Bunlar önemli şeyler çünkü yarın öbür gün başımıza ne geleceğini bilmiyoruz.
Hani başka bir yapılanmayla ilgili size bir rapor gelmediğini söylediniz, başta Süleymancı ve şey
olmak üzere.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ama, “yoktur” diye de bir şey
diyemem, bilmiyorum yani olabilir de.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çünkü, işte bunu tam konuşamadığımız zaman… Anlıyorum
ben devlet tecrübenizden gelen ihtiyatlılık güdünüzü ama işte iki sene önce, üç sene önce biz bu
Fetullahçı yapı sorusunu sorsaydık işte aynen böyle cevap alırdık. Sonra, karşımıza uçaklara binip
Meclisi bombalayan bir yapı çıktı ve ne yazık ki Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıktı. Bir de yani 150-160
tane general içeride. Biz “ordunun yüzde 1,5’u” diyoruz ama general olarak baktığınızda yüzde 50’yi
geçkin bir durumdayız. Türk Silahlı Kuvvetlerinden bahsediyoruz. Bu üzerinde düşünmemiz gereken
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bir şey ve siyaset bugün var, yarın yok, yarın başka bir parti gelir. Eğer komutanlar da bu siyasete
bu kadar paralel davranmaya başlarsa, zamanın ruhuna uygun davranmaya başlarsa yani diyelim
ki ben muhalefet milletvekiliyken benim tehdit edilmeme göz yumarken brifing veriyorsa iktidar
milletvekiline, o ordunun çürümüşlüğünü de gösterir. Umuyorum ki böyle bir durum yoktur.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – İnşallah yoktur diye temennimiz…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama, işte şöyle bir şey, soruyla da açmaya çalışacağım. Bu
darbeci komutanlar -ben de dediklerinizi dikkatle dinledim- çok çalışkan, çok terbiyeli görünen
insanlar ama iradenin başka bir yere teslim edildiği de ortada. Şimdi, Genelkurmay Başkanı, Hava ve
Deniz Kuvvetleri Komutanının istifa etmesi sonrası siz anladığım kadarıyla YAŞ’a girdiniz değil mi,
o tarihte?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – YAŞ’a girdim, evet.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – 2011 yılında Işık Koşaner’in istifa ettiği dönemde…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – 2011’de girmedim, onu söyledim
ben size. 2012’de orgeneral oldum, o sene zaten YAŞ’ta değildim, 2013’ten itibaren girdim, 2013,
2014, 2015, bir de bu sene.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Komutanım, birçok terfiye baktığımızda, özellikle Mehmet
Partigöç, Mehmet Dişli gibi, yani gözünü karartmış bir şekilde darbeci olan tuğgeneral ve tümgenerallerin
de bu YAŞ’larda terfi ettiğini gördük biz. Yani bu YAŞ’lar dediğim, Yüksek Askerî Şûra’da. Tabii ki
biz şimdi burada yarım saat, bir saat konuşuyoruz ama siz ordunun en üst rütbeli generallerindendiniz.
Bu terfilerde hiç mi hissetmediniz, hiç mi bilgi gelmedi? Çünkü, Emniyet Genel Müdürü çok ilginç
bir şey söyledi, dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar dedi ki: “15 kişilik bir liste verdik,
bunlar kesinlikle general yapılmamalıdır, bunlar Fetullahçı. 15 kişilik bir liste verdik, bunlar hakkında
bir tespitimiz yok.” diye…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Daha önceki yıllar.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Evet.
Ve, sizin YAŞ’ta “Fetullahçı” denilen generalleri terfi ettirdiğiniz veya albayları general
yaptırdığınıza yönelik bir şey söyledi Sayın Emniyet Genel Müdürü.
BAŞKAN – Buna az önce bir cevap verdi Aykut Bey, burada mıydınız, bilmiyorum da.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Dinledim.
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu da sordu aynı konuyu.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ben buna aslında cevap vermiştim.
Bu sene büyük bir işlem yapılacaktı bunlarla ilgili, hatta Genelkurmay 2 defa –bildiğim kadarıyla, belki
de müteaddit defalar- ilgili mercilere tekrar tekrar sordu ve her kuvvetin listesi geldi ve 3-5 Ağustosta
normal bir şûra olsaydı bunlar emekli olacaktı.
BAŞKAN – Sayın Mendi, özür dilerim.
Ona çok detaylı cevap verdiniz. Yani, Aykut Bey de uygun görüyorsa…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Buna istinaden bir şey söyleyeyim, otuz saniyelik bir şey.
BAŞKAN – Ona bağlı soruyu alalım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki: “Bir tek ben mücadele ediyorum.”
Benim de bütün bu anlatılandan gördüğüm, son dönemde artık iş dayanılmaz noktaya gidince bu iş
yapılmaya başlanmış. Bunu bilen devlet daha öncesinde de biliyoruz ve bilinçli bir şekilde de bunlar
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böyle sıklet merkezi oluşturacak şekilde yani çeşitli yerlerde tayinleri durdurulup başka yerlere
görevlendirme ve bu yaklaşık on beş senedir de oluyor. Yani, Mehmet Dişli’yle ilgili aldığımız bilgiler
–onu kendine de soracağız tabii, nasip olursa- yani yüzbaşılığından başlayarak görevlendirilmelerinde
bu şekilde bir yıldızlar planlaması yapıldığını hissediyoruz. Sanıyorum, o YAŞ kararlarına ilişkin
dosyayı alabilirsek bunu da şey yapacağız.
Şimdi, orada sizinle ilgili yurtta sulh konseyinde “devam” yazıyor.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Onu söyledim ben biraz önce.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben onu bir daha şey yaptım da yani cevap…
BAŞKAN – Cevap verdi Aykut Bey, geniş olarak verdi yani onun için tekrara düşmeyelim diye
hakikaten… Tutanaklarda var.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – İsterseniz cevap vereyim.
BAŞKAN – Başka soru varsa…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Onlar kendi meşrebine göre bizim
de katılacağımızı değerlendirdikleri için, tahmin etmiyorlardı belki benim tepki vereceğimi, kabul
etmeyeceğimi, onlara bağırıp çağıracağımı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bunu şu anlamda sordum: Çünkü, sürekli sizin odalarınızı
dinliyorlar, acaba niye bu havaya kapıldılar ve sizin de çok şey olması dolayısıyla…
En sorum şu: Siz daha önce de Malatya’da ordu komutanıydınız, değil mi Komutanım?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Evet, 2. Ordu Komutanıydım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani güneydoğudaki mücadelemizi hem Jandarma Genel
Komutanı…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – İçindeydim. Geçmişte de yani
albaylığımdan beri o mücadelede…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama, sekiz sene orgeneral olarak bu mücadelenin aktif
içindeydiniz.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Orgeneral olarak dört sene.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ordu komutanı olarak.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ordu komutanı olarak. Kolordu
komutanı olarak da Elâzığ’da da görev yaptım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sonra da Jandarma Genel Komutanı oldunuz.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Tabii, daha önce tuğgeneralken,
albayken de görev yaptım o bölgelerde.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Siz görev yaptığınız dönemde özellikle valilerden izin almanız
gerekiyordu. Bu valilerden izin alma döneminde PKK’ya operasyon yapamama veya bu işte silah
dağıttıklarını duyduk, büyük serzenişler oldu, operasyon yapılamaması ve bu dönemde güçlenmesiyle
ilgili, bunu bu PKK-FETÖ ilişkisiyle oturtuyor musunuz yoksa bu konuda ne dersiniz? Yani o görev
yaptığınız…
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JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bunu tabii o dönemki Fetullah
Gülen’le ilişkilendirmek, bilemiyorum yani o değerlendirmeyi şu anda yapmam mümkün değil ancak
o dönem hükûmet kararıydı, siyasi iradenin kararıydı. Netice itibarıyla, yasa da öyle gerektiriyor.
Yani bizim askerî birlikler olarak… Bir defa şunu bilmemiz lazım: Aslında, asayişten, Türkiye
Cumhuriyeti’nin iç güvenliğinden sorumlu iki teşkil var, İçişleri Bakanlığı tabii, ona bağlı Jandarma
Genel Komutanlığı, artı Emniyet Genel Müdürlüğü. Bunların yetkisi var asayişte. Türk Silahlı
Kuvvetleri “kolluk kuvvetleri” dediğimiz bu kuvvetlere destek verdi iç güvenlikte, hâlâ da o şekilde.
Bu nedenle, o dönem Genelkurmay da siyasi iradenin kararıyla mutlaka –ki ondan önce de başlamıştı
bu 2011 yılında- “Herhangi bir operasyon ihtiyacı varsa bu operasyon planını il Jandarma komutanları
vasıtasıyla sayın valilere gönderin- çünkü valinin yetkisinde, kendi sorumluluk sahasında- il valileri
onay verdiği takdirde operasyonu icra edin.” dendi. Bu kapsamda da biz de…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Jandarma olarak başvurup da onay alamadığınız operasyon oldu
mu?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Geçmişte oldu tabii, elbette ki. Yani
Jandarmayken olmadı çünkü Jandarmayken, ben göreve başladığımda büyük bir terörle beraber göreve
başladım. Dolayısıyla herhangi bir, en ufak bir problem çıkmadı ancak ordu komutanlığının 2013
yılında bu karar verildiği için biz de saygıyla karşıladık ama zaman zaman onay aldığımız operasyonlar
da oldu.
Ben FETÖ’yle ilgili bir şey demek istiyorum. Ben anlattım, genç yaşta, askerî lisede çocuktur, 1415 yaşında kanabilir, nitekim de kanmışlar, daha sonra da bu devam etmiş. Ben bunun örneğini verdim,
Maltepe Askerî Lisesinde ben görev yaptım. Ancak beni en çok üzen şey, belli bir rütbeye geldikten
sonra -ki general rütbesi önemli bir rütbedir Türk Silahlı Kuvvetlerinde- bu rütbeye gelenlerin hâlâ
bu FETÖ örgütünün bir dış organizasyon, Türkiye üzerinde bir proje olduğunu anlamaması mümkün
değil. Bunun için 2 şey var. 1) Maddi bir çıkarı var kişinin. 2) Bir şantaj yapılıyor bunlara muhtemelen
örgütten, ki örgüt bu şantajı çok iyi de becerdi yani yıllarca hep beraber izledik. İkisi de olabilir.
Nitekim, sanırım, duyduğum bir şey var, Amerika’da yayın yapan bir sitede gönderilen para miktarları
var. Bunu da bir incelerseniz… Ama hangi site olduğunu tam bilmiyorum. Belki de bilginiz vardır,
darbeden önce bazı generallerin de isimleri var, yüklü meblağlar gönderilmiş yani 185 bin dolar falan
gibi. Bunu duydum ben. Bunun da araştırılmasında fayda görüyorum yani ben bilemiyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, bu GES Komutanlığı var, Genelkurmay Elektronik
Sistemler Komutanlığı.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Evet, biliyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu GES Komutanlığının görevi nedir, altyapısı nedir?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Tabii, bu Genelkurmaya bağlı bir şey
ama bir cümleyle şunu diyeyim: Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı vardı. Bu tamamen,
yurt içi değil, dış ülkelerle ilgili, özellikle hasım olduğumuz ülkelerle ilgili dinleme yapan bir teşkildi
yani dinlemeyi yapıyorlardı komşu ülkelerle ilgili. Böyle bir görevi vardı.
Bu “MİTGES” olarak, biliyorsunuz, Genelkurmay tarafından Millî İstihbarat Teşkilatına bağlandı.
Son durumu bilmiyorum ama ayrılana kadar ordudan bildiğim kadarıyla, başındaki bir general ve diğer
personel askerî personel olarak devam ediyordu MİT’e bağlı olarak. Bildiğim bu yani.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Aykut Bey, teşekkür…
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir bitireyim Başkan yahu teşekkür ediyorsunuz da bir iki cümle
daha söyleyeceğim.
BAŞKAN – Şimdi, bakın, 16.17’den 16.33’e kadar…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Beni hiç ilgilendirmiyor.
BAŞKAN – Rica edeyim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Son dakikaya kadar beklemişiz.
BAŞKAN – Aykut Bey, ben sizin sözünüzü kesmemeye özen gösteriyorum da konuşan fark
edemiyor. On dakika sadece giriş konuşmanız oldu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – On dakika?
BAŞKAN – Evet efendim.
Bakın, 16.17-16.33, rica edeyim…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yahu çıkaralım. Şu tutanağı çıkarın kardeşim, ben aynı
konuşmayı okuyacağım, giriş konuşmamı, eğer on dakikaysa üç konuşma söz almayacağım.
BAŞKAN – 16.17’den itibaren şu anda…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Siz neyle ölçüyorsunuz bilmiyorum ki yahu.
BAŞKAN – Hayır, bütün arkadaşları not ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, bugün senin saatin hep ileri
gösteriyor.
BAŞKAN – Öyle mi?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam, sormayayım da o zaman şu toplantılar bitsin, konukları
bekletmeyelim, gelecek haftanın programını konuşalım. Bir sürü belge istedik, hiçbirinden ses seda
yok. Onları bir konuşalım o zaman.
BAŞKAN – Geçen hafta nasıl yaptıysak yine konuşacağız, hiç merak etmeyin.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yahu, en son sırada söz aldım, bu kadar da naziğim, hızlı hızlı
sordum…
BAŞKAN – Hayır hayır, çok naziksiniz, biz de sözünüzü kesmiyoruz ama süre hızlı geçiyor.
Teşekkür ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Siz tekrar…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Evet, bir soru sormam gerekti de bu açıklamalardan
sonra.
BAŞKAN – Sayın Mendi, bugün sizi çok sevdi arkadaşlarımız, çok soru soruyor.
Sayın Tanrıkulu, lütfen bir cümleyle bitirelim.
Buyurun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Mendi, kusura bakmayın ama şunu sormak
durumundayım bu açıklamalardan sonra: Jandarma Genel Komutanlığınız döneminde yani son bir
yıl içerisinde özellikle, doğu ve güneydoğuda terör, şiddet arttı ve çok kanlı, ölümlü bir süreç oldu,
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yüzlerce asker, polis şehit oldu, çok sayıda sivil insan yaşamını yitirdi, birçok kent de yakıldı, yıkıldı.
Şimdi, şu çok önemli: Bu darbecilerin çoğunun da sonuçta o sınırda görev yapanlar olduğu anlaşılıyor,
hatta, işte, Diyarbakır’dan…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ben tam miktarı bilemem yani kaç
kişi Fetullahçı bilemiyorum tabii.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Çok sayıda, gazeteden biliyoruz, haberlerden
biliyoruz. Oradan da geldiği anlaşılıyor.
Şimdi, bu son bir yıl içerisinde gerçekten de bu işleri izleyen birisi olarak, hafızamın almadığı
kadar, ki ben bunu Hakkâri, Şırnak valilerine de sordum ziyaretlerimde, hafızamın almadığı kadar yani
tonlarca patlayıcı girmiş sınırdan içeriye. O taraflar da Jandarma istihbaratının etkin olduğu yerler ve
bunlar da sonuçta son bir yılın çok kanlı, çatışmalı ve terörle baş başa geçirilmesine neden oldu son bir
yıl içerisinde. Çok sayıda silah, patlayıcı şeyler depolanmış ve bunun üzerinden de Türkiye çok kötü,
kanlı bir süreçle baş başa kaldı ve ardından da bu darbe girişimini yaşadık. O da çok kanlı oldu. Yine,
ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yani, bu, sizin döneminizde oldu. Bununla yani bu kanlı dönemle
darbe girişimi arasında, darbeciler arasında, ondan öncesi istihbarat zaafı bakımından bir ilişki kuruyor
musunuz? Çok önemli çünkü sonuçta 2013’ten itibaren oralara çok sayıda…
BAŞKAN – Soru anlaşıldı.
Çok teşekkür Sayın Tanrıkulu.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ve sizin döneminizde oldu, sizin Jandarma Genel
Komutanlığınız döneminde oldu bütün bunlar, o bakımdan önemli yani bu.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Patlayıcı olayları geçmişte de vardı,
hatta benim arabama da uzaktan bomba patlattılar yani.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ama bu kadar değildi yani kabul edin ki bu kadar
değildi, tonlarca değildi.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Yani mutlaka biraz daha azdı tabii
miktarları.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şunu da belirteyim: Az önceki şeylerinize
katılıyorum ben de orduda etnik, dinî, inançsal, siyasi bir şey olmaması lazım ama bu dönem içerisinde
JÖH personelinin doğu ve güneydoğuda duvarlara yazdığı ırkçı, ötekileştirici sözleri de bizleri çok
yaralamıştı. Bunu da bilmenizi isterim yani.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Tabii, Sayın Milletvekilim, son
söylediğiniz hususla ilgili, o konuda zaten biz gerekli cezai müeyyideyi her zaman gösterdik yani
gerekli soruşturmayı açtık. Tabii, bunlar münferit birtakım şeyler. İnsanoğlunu, takdir edin, 70 tane
jandarma özel harekât ve komando taburu var. Bu 70’i yaklaşık 200-250’yle çarptığınız zaman 10 bin
kişi eder neredeyse yani. Dolayısıyla herkesi kontrol etmek mümkün değil. Münferit bir takım olaylar.
Biz buna her zaman karşı geldik.
İkinci söylediğiniz bu patlayıcılarla ilgili… Gerek Emniyet teşkilatı gerek Jandarma istihbaratı ve
gerekse MİT tarafından gerçekten de son bir yıl içerisinde… Tabii biz hep patlayan şeyleri görüyoruz.
Bir de ele geçirilen, etkisiz hâle getirilen, en az belki 30-40 misli bomba düzeneği veya bombayla ilgili
ele geçen malzemeler var. Tabii bunları görüşmüyoruz. Elbette ki, zaman zaman belki eksiklik olabilir
yani Jandarma -Emniyet için bir şey diyemem- istihbaratı çok çok mükemmel diyemeyiz elbette ki

89

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

2 . 11 . 2016

T: 11

O: 2

aksaklıklar olmuştur zaman zaman bazı yerlerde ama şuna kesinlikle inanın: Elinden geldiği kadar hem
Türk Silahlı Kuvvetleri hem Jandarma teşkilatı, gerek bu bombalama olaylarıyla ilgili gerek terörle
mücadelede elinden gelen gayreti gösterir, bir.
İkincisi: Bu, millete konuşmamda da söyledim, ateş edildi, ben böyle bir şey görmedim, en azından
yaşamım boyuncaki darbe teşebbüslerinde. Biz hep şu emri veriyorduk orada operasyona girenler, sizin
belirttiğiniz, oradaki sivil halka kesinlikle en ufak bir zarar vermeyin. Zaten biraz da uzamasının -hani
zaman zaman bazı yerlerde uzadı biliyorsunuz Nusaybin’de, şurada burada- ana nedenlerinden bir
tanesi, oradaki sivil vatandaşla teröristi ayırt etmek maksadıylaydı. Dolayısıyla kılı kırk yardı oradaki
birliklerimiz şehit olma pahasına. Ben bu arada aziz şehitlerimizi de tekrar rahmetle anıyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Oradaki komutanların şimdi tutuklu olmasıyla
darbe arasında bir ilişki kuruyor musunuz?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Vallahi, mutlaka münferit bazı şeyler
olmuş olabilir, bana gelen bir şey yok yani. Bu darbeye kadar kimseye geldiğini de zannetmiyorum ama
“Olabilir.” diyorum, bir şey diyemiyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Teşekkür ederim.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Sağ olun.
BAŞKAN – Burhanettin Bey galiba kısa bir soru soracak.
Burhanettin Bey, buyurun.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Komutanım, çok kısa olacak.
Sayın Komutanım, Timurcan Ermiş eğer darbe başarılı olsaydı o sulh konseyinde bir yerde olacak
mıydı? Bilginiz var mı?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Onu bilemiyorum ki, bilmiyorum
yani.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Ama siz kendinizinkini biliyordunuz, “devam” diye
yazıyordu da yani onunkini…
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Onunkini hatırlamıyorum yani
şu anda bilmiyorum, o zaman üstünkörü bir bakmıştım ben. Bilemiyorum yani mutlaka bir vaatte
bulunmuşlardır. Sanırım bölge komutanı olarak devam etme ihtimali de olabilir hatırladığım kadarıyla.
Tam bilmiyorum yani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Yani bu kişiyle özel ilgileniyoruz da yani bunu ben somut
bir delil olarak algılıyorum. Bunun FETÖ terör örgütüyle bağlantısında bildiğiniz başka bir şey var mı?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bunun dışında, o hani söylediğim,
MİT’ten, Emniyetten gelen bilginin dışında herhangi bir şey yok. Ancak ben konuşmamın bir yerinde
de söyledim, o minibüste kimler vardı, bundan, Timurcan Ermiş’ten öğrenilebilir. Çünkü orada bana
söylediği, beni kurtaran, benim koruma astsubayımın söylediği 2 kişi, takım elbiseli olduğunu ifade
etti. Bunun dışında fazla bir bilgim yok yani. Bunu da en iyi bilecek Timurcan Ermiş’tir yani.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Vekilim, buyurun.
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ALİ ŞEKER (İstanbul) – Cumhurbaşkanı tarafından darbe girişimi bir lütuf olarak değerlendirilmişti
biliyorsunuz. Darbe girişiminden haberdar olunduğu, Fetullahçılar ve diğer muhalifleri temizlemeye
yönelik uygun bir ortamın hazırlanması açısından da göz yumulduğuna dair iddialar var, uzun zamandır
basında da bunlar yer alıyor.
Ankara’da da bu 15 Temmuz darbe girişimi öncesi, üç dört aydır, bu Meclis kulislerinde de, Ankara
kulislerinde de Temmuz ayı içerisinde bir darbe olabileceği konuşuluyordu uzun zamandır. MİT’in
7 bininin 6.500’ü malumunuz, Fetullahçı olduğu için MİT’ten hiçbir haber alınamıyordu. Jandarma
İstihbarat Teşkilatında Fetullahçı sayısı nispeten azdı. Biliyorsunuz 3 tane istihbarat teşkilatımız
var; Emniyet, Jandarma ve MİT. Şimdi, siz Jandarma içerisinde bu istihbarata yönelik bir çalışma
yaptığınızda bir sonuç geldi mi size?
Mesela o dönemde İnternet’te bir Twitter fenomeni ya da işte, çok kullanıcısı olan bir hesap olarak
“foto siyaset” diye bir hesap var. Bu hesabın takipçileri arasında Cumhurbaşkanının Danışmanı Yiğit
Bulut var, Cumhurbaşkanının Danışmanı İbrahim Kalın var, Melih Gökçek var, yakın çevresinden çok
sayıda kişiler var ve bu darbeden beş gün önce, 10 Temmuz akşamı saat on buçuktan on ikiye kadar
“tweet”ler atıyor, peşi sıra 12 “tweet” atıyor. Bu “tweet”te, bu paylaşımlarında aşağı yukarı bugünleri
tarif ediyor. İşte, “Reis hayatının en önemli hizmetini yapacak, bu topraklarda bugün 6 asker Haşhaşi’nin
tutuklanması bunun ilk adımı.” diyor. “TSK’da büyük temizlik.” İşte, arkasından “TSK içerisinde,
bu coğrafya ve İslam dünyasının da lideri olan reise yakışır bir ordu kurulacak, TSK’daki tüm ajan
fareler titresin, büyük hareket kapıda.” gibi çok sayıda peş peşe, böyle, bugünleri yaşayan, “Reisin millî
ordusu ülkemize hayırlı olsun, artık ordu başında operasyonlara katılan bir başkan göreceksiniz.” gibi
“tweet”ler var.
Şimdi, burada orduya yönelik bir projeden bahsediliyor, bir darbe, bir harekâttan bahsediliyor ve
bunu Jandarma İstihbarat Teşkilatı…
BAŞKAN – Toparlarsanız…
ALİ ŞEKER (İstanbul) – Toparlıyorum, az kaldı zaten.
Jandarmaya yönelik ve orduya yönelik böyle bir harekâtla ilgili böyle çalışmalar yapılıyor ve çok
yakın çevresi Cumhurbaşkanının da bu hesapları takip ediyor. Biz ne dedik? İşte, enişteden duyuldu…
Herkesin konuştuğu bir konu, enişteden mi duyuldu? Bu hesapları takibe yönelik, Jandarma istihbaratta
bir büro var mı? Size darbe girişimi olabileceğiyle ilgili olarak daha önce ulaşan bir bilgi var mıydı?
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Ben şöyle kısaca özetleyeyim:
Kesinlikle bu bilgileri haiz değilim. Böyle bir…
ALİ ŞEKER (İstanbul) – Bu hesabın kime ait olduğuna dair bir araştırma yaptınız mı?
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Bu hesaptan haberim yok yani bunu
kesinlikle samimi duygularımla söylüyorum. Ancak Jandarma istihbarat… Bir de bizde, Jandarmada
basın dairesi var. Onlar, hani biraz önce, 5-6 kişilik grup hem sabah hem akşam bana bilgi veriyorlardı
günlük olaylar, geceki olaylar… Burada basınla ilgili de, özellikle sosyal medyada çıkan şeylerle ilgili
de bilgi veriliyordu. Ancak şu söylediğinizi, kesinlikle bunu -samimiyetime güvenin- duymadım.
ALİ ŞEKER (İstanbul) – Beş gün önce böyle bir bilgi size verilmedi yani.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Duymadım, kesinlikle duymadım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
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Efendim, saat 13.53 itibarıyla başladık, şu anda 16.44. Sabırla sorulara cevap verdiniz, davetimize
icabet ettiniz. Ümit ediyorum, Komisyonumuzun gündemine ilişkin, araştırma konumuza ilişkin faydalı
bilgiler buraya verdiniz.
Katıldığınız için, Komisyonumuz adına çok teşekkür ediyorum Sayın Galip Mendi, JANDARMA
ESKİ Genel Komutanımız. Belki ben arada kaybolmasın diye ifade edeyim: Sayın Komutanımız yaş
haddinden emekli olduğunu açıkladı.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – 1 Eylül itibarıdır bizim yaş haddinden
emekli olan… Ben 1 Eylül itibarıyla yaş haddinden, 65 yaşını doldurduğum için… Bizde 65 sınırdır.
BAŞKAN – Bundan sonrası için size sağlıklı, hayırlı, uzun ömür dileriz efendim, bu bir.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – İkincisi de: Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii ki konuşmalarına yönelik olarak “fake”
hesaplardan bazı sosyal medyada bu konu -daha önce Aytun Çıray Bey de bahsetti- sanki bir tiyatro
veyahut da “Bu darbe girişimi çok iyi oldu.” şeklinde beyanlarının olduğu ifade ediliyor. Hâlbuki bu
darbe girişiminin hedefinde suikastla ilk öldürülecek Sayın Cumhurbaşkanımızdı.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hep Aytun Bey olmadığı zamanlar Aytun Beyle
ilgili konuşuyorsunuz.
BAŞKAN – Yok, Aytun Bey bu konuda –tutanaklara bakabilirsiniz- 3 ihtimalden bahsetti ama
“Kesinlikle ‘bunun bir tiyatro olduğu’ söylemlerine ben inanmıyorum.” diye… Tutanaklardan
bakılabilir. İtirazı varsa da ben burada söz veririm. Şimdi, burada…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Aytun Bey bunu araştırmış ki Cumhurbaşkanı
töhmet altında kalmasın diye…
BAŞKAN – Lütfen, tamamlıyorum.
ALİ ŞEKER (İstanbul) – Bunların aydınlatılması lazım, açıklığa kavuşsun diye…
BAŞKAN – Tabii tabii, ben suçlayıcı bir şey söylemiyorum Ali Bey, sizin için de, Aytun Bey için de,
yanlış anlamayın ama devletimizin başı ve bu darbenin temel hedefi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın
bu tip şeylerle yıpratılmaması için iktidarıyla muhalefetiyle, bu konudaki “fake” hesaplara ve…
Hakikaten, sosyal medya üzerinden de çılgınca yalanların, iftiraların atıldığı bir dönemdeyiz. Mesela,
az önce de gündeme geldi, hemen şikâyet etmek “fake” hesap mı, değil mi, onu da ortaya çıkarmakta
fayda var. Bazı hesaplar yurt dışı olduğu için herhangi bir adli işlem de yapılamıyor. Bizim de şahsımıza
zaman zaman hakaretler olduğunda savcılığa veriyoruz ama yurt dışı olduğundan… Onun için, belki
İnternet’in Türkiye’den denetlenebilecek yasal seviyede bir temsilcisi olsa çok iyi olacağı da anlaşılıyor
bu durumda.
Bütün bunları da paylaşarak, tekrar çok teşekkür ediyorum, geldiniz. Sizi uğurluyoruz.
JANDARMA ESKİ GENEL KOMUTANI GALİP MENDİ – Sayın Başkan, ben de bütün
Komisyon üyelerine saygılarımı iletiyorum. Tekrar, şiddetle bu darbecileri lanetliyorum. Şehitlerimize
de Tanrı’dan rahmet diliyorum.
İyi günler temenni ediyorum, iyi akşamlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkürler efendim.
Toplantıya saat 17.00’ye kadar ara veriyorum.
Kapanma Saati: 16.48
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 17.09
BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)
BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)
SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)
BAŞKAN – On beş dakika aradan sonra tekrar toplantıyı açıyorum.
3.- Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan’ın Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi vermesi
BAŞKAN - Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan Bey’i davet ediyoruz.
Karaaslan Bey hoş geldiniz.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Şimdi, söze başlamadan önce Uzmanımız Muhammet Emin Bey öz geçmişinizi
kısaca okuyacak. Daha sonra kısa izahat vererek sözü size bırakacağım.
YASAMA UZMANI MUHAMMET EMİN GÜZEL – Mahmut Karaaslan 1961 yılında Kayseri’de
doğdu. 1979 yılında polis kolejinden ve 1983 yılında polis akademisinden mezun olduktan sonra İzmir,
Ağrı, Ankara ve Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde görev yaptı. 2007 yılında Polis
Başmüfettişi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Mahmut Karaaslan 2014-2016 yılları arasında
Van il Emniyet Müdürü olarak görev yapmış ve 14 Mart 2016 tarihli kararnameyle Ankara il Emniyet
Müdürü olarak atanmıştır.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Efendim, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ve bu girişimi gerçekleştiren “FETÖ” olarak
özetlediğimiz Fetullahçı terör örgütünün bütün yönleriyle araştırılmakla görevli, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde grubu bulunan 4 siyasi partinin ortak önergeleriyle kurulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Araştırma Komisyonun davetine icabet ederek geldiniz, hoş geldiniz. Burada özellikle hem darbe
günü darbenin gerçekleşmesiyle ilgili hem de bu teşebbüsü gerçekleştiren Fetullahçı terör örgütünün
çalışmalarını, silahlı kuvvetlere sızması, kamuda yapılanması, tarihî geçmişi tüm yönleriyle bilgisine
başvurduğumuz konuklarımızdan değerlendirmeler alarak onların görüşlerini, önerilerini dinliyoruz.
Tabii ki bunun dışında çalışmalarımız da var. Bugün 3’üncü konuğumuz olarak Ankara Emniyet
Müdürü ve 15 Temmuz günü görevde olan Ankara Emniyet Müdürü olarak sizi biz davet ettik.
İlk yirmi dakika azami -daha kısa da tutabilirsiniz- sizi sözünüzü kesmeden anlatmaya davet
ediyoruz. Daha sonra da Komisyon üyesi arkadaşlarımız soru yöneltecekler. Tabii, zaten kamu görevlisi
olarak olayı anlatma konusundaki takdirler tamamen kendi bilginiz, görgünüz, deneyiminize dayalı onu
sizlere bırakıyoruz ve sözü ben size veriyorum.
Sayın Karaaslan, buyurun.
Çok teşekkür ediyoruz basın mensubu arkadaşlarımıza da.
Tabii, burada farklı bir gazeteci daha var, Sayın Sezgin Tanrıkulu.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Periscope’tan yayınlıyorum.
BAŞKAN – Özel hattan…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Özel hattan değil, genel hattan efendim.
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BAŞKAN – Özel hattan genel yayın yapıyorsunuz.
Sayın Karaaslan, buyurun.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Sayın Başkanım, uygun görürseniz
15 Temmuz gününü anlatarak başlayayım.
O gün 15 Temmuzun olacağına ilişkin hiçbir şekilde, hiçbir yerden bize bir bilgi intikal etmedi
öncesinde. Akşam saat 21.00 ile 21.30 arasında 21.30’a yakın bir saatlerdeydi, yardımcım “Genelkurmay
kavşağından silah sesleri geliyor, böyle bilgi aldık.” diye bana bilgi verdi. Ben de kendisinin gidip
bakmasını söyledim. Adi bir asayiş olayı olduğunu düşünerek…
BAŞKAN – “Genelkurmay önünde” mi dedi, tam olarak?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Genelkurmay kavşağı.
Daha sonra, kısa bir süre sonra arkadaşım oraya gidince incelemiş. “Müdürüm çok yoğun bir
şekilde silah sesleri duyulmuş ama kovan gibi bir emare filan bulamadık burada.” dedi. İşte daha biz
telefon görüşmesine devam ederken “Yine ses duydum, Genelkurmayın içinden geliyor.” deyince.
Ben de Beştepe civarında arkadaşlarımla oturuyordum. Ben de arabaya bindim Genelkurmayın oraya
gittim. Tahmin ediyorum 21.30 filandı Genelkurmaya vardığımda. Genelkurmayın çok katlı otoparkı
var, onun yanına vardım, arkadaşlarım da yanıma geldi. Bahçenin bütün ışıkları söndürülmüş gibiydi,
bir karanlık vardı. “Ne oluyor?” diye sorduğumda dediler ki: “İçeriden tatbikat olduğunu söylediler,
dediler.” Ben de onun üzerine o zaman ki merkez komutanını telefonla aradım. “Böyle bir tatbikat
yapıyorsunuz, silah da kullanıyorsunuz niye bize haber vermiyorsunuz?” diye.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Garnizon komutanına mı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Merkez komutanına.
BAŞKAN – Merkez komutanına, evet.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – O da “Böyle bir tatbikat yok,
benim bir bilgim yok.” dedi. “Genelkurmay Başkanlığının içinden silah sesleri geliyor, silah sesleri
duyulmuş –ben vardığımda kesilmişti ama ben duymadım- bir bak o zaman, nedir bu konu filan?”
dedim. Üç dakika sonra bana döndü, dedi ki: “Benim de telefonlarıma çıkmıyorlar, benim de bilgim
yok.” Fakat aşağı yukarı bir saate yakın orada kaldım ben, yanımıza gelmedi merkez komutanı. Daha
sonra ben vali beye arz ettim, o zaman ki valimize. “Genelkurmayda böyle anormal bir şeyler var”
dedim ama adını “darbe” olarak daha o saat itibarıyla koyamadım. Oradan ayrılmadım ben, bir müddet
sonra kolordu komutanının arabası geldi. Ben ana nizamiye var Genelkurmayın, o ana nizamiyeden
10 metre filan biraz daha ilerideydim Eskişehir Yolu istikametinde. Tabii, bizim yanımıza kadar geldi
kolordu komutanının aracı, komutan içeride yoktu. Beni telefonla aradı, telefonu açtım, konuşamadık;
on saniye sonra bir daha aradı, yine konuşamadık. “Herhâlde bir problem var.” dedim, ben aradım
epey bir çaldırdım açmadı telefonu. Ben bundan rahatsız oldum ama hâlâ adını koyamıyorum şeyin.
Bütün ekipleri oraya çağırdım, özel harekâtı çağırdım, tüm Genelkurmayın girişlerini tutun filan diye
talimat verdim arkadaşlarıma. Bu sefer tatbikat sözünden vazgeçip işte, “Bir yüzbaşı cinnet geçirmiş,
bir yarbayı vurdu, onu teslim almaya çalışıyoruz.” gibi içeriden bilgiler geliyor. Daha sonra arkadaşları
ben görevlendirdim, çelik yelek filan giydirdim, uçaklar daha hareket etmemişti. Herkese de çelik
yelek giydirdim, bir çelik yetmedi, kendimi çelik yeleksiz bıraktım. Daha sonra bizim Emniyet Genel
Müdürlüğünün oraya geçeyim, işte, genel müdürümüze, valimize daha sağlıklı bilgi vereyim diye. O
tarafa yürürken Jandarma Genel Komutanlığının önüne vardığımda -demek ki saat on civarı filan- ilk
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uçak geçti. Sonra bizim Genel Müdürlük binasının önüne vardım, oradan Emniyet Genel Müdürümüzü
aradım. İşte “Sayın Genel Müdürüm, Genelkurmayda anormal bir şeyler oluyor ama herhâlde benim
korktuğum şey oluyor.” dedim.
BAŞKAN – 22.00 gibi…
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Evet.
“Nedir o?” dedi. “Darbe olduğunu değerlendiriyorum.” dedim, uçak geçtikten sonra. İşte, “Ne
öneriyorsun?” dedi. “Uygun görürseniz hemen toplanalım.” dedim. Genel Müdürümüz de uygun gördü,
Emniyet Genel Müdürlüğünün Dikmen’deki binasına çağırdı beni. O arada Ankara Valimizin Mehmet
Kılıçlar’ın da bölgeye geldiğini haber verdiler. Meclisin Dikmen kapısında Vali Beyle buluştuk, bizim
Dikmen binamıza geçtik. Biz o ana kadar sadece Genelkurmayla sınırlı biliyoruz. Özel harekâtımız da
40 kişiden ibaretti zaten. Özel harekâtın bütün imkânlarıyla, özel harekâtı, terörle mücadeleyi bütün
araçlarımızı Genelkurmay çevresine ve Başbakanlık çevresine ilk etapta konuşlandırdım. Daha sonra
genel müdürlükte toplandık, genel müdür yardımcıları, daire başkanları filan geldi. İstanbul’daki
görüntüleri de gördükten sonra zaten tablo netleşmişti. İşte hem Türkiye genelinde direnme talimatları,
karşı koyma talimatları verildi. Ben de arkadaşlarıma hiçbir askerin binamıza sokulmaması, askere
misliyle ateşli silahla karşılık verilmesi şeklinde talimat verdim. Yine izinli, istirahatli demeden
herkesin göreve çağrılması talimatı verdim. Depocular beklenilmeksizin silah depolarımızın kapıları
kırılarak personele dağıtılması talimatı verdim. Aşağı yukarı bir, bir buçuk saatte Ankara Emniyet
Müdürlüğü olarak organize olduk. İşte, TRT’ye personel gönderdik, Anadolu Ajansına personel
gönderdik, “Ulus’taki postanede problem var.” dediler oraya personel gönderdik. Bu ara “MİT’e saldırı
yapılıyor.” dediler, oraya personel gönderdik. Biz Genel Müdürlükte toplantıya devam ederken Emniyet
Genel Müdürümüzü Arif Paşa aradı, o zamanki Jandarma Genel Komutanlığı Harekât Başkanı şimdiki
Van Asayiş Kolordu Komutanı: Beştepe’deki Jandarma Genel Komutanlığı binasının işgal edildiğini,
kendi elinde de kuvveti olmadığını, özel harekât verilirse operasyon yapılabileceğini söyledi. Biz de
elimizdeki o saat itibarıyla 40 kişilik özel harekâtı oraya gönderdik. Tahmin ediyorum saat on bir gibi
orada operasyona başladık.
Daha sonra Ankara Valimiz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çağırdığını söyledi. Emniyet Genel Müdürümüzle beraber -saat on bir
buçuk filandı tam kalkıp giderlerken benim de gelmemi istediler- külliyeye gittik. Biz külliyeye seyir
hâlindeyken –uçaklar sürekli uçuyordu bu arada fakat bombalama filan daha söz konusu değildi, sadece
alçak uçuş yapılıyordu- ilk silah kullanma işi külliyede bizim özel harekâta ateş etti helikopterler. Hatta
biz külliyeye gitme işini biraz beklettik, helikopterlerin uzaklaşmasını bekledik daha sonra külliyeye
gittik. Külliyeye vardığımızda Fahri Bey yoktu. Daha haberimiz de yoktu Fahri Bey’e ne olduğuna
dair. İşte, tanıyabildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan Bey
vardı, onunla buluştuk, birkaç kişi daha vardı. Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Eski Kültür Bakanı Yalçın
Topçu tanıyabildiklerim, 5-6 kişi daha vardı. Bize Cumhurbaşkanlığının Kriz Odası’nı açtılar. O arada
ben telsiz görüşmesi yapabiliyordum, külliyeye girinceye kadar talimatlarımı da telsizle veriyordum.
Saatini tam hatırlayamıyorum ama bir unsurumuzdan anons geldi, “Millî Kütüphane civarında bir 100150 kişilik vatandaş kalabalığı var sokakta” diye. Ben de telsizle sordum “Kalabalığın mahiyeti nedir?
Darbe yanlısı mı, Hükûmet yanlısı mı?” diye. Hükûmet yanlısı olduğunu söyledi arkadaşlar. O zaman
tüm ekiplere talimat verdim, bu şekilde sokağa çıkan vatandaşın hepsini Kızılay ve Genelkurmay
civarına yönlendirmelerini, gerekiyorsa bizim araçlarla taşımaları konusunda talimat verdim. Sonra
külliyeye girdim, daha telsizle talimat verme şansım kalmadı, telsiz çekmiyordu, telefonlarla biz devam
ettik.
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Sonra özel harekâtın vurulduğunu öğrendik. İlk bize gelen bilgiler 17 şehidimizin olduğu
şeklindeydi. TRT’ye yardımcım Tolga Yılmaz’ı göndermiştim ben. Tolga oraya vardığında dedik
ki: “Müdürüm biz geldik ama yetişemedik, adamlar içeri girmişler.” Hatta darbe bildirisini de ben
külliyede sonradan gördüm. Bir müddet sonra saat bir civarındaydı yardımcımla konuştuğumda TRT
civarında bine yakın vatandaş topluğunun da oluştuğunu söyledi. İstihbarat Dairesi oraya yakındı,
İstihbarat Dairesi Başkanını aradık, oradan bizim Ankara Emniyetinin personelini takviye etmelerini
istedik. Saat bir gibi oradaki arkadaşlara ısrarla –içeriden ateş edilmesine rağmen- TRT’ye girmeleri
konusunda ısrarcı olmaları ne pahasına olursa olsun diye talimat verdik. Yanılmıyorsam bir buçuk iki
gibi yardımcım aradı, dedi ki: “Müdürüm TRT’ye giriyoruz.” O zaman da yayınlar kesilmişti. Ben
yardımcıma dedim ki: “O zaman o şalteri indiren devlet yanlısı bir görevli vardı, onu bul, yayınları açtır.
TRT’yi tekrar devlet adına ele geçirdiğimizi ilan et.” Şimdiki İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu
oradaymış, ben bilmiyordum onun orada olduğunu. Sonra TRT yayına geçti. Sayın Bakanımız orada o
kalabalıkla beraber açıklama yaparak TRT’nin tekrar ele geçirildiğine ilişkin tüm milletimizi rahatlatan
ilk toplu beyan orada geldi. Bu arada tek tük de gözaltılar olmaya başlamıştı, arkadaşlarımız askerleri
gözaltına almaya başlamıştı. Ben küçük de olsa bu gözaltı görüntülerini hemen basına dağıtmalarını
söyledim arkadaşlara. Tabii, bir kısmını da ben gönderdim ki diğer arkadaşlarımıza moral gelsin diye.
Bu ara saat yarım civarında bizim Emniyet Müdürlüğü de bombalandı hem helikopterlerle hem de
uçakla.
BAŞKAN – Sizin bulunduğunuz yer Dikmen?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Hayır, ben külliyedeydim. Bizim
Ankara Emniyet Müdürlüğü binası bombalandı. Bu arada daha önceki darbelerden gelen bilgiyle Polatlı
Emniyet Müdürünü aradım, onu söylemeyi unuttum. Eskişehir yolunun tamamen trafiğe kapatılması
talimatını verdim. Araçlar olduğu yerde kalsın, hatta anahtarlarını da alın dedim, yolu tamamen kapatın
ki orada bir askerî hareketlilik olmasın diye. Aynı talimatı Etimesgut için de verdim. Oradaki zırhlı
birliklerin de hep darbelerde oradan hareket olduğunu tecrübelerimizden biliyorduk. Mamak benim
hiç aklımda yoktu. Orada geçmişteki darbelerde de çok kullanılmamış, orada da öyle bir zırhlı birlik
olduğundan haberim yoktu benim. Aydınlıkevler kavşağından zırhlı geldiğine dair anons ettiler. Ben,
bizim bütün TOMA’ları bizim Emniyet Müdürlüğü gelişi istikametine konulmasını, dizilmesi talimatını
verdim ama sonra görüntülerde de herkes gördü, bizim TOMA’lar tankın karşısında zaten duramadılar.
Sonuçta, sonradan öğrendiğimiz kadarıyla Ankara’ya gelen 46 tane zırhlı araç; tank, ZPT ve ZMA
olmak üzere oradan çıkmışlar. 4’üncü Kolordudaki 28’inci Mekanize Tugay Komutanlığı unsurları
orada çıkmışlar. Onu fark ettikten sonra da oranın giriş çıkışlarını da kapattık, kamyonlarla, şurayla
burayla. Bu arada valimiz, belediye başkanıyla birkaç kez görüştü bildiğim kadarıyla. İşte belediyenin
kamyonlarını ne kadar blokaj yapacaksak kamyonları filan topladık.
Bu arada özellikle silahlı helikopterler çok ciddi bir şekilde ateş ediyorlardı. Saat bir buçuk iki
gibi Genelkurmaydaki arkadaşlarımla telefonla görüştüm, kalabalığın ne kadar olduğunu sordum.
“2.500-3.000 kişi kadar var.” dedi. “O zaman önlerine düşün Genelkurmaya girin, kapıyı pencereyi
kırın, girin içeri.” diye talimat verdim. Birkaç dakika sonra arkadaşlar, işte “Parmaklıktan şuralardan
buralardan atladık Genelkurmay bahçesine girdik ama kobralar halkın üzerine çok yoğun bir şekilde
ateş açtı, insanlar darmadağın oldu.” dediler. Kobraların ayrılmasıyla birlikte aynı insanlar aynı
bahçede tekrar toplandılar. Daha sonra bir miktar insan içeri girmeyi başardılar, binanın içerisine
de girmeyi başardılar. Fakat helikopterlerin yoğun saldırısından dolayı insanlar tekrar dışarı çıkmak
zorunda kaldılar. Yani gece saat üç dört gibi bu sonlandı, giremedik Genelkurmaya. Beştepe’deki
çatışma devam ediyordu. O ara hâlen hastanede yatmakta olan Terör Mücadele Daire Başkanının kayıp
olduğuna dair bilgi geldi bize. “Ulus’taki postaneyi işgal eden askerlere müdahaleye gitmiş, üzerine el
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bombası atmışlar.” diye tevatür ağırlıklı bir bilgi geldi. Bütün Ulus’un her tarafını arattırdık bir iz filan
bulamadık ne Turgut Bey’den ne korumasından ne şoföründen. Daha sonra sabah beş civarındaydı,
bizim Özel Harekât Şube Müdürü Beştepe’deki operasyonu o yönetiyordu. Dedi ki: “Müdürüm
Turgut Başkanımın şoförünü bulduk burada. Turgut Başkanımı burada alıkoyuyorlarmış, içerideymiş.
Sağ mı ölü mü, onu bilmiyoruz ama başkanım içerideymiş.” Turgut Bey’in Beştepe’deki Jandarma
Genel Komutanlığı binasında olduğunu bu vesileyle sabaha karşı biz ancak öğrendik. Sabah altı
buçuk yedi civarında… Bu arada Beştepe’nin önüne ZMA koymuşlardı, bizim araçlardan biraz daha
güçlü araç koymuşlardı. Bizim arkadaşlarımız yanaşmakta biraz zorlanıyorlardı. Çevredeki yüksek
binalara bizim arkadaşlarımızı çıkardık, sivil binalara oradan ateş etmek suretiyle biraz yıldırmaya
çalıştık. Belediyeden kepçe istedik, greyder istedik o duvarları yıktık rahat girebilmek için. Sabah
altı buçuk, yedi gibi yanlış hatırlamıyorsam, arkadaşlarımız ilk Beştepe’deki binaya girdiler. Orada
Turgut Bey’in yaralı vaziyette arkadaşlarımız bulduğunu söyledi, sonra, hastaneye kaldırdık. Orada 300
civarında subay ve astsubaydan oluşan darbeci midir, darbecinin mağduru mudur bilmediğimiz ama o
binadaki herkesi gözaltına aldı arkadaşlarımız. Daha sonra, peş peşe toplu gözaltılara başladık. Öğle
saatlerine geldiğimizde aşağı yukarı 1.500 civarında gözaltı vardı. Artık bunu insan haklarına uygun
nezarethaneye yetiştirmek falan mümkün değil, nereyi bulduysak oraya doldurduk; spor salonları, geniş
mekânlar, oralara koymak zorunda kaldık. Genelkurmay Başkanlığı hâlâ bizim kontrolümüzde değildi,
saat 11.00 itibarıyla söylüyorum. Bu ara söylemeyi unuttum: Saat on yani 15’i akşam saat on civarında
Sayın Başbakanımız aradı beni, ben Ankara’daki olayı kısaca özetledim ve bize en sert bir şekilde
karşılık vermemiz talimatını verdi Sayın Başbakanımız. Gece boyunca koruma müdürü aracılığıyla
kimi zaman doğrudan Sayın Başbakanımızı bilgilendirdim ve Sayın Başbakanımızın talimatlarını da
aldım bu konuda.
Gece 02.00 gibi de şöyle bir bilgi geldi bize: Tümgeneral -şimdi, tutuklu- adı aklıma gelmedi, “Bu,
şu anda 4. Kolordu Komutanlığı karargâhındaymış, kışlasındaymış, bunun birliklerinin çıkmasına izin
verirseniz eğer, o kapıları açarsanız Kara Havacılık Okulunu kontrol altına alacakmış.” dediler; bizim
için çok cazip bir teklif, helikopterler o kadar ağır saldırılar yöneltiyor ki bize. Ben, Genel Müdürümüze,
Sayın Valimize… Daha doğrusu, Genel Müdürümüze söylendi bu bilgi. Genel Müdürümüz de bizim
fikrimizi aldı, “Bir araştıralım bu paşa kimdir.” dedik. Güvendiğim bir paşaya sordum “Bu adam nasıl
bir adamdır?” diye; “Siz ona şunu sorun: ‘Onun birliği Polatlı, 4. Kolorduda ne arıyormuş?’ diye sorun.”
dedi. Bu cevap bize yetti, açmadık biz kapıyı. Sabah baktık ki o tümgeneral eğer darbe başarılı olsaymış
Ankara Sıkıyönetim ve Garnizon Komutanı; şu anda tutuklu. Bu ara, ben güvendiğim birkaç paşadan
uçaksavar bulmalarını istedim yani keleşten, G3’ten daha güçlü silahımız yoktu özellikle helikopterle
karşı. Bir güvendiğim paşadan uçaksavar istedim.
Sabah 07.00’ye doğru dediler ki, Yıldırım Türker galiba bir korgeneral, “O, işte karşı harekâtı
koordine edecekmiş. Bu maksatla da Emniyet 1.011 ana tamir fabrikasında bir karargâh oluşturmuş,
orada Emniyetten de bir temsilci istiyor.” diye bir bilgi geldi bana. Ben Sayın Valime arz ettim. Biz
de bir kriz merkezi kurmuştuk. Önce, Vali Bey dedi ki: “Madem öyle onlar bizim kriz merkezine
birisini göndersinler.” sonra, “Ya, bu şey önemli, gönder birisini.”, bir şube müdürünü gönderdim ben
o kriz merkezine, 1.011’e. Sonra, aklımıza şey geldi: Eğer “Bu Yıldırım Paşa harekât yapacaksa onun
emrindeki birliklerle darbecileri birbirinden nasıl ayıracağız.” diye ben telefonla konuştum bunu nasıl
ayıracağımızı falan. Şu şekilde anlaştık: Sokaktaki bütün askerî hareketliliği durduracağız biz, enterne
edeceğiz, ondan sonra Yıldırım Paşa beni arayıp da şuradaki, şu çaptaki birlik benim emrimde derse
serbest bırakacağız, böyle anlaştık. Akşam saat 04.00’e kadar Yıldırım Paşa hiçbir hareket yapmadı.
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Bu arada işte uçakların Akıncı’dan sevk ve idare edildiğini öğrendik. Orada 300-400 civarında özel
harpçi ve SAT komandosundan oluşan özel bir birlikte darbecilerin orada korundu bilgisini almıştık.
Söylediğim gibi, yönetim kademesi Genelkurmayda hâlâ duruyorlardı.
Gece saat 02.00 itibarıyla Türkiye’nin birçok yerinde özel harekâtçı takviyesi de yapılarak aşağı
yukarı bin 1.500 civarında özel harekâtçı sayısına ulaştık. Özel Harekât Daire Başkanı o zamanki,
şimdiki Sivas Emniyet Müdürü, Akıncı’ya görevlendirildi, Ankara’daki birkaç, ufak tefek yere müdahale
ettikten sonra Akıncı’da görevlendirildi. Akıncı’daki kuvvetlerimiz oraya müdahale edebilecek çapa da
ulaşmıştı. Ancak -bu Yıldırım- oradaki Özel Harekât Daire Başkanımız, ben orada değildim, detayları
daha iyi anlatabilir. Saat dörtte Yıldırım Paşa da gitti oraya, orada bizim arkadaşlarımızın müdahale
etmesine çok taraftar olmadı, işte müzakere yoluyla bu işi halledebileceğini, kan dökülmeden bu işi
halledebileceğini falan söyledi. Bizim Özel Harekâtın müdahalesi olmadı orada, Akıncı’da. Sonradan
da fark ettik ki epey bir bizim müdahale etmeyi düşündüğümüz SAT komandoları oradan peyderpey
ayrılmışlar. Bunu da şuradan anladık: Çevredeki tarlalardan, köylerden hem vatandaşların ihbarı
hem o civardaki bizim arkadaşlarımızın kendi gayretleriyle yakalamalardan anladık. Daha sonra, bu
komutanların oradan ayrılması işte yaklaşık bu saatlerde falandı, bu şekilde Akıncı olayı çözüldü.
Genelkurmay olayı da…
BAŞKAN – Sabah 04.00 değil mi?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Hayır, ayın 16’sında öğleden
sonra.
BAŞKAN – 16’sında saat on altı sıralarında?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Evet.
Yani, epey bir zaman kaybettik Akıncı’ya müdahale etmek için. Sonra, Sayın Başbakanımız
o gün 11.00-12.00 civarında yanlış hatırlamıyorsam Ankara’ya intikal ettiler. Biz de il Emniyet
Müdürlüğündeki Valimizle beraber Ankara’daki işleri bir toparladıktan sonra Başbakanlığa geçtik,
Başbakanlığa vardığımızda Genelkurmay Başkanımız oradaydı, sonradan, tümgeneral Mehmet Dişli,
tutuklu o da oradaydı, üniformalıydı. Başbakanımız gelmeden önce İçişleri Bakanımız oradaydı. İçişleri
Bakanımız falan Genelkurmaya yapılacak operasyon konusunda bir toplantı yapıldı.
Biz, silahlı olarak operasyon dâhil her şeyi göze almıştık ama sonradan askerî savcılara teslim
olmak kaydıyla teslim olacaklarını söylemişler. Ben Genelkurmayın bütün kapılarını tutturmuştum
zaten. İşte askerî savcılara teslim olacaklar, oradan merkez komutanlığına gidecekler ve haklarındaki
adli işlem merkez komutanlığınca yapılması kaydıyla. Adamlar bize şart koşuyorlar. İlk etapta “Tamam,
öyle yaparız.” dedik, biz arabaları aldıktan sonra ben arkadaşlara talimat verdim, “Hepsini direkt
bizim emniyet müdürlüğüne götürün.” dedim yani merkez komutanlığına falan teslim etmedik. Ama,
Genelkurmayda bir silahlı operasyon da yapmadık. Daha sonra, Genelkurmaydaki karargâh kısmından
önceki karargâh kısmı dışındaki diğer personeli, yaklaşık 800 kişiyi falan onlardan önce gözaltına
almıştık. Onları bizim Anıttepe’deki Polis Akademisinin spor salonunda veya oradaki bahçede topladık
fakat o karargâh diyebileceğim, darbenin karargâhı diyebileceğim paşaları ve subayları doğrudan
bizim emniyet müdürüne götürdük. Akşam saatleri itibarıyla 1.800 civarında yani 16’sı akşam saatleri
itibarıyla gözaltı sayımız 1.800 civarındaydı ve o saat itibarıyla, akşam 17.00-18.00 itibarıyla da
Ankara’da bizim kontrolünü ele geçiremediğimiz, hâkim olamadığımız hiçbir alan kalmadı, o şekilde
noktaladık.
Benim kısaca özetleyebileceğim bunlar efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
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Şimdi, Akıncı Üssünden Genelkurmay Başkanının oradan kurtarılmasıyla ilgili bir bilginiz var mı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Yok.
BAŞKAN – Çünkü, sizin ayın 16’sı saat 16.00 sıralarında ancak orada bulunduğunuzu anladım.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Şöyle: Geceden itibaren, tam
saatini hatırlamıyorum ama gecenin sonlarına doğru biz Özel Harekâtı falan oraya konuşlandırdık.
Ancak, operasyon güneş doğana kadar yapılmadı. Sonra, bu Yıldırım Kaya devreye girdi karşı
operasyonun komutanı olarak. Yıldırım Kaya “Ben geleceğim, gideceğim.” falan diyerek o gün
saat 16.00’ya kadar o bizi bekletti. Sonra, 16.00’da kendisi de gitti oraya. Müzakere yoluyla, kan
dökmeden bu işi halledebileceğini oradaki bizim arkadaşlarımıza söylemiş, arkadaşlarımız da tabii,
daha üst düzeylere aktardılar, üst düzeylerin de onayıyla bizim Özel Harekâtımız bir operasyon
yapmadı, operasyonsuz bir şekilde oradaki komutanlar kurtarıldı veya serbest bırakıldı, detayını ben
bilemiyorum. Ama, Genelkurmay Başkanımız daha önceden… Yani mesela, ben o gün saat 11.00-12.00
gibi Başbakanlığa gittiğimde Başbakanlıktaydı zaten. Oraya nasıl geldiğini ben de basından öğrendim.
BAŞKAN – Şimdi, hareketliliği ilk defa yardımcınızdan öğrendiğinizi, daha sonra olay yerine
geldiğinizi, kronolojik onları dinledik. Bu “darbe girişimi” diye üstlerinize bilgi verdiğiniz anda
Fetullahçı terör örgütünün yani belki 15 Temmuz öncesi paralel yapının, paralel örgütün bu girişimde
bulunduğu konusunda bir kanaate vardınız mı veya ne zaman vardınız?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Emniyet Genel Müdürüme
“Darbe oluyor.” kanaatimi bildirirken Fetullahçı darbe olduğunu belirterek söyledim.
BAŞKAN – O kanaate nasıl vardınız Müdür Bey?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Ben, teşkilatımı nasıl ele
geçirdiklerini çok iyi biliyorum Sayın Başkanım. Diğer kamu kuruluşlarını da nasıl ele geçirdiklerini
bütün milletimiz biliyor. Orduyu böyle bir yapının pas geçmesi mümkün değildi. Basit bir akıl
yürütmeyle bunu söyleyebiliriz. Artı, komuta kademesinin yakın çevresinin Fetullahçı çete tarafından
ele geçirildiğini biliyordum ben.
BAŞKAN – Onun için de askerî…
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Böyle bir potansiyellerinin
olduğunu değerlendiriyordum.
BAŞKAN – Yani, o bilgi konusunu biraz açabilirseniz Komisyonumuzun araştırması bakımından.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ne zamandan beri biliyordunuz yani?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – İsmen bilmem. Ama, ben bunların
tarzından, bunların uygulama yöntemlerinden bu postları asla boş bırakmayacakları değerlendirmesinden
hareketle söylüyorum. O gün itibarıyla “Şu adam Fetullahçıdır, şu değildir.” belki diyemezdim ama
bizim teşkilatımızdaki yaşadıklarımızdan çok iyi biliyorum ki orada da aynı şeyi yapacaklardı.
BAŞKAN – Bu “teşkilatımızdaki yaşadıklarımız” derken 17-25 Aralıkla bağlantılı olarak daha
sonra çıkan yasayla Emniyette yapılan emekliye sevk etme, ihraç bunları mı kastediyorsunuz? Veyahut
da daha öncesine dayanan…
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Tabii, yıllara, otuz yıla dayanan
bizim teşkilatı adım adım nasıl ele geçirdiklerine biz tanık olduk. Ve bunlar eğer devleti hedef alıyorlarsa
sadece Emniyet teşkilatını ele geçirerek bunu başaramayacaklarını da herkesin değerlendirmesi gerekir,
en azından ben öyle değerlendirdim. Bizde ne yapıyorlarsa diğer kurumlarda da aynını yaptıklarını en
azından değerlendiriyorum ben.
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BAŞKAN – Şimdi, tabii, zaten İçişleri Bakanının yine yetkililerin burada verdiği bilgilerden
Emniyet teşkilatı içinde de çok ciddi bir örgütlenme yaptıkları bizzat İçişleri Bakanı tarafından
kamuoyuna açıklandı. Şimdi şu soruluyor: Efendim, darbe gecesi bombalanan yerlere baktığımızda
özellikle Emniyet Genel Müdürlüğüne bir saldırı olmadığının da altı çiziliyor. Bu sizin açınızdan yani
yorum yapıp yapmamakta serbestsiniz, bilmeyebilirsiniz de ama bu konuda bir bilginiz… Yani stratejik
bir tercih midir, başka nedenler var mıdır bu konuda bir şey diyebilir misiniz?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Şöyle değerlendireyim: O gün
ele geçirdiğimiz araçların içerisinde birtakım krokiler de bulduk biz. Hedeflerinin Ankara Emniyet
Müdürlüğü olduğu anlaşılıyor. Ben bunu şöyle yorumlayabilirim: Ankara Emniyet Müdürlüğü dinamik
direnç gösterebilecek güç, o saatte ayakta olan birim Ankara Emniyet Müdürlüğü. O nedenle, Emniyet
Genel Müdürlüğü de sadece nöbetçilerden o saat itibarıyla müteşekkil; kapalı bir kurum olduğu için o
nedenle hedef alınmadığını düşünüyorum ben.
BAŞKAN – Peki, Müdür Bey, tabii, bahsettiniz Sayın Vali’yle beraber bir kriz merkezi oluşturup
sevk, idare ettiğinizi. Sizin emriniz altındaki birimlere “Kesinlikle işte silahınızı teslim etmeyin ve
mücadelede kararlıyız.” talimatını verdiğinizde savsaklayan, dinlemeyen, farklı bir tavır içinde olan
Emniyet birimi oldu mu?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Anladım. Açık şekilde bu emrime
karşı çıkan olmadı. Fakat, daha sonra, ertesi günden itibaren personelden birtakım şikâyetler almaya
başladık. Bazı müdürlerin “Askere bu kadar güçlü bir şeyle karşı koyulamayacağını, zarar görmememiz
için teslim olalım, direnmeyin.” gibi… Kalecik’te oldu, Haymana’da oldu, burada bizim Yenimahalle
ilçede oldu, hatırlayabildiklerim. Böyle müdürlerin talimat verdiğini öğrendik, bunların hepsini
gözaltına aldırdım ben, şu anda hepsi tutuklu. Ama, böyle organize bir şekilde emrime karşı gelmek
söz konusu olmadı, bunu da şöyle değerlendiriyorum: Saat 01.30-02.00 itibarıyla özellikle TRT’nin
tekrar ele geçirilmesinin karşı tarafta ciddi bir moral bozukluğuna yol açtığını düşünüyorum. Eğer
bu işi sabaha çıkarabilseydi bunlar, saat 04.00’ü, 05.00’i bulabilseydi, biz de arkada vurulurduk diye
düşünüyorum.
BAŞKAN – Bu, tabii, helikopterlerle vatandaşın ve polisin üzerine atış yapılıyor, şehitlerimiz
var, bunları saat saat sizde zaten takip ediyorsunuz. Ve özellikle uçak ve helikoptere karşı uçaksavar
istiyorsunuz daha güçlü bir silah, elinizdekilerden daha güçlü. Öyle bir silah geldi mi?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Gelmedi. Benim…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – “Ejder” denen silahları fabrikadan almadınız mı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Yani onlar geldi de, Özel
Harekâttaydı onlar.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efkan Bey öyle bir şey söyledi de.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Yani, o gece alındı, onları Özel
Harekâta verdik. İşte, söylediğim gibi, Jandarma Genel Komutanlığındaki operasyonumuz on saat falan
civarında sürdü. Onları oraya bağlamak zorunda kaldık. İşte, Akıncı’ya giden Özel Harekâta verildi.
Ben, “Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak uçaksavar edinemedik.” diyorum.
BAŞKAN – Bu bağlamda, sormuş olayım: Yani Emniyet Müdürlüğü, polisimizin elindeki
silahların benzer olaylara karşı yetersiz olduğunu mu söylüyorsunuz? Daha ağır silahlar…
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Evet, onu söylüyorum.
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BAŞKAN – Bir soru sorup daha arkadaşlarıma devredeceğim soruyu. O gün İçişleri Bakanıyla
sizin doğrudan bir görüşmeniz oldu mu?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Hayır olmadı.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Yine, daha sonra aydınlanması gereken konu olursa gündeme getiririz.
Şimdi, Komisyon üyesi arkadaşlarımıza sırasıyla söz vereceğim.
Sayın Mehmet Erdoğan Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Müdürüm, hoş geldiniz.
Geçmiş yıllardaki bir özel sohbette, Sayın Vecdi Gönül 1980 darbesini yirmi dört saat önce
zamanın Başbakanı Sayın Demirel’e haber verdiğini ifade etmişti.
Şimdi, bu darbeyle ilgili, 15 Temmuzla ilgili olarak herkes işte MİT’in darbe konusunda yeterli
istihbaratı temin edip yetkililerle zamanında paylaşmamasını çokça konuşuyor; bu, tabii ki önemli
bir eksiklik. İnşallah, MİT Müsteşarı da buraya gelir, bu konuda Komisyonumuzu ve kamuoyunu
aydınlatır. Bunu artık çok fazla kendisi gelmeden tartışabilecek konumda değiliz. Ancak, Ankara
Emniyet Müdürü olarak siz de başkentin Emniyet Müdürüsünüz, Emniyet Genel Müdürlüğünde sizin
de istihbarat birimleriniz var. Sizin istihbaratınızın hiçbir bilgiye ulaşamamış olması da sizce önemli
bir eksiklik, bir zafiyet değil mi?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Eksiklik tabii ki, tabii ki eksiklik.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bu iş bundan sonrası için nasıl çözülecek? Yarın yeni bir
sıkıntıyla gene olay başladıktan sonra mı haberdar olacağız?
Gene, bugün Sayın Vali de “Mamak’tan bir hareketlenme beklemiyorduk.” dedi, aynı şeyi siz
de söylediniz. Siz, ilk haberleri aldınız. Ondan sonra, elbetteki Ankara Emniyet Müdürü olarak
kendi birimlerinize talimatlarınız olmuştur yani onun tabii, detaylarını biz bilemeyiz ama… İlçe
müdürlüklerinin kendi bölgelerindeki askerî hareketlilikleri takip edip sizi bilgilendirmeleri konusunda
bir talimatınız olmadı mı? Mamak’tan çıkan tanklar Kızılay’a gelinceye kadar kimsenin haberi olmadı
mı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Mamak’tan çıkan tankları
Aydınlıkevler’de fark ettik ama durduramadık efendim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Durduramadınız?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Evet.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – 15 Temmuz gecesi İçişleri Bakanıyla hiç irtibatınız doğrudan
oldu mu? Olduysa saat kaçta oldu? Sayın Bakan neredeydi, size herhangi bir talimat verdi mi?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Doğrudan bir temasım olmadı
ama Sayın Valimin görüştüğünü biliyorum
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Bakan Ankara’da mıydı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Ankara’daydı.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Saat kaçtan itibaren?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Saatini bilmiyorum ama
Ankara’da olduğunu biliyorum, Sayın Valimizle görüştüğünü biliyorum.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bir de tabii, şimdi Kazan bu süreçte kahraman oldu. Kazan
Belediye Başkanıyla Sayın Valimiz de çokça görüştüğünü irtibatlarının olduğunu söyledi. Kazan
Belediye Başkanı o gece Kazan’da mıydı, yoksa Ankara dışında mıydı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Onu bilmiyorum ama Vali Bey’in
Kazan Belediye Başkanıyla konuştuğunu biliyorum, tanık oldum yani telefonla.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yurtta sulh konseyi hakkında bir bilginiz var mı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Sonradan öğrendik.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani bunlar kimlerden oluşuyor? Sonradan da olsa kim
olduğunu öğrenmek isteriz.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Yani ismen hepsini sıralayamam
ama o şey çok ön plana çıkıyor mesela, Mehmet Partigöç.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – O, imza atan, onu zaten aşağı yukarı herkes biliyor da onun
dışında kimler var?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Ama, Genelkurmayda hangi
askere sorarsanız şu cevabı alırsınız. Mehmet Partigöç’ün onay vermediği hiçbir iş dönmüyordu
Genelkurmayda olmaz diye.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tamam da tek kişi mi?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Hayır, değil. Diğer isimleri
hatırlayamıyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Genelkurmay Başkanını Çankaya Köşküne kim getirdi, saat
kaçta getirdiler? Yanında darbeciler varsa Çankaya Köşküne inişine kim, nasıl izin verdi?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Ben Çankaya Köşküne gittiğimde
orada gördüm, oraya nasıl gittiğini, kimin getirdiğini, kimin oraya izin verdiğini bilmiyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Emniyet Teftiş Kurulu Başkanı olarak şimdi siz biraz önce
dediniz ki: “Otuz yıldır bunların Emniyet teşkilatını nasıl ele geçirdiğini biliyoruz.” Askerin içinde de
yapılanmalarının olduğunu yani ismen bilmemekle beraber…
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Değerlendiriyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – …değerlendirdiğinizi söylediniz.
Ben de şimdi buradan şunu sormak istiyorum: Emniyette Teftiş Kurulu Başkanlığı yapmış bir
kişisisiniz.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Yok, müfettişlik yaptım, Teftiş
Kurulu Başkanlığı yapmadım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Pekâlâ, müfettişlik yaptığınız dönemde Emniyette bu teşkilatın
ele geçirilmesiyle ilgili bir çalışma yapıldığına şahit misiniz? Otuz senedir bu konuda fikir sahibisiniz,
Teftiş Kurulunda bununla ilgili neler yapıldı, neler yapılmadı bu konuda bir bilginiz var mı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Çalışma yapmak için yapıldı, bu
işi aydınlatmak için ben hiçbir çalışmaya tanık olmadım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Siz kendiniz, meslek hayatınızda bu işlere karşı somut olarak
verdiğiniz mücadeleler nedir? Bununla ilgili örnek verebilir misiniz?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Bunlar ortaya çıktığından bugüne
kadar mücadele eden 5 kişi varsa birisi benim.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – O doğrudur da yani somut olarak şunu yaptık, bunu yaptık,
şurada şunu yaptık, bunları deşifre etmek konusunda şu gayretler…
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Mesela, ben İstihbarat Daire
Başkanlığında çalışıyordum 90’lı yıllarda, 93’te Ağrı’dan İstihbarat Daire Başkanlığına geldim.
Bunların İstihbarat Daire Başkanlığına sızması konusunda amirlerimizi uyarmaya çalıştık, o zamanki
yapabileceğimiz oydu. Bir nebze de başarılı olduk ki bizi attılar istihbarattan 2001 yılında. Peyderpey
karşı çıkan grupları eften püften sebeplerle…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Kaç yılıydı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Ben, 2001’de ayrıldım. Ama,
ben gelene kadar diğer arkadaşlarımız da, benden sonra da devam etti bu süreç. Bizim yerlerimiz hep
Fetullahçılar tarafından dolduruldu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Son olarak tabii, “Emniyet içerisinde pasif direniş yapan kişiler
oldu, onları o gece gözaltına aldık, sonra da tutuklandı.” dediniz. Pekâlâ, işte kaymakamlarda ve
Ankara’daki diğer birimlerde de buna benzer direnişler oldu mu, bunlarla ilgili bir işlem yapıldı mı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Böyle mülki idare amirlerinden
bir aksi talimat verildiğine dair bir bilgi almadım ben, alsam onun da gereğini yapardım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Diğer birimlerle ilgili bir şey var mı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Diğer birimler derken?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, şöyle iddialar var: O gece eğer darbe başarılı olsaydı,
atıyorum Tarım İl Müdürlüğüne kadar orada görevi teslim alacakların önceden belli olduğu -biz bu
listelere henüz ulaşamadık ama- ve o kişilerin o kurumların civarında dolaştıklarıyla ilgili rivayetler
var.
BAŞKAN – Hatta Mehmet Bey, katkı için söyleyeyim. Emniyet Genel Müdürlüğünün o pazar yeri
kurulan bölümüne de…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – İstihbarat Daire Başkanının falan orada…
BAŞKAN – 80-100 kişi orada birikmiş, bekliyordu gibi bilgiler…
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – O şöyle: İstihbarat Daire
Başkanlığı çevresinde isim olarak hatırladığım Lokman Kırcılı var, birkaç kişi daha o civarda fark
edildiler ve gözaltına alındılar, Lokman Kırcılı konuşmadı sorgusunda, diğer gözaltındakiler konuştular.
Söylenen şuydu: İşte, bu geçen sene Yüksek Değerlendirme Kurulu kararıyla emekliye sevk edilenlere
“İşte, askerle birlikte iş birliği yapın, sonra da başarılı olduktan sonra son görev yaptığınız daireyi gidin,
teslim alın.” diye talimat verildiğini orada öğrendik biz, o ifadelerden.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) –Yani, bu sadece polisle sınırlı mı, diğer bakanlıklarda da buna
benzer şeyler…
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Yani, diğer bakanlıklarla ilgili ben
bir şey duymadım ama yok anlamına gelmez benim duymamam, bir tespitimiz de yok.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Mehmet Bey, teşekkür ediyorum.
Belma Satır Hanım, buyurun efendim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz.
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Sorumun bir tanesine kısmen cevap verdiniz ama ben tekrar soracağım: O gece sizin ekibinizden
veya Ankara Emniyetten talimatlarınıza mukavemet eden, darbeye bir şekilde iştirak eden mensubunuz,
Emniyet mensubu oldu mu; birinci sorum bu.
İkincisi: O gece biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisini de bombaladılar. Biz, çok zor
şartlarda Türkiye Büyük Millet Meclisine girdik, yaklaşık 100 kadar milletvekili her partiden ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu açtık, birtakım konuşmalar yaptık, sosyal medya üzerinden
televizyonlara bağlandık ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletin iradesine hâkim olduğunu ve
burayı terk etmeyeceğimizi söyledik. Bazı basın organlarında, bizim bu yayınlarımızdan sonra burayı
bombaladıkları, normalde burasının bombalanmayacağı şeklinde birtakım açıklamalar, yazılar oldu. O
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bombalanmasıyla ilgili özel bir bilginiz var mı? O gün buraya farklı
Emniyet mensuplarını da yönlendirdiniz mi bizleri korumak adına?
Teşekkür ediyorum.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Öncelikle, Meclisi koruma
konusunu söyleyeyim: Zaten kuvvetlerimizin büyük çoğunluğu eski Başbakanlık, Genelkurmay,
külliye ve Meclis civarındaydı. Ama, takdir edersiniz ki o kadar çok yayıldı ki Akıncı’dan TÜRKSAT’a
kadar, öbür taraftan havaalanından Polatlı yoluna kadar her tarafa yetişmek durumunda kaldık biz.
TRT’ten Etimesgut’a kadar her tarafa yetişmek zorunda kaldık. Yani, her tarafta dört başı mamur tedbir
aldığımı söylemem ama her yere yetişmeye çalıştık.
BAŞKAN – İstanbul Emniyet Müdürü dedi ki: “26 noktada yani hareketlilik…” veyahut da
darbecilerin ortaya çıkması olarak ifade etti. Ankara için de böyle bir nokta ifade edebiliyor musunuz
Müdür Bey, mesela, bu saydığınız gibi Polatlı yolundan Akıncılara kadar?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Şimdi, sonradan mesela,
Polatlı’da bir hareketlilik oldu, biz durdurduk, hatta arkadaşlarımız yolu kapatana kadar bir 17 araçlık
konvoy Ankara istikametine de geçmişti, onu da Ankara’ya 24-25 kilometre kala durdurabildik.
Mesela, orada 95 asker vardı, kamyonlarda da bizim tabii, adını koyamayacağız büyük büyük aletler
vardı. Sonra, kolordu komutanı bana dedi ki: “Onlar 90 kilometre menzilli füze rampaları yani füzeler.”
dedi, öyle öğrendik. Hatta, yine o zamanki kolordu komutanının ifadesine göre, Polatlı’daki füze
okulunda bir de 140 kilometre menzilli füzeler varmış, onlar da atışa hazır hâle getirilmiş. Bir hareket
noktasının Polatlı olduğunu öyle öğrendik. Zırhlı Birlikleri de zaten sonradan televizyonlarda gördük.
Zırhlı Birliklerden çok hareket imkânı bulamadılar. 2 tane tank çıktı diye biliyorum, yoldan onlar da
yakalandılar. Jandarma Genel Komutanlığı vardı, Beştepe’deki Jandarma Genel Komutanlığı, oraya
operasyon biraz önce anlattığım gibi. Genelkurmay karargâhı vardı, bir de Mamak 4. Kolordu vardı;
bizim hesaplayamadığımız yer orasıymış.
BAŞKAN – Mehmet Bey’e küçük bir soru için söz vereceğim. Yalnız, toplam kaç tanktı en
sonundaki tespitlerinize göre kışladan çıkan?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Yanlış hatırlamıyorsam 46 tank,
ZPT veya ZMA.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Mehmet Bey, buyurun bir eksik kalan…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bir şey eksik, bir şeyi unuttum, aslında notlarıma da aldıydım
ama. O gece tabii, Ankara Emniyet Müdürlüğü de önemli hedeflerden birisiydi, en çok yara alan.
Hakikaten, darbeden sonra gördüğümüzde içlerimizi acıtan bir tablo vardı orada. Sizi Ankara Emniyet
Müdürü olarak darbecilerden arayıp “Bu işlere karışmayın.” diyen oldu mu?
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ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Olmadı.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Alacakları cevabı bilirler, beni
iyi tanırlar.
BAŞKAN – Ravza Hanım, buyurun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederiz.
Hoş geldiniz.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.
Tabii, özellikle Ankara ve İstanbul’un o gün dimdik durması bizim için çok kıymetliydi. Hem birer
milletvekili olarak hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben basına yansıyan sizin ve ekibinizin bazı telsiz konuşmalarını dinledim. Baştan itibaren kararlı
bir şekilde darbecilerin üzerine gidildiğini oradan da görüyoruz. Siz biraz evvel 1993’te İstihbarat
Daire Başkanlığında olduğunuzu söylediniz ve bu süreçte mücadele ettiğinizi. Yani, bizim, işte, “Kırk
seneye, daha mı eskiye dayanıyor?” diye tartıştığımız bu yapının, bu oluşumun sizi de belki mağdur
ettiğini söyleyebiliriz. 2001’de atıldığınızdan bahsettiniz ama sonra tekrar göreve geldiniz ve çok
hassas bir süreçte Ankara Emniyet Müdürlüğü vazifesine asaleten atandınız Kızılay’da yapılan korkunç
katliamın akabinde. Bu süreç içerisinde özellikle -bu yapıyı da yakından tanıdığınız ve daha önce de
bundan müşteki olduğunuz için- 17-25 sonrası yapılan temizlik ve bunun sonrasında da -Emniyet
için soruyorum- o gece bu telsiz konuşmaları olduğunda siz tam manasıyla ekibinize güvenebiliyor
muydunuz? Gerçi başka bir çare var mıydı onu da bilmiyor ama.
Sorunun ikinci bölümü de: Şu an için, 15 Temmuz sonrası sizinle beraber çalışan ekiplerde durum
nasıldır? Çünkü, bu FETÖ kendilerini saklayabiliyor, form değiştirebiliyor. Şimdi, Emniyet adına ne
söyleyebilirsiniz bununla alakalı?
Teşekkür ederim.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Şimdi, efendim, bugüne gelmeden
geçmişle ilgili bir kanaatimi belirtmek isterim.
1994’te bir arkadaşımız dedi ki: “Bu adamdan ne istiyorsunuz, niye karşı çıkıyorsunuz bu adama?
İşte, silah kullanmıyor, terör yapmıyor. Bak, ne güzel işler yapıyor. Türkçeyi dünyanın dört bir başına
taşıyor, Türk kültürünü dünyanın dört bir başına tanıtıyor. Ne istiyorsunuz bu adamdan?” diye bana
soru sordular. Ben de şu cevabı vermiştim 1994 yılında, seneyi özellikle hatırlatırım: Mesela, o zamanki
adıyla DEV-SOL örgütü, Türkiye’nin yönetim şeklini beğenmiyordu ve kendi istediği yönetim şeklinin
de seçimle falan işbaşına gelmeyeceğine inanıyordu. O nedenle silah zoruyla mevcut yönetimi devirip
kendi istediği yönetimi geçirmeye çalışıyordu. Dedim ki: “Fetullahçılar da bu işi böyle istiyorlar.
Aralarında yöntem farkı var. Birisi silahla devletin kurumlarını ele geçirip, yıkıp kendi istediği
yönetimi getirmeye çalışıyor. Bu da devleti içten ele geçirerek yönetimi ele geçirmeye çalışıyor.” Yani,
aynen bu ifadeleri kullandım: “Bir gün gelse Genelkurmay başkanı Fetullahçı, Anayasa Mahkemesi
başkanı Fetullahçı, Yargıtay başkanı Fetullahçı, Emniyet genel müdürü Fetullahçı -saydım bürokrasiyio zaman böyle bir devleti ele geçirmek için silah kullanmaya gerek kalır mı?” demiştim. Bana demişti
ki bu soruyu soran: “Bu kadar mı vahim düşünüyorsun?” “Evet.” dedim. “Sen kafayı yemişsin.” dedi.
Kafayı yemedim, keşke kafayı yemiş olsaydım.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hangi yıldı?
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ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – 1994.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Kimdi bu konuştuğunuz kişi yani önemli bir görevde olan biri miydi?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Şu anda görevde değil.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ama o zaman için önemli bir isimdi.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Görevdeydi.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bugün için peki nasıl?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Bugün için, Fetullahçılar için
şöyle bir tanımlama yapabilirim, herkesin yanıldığı nokta da bu bana göre: Bir insanın, bir adamın
Fetullahçı olmamasının donesi yok. Bu cümlemin altını çizerek söylüyorum. Şunu demek istiyorum:
Bir Fetullahçı tarifi yok. Fetullahçı her yerde bulunabilir, her kesimde bulunabilir, her siyasi yapının
içinde bulanabilir, her toplumsal kesim içinde bulunabilir, her dinî yapı içerisinde bulunabilir. Siz
bunları sadece dinî bir yapı olarak görürseniz ki öyle gördük biz, en büyük hatamız o oldu. “Canım,
adam ayyaşın teki, bundan Fetullahçı mı olur?” dedik. Hâlbuki baktık ki bal gibi Fetullahçı. Çok
özür dileyerek söylüyorum, “Bu, zamparanın teki, bundan Fetullahçı mı olur?” dedik, baktık ki en iyi
Fetullahçılardan. “Bu, Alevi, bundan Fetullahçı mı olur?” dedik. Recep Güven, Emniyet teşkilatının en
hızlı Fetullahçılarındandır, ilk 3’e girer. Her tarafta “Ben Aleviyim, benden Fetullahçı mı olur?” diye
propaganda yapmıştır. Bu konuda kitap da yazdırmıştır. Ama, bugün herkes kabul eder ki Recep Güven,
Emniyet teşkilatının içerisindeki en hızlı Fetullahçılardandır ve bugün firaridir.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Firari mi? Diyarbakır Emniyet Müdürü değil
miydi?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Evet.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bu kişinin ismini vermenizin bir sakıncası var mı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Hiçbir sakınca yok: Recep Güven.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hayır, o1994’te konuştuğunuz kişinin.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Hayır, yok. Vermek istemiyorum
onu. Bu sözlerim basına çıkar, o da “Evet, bana söyledi.” desin veya “Söylemedi.” desin.
17-25’te özellikle müdür kesiminde emekliye sevk etmekle ciddi bir azalma oldu ama bittiğini
söyleyemem, bugün de bittiğini söyleyemem.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – “Hâlen var.” diyorsunuz yani.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Var.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Alt düzey mi?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Çok azaldı, özellikle şu son
kararnamelerle. Kararnamelerin altına bu teşkilatın mensubu olarak imzamı atarım, istisnalar dışında
imzamı atarım.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Yani, kararnamelerle görevden alınan ya da yeri değiştirilen…
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – İhraç edilenleri, açığa alınanları
kastederek söylüyorum. Vicdanen altına imzamı atarım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Aykut Bey, buyurun.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, bir şeyi söyleyeyim: Biz Komisyonuz. Siz idari olarak,
yargısal olarak konuşuyorsunuz ama bu Komisyonun önemi, dünyaya anlatabilecek en iyi yer bu
Komisyon. Bu Komisyon nereyi araştırmalı sizce? Yani, siz bütün gündüz gece bununla uğraşıyorsunuz
diğer işlerinizle birlikte. Yani, siz Komisyon üyesi olsaydınız neresiyle çok uğraşırdınız? İlginç olan
veya şey yapılan yer neresi olmalı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Şimdi ben absürt bir şey
söyleyeceğim. Aslında, birtakım hakları dağıtırken çok adil olalım diye çok sıkı dağıtım sistemleri
kuruyoruz. Ne demek istiyorum? KPSS. Ne demek istiyorum? Orduda kurmaylık. Fakat, bu sistemler
aynı zamanda birkaç kişinin sevk ve idare edebildiği sistemler. İşte, bunu ele geçirirseniz o çok adil
dağıtım mekanizması çok zalim, adam kayırma mekanizması hâline dönebiliyor ki bunu da Fetullahçılar
KPSS’de, kurmaylık sisteminde, sınav sisteminde, hepsinde başarmışlar. Esas tekrar gözden geçirilmesi
gereken yapının bu olduğunu düşünüyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tabii, bizim ilk aydınlatmamız gereken -işte, bu kriptolu
meselesi de var ya- Parlamento çatısı içerisinde belki de… İşte, şeyi de duyuyoruz, adli ekibin çekindiği,
biraz şey olduğu iddianamede yazıyor. Bu işle mücadele eden birçok insanın da hafif korkuları var.
Parlamento bunun en güçlü yeri. Bu anlamda hani beraber çalışmanın, memleketin faydasına beraber
çalışmanın çok büyük şeyi var, o anlamda sordum ben size. Mesela, siz Mehmet Partigöç… Herkes
diyor ki: “Başında o var.”
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – “Başında” demedim,
Genelkurmayda çok etkili olduğunu, generalleri hep onun belirlediğini…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Generallerin terfi listesini falan mı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Evet.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Anladım.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Genelkurmay Başkanı baypas mı oldu burada yani?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Hayır, onu söylemiyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Görevi personel başkanlığı değil mi zaten?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Evet.
Bu adı ben çok duydum mesela.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Peki, hızlı hızlı sorayım da birkaç sorum var.
İçeridekilerden veya tutuklulardan çözülme başladı mı ifadelerde? Yoksa, hâlâ bir katılık da…
Sürekli namaz kıldıklarını falan duyuyoruz yani çözülmediklerini.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Böyle çok beklediğimiz düzeyde
çözülme olmadı. Mesela, çok zeki adamlar olduğu falan söylenir bunların ama ne hikmetse iki sene
önce gittiği evi hatırlayamıyorum diyor, görüştüğü adamın ismini hatırlayamıyorum diyor ama ilkokul
mezunu bir örgüt mensubuna yirmi sene önce uğradığı bir evde ne yediğini sorarsanız teker teker
anlatıyor.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Anladım.
İmamları tespit edebildiğiniz mi? Mesela, Jandarma imamı kim? Deniz Kuvvetleri imamı kim?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Yani, böyle bir üzüm salkımı
şematik yapılanma hâlâ çıkmadı. Yani, bu bilgiler var ama toparlayamadık daha.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Anladım.
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Galip Mendi bir VIP minibüsten bahsetti Sayın Müdürüm. Bu VIP minibüs önünde duruyor ve
içindeki Konya’dan gelen Timurcan isimli general o VIP minibüse gidip bilgi veriyor. O VIP minibüsün
içinde daha sonra…
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Konya Jandarma Bölge Komutanı
değil mi, adını bilmiyorum da?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Konya Jandarma Bölge Komutanı.
O VIP minibüste bu generalin hesap verdiği iki sivil, biri saçlarını yan tarıyormuş, astsubayı
görmüş. Tespit edebildiniz mi onlar kimdir?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Yok, duymadım ben. Galip
Paşanın bu ifadesini…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Galip Mendi’nin, Jandarma Genel Komutanının önünde arabayı
durdurup Akıncı’ya kadar giden çünkü…
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Akıncı’ya tam girmiyor, girmeden önünü kesmiş.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani, bu Kemal Batmaz ve Adil Öksüz’ün kıyafetlerine
bakıyorum, ikisi de takım elbiseli ve sivilmiş. Yani, ne Adil Öksüz ne Kemal Batmaz eşkal tanımına
ve kıyafet tanımına uymuyor. O zaman biz not alalım da bu minibüsün kaydı bile çok önemli. Kimin
üzerine kayıtlı bu minibüs, bu içindekiler kim?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Konya Jandarmasının arabası.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Önde bir VIP araba buna eşlik etti.” dedi ya, doğru söylüyor.
“Önünde giden VIP araba var.” dedi.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Tamam da “O Jandarmanın arabası.” dedi Galip Paşa.
BAŞKAN – Ama, şöyle olabilir: Ankara Başsavcılığı bu konuda soruşturma başlatmış ve Galip
Mendi Bey de yanındaki koruması da ifade vermiş. Belki bu konuda savcılıktan bilgi alabiliriz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam, o zaman siz iletişim kurarsanız çünkü iki sivil, bunlar
takım elbiseli ve şey olan önemli isimlerdir diye düşünüyorum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Milletvekilim, tutanakları da takip ediyorlar, bilginiz olsun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam o zaman, iyi bir şey o. Tutanakları da takip ediyorlarsa
iyi bir şey. “Dikkatli takip edin.” diye not alırsanız.
Şimdi, bu Adil Öksüz ve Kemal Batmaz’ın -Kemal Batmaz ismi de bugün çıktı- üzerinde bir GPS
cihazı var. Bu GPS cihazı sadece MİT’in kullandığı cihaz mıdır?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Ben cihazı görmedim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çok özellikli bir şey olduğu söyleniyor.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Cihazı görmedim, sadece o
tutanakta böyle bir cihaz yazıyor ama cihaz tanımlanmıyor, sadece seri numarası yazıyordu. Onu da o
Adil Öksüz’ün kaybolmasından sonra incelediğimde gördüm.
Kazan’da bu Adil Öksüz’ün yakalanması olayı şöyle oldu, onu da açıklayayım: Orada Jandarma
bunları gözaltına aldı. Hatta, o zamanki İl Jandarma Komutanı, şu andaki Hakkâri Jandarma Komutanı.
110 kişi kadar dedi yanlış hatırlamıyorsam o zaman Vali Bey’e. Çok detayları hatırlamıyorum ama
“Bizim yerimiz yok, koyacak nezaretimiz yok.” dedi, o zaman Batı Adliyesindeki nezarethanelere
koyabileceklerini söylediler. Oraya koydular. Ben ilk gün Adil Öksüz adını falan duymadım. Adil Öksüz
adını ben, Adil Öksüz serbest bırakıldıktan üç gün sonra Ankara Başsavcısı Harun Bey’den duydum.
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Şöyle duydum: Başsavcı Bey beni aradı, “Adil Öksüz adında bir adam Batı Adliyesi tarafından serbest
bırakılmış, çok önemli bir adammış. Aman, tekrar aramaya alın.” dedikten sonra ben Adil Öksüz adını
duydum. Daha önce nasıl yakalandı, nasıl sevk edildi adliyeye, detayları bilmiyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Anladığım kadarıyla, siz de çok mağdur edildiğiniz için…
Şimdi, Adil Öksüz gibi kilit bir ismi serbest bırakan hâkim ve savcıyla ilgili bir işlem yapılmıyor.
BAŞKAN – Yapılıyor şu anda. Biz yazıyla da sorduk, açıktalar. Bize resmî cevap da verecekler.
Her ikisi açığa alındı ve Adil Öksüz’ü serbest bırakan hâkimlerle ilgili, HSYK’ya yazılı…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Benim süremin uzamasının sebebi sizin bu müdahaleleriniz, onu
not düşeyim de. Sonra demeyin “Çok uzun konuştu.”
BAŞKAN – Yok, hayır.
Biz çalışmaya başlamadan açığa alındılar, kamuoyuna da bir bilgi açıkladı HSYK. İşte, isimler
hatırımda değil, 2’nci Daire tarafından soruşturma yapılıyor yani o bilgiyi vereyim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, şu anlamda: Anayasa Mahkemesi üyeleri tutuklandı,
Bank Asya’da hesap açanlar içerdeyken bu kadar önemli bir kişiyi yani bu darbenin bir numarası olduğu
söylenen bir kişiyi bırakan hâkim ve savcıyı dışarıda tutup hiçbir şey yapmamak şöyle bir soruyu akla
getiriyor: Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasında bir telefon talimatı ve çok etkili bir telefon talimatından
bahsediliyor. Bunu netleştirmek istiyorum. Şimdi, bu şüpheyi bu Komisyon dağıtamazsa Adil Öksüz’le
ilgili -gerekirse o hâkim ve savcıları da burada dinleyelim- dağıtamadığımız sürece içeride ve dışarıda
darbeyle ilgili en büyük karanlık nokta olarak kalacak.
BAŞKAN – Son derece önemli bir konu tabii.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Müdürün söyleyecekleri çok önemli. Bu VIP minibüsteki
iki kişi de… Belki sonradan gündeme gelecek ama hissiyatım, ben de denetim kökenli biriyim,
bürokraside de çalıştım, en az onlar kadar önemli olacağını düşünüyorum. Akıncı Üssü’nün video
kameralarını izlettiğinizde başka hangi siviller vardı Müdür Bey Akıncı Üssü’nde, Adil Öksüz ve
Kemal Batmaz dışında?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Şimdi, ben Akıncı Üssü’ndeki
görüntüleri izlemedim. Oraya önce bir askerî savcı gitti. Hatta, askerî savcı kendisi el koymaya çalıştı,
oradaki arkadaşlara talimat verdim, “Askerî savcıyı uzaklaştırın oradan. Eğer sizi dinlemezse onu da
gözaltına alın.” dedim. Sonradan da Batı Adliyesinden bir savcı gitti, kim gitti ismen bilmiyorum ama.
Sonradan da o askerî savcı tutuklandı bildiğim kadarıyla, ihraç oldu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkanım, bu Akıncı Hava Üssü, Genelkurmay Başkanlığı
ve Jandarmadaki görüntü kayıtlarını dijital olarak isteyebilir miyiz? Uzmanlarımız izlesinler. Çünkü,
şöyle bir şey: Kuvvet komutanları ve diğerleri burada, ben samimiyetlerine inanıyorum ama o
görüntüleri görmemiz gerektiğine de inanıyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bunu resmen istedik, acaba yazıldı mı?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bilmiyorum, tekrar tekrar söylemek belki…
BAŞKAN – Yazdık.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çünkü, “soruşturmanın gizliliği” diyoruz, Hürriyet gazetesinde
Kemal Batmaz’ı izledik. Komisyona gizli, Hürriyet’e, Sabah’a gizli değil gibi bir şey çıkıyor.
BAŞKAN – Nasıl?
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani, biz her şeyde böyle çok dikkatliyiz, yargısal gizlilik… işte,
Sabah gazetesinde var Akıncı’nın görüntüleri. Orada subaylar Kemal Batmaz’a selam vererek geçiyor
falan filan. Hani, onun için, biz de alırsak iyi olur.
BAŞKAN – Şimdi, tabii ki onu değerlendirelim. Çözümlenmiş hâli belki bizim için çok daha
önemli çünkü yargı da onlara el koymuş durumda, bizim edindiğimiz bilgi.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yargıya o kadar çok güvenmeyelim. Onlar kendi
işini yapsın, biz kendi işimizi yapalım. Yargının ne hâle düştüğünü gördük geçmişte. Bu kadar çok
“Yargı da yapılıyor.” demeyin. Kendi işimizi yapalım onların işine müdahale etmeden. Biz de kendi
kanaatimizi ortaya çıkartalım. Onların kanaatlerine bağlı kalmayalım. Sonuçta kimseyi suçlamayacağız,
bir kanaat ortaya koyacağız, Genel Kurula sunacağız. Yargı bundan önce neydi? 3 bin yargıç ihraç
edildi.
BAŞKAN – Şimdi, teknik konularla ilgili tabii…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sezgin Bey’e katılıyorum. Sayın Başkan, her şeyi yargı yapacaksa
böyle bir Komisyona gerek yok.
BAŞKAN – Şimdi, ben elbette ki görüntülerin de izlenmesi, oradaki hakikatlerin çıkması
görüşlerine aynen katılıyorum. Sadece, belki mesleğim icabı, -sizin denetim elemanıyım dediğiniz gibibaşsavcılıktan geldiğim için, şu anda…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Mesleki deformasyon oluyor işte, biz sivil halktan
geldiğimiz için sizlere çok fazla güvenmedik, onu söyleyeyim, açık söyleyeyim. Hâkim ve savcılara
hep böyle şey baktık.
BAŞKAN – Hayır. Şimdi, o konuya girersen avukatın cennet cehennem hikâyesini anlatırlar, onu
geçelim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben sunumumu bitireyim, sonra “Yirmi beş dakika soru sordun.”
diye muhasebede hep bana yazıyorsunuz. Siz de muhabbet ediyorsunuz ama…
BAŞKAN – Aykut Bey, bitirin.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Soru soruyorum yani harbiden ben merak ediyorum.
BAŞKAN – Elbette merak ediyoruz.
O zaman siz devam edin.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, TBMM’de o gece, işte, hanımefendiyle beraberdik.
Benim Türkiye Büyük Millet Meclisinde gördüğüm… Birincisi, şöyle bir korkumuz oldu bizim, onu da
bilin isterim: Kim Fetullahçı, kim değil? Benim de elimde bir silahım vardı -başıma da bir şey gelirseceketime sardım, öyle geziyorum. Toplama polis gelmiş, kimisinde makineli tüfek var. Bizi de koruyan
TBMM’de Tayfun diye bir çocuk vardı, 6-7 polis. O Tayfun, kahraman bir çocuk, onu da söyleyeyim
de yani silah sesini duyduğunda üstüne koşan bir çocuk.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hepsi öyleydi.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben Tayfun’un adını biliyorum, diğerlerinin değil ama Tayfun
gerçekten o gece önemli şey yaptı.
Ben şunun için sordum: Anlıyorum, bir anda ortalık karmakarışık oldu ama en kilit yer Meclis.
Bir de tabii CHP ve sonrasında MHP’nin girmesiyle darbeye en şiddetli karşı darbeyi vuran Türkiye
Büyük Millet Meclisi oldu ve bu yüzden bombalandı. Çünkü, millî birlik sarayda veya başka bir yerde
oluşmadı. Mecliste oluşunca ölümüne bombalandık biz o sırada. Hatta, indirme yapmaya çalıştılar.
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İşte, oradaki çocuklar ateş etti, biz de silahlarımızı alıp bekledik, bir şey olursa biz de bir şey yapabilir
miyiz diye. Ben organize bir Meclis savunması görmedim. Bir de polisler toplanmış, kim Fetullahçı,
kim değil; onu da bilemediğimiz için sıkıntı oldu.
Son sorum şununla ilgili: Bizde şöyle bir kural vardır, “Parayı izlerseniz suçu bulursunuz.” diye.
Yani, paranın takibi en önemli şeydir ve şimdiye kadar gerek basına yansıyan bilgilerden, yürütülen
soruşturmalardan anladığım kadarıyla paranın izlenmesiyle alakalı çok büyük bir eksiklik görüyorum.
Çünkü, dünyadaki bu kadar okulları falan bu halk finanse etti. Yoksa, yoktan var edilmiş bir şey yok.
Mali yapıyla ilgili yürüttüğünüz bir çalışma var mı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Var.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Buradaki kilit bilgiler nelerdir? Mali yapıdaki kaynakların da…
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Yani, şu anda hazırlık soruşturması
aşamasında. Takdir edersiniz ki her şeyi açıklayamam ama o konuda savcılık koordinesinde çok ciddi
çalışmalarımız var.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Peki, bu uluslararası kara para aklanmasıyla ilgili bir tespitiniz
oldu mu, onu söyleyebilir misiniz? Uçaklarla para getirilme, para götürülme konusuyla ilgili.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Yani, şu an delilli bir bilgi
veremeyeceğim, bilmiyorum yani.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O zaman biz de Emniyete şöyle yardımcı olalım Sayın
Başkan: Kamu İhale Kurumunda tespit edilmiş Fetullahçı olan şirketlerin… İşte, Kamu İhale Kurumu
2005 yılından itibaren kayıt tutuyor. “2005” dememin sebebi de vallahi, billahi partizanlıkla ilgili
sormuyorum, o da kayıtlara geçsin. Kamu İhale Kurumundan elektronik ortamda Fetullahçı şirketlere
verilen kamu ihalelerinin bir dökümünü isteyelim. Yani, bu kapsamda Fetullahçı olduğu tespit edilen
bu şirketlere hangi ihaleler verilmiştir? Bunlar hangi genel müdürlüklerde yığılmıştır? Yani, mesela,
diyelim ki: “Bu, Bayındırlık Bakanlığı şu genel müdürlüğünde yığılmıştır.” diye. En önemli şey, bu
Kamu İhale Kurumundaki…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Kamu İhale Kurumu sadece itirazları mı inceliyor yoksa…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yok, Zekeriya Bey, hiç merak etme.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Demek istediğimi anladın mı?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tabii. Kaydını biliyorum, kayıtlarını bildiğim için söylüyorum.
BAŞKAN – İhaleyi kendi yapmıyor da itirazları…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – İtirazlar üzerineyse…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, Kamu İhale Kurumu bütün ihale kayıtlarını tutar. Mesela,
ihale numarası vardır, “İKN” denir, onun karşısında teklif edenden sonucuna kadar bir “Excel”dir o
ve üç beş gün içerisinde de temin edilebilir. Bunu hassaten istiyorum, hemen uzmanlarımız yazarsa.
Bu bize şunu çıkaracak: Birincisi, bu Fetullahçı yapılanmanın -kripto diyoruz ya- hangi kurumlarda
yoğunlaştığını göreceğiz. Mesela, bu Kaynak Holding meselesi de size de yardımcı olmak açısından
söylüyorum: 4+4+4 yasasıyla Kaynak Holdingin bir paralelliği vardır. O Kaynak Holding kitapları
basan, şeyi yapan… TELEKOM’la bağlantıları vardır bu meselenin. Onun için, bu mali yapısını ortaya
çıkarmadan mücadele edemeyiz.
Bir de Maliye Bakanlığından sorulmasını ve Maliye Bakanlığında özellikle bu vergi barışı,
vergi affı kesimlerinde özel düzenlemelerde vergileri alınmayan bu şirketlerin vergileriyle alakalı
düzenlemelerin sorulmasını rica ediyorum. Bu şirketlerle alakalı vergi raporları nelerdir ve bunlar
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uzlaşma tutanağına bağlanmış mı? Onda da şunu rica edeceğim: “Mükellef gizliliği” diyebilir Maliye
Bakanlığı ama böylesine 240 kişinin öldürüldüğü bir şeyde “vergi aleniyeti” deyin söylerseler. Bunu
bize muhakkak iletsinler ki o mali yapılanmasını görebilelim.
Bir şey daha vardı ama çok önemliydi mali yapısıyla alakalı.
BAŞKAN – Onu da hatırınıza gelince söylersiniz. Ayrıca söz veririz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam, öyle yapalım. Vaktinizi almayalım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkanım, kuvvet komutanlarımızı ve diğer askerî memurları
davet etmiştik, biliyorsunuz. Bir kontrol edin, kimsenin eline bir şey ulaşmamış bildiğim kadarıyla.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Konumuz bitsin, konuşuruz onu.
BAŞKAN – Evet.
Sayın Selçuk Özdağ, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Müdürüm, hoş geldiniz.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Sağ olun efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – O günkü yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı da teşekkür
ediyorum.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Estağfurullah.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Demokrasiye katkıda bulundunuz, millet iradesine katkıda
bulundunuz.
Birinci sorum: Güneydoğu Anadolu’da bulundunuz, Van’da bulundunuz. 2014-2016 yılları
arasında orada Emniyet Müdürüydünüz. Bu seçimler öncesiyle yani hem 7 Haziran seçimleri öncesiydi
hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesiydi. Bu yapının Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’a karşı cephe aldığını biliyoruz. 7 Haziran seçimleri öncesi de gazetelerinde özellikle
Güneydoğu Anadolu’da “çağrı HDP” diyerek yayınlar yaptıklarını, yazılar yazdıklarını biliyoruz.
Bununla ilgili somut bilgileriniz var mı? Alenen böyle bir çalışma yaptılar mı Van’da? HDP’yi
desteklemek, PKK’yı desteklemek noktasında bir çalışmalarına şahitlik yaptınız mı?
İkinci sorum: Bu yapı genellikle istihbaratı ele geçirmeye çalışmış Emniyet teşkilatı içerisinde.
Emniyette varlar, askeriyede varlar, yargıda varlar. Biraz önce Aykut Bey’in söylemiş olduğu gibi,
medyada varlar ve özellikle sermayede varlar. Güneydoğu Anadolu’da PKK’yla mücadele otuz beş
yıldır devam ediyor, 1984 yılından bugüne kadar çok ciddi zararlarımız oldu. Bu yapı acaba terörle
mücadelede bizi akamete uğrattı mı? Burada daha farklı insanlar, orada istihbaratta daha farklı insanlar,
askeriyede daha farklı insanlar Emniyet teşkilatı içerisinde olsaydılar hakikaten PKK’yla mücadele
etme konusunda daha başarılı olabilir miydik?
Üçüncü sorum da: Hrant Dink gibi… 2008 yılında, biliyorsunuz, dönemin Başbakanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan oraya Başbakanlık Devlet Denetleme Kuruluna müfettişler gönderiyor. O zaman,
oraya gittikleri zaman Emniyet müdürünün kendilerine “Söyleyin Başbakana, Hrant Dink cinayetiyle
uğraşacağına gitsin, Balyoz ve Ergenekon davalarıyla uğraşsın.” diyerek burada rahatsızlıklarını beyan
ediyorlar. Hrant Dink cinayeti 2008 yılı, daha sonra Sayın Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin
düşürülmüş olması, Rahip Santoro olayı gibi; bu tür olaylarla ilgili, siz istihbaratta çalıştığınız için, bir
bilginiz var mı? Kanaatiniz nedir? Bunu öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bunu söylüyor da Başbakan ne yapıyor o zaman?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Başbakan görev veriyor işte kendisine. Başbakanlar görev verirler,
daha sonra da onları takip ederler. Devlet Denetleme Kurulu devreye girer.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu Emniyet müdürüne Başbakan ne yaptı?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Daha sonra görevden alınıyor Emniyet müdürü zaten, ardından
görevden alınıyor Emniyet müdürü.
Bu yapıyla mücadele eğer 2008’den itibaren yapılmamış olsaydı 15 Temmuz akşamı ne olurdu?
Daha vahim sonuçlar, daha trajik konular ortaya çıkabilir miydi?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – “Milat 2008” mi diyorsun?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Milat 2008” diyen var mı?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Öyle söylediniz işte.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Milat” kelimesini kullandım mı?
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, niye sorulardan rahatsız oluyorsunuz ki? Sorulardan rahatsız
olmayın.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir sakin olun ya, tamam.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – 2008 yılındaki bir duruma tespitte bulunuyorum. 2008’de bir tespit
var. 2011 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a “Başbakan” yerine “boş bakan” demeye başladı bu
insanlar. Ben milletvekiliyim, bana geldiler, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bir gün hesaplaşacağız.”
dediler. Manisa’da bunu söylediler 2011 yılında. Ben de “Siyasete soyunmayın, bu devlet 18 yaşındadır,
size gereğini yapar. Yanlış yapıyorsunuz. Hizmetinize devam edin ama siyasete karışmayın.” dedim.
Daha sonra Ankara’da da söyledim bunları, Mustafa Ünal’a da söyledim. Hepsini topladım, bütün
gazetecileri, bunlara dedim: “Yapmayın, siyasete soyunmayın. Siyasetin üzerinde Demokles’in kılıcı
gibi durmaya çalışmayın. Vesayetçiliğe soyunmayın, devleti ele geçirmeye çalışmayın. Normal
hizmetinizi yapın, iyi insan yetiştirin. Yaparsanız bu devlet 18 yaşındadır, sizi bir yılda bitirir.” dedim.
Ben “milat” kelimesini kullanmadım ki durum tespiti yaptım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Burada problem, Selçuk Bey’i dinlememişler. Dinleselerdi…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Dinlemezler. Özür dilerim, ben tek başıma bir milletvekiliyim, ben
öyle sermayedar falan değilim. Sermayedar olsam belki bizim sözlerimize itimat ederler, bizden istifade
etmek isterler. Bir milletvekiliydim, kendilerine bir örnek verdim. Baktım ki bu yapının bozulmaya
başladığını gözlemledim, 2009 yılından itibaren yazılar da yazdım bu yapının aleyhine. O nedenle bir
tespitte bulanayım, en azından görünen kısmıyla, bu yapıyla ilgili okullar var, yurt dışı var yani takdir
ettiğimiz şeyler var, heba olmasın diye düşünüyorsunuz ama adamaların gayesi buymuş. 15 Temmuz
öncesi de bir darbe girişiminde bulundular ki belki de Türk siyasi hayatının en büyük günahlarından,
en büyük ayıplarından birini işlediler.
BAŞKAN – Müdür Bey, buyurun.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Önce, hem mahalli seçimlerde hem
Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de iki milletvekilliği seçiminde Van’da bulundum ben. O seçimler
sırasında özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Fetullahçıların HDP adayını desteklediklerine
dair çok yaygın söylenti vardı fakat somut propaganda yapanını görmedim. Sadece şunu söyleyebilirim:
Van’da Merkür TV vardı bunların, İnternet’te yayın yapan. Böyle satır aralarında HDP adayını işaret
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eden yayınlar yaparlardı fakat öyle meydanlarda alenen HDP adayının desteklenmesi gerektiği
konusunda böyle bir beyanat falan duymadım. Ancak, böyle ev toplantılarında, kripto ilişkilerde HDP
adayının desteklenmesi konusunda birbirlerini talimatlandırdıklarını duyuyorduk.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, tabii, Sayın Başkan, bu suç mu?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Ben sadece duyduğumu söyledim,
bir suç olarak söylemedim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben hukuken sordum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Şöyle: Suç değil ama bakın bir niyeti ortaya koyuyoruz. Bunlar
diyorlar ki düne kadar: “Biz muhafazakârız, biz Güneydoğu Anadolu’da HDP’nin, PKK’nın dağa
eleman çıkarmalarını engelliyoruz, okulumuzla engelliyoruz, SODES projeleriyle engelliyoruz, etüt
merkezlerimizle engelliyoruz.” Yani birbirileriyle mücadele ediyorlar, ardından da bir bakıyorsunuz
böyle bir yapı, iktidarları destekleyen bir yapı AK PARTİ’yi iktidardan etmek için “Çare HDP” diyor.
Acaba şahit oldunuz mu? diyorum, onu soruyorum. O açıdan yoksa -bir suçu- herkes her partiyi
destekler veya karar değiştirirler giderler a partiyi desteklerler, b partiyi desteklerler ama bir durum
tespitinde bunulalım istiyorum.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Operasyonlar konusunda… Ben
Van’da göreve başladığımda çözüm süreci vardı ve şöyle algılanmıştı çözüm süreci: “Aman hiçbir
şeye ellemeyelim, hiçbir şeye bulaşmayalım, aman süreç bozulmasın.” gibi arkadaşlarımızda böyle bir
kanaat vardı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir talimat geldi mi bu konuda?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Hayır.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Valilerden?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Hayır.
Ben yaşadıklarımı anlatayım: Ben tersine bir uygulama yaptım, yasaları sonuna kadar uyguladım,
müdahale edilecekse müdahale ettim, silahlı çatışmaya girilecekse silahlı çatışmaya girdim. Hiçbir
şekilde amirlerimden ve Hükûmetten uyarı almadım, ikaz almadım. Eğer öyle bir şey olsaydı
uyarılırdım diye düşünüyorum. Yasaları eksiksiz uyguladığımı düşünüyorum. Yaptıklarımın sürece
zarar verdiği konusunda ne idari amirlerimden ne de siyasi amirlerimden -siyasi amir derken Hükûmeti
kastediyorum- bir uyarı veya aksine talimat almadım, tam tersine övgüler aldım.
Diğer taraftan, özellikle, silahlı faaliyetler başladıktan sonra benim çalıştığım dönemin ilk
bölümünde Jandarma kırsalda ısrarla operasyon yapmadı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Nasıl ısrarla yapmadı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Yazılı talimat olduğu hâlde
yapmadılar.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Ne zaman?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – 2014 yılında. Mesela, Van
Çatak’ta Andiçen köyü var, orada PKK’nın anıt mezarlığı var, valiliğin yazılı emri olmasına rağmen,
askeriyede yönetim değişene kadar o valinin emri yerine getirilmedi. Sonra yönetim değişti, bir ay
içinde o emir yerine getirildi.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Vali bir işlem yapmadı mı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Onu bilmiyorum.
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BAŞKAN – 2014 yılı öyle değil mi müdür bey, öyle anladık? Ne zaman değişti, sonra operasyona
başladı Jandarma?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – 2015’te yönetim değişti.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – “Yönetim” derken komuta kademesi değil mi?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Evet, komuta kademesini
kastediyorum.
Sonra orası yıkıldı.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Daha başarılı olurduk.” diyorsunuz.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Kesinlikle. O dönemki komuta
kademesi de şu anda tutuklu.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Cinayetlerle ilgili bir bilginiz var mı, Hrant Dink, Muhsin
Yazıcıoğlu, Rahip Santoro, bu yapıyla ilgili?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Somut bir bilgim yok.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Teşekkür ederim,
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Selçuk Bey size de.
Sayın Tanrıkulu…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben de çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum.
Şimdi çok önemli bir görevdesiniz şu anda, bütün soruşturmaların merkezi Ankara neredeyse
çünkü yani darbe burada planlanmış, ağırlıklı olarak buralar bombalandı. Tabii, soruşturmanın
gizliliği falan var yani savcının yaptığı iş. Ama, burada genel bir şeyi konuşuyoruz, kimseyle özel
bir şey konuşmuyoruz. Kimsenin suçluluğunu falan konuşmuyoruz. Yani, şunu birinci ağızdan sizden
öğrenebiliriz: Darbeciler niye darbe yapmayı planlamışlar? Genel olarak soruyorum.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Ben kanaat belirtebilirim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – İşte, evet yani sonuçta tümünü okumuşsunuz
aşağı yukarı yani bütün bu soruşturmalar sizin başında olduğunuz birim bakımından yapılıyor. Bir
de hepsi gerçekten de bu cemaatle, FETÖ’yle falan bağlantılı mı yoksa bunun dışında olanlarda var
mı bir vesileyle? Mesela, bazısı dedi ki: “Biz FETÖ’cü değiliz, darbeciyiz.” Ben alınacak tedbirler
bakımından soruyorum.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Ben Fetullahçı olmamanın donesi
olmadığını söyledim. Şimdi, Fetullah da “Fetullahçı değilim.” diyor sorarsanız. Yani, emin olun öyle.
BAŞKAN – Yabancı basına öyle demiş zaten. “Bizim darbeyle ne işimiz olur?” diye Amerika’daki
bir yayın organına beyanat vermiş.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Ama yani benim kanaatim:
Ülkeyi bir kaos ortamına yani yönetimi ele geçirmekten ziyade ülkeyi bir kaos ortamına sürükleyip iç
savaş çıkarmak olduğunu düşünüyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bundan faydası ne olacaktı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Onu herkes biliyor, kime hizmet
ettiklerini herkes biliyor.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Açık söyleseniz, kayıtlara geçsin.
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ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Bölgemizdeki uluslararası
gelişmelerin bir devamı olarak görüyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Peki, o zaman yani bundan şu sonuç da çıkar: Yani,
21 Temmuzdan sonra Ceylanpınar’da 2 polisin alçakça öldürülmesi olayı var, katledilmesi olayı var.
Ondan sonra da işte, 23 Temmuzdan sonra bozulan bir ortam var Türkiye’de. Bunu hepimiz biliyoruz.
O zamandan bu zamana kadar da yani darbe zamanına kadar da yani Türkiye’nin her tarafı bir kan
gölüne dönüştü terör eylemlerinden dolayı ve çoğunun da doğu ve güneydoğudan bu komutanların
olduğu ortaya çıktı, darbeci komutanların. Bununla bir bağlantı kuruyor musunuz?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Yani, doğuda çok ciddi
operasyonel mücadeleyi sekteye uğrattıklarını düşünüyorum. En azından Van’da yaşadıklarımdan öyle
bir kanaatim var benim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben Hakkâri Valisiyle görüştüm 2015 yılında,
2016 yılında da görüştüm hatta Şırnak Valisiydi. O zaman da bu patlayıcılar falan, şehirlerde hendek
kazılma falan işleri başlamıştı ve gerçekten de ben takip eden birisiyim, biraz önce de ifade ettim
yani öngörümden çok daha fazla bir biçimde bütün şehirler yani böyle korkunç patlayıcı şeyine
dönüştürülmüş, üç beş aylık, altı aylık altyapı çalışmaları yapılmış o dönem içerisinde, merkezlerde
yapılmış. Yani, bu kadar patlayıcı Türkiye’ye nasıl geldi? Siz Van Emniyet Müdürüydünüz, sınır
bölgesindeydiniz yani nasıl gelmiş bu kadar, nasıl yerleşmişler merkezlere? Çünkü ben bununla
darbenin de bağlantılı olduğunu düşünüyorum biraz.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Yani, darbeye zemin hazırladıkları
noktasında mı?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Evet yani sonuçta kaos ortamı -biraz önce siz de
ifade ettiniz- çatışma, ölüm, istikrarsızlık darbeci zihniyeti besler.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Türkiye aleyhine her davranışı
beklerim ben bunlardan.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Peki, nasıl gelmiş?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Somut olarak böyle bir tespitimin
olduğunu söyleyemem.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sezgin Tanrıkulu daha ne söylesin ya! Bir de bu kadar
yükleniyorlar adama. Sezgin Tanrıkulu diyor ki: “Kentler silah deposu olmuş.” Daha ne desin bu adam?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani, bu istihbarat falan hiç mi gelmedi ya da
istihbarat kullanılmadı mı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Yani, Van için söyleyebilirim ben,
başka iller için, tabii, fikir beyan etmem doğru olmaz. Van’da benim çalıştığım dönem içerisinde hiç
fırsat vermedik bunlara ama diğer iller için bir fikir ileri süremeyeceğim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Son olarak da şunu soracağım: Yani, çok, tabii,
gözaltı sayısı 30 bine çıktı, bir darbe girişimi boşa çıkarılmış, bire bir mücadele edilmiş yani mücadele
edenler ölümden dönmüş, 242 kişi şehit olmuş yani böyle bir darbe ortamı var. Polisin ya da güvenlik
güçlerinin normal bir gözaltı işlemi gibi davranmasını beklemiyoruz zaten darbe günü bakımından,
darbeden sonraki gün bakımından çünkü bir mücadele ortamı var aynı zamanda. Fakat, şöyle bir şey
yani o gün ortaya çıkan fotoğrafta, bir iki gün sonra hatta beş gün sonra: Otuz günlük gözaltı süresi
yaygın işkence kötü muamele konusunda bir kanaatin oluşmasına bir vesile oldu. Bu fotoğrafların ortaya
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çıkmaması için bir çaba sarf ettiniz mi spor salonundaki görüntülerin, diğer görüntülerin falan? Çünkü,
bu, sonraki şeylere zemin hazırladı. Yani, o ortam var. Ben “Niye çıktı?” falan filan demiyorum da o
görüntünün kendisi zaten insani değil, ayrı mesele. Yaygın işkence ve kötü muamele olduğu konusunda
bir kanaat oluştu insanlarda. İşte, Çağdaş Avukatlar, Baro Genel Kurulunda çok ağır ithamlarda
bulunuldu isim vererek. Bağırsak ameliyatı olmuş insanlardan söz edildi, ben de televizyonda dinledim
bunları. Böyle bir yaygın bir şey oldu. Ankara Emniyeti, sizler sonuçta bütün bu soruşturmalardan
sorumlusunuz. Bu konudaki görüşlerinizi de öğrenmek isterim.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Yani, o ilk gün ben söyledim yani
ilk iki saatte 1.500 kişi kadar gözaltına alındı, sonra akşam saatlerinde 1.800’ü buldu o. Takdir ederseniz
ki nizami nezarette, gözaltı merkezleri yetiştirmek, bulmak falan mümkün değil, spor salonlarında,
şuralarda buralarda… Hatta, uzunca bir süre Gazi Üniversitesinin içindeki Başkent Spor Salonunda
alıkoymak zorunda kaldık. O ilk günlerdeki görüntüler ilk güne mahsus görüntülerdir, ondan sonraki
günler için bu iddiaları kesinlikle reddediyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyoruz.
Sayın Tanrıkulu, tamam değil mi sorunuz?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Teşekkür ediyorum, tamam.
BAŞKAN – Zeynel Emre Bey, buyurun.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Hoş geldiniz Sayın Müdürüm.
Şimdi, üç tane sorum var.
Birincisi: O güne ilişkin sosyal medyada paylaşılan çok sayıda görüntü oldu, fotoğraf oldu vesaire.
Bazı görüntülerde de sivillerin böyle elinde silahla darbeyi bastırmak için mücadele ettiğine yönelik
görüntüler falan da paylaşılmıştı. Bunların gerçeklik şeyi ne kadardır yani ne civarda böyle var ya da
onlar da yine provokasyon amaçlı paylaşılan görüntüler mi ya da sizin mesela, “Evet, şu bölgede de
siviller gitsin, müdahale etsin, biz destek istiyoruz.” gibi bir yaklaşımınız oldu mu emriniz olmasa
da? Çünkü, yine sosyal medyada benim o zaman gördüğüm Genelkurmay binasına bile giren siviller
olduğu söyleniyor ya da çeken öyle diyor. Bu konuda ne derseniz? İlk sorum bu.
İkincisi: Emriniz altında çalışan kendi personelinizden, emniyet görevlilerinden kaç kişi
darbecilerden yana davrandı? Benim şimdiye kadar gördüğüm tablo şu: Bir darbeye aktif katılan
asker ve polisler var. Bir de darbeye aktif katılmayan ama aynı zamanda FETÖ üyesi olan asker ve
polisler var. Bu katılmayanlar bir irade sonucunda yani “Aman siz bu köşede saklanın, katılmayın,
kendinizi koruyun, ne olur ne olmaz.” gibisinden bir düşünceyle mi tutulmuş? Yani, bunu açıkçası neye
bağlıyorsunuz bu aradaki farkı?
Son olarak da şimdi akşam bu dokuzda darbe girişimi başladığı vakit herkeste şöyle bir şey oldu,
kamuoyunda, belli bir safahat alana kadar da soruşturmalar: “Bunlar aslında sabaha karşı yapacaklardı
ama bir şekilde önden haber alındığını fark ettiler onun için hızlandırdılar.” diye. Ama, siz de dâhil
olmak üzere o günün kritik noktalarında görev yapan insanları dinlediğimizde hep şu çıkıyor: Önceden
gelen bir istihbarat yok, tam aksine şeye çıktıklarında herkesin olmuş yani kimse önden istihbarat
almamış. Böyle baktığımızda da sizce darbecilerin amacı ya da yapanlar, itilenler belki bu kadar
kavramasa da onları oraya itenler aslında darbe yapıp yönetime el koymaktan ziyade iç savaş ortamını
yaratıp öyle bir kaotik durum yaratmak amacıyla mı yapmışlar? Ne derseniz bunlara?
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Zeynel Bey.
Müdür Bey, buyurun.
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ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Önce, sivillerin o gece silahlı
faaliyette bulunma görüntülerini sosyal medyada ben de gördüm, arkadaşlarıma talimat verdim o
şahısların bulunması konusunda. Onun devamındaki sorularınıza… Ben hiçbir sivili silahlı olarak bizi
desteklemesi konusunda talimatlandırmadım. İhtiyacım olsaydı da yapardım. O gün başka bir gündü,
ihtiyaç duysaydım yapardım. Bunun devamında şöyle de bir bize suçlama yöneltildi: “Ankara Emniyeti
sivilleri silahlandırdı.” diye.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Bunu suçlama mahiyetinde ben sormadım yani açıklansın diye
sordum.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Hayır, ben açıklama getiriyorum.
Soru önergesine de dönüştürüldü bu konu. “Ankara Emniyeti sivilleri silahlandırdı.” diye. Biz hiç
kimseye, hiçbir sivile silah vermedik. Bunu da söylüyorum, ihtiyaç duysaydım verirdim, ihtiyaç
duymadım. Vatandaşlara, evet, sokağa destek olmak için, bize destek olmak için…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Silahlandırdıklarınız belki darbeci de olabilirdi.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Hayır, ihtiyaç duymadık.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hayır yani belki o kadar keskin söylememeniz lazım.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Fakat, sokağa çıkan insanlara
yardımcı olmaları konusunda arkadaşlarıma talimat verdim. Genelkurmaya giren sivillerin önlerine
düşüp Genelkurmaya girmelerini özet açıklamamda o gün yaşadıklarımı anlatırken söyledim zaten.
“Düşün önlerine, Genelkurmaya girin, kapıdan, pencereden girin, binayı işgal edin.” diye ben talimat
verdim zaten. TRT’de de aynı talimatı verdim, Genelkurmayda da aynı talimatı verdim. Gene yaşasam
-inşallah ihtiyaç duymayız- aynı emri veririm.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Benim sorum vardı.
Akşam dokuzda başlamaları yani önden hiçbir istihbarat yok. Niye böyle acele ettiler?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Şeyi söyledim, benim kanaatim,
ülkeyi kaos ortamında bırakmak olduğunu düşünüyorum. Ancak, şöyle de bir kanaat oluştu bende,
Fetullahçılarla ilgili genel bir kanaat: Şimdi, bunların genelde toplumda çok zeki adamlar olduğu
şeklinde kanaat var; sınavlarda çok akıllı, çok başarılı falan. Nasıl başarılı olduklarını gördük. Çok
zeki adamlar değillermiş demek ki. Daha sonra çok yetenekli adamlar olmadığını da gördük. Çünkü,
hep birilerini uçurarak bir koltuklarına oturttuklarını gördük. Dolayısıyla, işgal ettikleri makamların
gerektirdiği dirayeti, basireti ve feraseti hiçbir zaman gösteremediler.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Birilerinden kastınız nedir, onları o makamlara oturtan?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Kendi mekanizmaları, onu
kastediyorum yani. Fetullahçının kendi mekanizması.
Böyle bir dirayet, feraset, basiret sahibi olmadıklarını düşünüyorum. Aynı zamanda başarıya o
kadar odaklanmışlar ki başarısızlığı hiç planlamamışlar, direnci hiç planlamadıklarını düşünüyorum.
Dirençle karşılaşınca, bir adım geri atınca bocaladılar ve zıvanadan çıktılar benim tabirimle. İşte,
insanları ekin biçer gibi helikopterle taranmasının altında da Meclisin bu şekilde direniş göstermesi
üzerine bombalanmasının altında da bu zıvanadan çıkmanın olduğunu düşünüyorum ben.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Sayın Başkan, ben de teşekkür ediyorum.
Tabii, birçok soru soruldu. Hakikaten hepimiz aynı mantıkla şey yaptığımız için dinleyince ben de
eleye eleye son şeye kadar geldim.
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Öncelikle, sizi tebrik ediyorum, teşekkür etmek istiyorum hem bir milletvekili olarak hem bir
vatandaş olarak hem Komisyon üyesi olarak. Aynı zamanda da personelinizden çok fazla şehit var,
başınız da sağ olsun diyorum.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Sağ olun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Tabii, gerçekten, tecrübeli bir emniyet müdürü olarak az önce
şeyi söylediniz “Gözaltıları ben basına verdim.” Bu, tabii, sadece bu mücadelenin silahla değil, aynı
zamanda da psikolojik mücadele olduğunu, TRT’nin yayınının tekrardan yapılmasının, bunların çok
kritik kararlar olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da gerçekten ekibinizi kutluyorum, sizleri de
kutluyorum.
Ben şeyi merak ediyorum yani şimdi biz burada yaklaşık bir aydır dinliyoruz. İşte, emekli emniyet
müdürlerimizi dinledik, Genelkurmay başkanlarımızı dinledik, hocalarımızı dinledik. Şimdi, bir
mücadele var, herkes FETÖ’yle mücadele ediyor ama gerçekten de bakıyorsun mesela işte -emekli
Genelkurmay başkanımız, az önce de Jandarma Genel Komutanımız buradaydı- çok fazla istihbaratla
üzerine gidiliyor ama maalesef yani en güvenilen adamlar, en çok araştırılan adamlar FETÖ’cü çıkıyor.
Siz az önce güzel bir şey söylediniz -belki absürt olacak dediniz ama- KPSS’den ve kurmaylıktan
bahsettiniz. Sizce neler yapabiliriz? Yani, bunu tecrübelerinize dayanarak artı şu an az önce girişte de
konuşmuştuk 1960 ihtilalini okurken neler yaşanmış diye söylediniz. Tabii, biz, hakikaten, yaşadığımız
döneme bakınca gerçekten tarihin, özellikle ülkemiz açısından yeniden şekillendiği bir dönem,
milletimizin büyük badireleri atlattığı bir dönem. Siz bu döneme canlı tanıklık yapıyorsunuz çünkü
hem bizzat cephede bulundunuz hem ifadeler geliyor hem soruşturmalar, bağlantılar ve birçok şey.
Yani, “Nerede hata yapıyoruz, ne yapmamız lazım?” diye böyle çok kısa bir iki öneriniz olur mu?
Teşekkür ederim tekrar.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Devletin genel yapısını
değiştirmek konusunda bir öneride bulunmak ukalalık olur, haddim değil ama bu açık olarak ortada
artık. Mesela, TÜBİTAK’a kriptolu telefon imal etme görevi veriliyor. Meğer adamlara dinleme fırsatı
vermişiz, bakanlarımızı, üst düzey yöneticilerimizi dinleme fırsatı vermişiz demek ki. Keza, demin,
“Kamu İhale Kurumu” dediniz. Sonuçta ihaleleri yönlendiren, yöneten merkezî bir kurum ve buraya 3
kişiyi oturtursanız, 3 kişiyi de ele geçirirseniz tüm ihaleler sizin kontrolünüze girer. Tam da söylemek
istediğim bu. Buraya atanacak adamların çok ince elenip sık dokunarak atanması en önemli tedbir diye
düşünüyorum ben.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Bir istihbarat zafiyeti var mı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Var ki bu noktaya geldik.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Burhanettin Bey, buyurun.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Sayın Müdürüm, ben de teşekkür ediyorum.
Çok uzun zamandır Emniyet teşkilatında başarılı bir hizmetiniz var. Bu hizmeti yaparken de
Fetullahçı yapıyla yollarınız çoğu zaman kesişti ve sizin de ifadenizle bu kesişmeler neticesinde
istihbarat görevinden uzaklaştırıldınız. 15 Temmuz akşamı saat 21.00’de yardımcınız, Genelkurmay
kavşağında silahlı bir çatışmanın olduğunu belirtti. 21.30’da Genelkurmayın bulunduğu yere geldiniz.
Saat 22.00’de de Emniyet Genel Müdürümüze
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – O civarda.
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BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Yani o sıralarda Emniyet Genel Müdürümüze bir darbe
girişimi olduğunu, bu darbe girişiminin de Fetullahçı örgüt tarafından yapıldığını ifade ettiniz.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Değerlendirme olarak ifade ettim,
evet.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Şimdi, sizden önce Galip Mendi komutanımızı misafir ettik,
ona da aynı soruyu sormuştum. Galip Mendi komutanımız aynı saatleri o da yaşıyor ve orduevinden
dönemin Konya Bölge Jandarma Komutanı Timurcan Ermiş arabasına biniyor ve kendisini zorluyor
Akıncılar Üssüne götürmek üzere. Komutanıma dedim ki: Yani siz bunu bir Fetullahçı terör örgütü
tarafından yapıldığına ne zaman karar verdiniz? Dedi ki: “Timurcan Ermiş bu örgütün içerisinde
olduğu için -çünkü MİT ve Emniyet istihbaratı tarafından bunun Fetullahçı olduğu ve bir sonraki Askerî
Şûrada da zaten bunu biz terfi ettirmeyecektik- bu olaya karıştığı için bunun Fetullahçı örgüt tarafından
yapıldığına adım gibi emindim, hiç tereddüt etmedim.” Sayın Müdürüm, ben de size soruyorum: Çok
uzun zamandır bu örgütle mücadele ettiniz, yapılanmalarını biliyorsunuz, Emniyetteki yapılanmalarını
biliyorsunuz. Emniyet Genel Müdürüne “Bu, darbe girişimidir, Fetullahçı örgüt tarafından yapılmıştır”ı
yani nasıl ifade ettiniz? Galip Mendi gibi somut bir şey söylemeniz mümkün olur mu?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – “Darbenin başında şu var, bu
var.” gibi bir bilgi vermedim ama başında da söyledim, bizim teşkilatımızdaki durumlarını bildiğim
için işte, adliyedeki durumlarını gördüğüm için böyle iddiadaki bir yapının ordu gibi bir kurumu pas
geçmesi beklenemez diye düşünüyorum. O nedenle böyle bir kanaat oluşmuştu bende. Söylentiler de
vardı. Böyle bir potansiyellerinin olduğunu düşünüyordum ben. Ondan hareketle söyledim.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Darbe yapacaklarının söylentileri mi vardı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Tahminler vardı tabii. Ağustostan
önce, şûradan önce konuşuluyordu yani. “Bu şûra, hesaplaşma şûrası olacak.” deniyordu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Siz biliyor muydunuz Sayın Müdürüm böyle bir tartışma
olduğunu?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Sonradan duydum.
BAŞKAN – Burhanettin Bey, var mı başka soru?
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Teşekkür ediyorum Başkanım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Benim bir sorum var Başkanım.
BAŞKAN – Aykut Bey, fazla vakit bulamadığı için son bir soru daha soracak.
Buyurun Aykut Bey.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, vicdanlarda kanayan bir yara var yani herkes bu konuda
hesap veriyor. İsim veya parti sormuyorum ama bu darbenin siyasi ayağına yönelik tespitleriniz oldu
mu, var mı bu tespitleriniz?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Şu ana kadar yok, olsa savcılıktan
talimatını alır gereğini yapardık.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yok, sizin Emniyet olarak bu darbenin içerisinde -parti veya isim
sormuyorum ama vicdanları sızlatan bir durum- sivil ve siyasi ayağına yönelik bir tespitiniz var mı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Yani, “tespit” derken, “Alım var
ama alınmamış.” şeklinde mi soruyorsunuz?
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani, dokunulmazlık dolayısıyla olabilir, bir başka, Bylock
kullanımı olabilir. Yani bu darbenin…
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Bylock’ta sadece bizim kendi
mensuplarımız bize bildiriliyor.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sizin Emniyetteki tespitlerinizde herhangi bir partiden sivil ve
siyasi ayağı olduğuna yönelik -isim veya parti söylemek durumunda değilsiniz ama bu Komisyonun en
önemli görevlerinden biri bu, belki soruşturmaya çevireceğiz- siyasi partilerle ilgili bir tespit var mı,
yok mu? Var veya yok diye de diyebilirsiniz.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Bir tespitimiz, şu anda benim
bildiğim bir tespit yok.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Bir soru sorabilir miyim?
BAŞKAN – Serkan Bey, buyurun.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Sayın Müdürüm, bu gerekli görüşmeleri yaptınız o akşam
iktidar, Hükûmet yetkilileriyle. Muhalefet parti başkanlarıyla da bir irtibat oldu mu?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – O gece için mi söylüyorsunuz?
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Evet, o gece, o akşam?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Hayır.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Arayan olmadı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Hayır.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Kemal Bey neredeydi acaba o gece, fikriniz var mı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARAASLAN – Bilmiyorum.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – İstanbul’da mıydı?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kemal Bey’le görüştük ve bizi Meclise gönderen Kemal
Kılıçdaroğlu’ydu, “Hemen Meclise gideceksiniz.” dedi.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Yani, MHP Genel Başkanımızın Ankara’da olduğunu biliyorum
da…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Genel Merkezde Sayın Genel Başkanım, saat ondan itibaren
Genel Merkezde.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Yani, şey açısından söylüyorum: Şimdi, Hükûmet yetkilileriyle
görüşmeler olmuş da muhalefetle bir temas olmuş mu, o yüzden sordum, diğer partilerimizle filan?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir saniye ben söyleyeyim: O gece Kılıçdaroğlu’na ulaşmayı ve
de Devlet Bahçeli’ye ulaşmayı ben teklif ettim Çankaya Köşkü’nde arkadaşlarıma. Biz 4-5 kişiydik.
Sonra, Engin Altay Bey’i aradım. Aradığım saat on bir sularıydı. “Kim yapıyor Selçuk Bey?” diye
sordu. “Büyük bir ihtimalle Fetullahçılar yapıyorlar.” dedim. Ardından, “Ben size döneyim.” dedi,
döndü. Sayın Kılıçdaroğlu darbeye karşı, Sayın Kılıçdaroğlu seçilmiş iradeden yana, Meclisten yana,
seçilmiş Cumhurbaşkanından yana ifadesini kullandı. Daha sonra, Sayın Başbakanla görüşme lüzumu
hissetiler. Yanılmıyorsam saat on bir buçuk sularıydı -Abdulhamit Gül Bey de buna şahittir- ve Sayın
Kılıçdaroğlu’nu Başbakanla buluşturmaya çalıştık. Başbakan Özel Kalem Müdürüne çıktı. Sayın
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Kılıçdaroğlu’yla görüştüremeyeceğini söyledi güvenlik nedeniyle. Ben dedim ki: “Sizin bulunduğunuz
yerde Sayın Başbakan da 100 metre ileridedir. En azından Sayın Başbakana söyleyin, Kılıçdaroğlu
Sayın Başbakanı arıyor.” dedim.
MHP ile ilgili de şunu söyleyeyim: Ümit Özdağ beni aradı. Saat on sularında da Ümit Özdağ
beni aradı. “Selçuk Bey, bu bir darbe oluyormuş falan…” dedi. “Evet, bir darbe oluyor.” dedim.
“Kim yapıyor?” dedi. “Büyük bir ihtimalle Fetullahçılar yapıyor, kanaatim odur.” dedim. O zaman
Sayın Bahçeli’ye ulaşmaya çalıştı. Daha sonra beni aradı, Bahçeli’ye ulaşmaya çalıştığını, özel kalem
müdürüyle görüştüğünü söyledi. Başka arkadaşlarımız da başka grup başkan vekilleriyle, MHP’li
milletvekilleriyle görüştüler. Ve onlar da bize döndüler, Sayın Bahçelinin bir bildiri yazmakta olduğunu,
darbeye karşı olduğunu, seçilmiş iradeden yana olduğunu söylediler.
Tarihe not düşmek, tarihe tanıklık adına bunu söylemeyi de vicdani bir borç bilirim.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – MHP Genel Başkanı, Başbakanla bir telefon irtibatına geçti
yani, o noktayı biliyorum da, zaten açıklandı da Kemal Bey noktasını, o gün Ankara’da mıydı,
öğrenmek istediğim o.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ha, onu bilmiyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye özel kalem saat
21.30’dan biraz sonra, tam saat olarak bilmiyorum, Ankara’da bir hareketlilik olduğunu bildiriyor. Sayın
Genel Başkan da o gün partiden geç çıkmış, kendisi arandığı zaman henüz evinin kapısında makam
aracından inmemiş vaziyete. Orada -bu, Sayın Genel Başkanla bizzat yaptığım hem görüşme hem de
bütün özel kalemdeki arkadaşların bilgisi bu- hemen geriye dönüş talimatı veriyor, özel kalemin kendisini
aradığı zaman özel kaleme verdiği talimat da şu: “Başkanlık Divanındaki bütün arkadaşlarımızı partiye
çağırın.” Saat 22.00 civarında Sayın Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcılarımızdan Ankara’da
bulunanların tamamı genel Merkezde, sabah 06.00’ya kadar hiç genel merkezi terk etmeden bu çalışma,
bu olayları takip etmeye partiye devam ediyor. 22.30 civarında Sayın Genel Başkanın basın açıklaması
basına sunuluyor, Milliyetçi Hareket Partisi olarak darbeye karşı olduğumuz ve Meclise gidecek ekip
de zaten orada görevlendiriliyor, ben de o gece Ankara’daydım. Ondan sonra, Genelkurmayı ele geçiren
ekipten bir grup, Milliyetçi Hareket Partisinin özel kalemini arıyor; emir komuta zinciri içerisinde
bir darbe yapıldığını, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinin bu işe karışmaması yönünde özel
kaleme böyle bir telefon geliyor. Sayın Genel Başkan da “Biz buradayız, eğer o kadar güçlülerse
gelirler, bizi buradan alırlar, bir yere gidecek hâlimiz yok.” diye Özel Kalem Müdürüne söylüyor,
Özel Kalem Müdürü de telefondakilere bunları iletiyor. Yani, Milliyetçi Hareket Partisi bu darbede
kendisine düşen her şeyi sonuna kadar yapmıştır ve Sayın Genel Başkanımızın çok erken saatte yaptığı
açıklama en az Hükûmet yetkililerinin yaptığı açıklama kadar, bu darbenin geriye dönüşünde gerek
kendi tabanımızın, teşkilatlarımızın sokağa çıkması gerekse benim 15 Temmuz gecesindeki darbeyle
ilgili olarak… Tabii ki bu darbenin çekirdek kadrosu Fetullahçı terör örgütüdür, burada bir tartışma
yoktur. Ama, önümüzdeki günlerde ifadeler ortaya çıktıkça görüleceği gibi 15 Temmuz gecesi darbeyi
yapanların yani darbeye katılan askerlerin tamamı Fetullahçı değildir, bu ortaya çıkacak önümüzdeki
günlerde. Bunların içerisinde, bir, Hükûmete karşı darbeci bir grup var; ikincisi, her yerde olduğu gibi
yüzergezer “Acaba darbe olursa, biz de bunun içinde yer alırsak bize de hangi pozisyon düşer?” diye
bekleyenler vardır. Genel Başkanımızın çok erken saatte yaptığı bu açıklama bu tip beklentisi olanların
en azından yerine oturması manasında çok etkili olmuştur, bunun da kayda geçmesini istiyorum.
Teşekkür ediyorum.

122

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

2 . 11 . 2016

T: 11

O: 3

BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum.
Aykut Bey…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Önemli bir soru, bu konuda biz de şey yapalım. Bütün
samimiyetimle anlatacağım, on bir buçuk gibi ben de Genel Merkezdeydim, Adalet ve Kalkınma
Partisinin yetkilileri yetkililerimizle görüşüyorlardı sürekli. Genel Başkanımızla görüştüğümüzde,
hatta, şöyle bir şey olmuş: Aynı Milliyetçi Hareket Partisi gibi Genelkurmaydan aranan telefonda
Genelkurmay Başkanının Özel Kalem Müdürü bizim Özel Kalem Müdürüne darbenin emir komuta
zinciri içerisinde olduğunu söylemiş. Yani, biz bu darbenin emir komuta zinciri içerisinde olduğunu
Genelkurmaydan gelen telefonla... Genel Başkan buna karşı çıktığı için de şöyle bir talimat geldi:
CHP Genel Merkezi vurulabilir, onun için, CHP Genel Merkezinde gereksiz hiç kimse kalmasın
çünkü açık bir darbeye karşıtlığımız olduğu için ve oradaki milletvekillerimiz -zaten öncesinden de
giden milletvekillerimiz vardı, daha ne olduğu belli olmadan- bütün milletvekillerimiz demokrasiyi
savunmak üzere… Şunu da samimiyetle söyleyeyim: Niye karşı çıkıyoruz? Zaten darbe olsa hemen
Parlamentoyu kapatacaklar, bizi kapatacaklar yani biz kendimizi savunmaya gittik.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – İktidar da gidecek, muhalefet de gidecek, hep beraber gidecektik.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Biz Genel Başkanımızın talimatıyla Meclise geldik ve başından
sonuna kadar Genel Başkanın talimatıyla… Zaten ilk geldik, burada 15-20 AKP milletvekili var, hatta
İsmail Bey beni üç kere öptü geldiğimde, İsmail Kahraman. Ben de şaka yaptım -samimiyetle bir şey
söyleyeyim- ben ne olur ne olmaz diye silahımla da gelmiştim, İsmail Kahraman da şey yapınca “Bundan
sonra soru önergelerimi geri çevirmeyeceksin değil mi Başkan?” dedim, “Yok, yok, çevirmeyeceğim.”
dedi. Geldikten on beş, yirmi dakika sonra MHP’li arkadaşlar geldi. Şöyle bir şey oluyor: Bir gazete
köşe yazısında “CHP’den Tuncay Ceylan arandı.” Zaten bütün görüşmelerimiz kayıtlıdır bizim,
biz bunu tahmin ediyoruz, bütün şey de ortadadır. Arkadaşlar, bu darbenin başarısız olmasında bu
telefonlardan falan daha önemli şu: Bizim Milliyetçi Hareket Partisiyle Meclise gelmemiz var ya, bu
darbenin altını boşaltan… Bir de samimiyetle bir şey söyleyeyim: Ben saat bir gibi çıktığımda halktan
da çoğu korkuyordu zaten. Bizim Genel Merkezle Beştepe birbirine çok yakın, 3-4 tane araba vardı
sadece, 3-4 tane araba. Biz Meclise geldik, Mecliste Özgür Özel o konuşmayı yaptı, bilmem ne oldu,
halk da cesaretlendi sokağa çıkmak için.
Onun için, şu haksızlığı birbirimize yapmayalım: Bakın, sebebini, sonucunu çıkaracağız, her
partinin eksiği, hatası çıkacak ama bence ne Devlet Bey’e ne Kemal Bey’e… Bu kadar da risk aldı bu
adamlar…
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Neredeydi?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Niye soruyorsun? Herkes biliyor ki İstanbul’da.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Dur, dur, dur; kavgaya gerek yok. Şunu söyleyeyim: Saat
24.00 itibarıyla TRT ele geçirilmiş, uçaklar uçuyor, bu darbenin sonucunun en olacağını bilmiyorduk.
Gerçekten, AKP’li hanımefendi işte, beraberdik, hemşehriyiz; ben gerçekten, bizi o sırada öldürecekler
diye düşündüm. Onun için, o fedakârlıkla, en azından onunla alakalı kadirşinas olalım. Başka konularda
birbirimizle mücadele edeceğiz, siz…
BAŞKAN – Uçağın bombalamasının şakası yok ki bombayı atmış.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hayır, o saatlerde bir de darbe başarılı olacakmış gibi
görülüyordu, buna rağmen geldik.
Onun için, bu, gelecek nesillere de bir “milestone”, bir mihenk taşı olacağı için bu konuşmayı
yaptım.
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Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben de teşekkür ediyorum.
Buyurun Selçuk Bey.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir gazeteci daha sonra yazı yazdı, -Cumhuriyet Halk Partisinin her
fikrine katılmak zorunda değiliz, zaten ayrı partileriz, zaman zaman beraber oluruz, çoğu zaman ayrı
olabiliriz- daha sonra, o gazeteci Sayın Kılıçdaroğlu’nun sabaha karşı darbeye karşı olduğu noktasında
yazılar yazdı. Ben kendisini aradım, doğru değil, on biri on geçe biz Sayın Kılıçdaroğlu’yla görüştük,
Sayın Kılıçdaroğlu daha sonra Sayın Başbakanı aradı. Bu noktada bizim şahitlerimiz var, Abdülhamit
Gül, partimizin Genel Sekreteri, ben varım, orada 5-6 arkadaşımız, milletvekili, eski bakan, yeni bakan
olmak üzere. Doğruyu söylemek lazım. Ha, Kılıçdaroğlu’nun başka konularda tenkitlerini yapabiliriz,
bu böyledir ama doğru tespitte bulunmamız, bizlere o yakışır ifadesini kullandım.
Bir de düzeltme yapmak istiyorum. Sayın Sezgin Tanrıkulu Bey, İstanbul Milletvekilimiz DAEŞ’le
ilgili, IŞİD’le ilgili bir açıklama yaptı. 2005 yılında eski isimlerin altında terör örgütü olarak tanıdığımız
DAEŞ, El Nusra Cephesi gibi birlikte, 10 Ekim tarihinden itibaren, 2013 tarihinde ise Bakanlar Kurulu
bir karar alıyor, yeni adlarıyla beraber, terör örgütü olarak bunların hepsini kabul ediyor. Yargıtay daha
sonra bir davayı bozuyor, usulen bozuyor.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 15 Nisan 2015.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Evet, burada elimde, karar burada. Şöyle söylüyor kararda: İçişleri
Bakanlığı ve ilgili kurumalara sorulmasından ve örgütün niteliği hiçbir duraksamaya yer vermeyecek
biçimde belirlenmesinden sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerekirken eksik
araştırmayla yazılı biçimde hüküm kurulması nedeniyle bozuyor. Ama Yargıtay üç tane konuda ise
DAEŞ’le, IŞİD’le ilgili daha sonra onuyor bunları, bilginiz olsun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Daha sonra ne oluyor? Diyarbakır’da saldırı oldu,
5 Haziran.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Onama var yani. Burada DAEŞ nedeniyle kanunlarda boşluk falan
yok, Yargıtay bu onamaları yapmış, bunları da size takdim edebilirim Sayın Milletvekilim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Kayıtlara geçsin diye ben de söyleyeceğim Sayın
Başkan.
2013 ve 2014 yılında iki tane Bakanlar Kurulu kararı var. O Bakanlar Kurulu kararını biz aşağıda,
Genel Kurulda da tartıştık. O Bakanlar Kurulu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin küresel IŞİD
örgütüne aldığı kararla ilgilidir ve Türkiye o sözleşmeye taraf olduğu için bu Bakanlar Kurulu kararını
almak zorundadır. Şimdi, iki türlü IŞİD örgütü var; bir küresel IŞİD örgütü, bir de bu örgütün 2011
yılından sonra Türkiye’deki örgütlenmesi var. Türkiye’de bu örgüt klasik, diğer terör örgütleri gibi
terör örgütü olarak tanımlanmadığı için Adıyaman’da insanlar alınmış, serbest bırakılmış, Bingöl’de
insanlar alınmış, serbest bırakılmış. Ta ki ne zamana kadar? 2015 yılının Ağustos ayında Yargıtay bu
kez Bayburt’tan giden bir dosyayla ilgili onama kararı veriyor ağustos ayında veya temmuz ayı olabilir.
Nedeni de şu: O tarihten sonra, tabii, bu değerlendirmeyi yaparken yine Emniyet Genel Müdürlüğünün
bir tespitine dayalı olarak yapmıyor. Diyor ki: “Bunlar Diyarbakır’da bu eylemi yaptılar, Niğde’de şu
eylemi yaptılar -önceki kararından farklı olarak- artık bunların terör örgütü olduğu konusunda bir şüphe
yoktur.” Ama Emniyet Genel Müdürlüğü diğer örgütler gibi bir tanımlama yapmadan… Bakın, ben
yıllarca bu davalara girdim çıktım, avukatlık yaptım; bir insanın herhangi bir örgüt üyeliğinden ceza
alabilmesi için -bildiğimiz örgütlerin dışında- terör örgütü üyeliğinden ceza alması için o örgütün aynı
zamanda Emniyet Genel Müdürlüğünün terör örgütleri listesine alınması lazım, nasıl ki FETÖ’nün
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alındığı gibi, en yakın örnek FETÖ olduğu için veriyorum. FETÖ, terör örgütleri listesine alındı,
ondan sonra da herkes, bu örgütle dayanışma içerisinde olan, bu cemaatle dayanışma içerisinde olan
herkes terör örgütü üyesi olabilecek. Ama, Türkiye IŞİD’iyle ilgili olarak böyle bir karar yok, Bakanlar
Kurulunun almasına da gerek yok, Emniyet Genel Müdürlüğü bunu yapıyor zaten.
Sayın Müdür, bunu bilir. Mesela, Yekbun adlı örgüt, 1991’de çıkmış, o zamana kadar mahkemeler
bilmiyordu, size sordular “Bu örgüt, terör örgütü müdür, değil midir?” Emniyet Genel Müdürlüğü
“Evet, terör örgütüdür.” dedi, böyle bir şey. Dolayısıyla, niye o eksik araştırmayı yapmış? Çünkü, bir
insan herhangi bir biçimde yakalanırsa, bir örgütle ilgili iddia varsa fezlekesinin başına ilk önce üyesi
olduğu iddia edilen örgütle ilgili tanım konulur, tanım ve yaptığı eylemler konulur, sonra onun örgütle
olan bağı ortaya konulur. Gaziantep dosyasında Türkiye IŞİD’iyle ilgili olarak böyle bir dosya olmadığı
için de Yargıtay diyor ki: “İlk önce sen bana bu örgütün Türkiye’de terör örgütü olup olmadığına dair
bir dosya koy, öyle gönder.”
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sonraki kararlarında koymuş.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Koymamış, yok; Yargıtay o tespiti yapmış.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Tanrıkulu.
Tabii, bu konuda söz vereceğim.
İç hukukumuzda diğer bazı ülkelerde belirlendiği gibi, Dışişleri Bakanlığı yetkilidir, İçişleri
Bakanlığı yetkilidir veya Bakanlar Kurulu yetkilidir; terör örgütü tanımıyla ilgili böyle bir düzenleme
Türk iç hukukunda yok. Böyle olunca 2013 yılında tabii ki Bakanlar Kurulunun DAİŞ’le ilgili almış
olduğu karar son derece önemli fakat yargı yoluyla…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – O karar ayrı bir şey Sayın Başkan.
BAŞKAN – Müsaade et. Çok farklı şeyler de belki söylemiyoruz.
…davanın Yargıtay kararıyla kesinleşmesi süreci biliyorsunuz, bir süreç alıyor. Zira, terör örgütü
suçlamasıyla bir soruşturmanın başlaması, iddianamenin düzenlenmesi, yargılamanın ve temyiz
aşamasından geçerek sonuçlanması bir süreç alıyor. O açıdan 2015 önemli ama başlangıcında, 2013’te
Bakanlar Kurulu terör örgütü olduğuna karar vermiş, yürütme erki…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Konu o değil işte, gerçekten o değil.
BAŞKAN – Ama bakın, Türkiye hukuk açısından…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hiçbir şeyi bilmiyorsam da bu işi iyi biliyorum, o
yüzden, bakın, yanlış yerden bakıyorsunuz, o yüzden de doğru sonuca ulaşamıyorsunuz.
Sonra konuşalım bunu.
BAŞKAN – Peki.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Tutanakları kapatın, ben size daha sonra bu işi
anlatayım.
BAŞKAN – Peki.
Belma Hanım’la bitiriyoruz.
Belma Hanım, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Başkanım, teşekkür ediyorum.
Ben de Aykut Bey’in söylediğine eklemek istiyorum. O gece üç siyasi partinin temsilcilerinin
Genel Kurulda olması çok önemliydi çünkü bu FETÖ terör örgütünün eylemi sadece iktidara, Adalet ve
Kalkınma Partisine değildi, muhalefeteydi ve ayrıca, toplumun bütün dinamiklerineydi; onun için, o gün
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hepimizin burada olması çok önemli ve değerliydi. Ayrıca, bir dinamiğin de hakkını vermemiz lazım,
medya o gün gerçekten millî ve yerli olduğunu gösterdi. Oğuz Haksever’di yanlış hatırlamıyorsam,
sesi hâlâ kulağımda, “Muhalefet neredesiniz? Siz de çıkın, kınayın.” dedi ki daha olayın başlarındaydı.
Dolayısıyla, o gün Türkiye’nin bütün dinamikleri, bütün kurum ve kuruluşları bu hain darbeye birlikte
karşı koyduk, onun için, biz önemli ve değerli bir milletiz, inşallah, önümüz çok daha açık olacak.
Tekrar Genel Müdüre de çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
BAŞKAN – Ravza Hanım, buyurun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Deminki konuşmalarda şu aklıma geldi: Biz bunu
yurt dışından misafir geldiğinde de söylüyoruz, ben bütün yerli ve yabancı kanallarda da bunu
söylüyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti, Sayın Başbakanın, Sayın Bahçeli’nin, Sayın
Kılıçdaroğlu’nun davetlerinin çok kıymetli olduğunun hakkını biz her zaman veriyoruz.
Bir de bir nokta daha var, o da şu: Ben o gece Mecliste değildim, İstanbul’daydım, yeni varmıştım,
sokaktaydım sabaha kadar ve sabah buraya gelmek için büyük bir mücadele verdim ama daha
bombaların düşmesinden yirmi dört saat geçmeden hepimizin burada olması büyük bir şeydi. Bugün
Avrupa Komisyonundan misafirler vardı, onlarla da gezdik, bunu onlara da söyledim, bu çok büyük bir
şey. İnşallah, bunu unutmayacağız.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Müdür Bey’le saat 17.14’te başladık, şu anda da 19.14; toplantıyı burada bitirirken Müdür
Bey sizlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyoruz Komisyonumuz
adına ve toplantıyı yarın saat 11.00’de toplanmak üzere kapatıyorum.
Kapanma Saati: 19.14
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