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FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN (FETÖ/PDY) 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE
GİRİŞİMİ İLE BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİNİN TÜM YÖNLERİYLE
ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA
KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU
14’üncü Toplantı
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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 11.06’da açılarak iki oturum yaptı.
Komisyonun çalışmalarıyla ilgili taleplere ilişkin bir görüşme yapıldı.
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin,
Ankara Eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral,
MİT Eski Müsteşarı Emre Taner,
Tarafından, 15 Temmuz darbe girişimine ve Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi verildi.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 20.23’te toplantıya son
verildi.
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9 Kasım 2016 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.06
BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)
BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)
SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)
BAŞKAN – Değerli Komisyon üyesi arkadaşlarım, 9/11/2016 tarihli 14’üncü toplantımızı
açıyorum.
Toplantımızın açılışında, bugün dinlenecek davetlimizi buraya almadan önce ilk yarım saatimizde
Komisyon üyesi arkadaşlarımızın taleplerini, isteklerini dinleyelim. Gruba da sanıyorum Sezgin Bey
yarın için böyle bir şey yapılsın diye talepte bulundu, onu da dikkate alarak sabah bu şekilde ayarlama
yaptık arkadaşlar.
Şimdi, söz sırasına göre ben arkadaşlarımıza taleplerini ifade etmeleri için söz vereceğim ama
yarım saatlik süreyi de nazara alarak bir dakika gibi şey koymayalım ortaya, zaten arkadaşlarımız
hassasiyeti biliyorlar. Talepleri almaya başlayalım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bugün bir karar verelim taleplerle ilgili yani.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Önümüzdeki hafta ne yapacağız, biraz da onu bence konuşalım.
BAŞKAN – Buyurun Aytun Bey.
II.- ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI
A) GÖRÜŞMELER
1.- Komisyonun çalışmalarıyla ilgili taleplere ilişkin görüşmeler
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben hepimizin adına, arkadaşların
verdiği yetkiyle konuşuyorum yani CHP’nin taleplerini dile getiriyorum, şahsi taleplerim değil.
Bizim Komisyon uzmanlarımızın hâlâ görevlendirme yazıları gelmedi. Bu bizi zora da düşürebilir
hukuken çünkü ben ve bazı arkadaşlarımız bunu olmuş varsayarak bazı temaslarımızda yanımızda
bulunan arkadaşları Komisyon uzmanı diye tanıtarak bu temaslarda bulunuyoruz. Hem o arkadaşları
boşa düşürürüz hem de biz hukuken büyük sıkıntıya gireriz. Daha da önemlisi bu Komisyonun
samimiyeti açısından da bunu çok önemsiyorum.
Son olarak bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim: Bülent Yücetürk meselesi, HSYK’dan istenirse
verecekler, sizden rica ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN – Ankara savcısı olan değil mi?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Evet.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yetki HSYK’da çünkü, başsavcılığın yetkisi yok, HSYK’dan
talep etmemiz gerekiyormuş.
BAŞKAN – Doğru.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir de diğer arkadaşlarımıza ilaveten emekli general Ali Er Paşa’yı
da bildirmiştik yazıyla. Bugün bu işe bir “deadline” koyma zamanı geldi diye düşünüyorum. Bugün
öğleden sonra lütfen bütün bu uzmanların yazıları ellerinde olsun. Defalardır arkadaşlar bana gelip bu
bildirdiğimiz uzmanların telefonlarını arka arkaya aldılar, aynı telefonu iki kere de verdiğim oldu.
BAŞKAN – Fatih Ilgar ve Murat Ergün’e yazılar gitti Aytun Bey. Ulaşmamış mı sizin edindiğiniz
bilgiye göre?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, buradaki arkadaşlara gelmedi, ben kendi söylediklerimi
söylemiyorum, birçok arkadaşa...
Mesela, arkadaşlar geldi mi sizin yazılarınız? Bildirdik, gelmedi. Yani, Meclisin içinde bu
arkadaşlar, postaya bile gerek yok.
BAŞKAN – Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan olan arkadaşlar mı?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Evet.
BAŞKAN – Onları şöyle konuşmadık mı: Gruptalar zaten, sizin grup danışmanınız olarak burada
izliyorlar.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, izlemek değil, bunlar, bu arkadaşlarımız...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yok, öyle bir şey konuşmadık, yazım kısmındalar bu işin bir de
yani.
BAŞKAN – Çünkü aynı şekilde diğer partilerden de grupta çalışanlarla ilgili “Uzman
görevlendirilmiştir.” şeklinde bir şey yazmadık...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hayır, şimdi “Komisyon uzmanı” diye rapor kısmında
yazılacaklar, rapora katkı sağlayabilecekler, şu an bizim uzmanlarımız onlar, Komisyon uzmanı değil.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Geçen karar vermedik mi Başkanım?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Vermedik.
BAŞKAN – Şimdi, yazılı talep üzerine...
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yeniden yeni isimler mi var?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, mevcutları gelsin istiyoruz Zekeriya Bey.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Burada isim okumuştuk, hatırlıyorum Başkanım.
BAŞKAN – Sadece sizin verdiğiniz 4 isimden en son Fatih Ilgar, Murat Ergün’ü davet etmişiz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bülent Yücetürk...
BAŞKAN – Bülent Bey’i söylediğim mazeretle, Ankara Başsavcısıyla görüştüğümüzden dolayı
istememiştim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Öyle bir mazeret yok yani, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına...
Çocuk savcısıymış zaten yani hiç iş yükü falan da yok bu adamın. HSYK’dan istememiz gerekiyormuş.
HSYK’yla da görüştük, “Bizce hiçbir sorun yok, yardımcı da oluruz.” dediler.
BAŞKAN – Kiminle görüştünüz HSYK’dan, biz de irtibat kuralım?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu, Başkan Vekili Mustafa Bey galiba. “Bizce bir sorun yok,
bizden istesnler.” demiş yani.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Başkanım, siz resmî yazıyla isteyin, onlar reddetsin reddedeceklerse.
Değil mi?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim?
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani reddetsinler reddedeceklerse, görelim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yok canım niye reddetsinler, öyle şey mi olur.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, hayır, etmezler de biz isteyelim, talep edelim.
BAŞKAN – Siz bir de emekli general Ali Er ismi verdiniz. Onu sizinle bir görüşelim diye not
almıştım ben, statüsü itibarıyla.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, Sayın Başkanım, burada asıl olan buradaki arkadaşların uzmanlık
yazısının gitmesi çünkü bu arkadaşlarımız tam zamanlı çalışıyorlar ve rapor yazımında esas bizimle iş
birliği yapacak arkadaşlar buradaki arkadaşlarımız. Biz bunu talep ediyoruz, bu bizim talebimiz yani
CHP’nin talebi bu, bunun yerine getirilmesini rica ediyoruz. Diğer başka partiler nasıl isterlerse öyle
davransınlar.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Zaten 40 kişi geldi yani iktidar grubunun, MHP’nin geldi mi
bilmiyorum; MHP’nin de bir kişisi gelmiş, bizimki gelmedi işte.
BAŞKAN – Yok, Milliyetçi Hareket Partisi partiden değil, kamudan bir kişi istedi, bakanlıktan; o
kişiyi davet ettik, geldi çalışıyor yani tam zamanlı olarak.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bugün öğleden sonra da bizim arkadaşların yazısı gitsin. Elden verilsin,
hepsi burada zaten.
BAŞKAN – 3 kişi mi sizin dediğiniz Aytun Bey şu anda?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – 3 kişi, evet, doğru, 3; biz bunu zaten ortak dilekçeyle vermiştik
Komisyon üyeleri olarak.
BAŞKAN – Yok, dilekçeler var ama parti grubunda hiç görevlendirme yapmadığımız için onları
da yapmadık ama diğer, sizin talep ettiklerinizden Fatih, Murat Bey, Ali Er’in de yazısını şu anda
yazalım fakat şimdi...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bülent Bey, Bülent Yücetürk...
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Onu da yazıyoruz. Bülent Yücetürk’ü yazalım?
BAŞKAN – Şimdi efendim, 3 tane, HSYK’dan şu anda uzmanımız var.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Başkan bir şey yok bunda.
BAŞKAN – Hayır, bir sorun yok da...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Adama da söyledik, yani dedik ki: “Sizi biz şey yapabilir miyiz?”
“Tabii ki.” dedi, bilmem ne dedi, şimdi biz mahcup oluyoruz yani bu, yoksa başka bir şey değil ki.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkanım, şimdi siz 3 kişiyi atadınız, biz bir güvensizlik izharında
bulunmadık; bu doğaldır, biz de onu rica ediyoruz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani yoksa adama bir güvensizlik varmış gibi, Meclisten onaydan
geçmemiş gibi. Öyle bir şey olursa bütün Komisyonda güvensizlik önergesi veririz. Bir de adama ayıp,
yazık ya, düşünsenize, Mecliste bizim talep ettiğimiz belli, adam Meclisten görevlendirilmiyor, bir sürü
soru işareti çıkar yani. Adam tertemiz bir adam.
BAŞKAN – Hayır, bizim kimse hakkında “Temiz değildir.”, “Masum.” öyle bir şeyimiz olabilir
mi ya?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama sizin görevlendirdiğiniz hiç kimseyle ilgili bir bilgimiz
yok, “Siz diyorsanız tamam.” dedik geçtik yani nedir bu üç haftadır bununla uğraşıyoruz ya.
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BAŞKAN – Şu anda arkadaşlar tam 30 tane uzmanımız var, toplam sayımız. Şimdi, bu talepleri
dikkate aldığımızda ki Fatih Bey ile Murat Bey burada var mı? Var.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Gerekirse Fatih Bey’i çıkarın ama buradaki arkadaşları biz tam istiyoruz,
tam istiyoruz, teknik olarak bizim ihtiyacımız bu.
BAŞKAN – Fatih Bey’den sarfınazar mı ediyorsunuz?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Öyle olacak.
BAŞKAN – Yani bu sayıyı kabartmayalım yani onu diyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bakın arkadaşlar, bir kişiyle...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam yani Murat Ergün ile Fatih Bey çok şey ise hani Murat
Ergün kalabilir, Fatih Bey’i çıkarıp Bülent Yücetürk’ü koyun yani.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi arkadaşlar...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Adamı çağırmışsınız...
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ya, bence de...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İşte onu ama Başkan yapıyor...
BAŞKAN – Bir saniye, şimdi nihayetinde bir rapor düzenlenecek, uzmanlardan yararlanacağız
hep beraber burada, dolayısıyla bu sayının da makul olması lazım değil mi Aykut Bey?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, diyoruz ki o zaman Fatih Bey’i çıkarın, Bülent
Yücetürk’ü koyun yani zamanımız daralıyor, uzun uzun tartışmaya gerek yok ki. Bir de bunların
bütçeye yükü yok, bilmem neyi yok, para vermiyoruz. O zaman grupların oranına göre sayı verelim
yani sizin diyelim buradaki...
BAŞKAN – Fatih Bey geldi gitti mi hiç daha, katılmış mıydı?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam onu siz seçtiniz ya.
BAŞKAN – Efendim?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Grupların oranına göre o zaman...
BAŞKAN – Hayır, hayır, Fatih Bey sizin verdiğiniz isim onu diyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Arkadaşlar, Sayın Başkanım, bu konunun ben çok uzadığını
düşünüyorum.
BAŞKAN – Efendim, işte karar veriyoruz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani Yücetürk’ün yazısını yazdığınız an tartışmaya gerek yok
yani kamu görevlisi, tertemiz bir adam, sizin söyledikleriniz gibi yazacaksınız geçecek ya. Hani başka
isimleri tartışmaya gerek yok, 30 deyin siz 30 tane daha getirin çok istiyorsanız yani.
BAŞKAN – Hayır, hayır, burada makul bir iş yapılacak.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam, anladık, biz Fatih Bey’i geri çekiyoruz talebimizi, onun
yerine Bülent Yücetürk’ü...
BAŞKAN – Fatih Bey ile Murat Bey’i dediniz öyle mi?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Murat Bey’i demedik, bir kişi dedik, bir kişiye bir kişi.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ya Sayın Başkanım, bakın, lafımı bitirebilir miyim?
BAŞKAN – Buyurun.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Siz -saygı gösterdik- kaç kişi çağırdınız hiç sormadan, kaç kişi
çağırdınız?
BAŞKAN – Toplam şu anda 30 görevli var.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tamam. Kaç tanesini muhalefet çağırdı?
BAŞKAN – Efendim, bakayım şimdi kaç tane.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani, bir tane adamı indir, çıkar, aşağı indir, asansöre bindire ne gerek
var? Biz rica ediyoruz, buradaki arkadaşlarımız bize teknik olarak lazım, bunu resmen de yazdık, bunun
oyalanmasını anlamıyoruz. Siz 20 kişiye de yazsanız biz ağzımızı açmadan saygı duyduk, bürokrasiden
insanlar getirmişsiniz, hiçbir lafımız yok.
BAŞKAN – Tabii, bütün bakanlıklardan uzman istedik biz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani, 3 tane arkadaşımız bütün gün burada çalışıyorlar. Bizim rapor
yazımında onlara diyoruz ki: “Bizim arkadaşlarımız teknik eleman, lazım.” Bunun neyini tartışıyoruz,
yazıverin. Bir de “Yazmayacağız.” demediniz, gerekçelerimize “Hayır.” demediniz, günlerdir “Hayır.”
cevabı vermemenize rağmen bu arkadaşların görevlendirme yazısını -10 metre ileride oturuyorlarvermemişsiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Verin gitsin şunu.
BAŞKAN – Aytun Bey, 10 metre ileride veya ulaşmaması değil. Burada şöyle bir şey konuştuk,
dedik ki: Partilerin zaten gerek üyelerimizin danışmanları gerek partideki kendi uzmanları burada takip
edip kendilerine yardımcı oluyor. Onun için hiçbir partiden grubunda görevli uzman davet etmedik
buraya.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – O bizi ilgilendirmiyor. Biz takip etmeleri için çağırmıyoruz.
BAŞKAN – Bugün Milliyetçi Hareket Partisinden de yok, AK PARTİ’den, diğerinden de yok.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ya, bizi ilgilendirmez, sizin kararlarınıza saygımız var.
BAŞKAN – Dolayısıyla, sizin “Uzman olarak davet edilsin.” dedikleriniz, artı bu şekilde olması
doğru değil yani onu söylüyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ya o sizi ilgilendiren bir mesele, bizim partimiz böyle istiyor ya, bizim
arkadaşlarımız bunlar diyoruz, ne mahzuru var, belki de Ahmet’in adını söylerim, Mehmet’in adını, biz
böyle rica ediyoruz, bundan niye...
BAŞKAN – Bir saniye, o zaman bizde yazılı var. Bu arkadaşlarımız 3 kişi değil mi?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Evet, bugün verilsin şeyleri.
BAŞKAN – Tamam 3 kişiyi sizin uzmanınız olarak yazıyoruz, diğer isimleri yazmıyoruz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bülent’i niye yazmıyorsunuz?
BAŞKAN – Efendim, 3 kişi zaten talep ediliyor, 3’ünü de yazıyoruz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu arkadaşlarımız burada, bizim danışmanlarımız...
BAŞKAN – Tamam o zaman yazmaya gerek yok işte, biz de bunu söylüyoruz, lütfen anla yani
ben mi anlatamıyorum?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Anlatamıyorsunuz evet, anlatamıyorsunuz.
BAŞKAN – Burada partilerin kendi grubundaki uzmanları biz Komisyona uzman diye hiçbir
partiden yazmadık.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Olabilir. İstiyorsanız siz de yazın, yazın o zaman,
MHP de yazsın. Biz öyle istiyoruz, bizim takdirimiz bu, karışmayın ya; istiyorsanız siz de yazın, MHP
de istiyorsa MHP yazsın.
BAŞKAN – Ama burada belirli bir dengeyle elbette ki götürmemiz lazım.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bunun dengeyle falan alakası yok. Bu
arkadaşlarımız burada...
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır denge ne, nedir dengeniz? Kriteriniz ne?
BAŞKAN – Şu anda hiçbir siyasi partinin grubunda çalışan ve burada... Biz davet etmedik böyle
bir şeyi.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bana ne, etseydiniz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Edin, şimdi edin ya.
BAŞKAN – O zaman eğer bu arkadaşlarımızı buraya uzman olarak davet ediyorsak ben de
diyorum ki sizin artı tekrar uzman talebiniz niye?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Herkesin bir görevi var, asker adam, burada darbe konuşuyoruz uzmanlık
konusu, hukuk konuşuyoruz uzmanlık konusu lazım, arkadaşlarımız bütün bu gelişmeleri takip ediyor.
Rapor yazılacak. Eğer buradan bu raporu tamamen kendi isteğiniz doğrultusunda manipüle etme
ihtiyacı ortaya çıkıyorsa tartışma başka yöne kayar.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir şey yok, tamam.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yoksa o zaman yazın Selçuk Bey, ne bu itiraz?
BAŞKAN – Şimdi bir şey rica etmiyorsunuz. Rica ettiğiniz, Komisyon Başkanına verdiğiniz
dilekçe üzerine görevlendirme uzman yapmışız, yazıları yazılmış ama parti grubundakiler, bunlarla
ilgili dedik ki zaten grup...
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Siz demişsiniz kendi kendinize, biz demedik. Bizim haberimiz yok bu
işten. Ağabeyciğim, resmen dilekçe verdik, resmen.
BAŞKAN – Bakın, özür dilerim. Şimdi, Fatih Ilgar’a, Murat Ergün’e görevlendirmelerini
yazmışız, bütün dokümanlarımız verdikleri adreslere gönderilmiş.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yahu anlıyorum da bu arkadaşlara yazmamanızın hukuki gerekçesini
söyleyin bana.
BAŞKAN – Aytun Bey, şu ana kadar da gönderilmemiş.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bizim verdiğimiz grup danışmanları...
BAŞKAN – Şimdi şöyle: Parti grubunda zaten danışman arkadaşların uzman değil mi sıfatları?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Evet.
BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda uzman olarak çalışan kişiler.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Rapor yazımında bu arkadaşların hukuken bulunmasını istiyoruz.
BAŞKAN – Güzel. Ben de şunu söylüyorum: Bu arkadaşlarımızı uzman olarak siz parti grubu
dışında bizden talep ediyorsanız bunları davet edelim, o zaman diğerlerini niye talep ediyorsunuz?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Herkesin bir rolü var yani kafamızda bir plan var, bir strateji var.
BAŞKAN – Efendim, diğerleri burada bir partinin şeyi olarak davet edilmedi Aytun Bey, bunu
anlayın.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben de partinin şeyi olarak söylemiyorum, bunların hiçbiri partili değil.
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BAŞKAN – Biz bakanlıklara yazdık, sizi de bilgilendirdik.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tamam da siz tayin ettiniz, bize sordunuz mu Ali mi olacak Veli
mi olacak diye? Biz size güvensizlik izharında bulunduk mu? Arkadaşları çağırdınız, buraya gelip
oturdular, sağ olun, bravo, “Hadi bakalım işimizi yapalım.” dedik. Şimdi, bunlar da var, bu arkadaşlar
da olsun, ne mahzuru var?
BAŞKAN – Peki, kaça kadar bu sayıyı çıkaracağız?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu kadar, hiçbir talebimiz yok.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani, biz bunu bir ay önce vermişiz, kaça kadar
çıkacağına siz karar vermemişsiniz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Kaç kişi verdi Cumhuriyet Halk Partisi?
BAŞKAN – Şimdi, 3 parti uzmanı istiyor arkadaşlar, 4 tane de ayrıca dilekçeyle verildi, 7 tane mi
istiyorsunuz? Aytun Bey toplam kaç kişi? Getirtelim dilekçeyi buradaysa. Yani, şunda anlaşalım yani
sayıyı kabartmayalım? Tamam bu 3 arkadaş diyorsanız o zaman diğerlerini... Hani demin dediğiniz
makul mesela.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sarı öküzü vermeyeceğiz Sayın Başkanım!
Gerçekten bu kadar ısrarınızı anlamak mümkün değil ya.
BAŞKAN – Seyfullah Turhan, Sayıştay Denetçisi. Tamer Aksoy, burada mı bu arkadaşımız?
Tamer Aksoy burada. Savaş Bey burada galiba.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Savaş Bey burada, Tamer Aksoy’u silebilirsiniz çünkü o Plan ve
Bütçeye gidecek.
BAŞKAN – Bülent Yücetürk, Ankara Savcısı istiyorsunuz siz. Murat Ergün Bey “Değişebilir.”
dediğiniz arkadaş mı?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Murat Ergün kalsın, Fatih Ilgar’ı iptal edebilirsiniz.
BAŞKAN – Tamam; Bülent Yücetürk, Murat Ergün, Savaş Aktur, bir de emekli tuğgeneral, zaten
yazmışız değil mi onu? Ha, onu yazmamışız.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ali Er yazılacak.
BAŞKAN – Okuyorum bakın, kayıtlara da geçiyor arkadaşlar, talep edeceğim HSYK’dan: Bülent
Yücetürk, Ankara Savcısı. Seyfullah Turhan, Sayıştay Denetçisi. Murat Ergün burada mı bilmiyorum,
yazmışız? Grup danışmanı Savaş Aktur, onu da yazıyoruz; emekli tuğgeneral Ali Er, onu da yazıyoruz
öyle mi? 4’ünü yazıyoruz efendim. Tamamdır, bu mesele bitmiştir.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tamam Başkanım.
BAŞKAN – Peki, tamam bitirdik onu arkadaşlar.
Siz buyurun, sözünüzü tamamlayın.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, Sayın Başkanım, bugüne kadar birçok kurumdan belgeler
istenmesi konusunda hem bizim, daha doğrusu komisyon üyelerinin birçoğunun talebi oldu CHP
dışında. Bugüne kadar hangi belgeler geldi çünkü elimize hiçbir belge gelmedi?
BAŞKAN – Önünüze listeyi çıkardık Aytun Bey, hemen hemen taleplerin tamamıyla ilgili geniş
bir döküm verdik –göstersene gönderdiğimizi- bütün arkadaşlara dağıttık.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Gelen hiç yok Sayın Başkan.
BAŞKAN – Genelde efendim araştırmaya “En geç 30 Kasım” diye de birçoğunda bunu ifade ettik.

11

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

9 . 11 . 2016

T: 14

O: 1

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu ayın sonuna kadar.
BAŞKAN – Evet. Çünkü bakanlık temsilcisi uzmanların buradaki görüşmelerde bununla ilgili
doğru, kapsamlı bir çalışma cevabı dönmesi için süre istediler. Onu incelerseniz Aytun Bey onları
yazdık.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bunun sonra tekrar üstünde konuşmamız lazım.
BAŞKAN – Konuşuruz. Yani bütün arkadaşlarımızın talepleri dikkate alınmıştır arkadaşlar.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi bir de çatı iddianamesinin eklerini istiyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Ankara Başsavcılığının FETÖ hakkındaki çatı iddianamesinin...
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Eklerini istiyoruz.
BAŞKAN – İddianameyi istedik zaten.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ekleriyle birlikte istiyoruz.
BAŞKAN – “Ekleri” derken dosyanın tamamını mı kastediyoruz?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Evet. Çünkü bu tür dosyalarda eklerin çok önemli olacağını hukukçu
arkadaşlar ifade ettiler, dolayısıyla ekleri de istiyoruz.
BAŞKAN – Şimdi onun kapsamı, şeyi nedir bilmiyorum Aytun Bey, dijital olarak da belki varsa
hani UYAP’tan, dijitalde...
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tabii, daha da iyi olur, hatta biz dijitali tercih ederiz çünkü hepimiz için
okumak araştırmak, anahtar sözcüklerle bir şey bulmak kolaylaşabilir.
BAŞKAN – O iddianame kabul olduğu için problem yok, onu isteriz.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Şimdi, bu Komisyona davet edilecek isimlerle ilgili dün, ondan
önceki gün WhatsApp grubuna yazı gelmişti ya, işte eski başbakanlara, cumhurbaşkanlarına vesaire
yazılı sorulsun diye. Yine, daha önce bizim belirttiğimiz, çağrılmasını talep ettiğimiz isimler vardı,
şimdi onlarla ilgili şöyle bir şey yapmak lazım: Bir defa biz burada kendiliğinden bir araya gelmiş bir
grup değiliz, milletin yüzde 100’ünü temsil ediyoruz; 4 siyasi parti de var yani burada gidecek yazı
millet adına bir davet yazısıdır, biz onların temsilcisiyiz. Biz bu daveti yazarız, başvururuz, gelmek
istemeyen “Ben gelmiyorum.” diyebilir yani bir yaptırım mekanizması yok çünkü bununla ilgili ama
milletin davetine de icabet etmemiş olur. Dolayısıyla, birincisi, Komisyon yazı yazsın, davet etsin,
katılmak istemeyen, mazereti olan, herhangi bir sağlık nedeni olan ayrıyeten Komisyona bildirebilir,
bir bu.
İkincisi: Bir de bu isimlerle siz bir istişare ettiniz mi? Yani bir davet yazısı gitmedi zannediyorum.
BAŞKAN – Hayır.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Ama bir istişare ettiniz mi Komisyon olarak “Biz size soru mu
soralım, yazılı gönderelim mi, yoksa gelir misiniz?” gibi? Yani, esas itibarıyla, şöyle bir şey olması
lazım Sayın Başkan: Buraya gelip bilgi verip karşılıklı sorular sorulmadığı sürece Komisyon beklenen
faydayı sağlayamaz. Yani yazılı soru sorup da oralardan gelecek cevaplarla ben çok faydalı olacağına
inanmıyorum. Dolayısıyla, özel sebepleri olan varsa, Komisyon olarak biz de gidebiliriz kendilerinin
kabul edeceği yerde, eski cumhurbaşkanları için bunu söylüyorum özellikle, çünkü daha önceki
komisyon çalışmasında da öyle olmuş, Sayın Rahmetli Demirel kabul etmiş. Yine öyle bir yol izlenebilir.
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Bir de biz, bir önceki hafta konuşmamızda bu hafta için “Cezaevi ziyaretleri yapalım.” diye
konuşmuştuk. Onun programını, takvimini de belirlemekte fayda görüyorum. Yani, biz önümüzdeki
hafta kimleri, hani, bizim yazılı olarak da bildirdiğimiz isimler vardı, kimleri, ne zaman, hangi tarihte
dinleyeceğiz diye bilinmesinde fayda görüyorum.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Şimdi, ben, müsaadenizle, bir açıklama yapayım.
Perşembe günü Sezgin Bey ile Aykut Bey’in burada bulunduğu, sizin katılamadığınız, İlker
Başbuğ’dan sonra bir toplantı yaptık, Mehmet Bey de buradaydı, yaklaşık bir saat. Tutanaklardan takip
etmişsinizdir sanıyorum. Hatta sonunda da ses kaydını kapatarak sohbet olarak da yine birlikte bir
sohbetimiz oldu. Şimdi, davet edilecek kişilerin sayısı 160 dolayında. Yani parti gruplarımızın verdiği,
şu anda da önünüzde, size bunları da dağıttık arkadaşlar. Şimdi, şöyle bir duruma girmedik Başkanlık
Divanı olarak: Efendim, bu 150-160 kişiyi “Biz sizi davet ediyoruz.” diyerek hiç eksiltmeden bir davet
yazısı gönderdiğimizde, gününü, zamanını, tarihini de belirtmek gerekir, bir.
İkincisi: Bizim Komisyonumuzun çalışma takvimine bu kadar kişiyi, 1 kişiye ortalama üç saatlik
zaman düştüğünde, bunları dinlememiz fiilen, bu zaman diliminde imkânsız, ayrıca yetişmesi imkânsız.
Ek zaman da zaten mümkün olmadığına göre burada mecburen seçici davranacağız. Bu konuda da
ben hakikaten sadece kendi iradem veya bir keyfîlik içinde değil, bir konsensüsle seçmeye çalıştık.
Bilhassa, bakın, bugün dinleyeceklerimiz, geçen hafta dinlediklerimizin tamamen, ben bir konsensüsle,
ortak iradeyle oluştuğunu düşünüyorum bunların arasından. “Bilfiil yaşayan, gören, bize söyleyeceği
olan.” dendi ve hakikaten Ankara-İstanbul, dün de emniyet genel müdürü, ben de yararlı olduğu
kanaatindeyim.
Son olarak Aytun Bey, sağ olsun, dün teşekkür etti, Galip Öztürk’le ilgili de finans kaynağı
yönünden dinleyelim dedik. Hatta Aykut Bey de “Okyanus şirketleri var, ikinci bir şey, onu da davet
edebiliriz.” dedi. Bu da kayıtlara geçti aynı şekilde. Şimdi bu bir.
İkincisi: Cezaevleriyle ilgili, bu hafta perşembe, cuma, zaten cuma yok da perşembe günü de
toplantı koymadık. Bunun bir sebebi de bana bir çalışma imkânı olsun dedim çünkü ben de toplantıdan
çıkıyorum, ertesi gün beraber toplantıya geliyoruz. Yani akşam arkadaşlarımız dağıldı, tekrar biz
“Yazılardan eksik var mı? Ne geldi gitti?”, tekrar aşağı yukarı bir saat buradaydık. Dolayısıyla, isim
tespiti, cezaevlerindeki bu elinize verdiğim listede bahsettiğimiz itirafçı niteliğindeki kişilerin savcılık,
terörle mücadele, sulh ceza sorgu tutanaklarını istedik. Bunlar gelsin, değerlendirelim ki, hani, neye
göre kişiye gideceğimiz konusunda. Sanıyorum, belki yarın, yarından sonra bunların bir kısmına cevap
gelebilir. Biz yarın yine bunlarla telefon temasları da kuralım hızlandırma noktasında. Ondan sonra da
cezaevindeki dinleme tablosunu “Şu isimler öne çıkıyor, şu şekilde de…” diye burada yapacağımız kısa
bir toplantıda yine müzakere edelim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, isimler belli zaten. Kamuoyu biliyor, öne çıkıyor, hani,
“İtirafçı şu olmuş” bilmem ne, bu yüzden manipüle edilmek… İsim belli: Mehmet Partigöç, Mehmet
Dişli, Metin İyidil. Başındaki isimler belli. Bunların içinde olduğu belli.
BAŞKAN – İşte, “programlayalım” diyorum, onlara bir itirazımız yok.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Muhakkak da… Şimdi, öncelik sıralamasını…
BAŞKAN – Öncelik sıralamasını da, bakın, tamamen konsensüsle yapıyoruz, onları da bu talepleri
dikkate alarak ayarlayacağımızdan emin olun, bir tereddüt etmeyin arkadaşlar.
Evet Sezgin Bey.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, şimdi, yazılı soru sorulmasına bu
aşamada ben karşıyım çünkü davetimize rağmen gelmeyen çok önemli tanık davetliler var, görevliler
var. Hâlen de onların gelmesi konusunda ısrarcıyız. Yaşar Büyükanıt ve Necdet Özel. İkisi de bize
“Yazı yazın.” demişlerdi. Şimdi biz başka davetlilere, Başbakana veya işte, eski başbakana, eski
cumhurbaşkanına falan yazı yazdığımızda, bunların bu mazeretini haklı çıkarmış olacağız. Daha
Komisyonumuzun çalışma süresi var. Daha sonra bu yazıları eğer takvim sıkışırsa yazabiliriz bir
ihtimal. Ben bir parantez açıyorum. Ama bu aşamada yazılması çok doğru değil. Diğer mazeretleri
haklı çıkartır ki biz bundan sonra hiç kimseyi çağıramayız yani. Bütün bu mazeretlere de meşru bir
zemin hazırlarız.
BAŞKAN – Burada belirli sıfatları yazdık. Diğerleri konusunda…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şöyle bir şey yani: Kamu görevlilerinde bizim
bir yaptırım gücümüz yok. Bu yazıyı yazdığımız zaman, bundan sonra çağıracaklarımız konusunda da
ellerine meşru bir neden vermiş oluruz. Gelmeyen 2 önemli isim var. Necdet Özel var özellikle, bütün
sorumlulukları ortaya çıkan bir Genelkurmay Başkanı var ve ısrarla “Gelmiyorum.” diyor.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ve bütün Komisyona da tavır aldı.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Evet, bütün Komisyona da tavır aldı. Şimdi eğer
biz bu yazıyı yazarsak bu aşamada, onların bu mazeretini meşru kılmış oluruz, doğru değil.
BAŞKAN – Bir süre sonra mı yazalım?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir süre sonra da değil efendim, belki hiç
yazmamıza gerek de kalmaz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Biz talepte bulunalım, cumhurbaşkanlarına biz gideriz
Komisyon olarak, diğer başbakanları buraya davet ederiz, ondan sonra, onların tavrına göre, ileride
ne yapacağımızı biz tekrar değerlendiririz. Ama Sezgin Bey’in bu endişesine ben de katılıyorum. Bu
önemli bir konu.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Çok önemli. Yani Komisyon bir nevi kendini fesheder bu ön kabulle
yola çıktığınız anda.
BAŞKAN – O kadar araştıracak konu var ki Aytun Bey ve de o kadar isim var ki…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – O zaman şöyle yapalım…
BAŞKAN – Ve dikkat edin, biz en iyi bilgileri en üst düzeydekilerden değil, işte, bir Ankara Emniyet
Müdüründen, bir İstanbul Emniyet Müdüründen veyahut da diğerlerinden daha iyi derleyebiliyoruz
yani.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Reşat Bey, dün emniyet genel müdürü geldi, rica ederim, bir şey
söyledi mi? Söylemediği gibi de üstü kapalı, gerçekten…
BAŞKAN – Efendim, işte, bürokrat, bazı konularda susma…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir konu hakkında konuşmadı, onun haricinde konuştu.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, bir yazılı talebimiz var, bunun
tutanaklara geçmesi için...
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Şunu düzelteyim de…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir bölümünü okumak durumundayım, tutanaklara
geçmesini istiyoruz çünkü. Yazıyı hazırlamışız, önemli.
BAŞKAN – Nedir efendim?
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Taleplerimiz var, yazılı olarak geçsin, bazı
yazıların yazılmasını istiyoruz.
BAŞKAN – Tamam, söz vereyim. Onu okuyacaksanız, ona söz vereceğim.
Selçuk Bey, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir şey söyleyeyim efendim: Sezgin Bey’in konuşmasında bir
düzeltme yapayım.
Bir: Yaşar Büyükanıt “Buraya gelmeyeceğim.” demedi, hasta olduğu için hastanede, on gün önce
hastaneye yatırılmış, iyileştikten sonra buraya gelebileceğini beyan etti.
İki: Ali Bardakoğlu Bey, Diyanet İşleri Başkanı, bir ameliyat geçirdiği için “Saat 17.00’de
geleyim.” dedi, bizim de o gün başka bir programımız vardı, o nedenle o mazeretini kabul etmedik.
Kendisi iyileştikten sonra gelebileceğini beyan etti. “Buraya gelmeyeceğim.” diyen sadece bir kişi var,
Sayın Birgül Ayman Güler, bize bir mektup yazdı, “Sadece küçük siyasi mülahazalarla davet edildiğimi
düşündüğüm için katılamayacağım.” diyor. Sorularınızı sorun ve bize gönderin de demiyor. Sadece
Necdet Özel Paşa, Necdet Özel Bey, eski Genelkurmay Başkanı, “Sorularınızı bana yazılı olarak tevdi
ederseniz size gönderirim.” ifadesini kullandı. Düzeltmek adına söylüyorum.
Üçüncü bir husus: Burada, eski başbakanlar ve eski cumhurbaşkanlarına ben bir yazı yazılıp buraya
davet edilmelerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Eğer gelmezlerse, aynen Necdet Bey gibi, gelmeme
hakları da var, sorularımıza cevap vermeme hakları var ama verirlerse iyi olur diye düşünüyoruz. Hem
tarihe tanıklık etmiş olurlar, Türkiye’deki darbe ikliminin, kültürünün kurutulmasına da vesile olurlar
diye. Tecrübeli insanlar bunlar, devleti yönettiler bilgileriyle, ahlaklarıyla ve tecrübeleriyle yönettiler.
O nedenle bir yazı yazılıp davet edilmelerinde fayda var. Ama buna rağmen gelmezse bazıları “Takdir
haklarıdır.” deriz, onu kamuoyu değerlendirir.
Bir diğer husus ki, eğer “Bize yazılı olarak gönderin.” derlerse yazılı olarak göndeririz ve bu
şahıslara sorularımızı tevdi ederiz, onlar da bize yazılı olarak gönderirler. Ama mevcut Başbakan,
mevcut genel başkanlar ve mevcut Cumhurbaşkanı için buraya davet edilmeyi doğru bulmuyorum,
doğru görmüyorum. Bir başbakanın buraya Komisyonumuzun huzuruna gelmesini, bir genel başkanın
buraya, huzurumuza gelmesi, hâlen görevde olanların… Onlara da telefon görüşmesi yaparak, telefon
diplomasisiyle, “Sizlere, zatıalilerinize biz Komisyon olarak sorularımızı göndermek ve yazılı olarak
istiyoruz.” demeyi daha şık, daha etik davranış olarak kabul ediyorum, doğrusunun da bu olduğunu
düşünüyorum.
Teşekkür eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Aytun Bey, söz vereceğim yalnız bir izah yapayım müsaadenizle.
Şimdi, davet ettiğimiz kişilerle ilgili: Şu ana kadar 28 kişi dinledik. Değerli Komisyon üyeleri,
rakamları dikkatinize sunayım. 28 kişiden Cumhuriyet Halk Partisinin talep ettiği 8 kişi, Milliyetçi
Hareket Partisinin talep ettiği 5 kişi, HDP’nin talep ettiği 3 kişi, 16 kişi; diğer 12 kişi de yine Adalet ve
Kalkınma Partisinin talep ettiği kişi olarak 28 kişi dinlenmiş. Bunu bilgi olarak arz edeyim.
İkincisi: Sezgin Bey bir şey okumak istedi. Işıklar yanıp sönüyor, söz talepleri de var ama kırk
dakikalık bir süre geçti. Biz yine önümüzdeki bir toplantıda bir yarım saat giriş yapalım konuğumuzu
bekletmemek için.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Birkaç dakikada özetleyeyim ben bunu, üç dört dakikada özetlerim,
yani belki daha kısa.
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BAŞKAN – Bugün olması şart mı, bilmiyorum Zeynel Bey? Şöyle diyorum: Bir kırk dakika oldu.
Ben tutanağa geçmesin, okunmasın bunu da demiyorum ama…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – O zaman şöyle bir şey: Talebimizin olduğu gibi
tutanağa geçirilmesini sağlayın, okunmasın.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Şöyle: Biz yazılı olarak verelim, okumayayım ben burada, yazılı
talep tutanağa girsin, özü de zaten şu, buna tüm Komisyon üyeleri de katılır diye düşünüyorum çünkü
geçmişten bugüne kadar, özellikle sınav yolsuzlukları sonucunda milyonlarca insan mağdur oldu,
Komisyonumuz bu konuda da bir adım atsın, sınav yolsuzluklarını araştırmak üzere, hangi tarihlerde,
hangi sınavlarda usulsüzlük yapıldığını ve kamuda gerçekleşen ihraçlarla alakalı o memurların gerekirse
özlük dosyalarının Komisyona bildirilmesi, yani tespiti açısından, hangi tarihli, hangi sınavlarda
özellikle soruların çalındığı vesaire bunu içeren 4 sayfalık bir yazılı başvuru. Ben bunu Komisyona
takdim ediyorum.
BAŞKAN – Çoğaltıp Komisyon üyelerimize dağıtalım.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ama tutanağa geçsin efendim.
BAŞKAN – Geçti, tutanağa geçti şu anda.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hayır, hayır, yazılı metin olarak.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hayır, yazılı metin de tutanağa geçsin.
BAŞKAN – “Yazılı metin de tutanağa geçmek üzere.” diyorsunuz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Evet efendim. Yoksa okuyacağız yani.
BAŞKAN – Evet, anlaşılmıştır.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kontrol ederiz zaten. Aynı metni olduğu gibi tutanağa, okunmuş
olarak, yazılı olarak…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkanım, bir yanlış anlama olmaması için hem tutanaklara
geçmesi için şunu söylemek istedim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Efendim, siz de teyit edin de tutanağa geçeceğini.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Biz de bir şeyler söyleyelim, bu iki saat devam etsin
yani.
BAŞKAN – Gerçekten… Konuğumuzu isterseniz…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bizim söyleyeceklerimiz de önemli sayın vekiller.
Biz hep size söz hakkı veriyoruz. Zabıtları akşam gidip okuduğumuzda hep Cumhuriyet Halk Partili
milletvekilleri konuşmuş, zabıtlara geçmiş, biz hep hakkımızdan feragat eder durumdayız. Bunu da
doğru bulmuyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Belma Hanım, buyurun efendim, büyük bir zevkle.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Benim söyleyeceklerim de önemli.
O zaman Başkanım 15.00’e kadar biz bu tartışmayı devam edelim, 15.00’te misafirlerimizi kabul
edelim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Aman Belma Hanım, biz dinleriz, buyurun, gerçekten yani.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yeter artık ama…
BAŞKAN – Efendim, şimdi…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Başkan, bu konuyu kapatalım da tutanağa geçsin.
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BAŞKAN – Kifayeti müzakere diyoruz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Arkadaşlar, bu konuşma hem uzun sürdü hem de kaba buldum.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Benim söyleyeceğim de çok önemli.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Başkanım, söz hakkı bende.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ben konuşmadım.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ben konuşmak istiyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir dakika…
Sayın Başkan…
BAŞKAN – Aytun Bey…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Dört haftadır yeter artık.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Selçuk Bey’in söylediği sözlerin son kısmında mutabık olmadığımızı
kayıtlara geçirmek zorundayım.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ama, bakın, siz gene pozitif ayırımcılık yapıp erkek
milletvekillerine söz veriyorsunuz, kabul etmiyorum, ben konuşmak istiyorum.
BAŞKAN – Bayana verdik, buyurun Belma Hanım, bir ayırımcılık yapalım.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Lütfen, Komisyonumuzun önce milletvekillerine,
sonra da bütün heyete ve zamana daha dikkatli olmayı teklif ediyorum, rica ediyorum, tırnak içinde,
yalvarıyorum. Çok fazla vakit geçiriyoruz ve çok fazla tekrarlara gidiyoruz. Dolayısıyla bu konuda
biraz daha hassasiyet rica ediyorum.
İkincisi: Selçuk Bey’in söylediklerine katılıyorum. 15 Temmuz gecesi Türk insanı sokağa hiçbir
hesap kitap yapmadan çıktı ve şehit oldu, gazi oldu. Bizler Meclise aynı şekilde geldik, ölümü göze
aldık.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Aynı şeyleri müsaade ederseniz ben de biraz tekrar
edeyim, zabıtlara geçsin.
Dolayısıyla, davet ettiğimiz değerli konuklarımızın, düşünce insanlarının, askerlerin, sivillerin
buraya gelmesinin bir vatan borcu olduğunu düşünüyorum. Geldiklerinde, bildiklerini, bu olayın
çözümlenmesine ve çözüm önerilerine de katkı sunacak şekilde bize anlatmalarını uygun görürüz.
Ama gelmeleri konusunda İç Tüzük gereği de bir yaptırımımız yok. Fikirlerine saygı duymamız lazım.
Özellikle cumhurbaşkanı, başbakanlara da yazılı soruları sorup cevaplarını almanın uygun olacağı
kanaatindeyim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Zekeriya Bey…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Başkan, bizim söz hakkımız geçti.
BAŞKAN – Şimdi kifayeti müzakere diyelim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yeni bir şey söylendi, onun için diyemiyoruz. Deniyor ki:
“Cumhurbaşkanı ve başbakanları çağırmayalım.” diyorsanız bunu kabul etmiyoruz.
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ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Etmeyin.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – O zaman Komisyonun kendini feshetme operasyonu başlamış demektir
arkadaşlar.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Kılıçdaroğlu’nu da davet etmeyelim ama yazılı soralım.
(Karşılıklı konuşmalar)
BAŞKAN – Konuğumuzu…
Arkadaşlar…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan, bir şey daha söylemek istiyorum.
Bu Komisyonun üyelerinden özellikle bir konuyu rica etmek istiyorum. Şimdi, Komisyonda
çalışıp, gece gündüz geç saatlere kadar çalışıp ondan sonra da “Komisyon hiçbir şey ifa etmeyecektir,
Komisyon kendini feshedecektir.” cümleleri kendi kendiyle çelişkidir. Bunu söylerken lütfen biraz
daha dikkatli kullanın bu kelimeleri diye tavsiye ediyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İyi, o zaman nasıl konuşacağımızı da öğretin bize.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Efendim, burada çalışan birisi olarak siz kendinize bunu
nasıl yakıştırıyorsunuz? “Komisyon kendini fesheder.”
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tabii.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – O zaman bir aydır dinlediğimiz kişilerden hiçbir şey
öğrenmedik mi?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – O zaman hiç Komisyonu kurmasaydık.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hiçbir şey faydalanmadık mı? Sorularımız bu kadar
mantıksız mıydı? Veya sizin sorunuz veya aldığınız cevaplar hiç mi sizi tatmin etmedi? Bu konuda
biraz daha dikkatli bir dil kullanılmasını tavsiye ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Efendim, eğer “Bu konuda karar verelim.” diyorsanız, yani mektup daveti konusunda,
şimdi, Başkanlık Divanı olarak bizim görüşümüz açıkladığım görüştür, yani mektupla cevap istemek.
“Oylama yapalım.” diyorsanız burada oylamayı yapalım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Oylamadan önce konuşmam lazım.
BAŞKAN – O zaman, bir saniye…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Zekeriya Bey, vereceğim söz.
Bu konuyu o zaman, konuğumuzu getirttik, dışarıda bekliyor, yeni bir toplantı öncesindeki yarım
saat içinde…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Devam edelim, misafirlerden sonra devam edelim.
BAŞKAN – Misafirlerden sonra da devam edebiliriz. Birlikte karar verelim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Başkan, tutanağa geçmedik, onu bir belirtelim de.
BAŞKAN – Şimdi, şu anda bu konuda daha sonra karar vermek üzere erteliyoruz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ya Başkan…
BAŞKAN – Zekeriya Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Biz hiç konuşmadık.
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BAŞKAN – Herkes konuşursa zaten, bakın, yetmiş beş dakika sürer arkadaşlar ama konuğumuz
burada, biz “yarım saat” dedik, lütfen...
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Değerli Başkanım, değerli Komisyon üyeleri; uzamasın diye
ısrarla söz almıyoruz, çoğumuz almıyor. Ama her toplantıya başladığımızda yine basın geliyor,
konuk geliyor, usul tartışması, yok “Şunu yapmadınız.” Yok, “Bu olmadı.” Her şeye itiraz. Bizi
konuşturmuyorsunuz. Ya, “Bizi konuşturmuyorsunuz.” diyorsunuz, en çok siz konuşuyorsunuz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Siz konuşmak istemiyorsunuz da o yüzden.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hiç alakası yok.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Biz, bakın, Aytun Bey, yani biz de sizin kadar az çok bir şeyler
biliyoruz, yani, lütfen, rica ediyorum, bakın, açın tutanaklara bakın, açıldığından beri siz konuşuyorsunuz.
Ben şunu söylüyorum: Muhalefet demek muhalefetin ya da bu Komisyon üyesi arkadaşların her dediği
kabul anlamına gelmez. Talebinizi söylersiniz, biz de talebimizi söyleriz, Komisyon değerlendirir.
Çok alanda bu işi uzatmaya gerek yok Başkanım. Bu uzmanlar meselesini daha önce görüştük,
görüştük bunu, yazılan yazıları görüştük.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yapılsaydı görüşmeyecek miydik?
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Görüştük. Her seferinde farklı bir taleple geldiniz. Bakın, o diğer
şeyi de söyledi.
Bir diğer nokta Başkanım, ben şunu söylüyorum: Önemli olan, bu bir araştırma komisyonu, bilgi
sahibi olmak. Biz yeterince bazı konularda eğer, işte, güncel olsun, medyatik olsun, birilerini suçlayalım
ya da birilerinden hınç çıkaralım ya da başka hesapları görelim diye bir iddia varsa ona ben bir şey
demiyorum. Ama eğer araştırma komisyonundan amaç bir şeyler öğrenmekse, bilgi öğrenmekse, iyi
sorularla hazırlanmış olan şeylerin daha etkili olacağı kanaatindeyim ben de. Yani, eğer yazıp… Bu
her gün gündemde kalmaz, bir hafta sonra zaten düşecek. “Ben gelmiyorum.” dese ne yapacaksın? Ne
olacak? Tarihin bir kısmı eksik kalacak.
Ben şunu söylüyorum Başkanım, “Bazı konuları sonradan görüşelim, tekrardan görüşelim”e gerek
yok. Biz arkadaşların fikirlerine saygı duyuyoruz. Ben şahsen duyuyorum ama o fikirleri kabul etmek
zorunda değilim. Otururuz, biz bir Başkanlık Divanı seçtik…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O zaman kendi başınıza…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Öyle bir iddiamız yok. Bakın, Aykut Bey, öyle bir iddiam yok.
Ama şunu söyleyeyim: Yani, sizin her söylediğinizi de biz kabul etmek zorunda değiliz ya da bu
Komisyon kabul etmek zorunda değil. Bu Komisyon bir bütün. Bakın, ben muhalefet, iktidar diye de
bir şey görmüyorum. Bazen bizim sormadığımız soruyu siz soruyorsunuz, sizin sormadığınız soruyu
biz soruyoruz. Niye? Bu darbeye hepimiz muhatap olduk. Araştırılsın.
BAŞKAN – Peki. Konuğumuz geldi arkadaşlar.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Bence…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Arkadaşlar, biz…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Benim konuşmamı lütfen kesmeyin Aytun Bey, lütfen rica
ediyorum, bakın, ben sizin konuşmanızı kesmedim, mikrofon açıkken kesmeyin.
Başkanım, ben şunu söylüyorum: Biz Başkanlık Divanını seçtik, sizi de Başkan seçtik, size yetkiler
verdik bazı konularla ilgili. Eğer arkadaşların fikirleri varsa, diğer arkadaşların fikirleri varsa, bizim
arkadaşların da fikirleri varsa otururuz, sonuçta bir oylama yaparız, çözeriz yani. Ama her seferinde
aynı şeyleri tartışmaktan inanın rahatsız oluyorum artık.
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Teşekkür ediyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Taleplerimiz yerine gelse her seferinde aynı tartışmayı
yapmayız.
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, şu anda konuğumuz Arif Çetin Bey.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, ağzınızdan şu söz çıksın da:
Tutanağa geçti mi, geçmedi mi? Tutanak, bizim yazılı talebimiz olduğu gibi tutanağa geçti mi, geçmedi
mi?
BAŞKAN – Tutanağa geçiyor efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Geçti. Tamam.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bunu burada tekrar vurgulamak istiyorum: Şu anda kimseye yazılı soru
sorarak yapacağız kanaati…
BAŞKAN – Efendim, bu konuda Komisyon Başkanlığı olarak açıklama yaptık. Bu illa tartışılırsa,
daha sonra tekrar…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Toplantıdan sonra devam edilecek, sakin olun, en doğrusu neyse
onu yapacağız, bundan emin olun.
2.- Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin’in 15 Temmuz darbe girişimine ve
Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi vermesi
BAŞKAN – Değerli Komisyon üyesi arkadaşlarım, bugünkü ilk konuğumuz Korgeneral Arif
Çetin.
Efendim, davetimize icabet ettiniz, hoş geldiniz.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Sağ olun
Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Şimdi, kameralarımız görüntü alırken biz çok kısa olarak Sayın Çetin’in özgeçmişini
takdim edeceğiz. Komisyon Sözcümüz Sayın Mihrimah Belma Satır Hanımefendi özgeçmişi okuyacak.
Belma Hanım, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Generalim, hoş geldiniz.
Arif Çetin. 1959 yılında Ankara’nın Kalecik ilçesinde doğmuş, Kara Harp Okulundan 1980 yılında
jandarma teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. 1980-1989 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı
emrinde çeşitli birliklerde görev yapan Arif Çetin, 1991 yılında Kara Harp Akademisinden kurmay
subay olarak mezun olmuştur. Kurmay subay olarak çeşitli görevlerde bulunan Korgeneral Çetin 2007
yılında tuğgeneral rütbesine terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesiyle Şırnak Şenoba 22’nci Jandarma Sınır
Tugay Komutanı ve Aydın Jandarma Bölge Komutanı olarak görev yapmış, 2011 yılında tümgeneral
rütbesine terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesiyle 2011-2013 yılları arasında İstanbul Jandarma Bölge
Komutanı ve 2013-2016 yılları arasında Harekât Başkanı olarak görev yapan Arif Çetin 2016 yılında
korgeneralliğe terfi ederek Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevine atanmıştır.
Komisyonumuza hoş geldiniz.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Sağ olun.
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, ben tekrar konuğumuza hoş geldiniz derken, çok kısa,
diğerlerinde yaptığım gibi bir açıklama arz edeceğim. Efendim, Komisyonumuz Türkiye Büyük
Millet Meclisinde 4 siyasi partinin ortak önergesiyle kurulmuş Meclis Araştırma Komisyonudur.
Burada 15 Temmuzdaki Fetullahçı terör örgütünün kanlı darbe girişimini ve bu örgütü tüm yönleriyle
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araştırmak, sonunda, alınması gereken önlemleri ortaya koymak Komisyonumuzun asıl görevidir.
Konuklarımız, bu konuda bilfiil darbenin püskürtülmesinde görev alanlardan bu konudaki tarihî süreçte
bilgisi olan akademisyenlere kadar, efendim, yine darbenin önlenmesinde bilfiil görevli olan emniyet
müdürlerimizden valilere değişik konuklarımızı davet edip bilgilerine başvuruyoruz. Bunu özellikle
ifade ediyorum. Burası asla bir soruşturma komisyonu değil, davetlilerimiz de soruşturulan bir kişi
değil. Bunun yanlış anlaşılmaması bakımından basınımız buradayken izah etme gereği duyuyorum.
Çünkü konuklarımız çok önemli görevler ifa etmiş, bu konuda da bilgiler veriyorlar. Bizim zorlama gibi
bir durumumuz yok ama zaten bu darbe girişiminin püskürtülmesi ve bir daha ülkemizin böyle kanlı
darbe girişimlerine maruz kalmaması, demokrasimizin, hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün, millî
iradenin korunması noktasında hepimizin görevleri olduğunu düşünerek bu çalışmayı yürütüyoruz.
Bunda katkısı olan herkese de teşekkür ediyoruz, milletimiz adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına.
İlk yirmi dakika sözünüzü hiç kesmeden sizin elbette ki yaptıklarınızın kamuoyunda bilinen,
görülen, işitilen tarafları var ama burada, tutanaklara geçmesi bakımından, hiç bilinmiyormuşçasına
bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Daha sonra da arkadaşlarımız soru yönelterek konuyu biraz daha
aydınlatmaya çalışacağız. Cevap verilmiş olan konuları tekrar etmeyebiliriz “Önce cevap verdim.”
diye, zira tutanaklara geçiyor, tam tutanaktır. Arkadaşlarımız da zaten bu konuda hassas davranarak
mükerrer soru sormamaya gayret göstereceklerdir. Bu açıklamadan sonra söz sizin Sayın Arif Çetin.
Kameralar görüntüyü tamamladıysa…
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Müsaade eder
misiniz Sayın Başkanım?
BAŞKAN – Kameraman arkadaşlarımıza teşekkür ettik biz her zamanki gibi.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Sayın
Başkanım, Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, saygıdeğer misafirler, değerli basın mensupları;
hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum
BAŞKAN – Bir saniye efendim, usulümüz şöyle: Size söz veriyorum, ondan sonra.
Arkadaşlar, teşekkür ediyoruz.
Evet, kameraman arkadaşlarımız görüntüleri aldılar, kendilerine teşekkür ediyoruz.
Arkadaşlar, bir zarf var, alalım.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Komisyona
sunacağım dosyalar var efendim içinde.
BAŞKAN – Tamam.
Mikrofonunuz açık, buyurun efendim.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Sayın
Başkanım, bendeki dosyaların bire bir suretini zatıalinize sundum. Zaman içerisinde, konuşurken onları
arz edeceğim.
Sayın Başkanım, yüce heyetinizi tekrar saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Müsaadenizle, darbe
gecesi yaşadığımız, benim, şahsen yaşadığım konuları yüce heyetinize arz edeceğim.
Efendim, ben darbe girişimi 15’i akşamı, he zamanki gibi, yaklaşık saat 21.00 civarında evime
gittim. Evim, Ankara Güvercinlik’te general lojmanları var, orada oturuyorum efendim. Hemen hemen
en erken gittiğim saatler de her zaman bu saatlerdir. Yani iş olduğu zaman daha geç saatlerde gidiyoruz
tabii, bazen gidemiyoruz ama o gün 21.00 civarında eve gittiğimi hatırlıyorum. Sayın Başkanım, eve
vardığımda yemek vesaire esnasında Sayın Jandarma Genel Komutanımız beni aradı, “Arif Paşam,
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Genelkurmay önünde bir patlama sesleri varmış, haberin var mı?” dedi. “Komutanım yok, bir
araştırayım, zatıalinize döneyim ben.” dedim. Harekât Merkezini aradım, orada birkaç tane telefon var,
hatta istihbarat merkezi var, orayı da aradım, telefonlar cevap vermiyor. Defalarca aradım. Bu arada,
cep telefonundan, benim Asayiş Daire Başkanı Kurmay Albay Ali Demir, sürekli benim yardımcım,
onu aradım, o da Anıttepe’de evinde oturuyor, “Ali, böyle bir olay olmuş.” dedim, “Komutanım, ben bir
silah sesi duydum bizim Genelkurmay tarafında ama -lojmanların oraya yakın- araştırıp arz edeceğim
size.” dedi. Sonra o bizim Bakanlıklardaki, İçişleri Bakanlığımızın yanındaki karargâhımızın olduğu
yerdeki nöbetçi amire sormuş, o da “Genelkurmayın önünde silah sesleri geliyor ama…” Bombalı araç
şüphesi vardı bizde, bizim esas endişemiz, orada bir bombalı araç patlamış olabilir diye. Ben bu arada
hemen komutanıma döndüm, bilgi verdim, dedim ki: “Komutanım, silah sesleri var ama bombalı araç
değil, şükürler olsun. Hatta 1 kişinin yaralı olduğunu söylüyorlar.” Ben yine Harekât Merkezinden
bilgiyi daha geniş almak ve oradan yönetmek için Harekât Merkezine yani karargâha dönmek için
hazırlık… Komutan dedi ki: “Sen Harekât Merkezine git. Ben de -düğündeydi kendisi- düğünden oraya
geleyim.” Düğün Gazi Orduevinin olduğu yer efendim, yakın yani 1,5-2 kilometrelik mesafe. “Tamam
Komutanım. Ben Harekât Merkezinden sizi daha teferruatlı bilgilendiririm.” dedim. O da zaten o
saatlerde oraya dönmek için hazırlık yapıyordu bildiğim kadarıyla.
Sayın Başkanım, bu esnada ben Harekât Merkezini evden aramaya devam ediyorum, ön bilgi
alayım diye. Bir ses, telefonun biri açıldı, yani 15-20 tane telefon var aradığımız ama 1 tanesi cevap
verdi. Sadece “Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Sıkıyönetim ilan edildi, sokağa çıkma yasağı
var.”, bu da her sabah bana olayları arz eden Kurmay Binbaşı Ahmet Özcan, onun sesi, “Komutanım,
böyle bir olay.” demedi hiç yani robot sesi gibi sadece bu cümleyi söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetleri
yönetime el koydu. Sıkıyönetim ilan edildi, sokağa çıkma yasağı var.” “Ahmet…” dedim -sesini
tanıyorum çünkü bir senedir her gün yanımda- kapattı. Ben o arada arabayı çağırmıştım. Araç zaten
evin altında hemen, yakın, beş dakika. Üzerimi değiştirdim hemen. Arabaya doğru giderken Emniyet
Genel Müdürlüğünden her zaman birlikte çalıştığımız mesai arkadaşım TEM Daire Başkanı Turgut
Aslan cep telefonundan beni aradı, “Komutanım, darbe olmuş, duydunuz mu?” dedi. Ben, bu arada,
Komutanımla konuşurken -onu unuttum- dedim ki: “Komutanım, telefonda robot sesi gibi bir şey var,
Ahmet’in sesini kopyalamış olabilirler. Karargâha siber saldırı olabilir.” Yani böyle bir ihtimal de…
Daha önce elektrikler kesilmişti, hatırlarsınız.
BAŞKAN - Evet.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN - Ondan da
şüphelendim ama böyle çok anormal bir davranış içerisinde. Turgut Bey’e dedim ki: “Ya, ne darbesi,
darbe mi olur bu çağda?” “Komutanım, İstanbul Boğaz Köprüsü’nde tanklar var.” dedi. Ben mutfakta
yemek yediğim için televizyon seyretmiyordum o sırada. “Ben Harekât Merkeze gidiyorum zaten,
oradan bakarız.” dedim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Saat kaçtı Komutanım, Turgut Bey’le görüştüğünüzde?
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN - 21.30’dan
sonra, 21.40 filan olabilir, 22.00’ye yakın. Tam saati hatırlamıyorum ama telefonda kayıtlar var efendim.
Sayın Başkanım, Turgut Bey de dedi ki: “Ben şu anda Ankara Emniyet Müdürü Mahmut
Karaaslan’la birlikteyim -akşam birlikte yemek yemişler- ben sizin Karargâha yakınım.” Çünkü
bizim hemen hemen yirmi dört saat birlikte, o Emniyet, biz Jandarma tarafında ortak çalışmalarımız
oluyor. “Ben de oraya geleyim, oradan bizim oraya geçelim.” dedi. “Olur, gel sen de, ben gidiyorum.”
dedim, yola çıktım. Yolda, efendim, bizim Harekât Merkezindekileri yine cep telefonuyla aradım.
Harekât Merkezi Amiri Kurmay Yarbay Bülent Ak var, o çıktı telefona; o, Ali Albayın Yardımcısı

22

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

9 . 11 . 2016

T: 14

O: 1

durumunda. “Bülent, ne var?” dedim. “Komutanım, Harekât Merkezine her taraftan evrak yağıyor.
Genelkurmaydan sıkıyönetim direktifi geldi. Darbe var Komutanım.” dedi. “Sakın ha, hiçbir evraka
işlem yapma. Ben beş-altı dakika içerisinde oradayım.” dedim. Yolu yarılamıştım çünkü, yoldaydım,
hatta o AŞTİ kavşağının oraya gelmiştim, orada çıktı telefona. Sayın Başkanım, Yarbayıma dedim
ki: “Bak, sakın ha, hiçbir işlem yapma. Kesinlikle ben gelinceye kadar bir şey yapmayın. Ben emir
vereceğim.” “Komutanım, Genelkurmaydan emir geldi, işlem yapmayanları tutuklayacaklarmış.”
dedi. “Ben geliyorum.” dedim. Bu arada komutanı aradım, komutanın telefonu kapalı. Aytaç Astsubay
diye bir Emir Koruma Astsubayı var, ona yönlendirmişler. Emir Subayı Yarbayı aradım, Murat
Yılmaz Yarbay, onun da telefonu Aytaç Astsubaya… “Aytaç, komutan nerede?” dedim, “Komutanım,
bilmiyorum.” dedi. “Ya, iki telefonu da aradım, senin telefonun çıkıyor.” dedim. Tekrar aradım, yine
o çıktı, yani telefonları kapatıp ona yönlendirmişler, komutanla bir daha irtibat kuramadım. Bu arada,
işte, sekiz on dakika sonra karargâha vardım. Ben karargâha gitmeden önce Asayiş Daire Başkanı Albay
Ali Demirel’e “Sen de oraya gel.” diye emir vermiştim, o da yoldaydı. Onlar benden beş altı dakika
önce gelmişler, aynı yere. Onlar Anıttepe’den geliyor, ben Güvercinlik’ten geliyorum. Ben karargâha
vardığımda Ali Albayla -yanında 4 albay var- Aziz Yılmaz Albay, işte, Anıttepe’de oturan diğer
arkadaşlar, Güven Şaban ve Nurettin Alkan Albay, bunlar 4 albay nizamiyeye vardıklarında nizamiyede
çatışma çıkmış. Nurettin Albayı omzundan yaralamışlar, Güven Albayı rehin almışlar. 2 albay geriye
çekildi. Biz de -o, nizamiyenin önünde Hisarcıklıoğlu Camisi var- Hisarcıklıoğlu Camisinin önünde
karşılaştık. “Komutanım, gitmeyin. FETÖ’cüler karargâhı ele geçirmişler.” dedi. Ben de dedim ki:
“Haber gönderin, Bülent Yarbay ile Ahmet Binbaşıya söyledim ben, bu yanlış yoldan dönsünler,
karargâhı açsınlar, onlara ona göre işlem yaparım, yoksa sonları kötü olur.” Tabii, haberimize ateşle
cevap verdiler. Direniyorlar. Sayın Başkanım, ondan sonra biz geriye çekildik çünkü ateş ediyorlardı
içeriden. Nizamiyenin karşısında, caminin önünde duvar var, caminin çevre duvarı, biz onun arkasına
geçtik caminin olduğu yer daha emniyetli diye, hem de nizamiyenin biraz çaprazında; tam karşısında
değil. Oradan, bizim Jandarma Özel Harekât Komutanlığı var, JÖAK, onun JÖAK taburu vardı, onları
aradım, “Derhâl buraya gelin.” dedim. Şimdi, tabii, onların zırhlı araçları da var, Kobra zırhlı aracı,
“Onları da alın, gelin, içeri gireceğiz.” dedim. Bu arada, bizim Güvercinlik’ten JÖAK’ın gelmesi, JÖH
taburunun gelmesi zaman alacağı için hemen İçişleri Bakanlığımızdan Müsteşarımı aradım, İçişleri
Bakan Yardımcım Sebahattin Öztürk’ü aradım, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz Valimi
aradım. “Bizim buraya kuvvet lazım. Karargâhı ele geçirmişler.” dedim, rapor ettim. Oradan dedi
ki: “Arif Paşam, ben Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan’a emir veriyorum, ne istiyorsan
al.” Ben Mahmut Bey’i aradım tekrar; hatta beni o aramış da olabilir, o arada defalarca görüştük
çünkü. Mahmut Bey bana Polis Özel Harekât timi gönderdi 2 tane. Ondan belli bir müddet sonra da
bizim JÖH taburundan JÖH bölük timleri gelmeye başladı. Ben orada bu hazırlıkları yaparken bizim
karargâhımızın Plan Prensipler Başkanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu yaklaşık… Şöyle söyleyeyim
Sayın Başkanım: 22.31’de nizamiyede çatışma çıkmıştı. Ben 22.40 civarında oraya varmıştım, yani o
4 albaydan beş on dakika sonra. Ahmet Hacıoğlu da 23.00 civarında, yani bizden on beş yirmi dakika
sonra geldi o. Daha sonra, Ahmet Hacıoğlu’nun geldiği sıralarda beni Maliye Başkanımız Tuğgeneral
Celal Şahin aradı: “Komutanım, neredesiniz?”, “Karargâhtayım. Karargâhı FETÖ’cüler ele geçirmiş.”
dedim. “Komutanım, ben evdeyim. Yola çıkıyorum.” dedi, duymuş olayı. Dedim ki: “Celal, sen madem
yoldasın, JÖAK’a git, Güvercinlik’e, JÖAK taburunu al, gel. Yani sen de gelsen burada bize kuvvet
lazım. Kuvveti hemen toparla, acil getir.” dedim. “Tamam Komutanım.” dedi. O JÖAK taburunu almak
için -yine Güvercinlik içinde kışlası- JÖAK’a gitti, yani evin hemen 1,5 kilometre yanında; oradan
beni aradı “Komutanım, toparlıyoruz.” diye. Daha sonra onları Tabur Komutanı Yarbay İrfan Tüter
komutasında parça parça gönderdi. Hepsi bir anda gelmedi; hazır oldukça geliyor, hazır oldukça geliyor.
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Biz o sırada, işte, karargâhı kurtarmak için uğraşırken Ankara Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral
Mehmet Artar yine 23.00 civarında beni aradı, “Komutanım, ben emrinizi alacaktım.” dedi. “Ankara’da
durum ne?” dedim. “Bizim Ankara İl Jandarma Komutanlığını ele geçirmişler.” dedi. “Sen neredesin?”
“Ben Güvercinlik’ten yola çıkıyorum.” dedi. Kuvveti de yok. Dedim ki: “Havaalanına git…” Yani, bu
arada aramızda konuştuk tabii “Ne yapayım?”, “Kuvvet olarak havaalanı bölüğünden belli bir miktar
kuvvet al.” dedim. Havaalanı bölüğü profesyonel çünkü, hepsi uzman erbaş ve profesyonel personel.
“Oradan kuvveti al, gel, İl Jandarmayı tekrar ele geçir, orayı komuta merkezi yapalım.” dedim çünkü
burada dışarıda bir şey yapamıyoruz. O, hemen havaalanına gitti. Havaalanından yeteri kadar kuvvetle
tekrar bu Demetevler’deki İl Jandarma Komutanlığına döndü, orayı ele geçirdi, harekât merkezinden
beni aradı, “Komutanım, problem yok.” dedi. Zaten kalabalık, bunlar dışarıdan zırhlı araçla filan gelince
teslim olmuşlar. Orada çatışma ve direnme olmadı. Bölge Komutanı… O arada Alay Komutanını
da -Beytepe’de onun lojmanı- Jandarma Okullar Komutanını da rehin almışlar. Alay Komutanı da
olmadığı için Bölge Komutanı aynı zamanda Alay Komutanının işine de bakıyor Sayın Başkanım. Ben
dedim ki: “Sen Harekât Merkezini işlet, oradan da Beytepe’ye git, Alay Komutanını kurtar.” dedim.
O, hazırlıklarını yaptı, arkasından Beytepe’ye gitti. Beytepe’dekileri de, Alay Komutanını kurtardılar.
Beytepe Kışlasının ve o okulların sorumluluğunu… Orada Tuğgeneral Sadık Köroğlu -orayı işgal
edenlerden- evine kaçmış, onu evinde gözaltına alıp tutukladılar. Ben de o arada güvendiğim Albay Veli
Tire’yi Okullar Komutanı olarak atadım gece, görevlendirdim, mesaj... Zatıalinize sunduğum dosyada
var. Dolayısıyla, orayı da kontrol altına aldık.
Sayın Başkanım, bizim bir de Güvercinlik’te büyük bir kışlamız var, lojmanlar var, işte JÖAK
orada, oranın emniyeti için oradaki çocukları aradım. Oranın Jandarma Lojistik Komutanı Korgeneral
Ata Kalkan izindeydi. İzmir’de, Seferihisar’da kamptayken oradan, güvendiği adamlara emirler
vermiş, “Kimseye giriş-çıkış yaptırmayın. Darbe karşıtı olarak herkesi kontrol edin, kimse darbeye
karışmasın.” şeklinde emirler vermiş Ata Paşam. Ben de oradaki bizim Helikopter Filo Komutanı
İsmail Balıbek Albayı aradım, dedim ki: “Hiçbir helikopter kalkmayacak.” “Komutanım, Ata Paşam
emir verdi
-oranın da komutanı aynı zamanda- ben helikopterleri, pilotların hepsini bir odaya
topladım, başında da ben varım. Kimse bir yere… Anahtarları da topladım.” dedi, “Tamam.” dedim.
Daha sonra, Kara Havacılık Okulundan Kobra helikopterleri bize ateş ediyordu, Kara Havacılıktan.
Bizim Helikopter Filo’nun sınırı Kara Havacılıkla sınır sınıra. “Oradan 2 JÖH tim al, Kara Havacılığı
ele geçir ki bize ateş etmesinler.” dedim. O, Albayımız Aykut Tanrıverdi ve başında da Tümgeneral
İbrahim Aydın, 3 kişi, daha sonra Tümgeneral Güray Alpar da var, bunlara “2 tane JÖH timiyle Kara
Havacılık Okulunun pistini ele geçirin, oraya kamyonları ve araçları yığın, helikopter kalkmasın.”
dedim. Bunlar oraya yanaşınca kuleyi ele geçirmiş bizim JÖH’ler. Helikopter pilotları JÖH’leri
görünce Kobra helikopteriyle ateş açmışlar; 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Sonra pilotlar, JÖH geldi diye
helikopterle kaçıp Akıncı Üssü’ne gitmişler. Ondan sonra bizimkiler, Kara Havacılık Okul Komutanı
Tümgeneral Hakan Atınç’ı bir odaya kilitlemişler, hapsetmiş oradaki darbeciler. Bizim çocuklar onu
çıkardı, orayı da onlara teslim ettiler. O tarafı da emniyete aldıktan sonra biz Harekât Merkezini ele
geçirmek için çalışmaya başladık. Harekât Merkezini…
BAŞKAN - Pardon, bunları yaparken siz Komutanlığın yanındaki caminin avlusunda sevk idare…
Öyle anladım, doğru mu?
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN - Sayın
Başkanım, orada arka tarafımda bir 13-14 katlı kaba inşaatı bitmiş bir inşaat var, önce orada biz
sevk ve idare etmeye çalıştık. Tabii, televizyon seyredemiyoruz, haber alamıyoruz. Bir evi arayayım
dedim. Bizim oradaki, caminin çevresindeki çocuklar dedi ki: “Komutanım, imamın lojmanında ışık
yanmıyor ama camdan televizyon seyrettiğini görüyoruz adamın.” Işıkları kapatmış, salonda televizyon
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seyrediyordu. Biz, tabii, kapıyı daha önce çaldık, ışıklar sönük, açmadı. Biz, yani, o eve daha önce
girmeyi düşündük. Sonra, içeride olduğunu öğrenince kendisine dışarıdan dedim ki: “Biz Jandarmayız,
polisiz. Aç. Kapıyı kırmak zorunda kalırız. Seninle bizim bir işimiz yok Hocam, aç kapıyı.” dedim.
Sonra açtı. Kapının arkasında zinciri de var. Kendisini ikna ettim. Açtıktan sonra eşi ve çocukları, tabii,
telaşlanmışlar. “Bacım, bizim sizinle bir işimiz yok, sen geç odana. Şu salonu, televizyonu bize bırakın,
çekilin.” dedim. Tabii, biz oradan hem televizyonu izliyoruz o arada hem de etrafa emirlerimizi oradan
daha rahat verme şansımız oldu. Tabii, adamcağız biz “Jandarmaya ateş edin, şunu yapın, bunu yapın.”
diye emir verince bizi darbeci olarak değerlendirmiş. Ben televizyon konuşmasını yapınca boynuma
sarıldı, “Komutanım, ben seni darbeci zannettim.” dedi. “Bizim karargâhı ele geçirmişler.” dedim.
Hani, mantık olarak içeridekiler resmî kuvvetler, biz dışarıdakiler darbeci gibi, mantık doğru mantık.
Öyle bir şey oldu.
Sayın Başkanım, yani, şimdi, burada İl Jandarma Komutanlığı Harekât Merkezini ele geçirdiğimiz
için artık bizim Harekât Merkezine çok bir ihtiyacımız kalmadı ve oradan emirleri verip İl Jandarmadan
mesajlar çekmeye başladık. Fakat mesajlar çektiğimiz zaman İl Jandarmadan da, bizim Jandarma
Genel Komutanlığı Harekât Merkezinden de darbeciler bizim mesajlarımızın geçersiz olduğu, emre
uyulması gerektiği şeklinde mesajlar çekmeye başlamışlar, onun haberi geldi. Bunun üzerine bizim
Harekât Merkezini etkisiz hâle getirmemiz şart oldu. Zaten size verdiğim dosyada mevcut; şu Jandarma
Genel Komutanlığı. Jandarma Genel Komutanlığının karargâh yapısı bu efendim. Karargâhta Kurmay
Başkanımız izne ayrılmıştı, en kıdemli Başkan benim ondan sonra. Ben Kurmay Başkanlığına da
vekâlet eden hem Harekât Asayiş Başkanı hem de Kurmay Başkanı görevini yapıyorum. Dolayısıyla
Sayın Jandarma Genel Komutanından sonra gelen kişi benim. Karargâhımdaki generallerin hepsine
gerekli emirleri verdik. İşte, o Celal Paşamızı da JÖAK’a göndermiştim, alsın, gelsin diye.
Şimdi, burada, karargâhın amiri ve sorumlusu olarak ben görevimi icra ederken Harekât Merkezi
de bizim görevimizi engellemeye çalıştığı için her mesajımızın arkasından bir mesaj yayınlıyorlar. Ben
bunun üzerine Müsteşarımıza… Tabii, bu arada Müsteşarımızla, Emniyet Genel Müdürümüz Celalettin
Lekesiz’le, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Bey’le defalarca görüştük. O arada Sayın Bakanım Efkan
Ala beni aradı. Ben Bakan Yardımcımız Sebahattin Öztürk’ü defalarca aradım. Zamanınızı almamak
için fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Ben Müsteşarım Selami Altınok’a “Bizim yazdığımız
mesajları -şu anda kimse karargâhta değil, birçok kişi evinde veya sağda solda- emirleri belki çoğu
okumuyor. Yani, emirleri uygulatmakta, bir de iptal yazısı çektiği için… Müsaade ederseniz televizyona
çıkıp televizyonda konuşalım, milleti ikna edelim.” dedim. Çünkü beni teşkilatımızda herkes tanır,
sesimi bilir. “Çık o zaman.” dedi. “Ben bilmem nereden çıkılacak, nasıl çıkılacak.” dedim. “Ben seni
bağlatacağım.” dedi. Basın Müşaviri Tolunay Bey’e emir verdi, Tolunay Bey beni aradı, saat 02.19’da
NTV’ye bağladı beni. Ben NTV’de malum, o konuşmamı yaptıktan sonra tekrar Bakanımız Efkan Ala,
Bakan Yardımcımız ve Müsteşarımız Selami Bey beni aradı, teşekkür etti, “İyi bir konuşma yaptınız.”
dedi. “Başka televizyonlar da arıyor.” dedi. “Nasıl emrederseniz. Onlara da çıkayım.” dedim.
BAŞKAN - Gerçi o konuşmayı biz duyduk ama tutanağa geçmesi için bir iki cümleyle özünü,
televizyondaki, NTV’deki konuşmanızda ne dediniz halka hitabınızda?
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN - Sayın
Başkanım, verdiğim dosyada özeti var ama şöyle arz edeyim: “Bugün Jandarma teşkilatının görevi,
milletin iradesine, demokrasiye karşı kanunsuz bu darbe girişimini yok etmektir.” Özet olarak ifade
etmek gerekirse: “Biz mevcut kuvvetlerimizle bu darbecileri yok etmeye, defetmeye muktediriz.
Bugün Jandarma teşkilatının vazifesi demokrasiyi, millî iradeyi korumaktır.” şeklinde. Ve bir de “Ben
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Harekât Merkezindeyim, duruma hakimim.” diye onu vurgulamaya, yani güven vermeye çalıştım.
Çünkü Harekât Merkezi bizde olmadığı için oradan “2.600 karakolumuza, 81 ilimize, 1.931 ilçemize
hakimiz.” şekilde, halkımızın da güven sağlaması için onu ifade etmeye çalıştım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Sayın Bakanla kaçta konuştunuz, Efkan Bey’le? İlk görüşme saat kaçta
oldu?
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN - Televizyondan
önce görüştüm, sonra görüştüm.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Hayır, Sayın Bakanla.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN - Müsteşarımızla
görüştüm, Bakan Yardımcımızla görüştüm.
CEYHUN İRGİL (Bursa) - Efkan Ala’yla.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Sayın Efkan Ala’yla saat tam olarak kaçta görüştünüz?
ZEYNEL EMRE (İstanbul) - Yani, darbe gecesi ilk görüşmeniz…
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN - Sanırım 2-2.30
filan olabilir çünkü konuşmama teşekkür etti. 2.19’da konuştum çünkü, 2.19’da konuştum ben.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Daha önce bir görüşmeniz olmadı, öyle mi?
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN - O arada bir
on-on beş dakika sonra teşekkür etti, “Güzel bir konuşma.” dedi.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Müsteşar Bey’le kaçta görüştünüz?
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN - Ben Müsteşar
Bey’le saat 22.00’den beri sürekli görüşüyordum yani birkaç kere görüştüm. O bir yoldaydı, yoldan
beni aradı. Ama Bakan Yardımcımız Sebahattin Öztürk ve Celalettin Lekesiz Valimle ve Emniyet
Genel Müdürümüz Mahmut Karaaslan buradaydı, onlarla çok daha, defalarca görüşüm. Bu arada,
tabii, televizyona onlar beni bağladığı için 2.45 civarında CNN’e bağladılar. Daha sonra 3.07’de tekrar
NTV’ye, daha geniş açıklama yapmak için, bağlandık.
Müsaade ederseniz, Sayın Başkanım, çektiğim mesajları -zaten dosyada bir sureti var amakısaca ifade etmek istiyorum. Bu mesajı Ankara İl Jandarma Komutanlığından Türkiye’deki tüm il
jandarma komutanlıkları, alay seviyesinde ve müstakil tabur seviyesinde bütün birliklere, İçişleri
Bakanlığına, Genelkurmay, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetlerine çektik yani şey
olarak: “Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sayın Galip Mendi’nin mesajı aşağıda çıkarılmıştır.”
diye başlıyor, “Jandarma bir kanun ordusudur. Millete, devlete ve millî iradeye yapılan ve yapılacak
olan her türlü kanunsuz harekete karşı gerekli tedbirler emir komuta içerisinde alınacaktır. Jandarma
birliklerinde kanunsuz emir ve sözde sıkıyönetim direktifi -biz inanmadığımız ve reddettiğimiz
şeye malum ‘sözde’ kelimesini, mesela ‘sözde PKK bayrağı’ gibi ifadeler kullanıyoruz efendimtalimatlarına uyulmayacaktır. Bu duruma karşı yasal çerçeve içerisinde her türlü tedbiri almaya tüm
amir ve komutanlar sorumlu ve yetkilidir.” diye bunu yazdım. Bunun üzerine, sıkıyönetim direktifinin
uygulanmasına devam edilmesi için yine sahte, Galip Mendi imzalı, darbeciler, orada darbeyi
yönetenler, Harekât Merkezini ele geçiren Kurmay Albay Erkan Öktem bir mesaj çekti. İşte, bunun
üzerine ben “Televizyona çıkarsak daha iyi olacak.” diye ifade ettim. Ve bunun üzerine tekrar bir mesaj
daha çektim: “İlgiyle, bildirilen o, darbecilerin yayınladığı mesaj hükümsüzdür, geçersizdir. Dikkate
alınmaması…” Yine bunu Jandarma Genel Komutanlığına, en az alay seviyesindeki bütün birliklere,
Genelkurmaya, Kava Kuvvetleri, Deniz ve Hava Kuvvetlerine, İçişleri Bakanlığına gönderdik: “Söz
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konusu mesaj emir komuta zinciri dışında Jandarma Genel Komutanının ismi sahte olarak kullanılarak
çekilmiştir. Kanunsuz ve hiyerarşi dışında emirleri yerine getirenler hakkında derhâl, tereddüt edilmeden
işlem yapılacaktır. ‘Tümgeneral Arif Çetin’ imza bloku olmayan hiçbir emir dikkate alınmayacaktır.”
diye bu emri yazdıktan sonra bunun kaç gün süreceği, ne zaman biteceği bilinmediği için dedim ki:
“İzinleri kaldıralım.” İzinde çok personel vardı. O mehil müddeti ve ayrılış izinleri de vardı. Personel
tayin olmuştu, ayın 15’inde ilişik kesmişti. “İzinlileri de, herkesi çağıralım da belki bu on gün, on
beş gün çatışmalar sürebilir.” düşüncesiyle yine komutan imzalı, izinlerin kaldırıldığına dair mesaj
çektim, bunu da bütün birliklere ve birimlere şey yaptık: “Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip
Mendi’nin emri aşağıya çıkarılmıştır. Tüm izinler, ilişik kesenlerin mehil izinleri dahi kaldırılmıştır.
İzinde olan personelin en kısa sürede birliğine katılmasını…” diye bildirdim. Bunların üzerine sabaha
kadar birçok personel görevine başladı. Ertesi gün öğleye kadar da büyük miktarı geldi. Akşama kadar
gelmeyenleri daha sonraki işlemlerde attık yani izinden dönmeyenlerin ilişiğini kestik efendim. Birçok
kişi de… Biz 1.209 kişinin 3’üncü gün ilişiğini kesmiştik, bunların çoğu izinden dönmeyenler. Çünkü
darbecilere katıldığı için izin dışında başka yerlerde görev yapıyorlar.
“Jandarma Kıdemli Albay Veli Tire -yine komutan imzalı olarak- komutan adına Jandarma
Okullar Komutan Vekili ve Kışla Komutanı olarak görevlendirilmiştir ve 2’nci bir emre kadar
görevlendirilmiştir.” Bu, arz ettiğim Beytepe Kışlasının… Sayın Başkanım, biraz önce ifade ettiğim
Jandarma Okullar Komutanlığını ele geçiren Tuğgeneral Sadık Köroğlu’nu tutukladığımız için orada
güvendiğim Albayımız… “Jandarma Kıdemli Albay Veli Tire Jandarma Okullar Komutanı Vekili ve
aynı zamanda o kışlanın komutanı olarak görevlendirilmiştir. 2’nci bir emre kadar görevlendirilmiştir.”
diye… Zaten yeni komutan atanıncaya kadar bu göreve devam etti bu arkadaşımız.
Bunun dışında, Sayın Başkanım, elinizdeki dosyada mevcut, gece İçişleri Bakanlığımızdan,
darbeye katılan ve görevlendirilen -sıkıyönetim komutanı, vesaire gibi görevlendirilen- 39 personelin
isim listesi gelmişti. Bunların açığa alınması mesajını çektim gece.
Ayrıca, “Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezinin onayı olmadan hiçbir hava aracı
hareket etmeyecek.” şeklinde emir yayınladım, helikopterler kalkmasın diye.
Bir de “Darbeye teşebbüs eden bir kısım askerî personel tutuklanmıştır, bir kısmı da etkisiz hâle
getirilmiştir. Bundan sonra bölük çapında hareketler bizim iznimiz olmadan -yani küçük, bir tim
gibi hareketlerin dışında- hiçbir yere hareket etmeyecek.” şeklinde, birlikleri bağlayalım diye, emir
yayınladık, yine komutan imzalı.
Efendim, son olarak da: “Darbe girişiminde bulunmayı müteakip gözaltına alınan ve tutuklanan
askerî personel cezaevinden kaçabilir.” diye bir duyum geldi; “Cezaevlerini kontrol altına alın.” diye
mesaj çektim.
Sayın Başkanım, sabaha karşı da artık Kara Kuvvetleri Harekât Başkanı Tümgeneral -benim her
zaman birlikte görev yaptığım- arkadaşımızı telefonla aradım, “Mehmet Okkan Paşam, durum nedir?”
dedim. Dedi ki: “Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi işgal edildi.” “Biliyorum.” dedim. “Buraya JÖH
gönderebilir misin, bizim buraya?” dedi. “Göndereyim.” dedim. JÖH’ü oraya gönderdim. Bir de
“Genelkurmay içinde 1 2 tim olsa yeter.” diye söylediler. Genelkurmaya da 2 tim gönderdim ama
Genelkurmaya gittiğinde tim komutanı oradaki çocuklar aradı beni, “Komutanım, burada ihtiyaç
yokmuş. Polisler karargâhı temizlemişler.” dedi. “Geri dönün.” dedim. Kara Kuvvetlerine giden JÖH
bölüğümüz de, Sayın Başkanım, bu Anıttepe’ye bakan, Anıtkabir’e bakan taraftaki kapıdan girdiğinde
“JÖH bölüğü geldi.” diye arka, öbür, Eskişehir istikametinden onlar kaçmışlar. “Karargâh Komutanım,
kaçmışlar, kimse yok.” dedi. Onları da geri çevirdik. Bu arada, Mehmet Okkan Paşa’ya dedim ki: “Biz
birliklere mesaj çektik, kontrol altına almak için. Mesajın bir suretini size göndereyim. Kara Kuvvetleri
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Komutanımız adına çekelim.” Çünkü komutanlar yoktu. Zaten size verdiğimiz dosyada var. Sadece
“Jandarma Genel Komutanı” kelimesini “Kara Kuvvetleri Komutanı” diye değiştirerek, bir de aynı
olduğu anlaşılmasın diye orada “Jandarma kanun ordusudur.” kelimesini çıkardım, 3’üncü bir madde
ekledim onlara: “Kanunsuz ve hiyerarşi dışında emirleri yerine getirenler hakkında derhâl, tereddütsüz
işlem yapılacaktır.” şeklinde. Salih Zeki Çolak Orgeneralimizin imzasıyla Ankara İl Jandarma
Komutanlığından Kara Kuvvetlerinin tugay seviyesindeki tüm birliklere… Bizde, biliyorsunuz,
Genelkurmayın müşterek mesaj sistemi var; biz Deniz Kuvvetlerine, Deniz Kuvvetleri bize mesaj
çekebilir o sistemden. Bunu bütün birliklere, aynı zamanda Generkurmaya, Deniz Kuvvetlerine, Hava
Kuvvetlerine de yayınladık. Tabii, onlardan gelmiş gibi Jandarma Genel Komutanlığına da yayınladık.
Bu emir de tugaylara ulaşınca Mehmet Okkan Tümgeneralim dedi ki: “Bizim tugaylar arıyor. Emri
aldılar. Ben ‘Emrin gereğini yapın.’ diye herkese telefonda da söylüyorum.” diye söyledi, o şekilde
Kara Kuvveleri birlikleri de o konu hakkında uyarılmış oldu. Çünkü birliklerin bazı tereddütleri
oluyordu Sayın Başkanım.
Sayın Başkanım, bizim bu arada Harekât Merkezini ele geçirmek için çabamızda şöyle bir sıkıntı
oldu: Nizamiyenin önünde pistonlar olduğu için, o silindirler, getirdiğimiz Kobra zırhlı aracı ve diğer
şeyler içeri giremiyor. Onun üzerine, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan’dan iş makinesi
istedim ve itfaiye gibi şeyler, onlar organize ediyorlardı. Gönderdi, onu kırdık. Kırarken hatta operatörü
yaraladılar içeriden ateş edip, tekrar operatörü değiştirdik filan o biraz zaman aldı. Daha sonra içeri
girdik. İçerideki silahlı kişileri etkisiz hâle getirdik. Bildiğim kadarıyla 15 ölüleri, 58 yaralıları vardı,
diğerlerini tutukladık ve daha sonra savcı olaya el koydu ve olay normal mecrasında devam etti. Bizim
bu esnada şöyle bir şeyimiz oldu: Bizim kendi işimizi görürken İçişleri Bakan Yardımcımız Sebahattin
Öztürk’e “Durumu biz burada kontrol altına aldık.” dedim. “Arif Paşam, Akıncı Üssüne JÖH
gönderebilir misin?” Dedim “Göndereyim.” Akıncı Üssüne JÖH aburunun gitmesi için, bir bölüğünün
gitmesi için emir verdim, bu arada tabii, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz’ı aradım,
dedim ki: “Sen karakollarda ikişer üçer, yeteri kadar adam bırak kalan tüm personeli topla Akıncı
Üssüne gel, oraya JÖH bölüğü geliyor, onunla buluşun, JÖH bölüğü nizamiyedekileri etkisiz hâle
getirecek ondan sonra siz yoldan geçen kamyonları vesaire getirin Akıncı Üssünün pistine doldurun,
uçaklar kalkmasın.” Çünkü uçaklar gelip bizi bombalıyor. Bunun üzerine o beni aradı “Komutanım
şu anda en fazla 51 kişi var.” dedi. Dedim ki: “O zaman, Bolu Komando Tugayı var, malum, Bolu
Komando Tugayına git, orada bir komutan yardımcısı –albayımız oluyor- onun yanından beri ara, o
da ne kadar adam varsa toplasın beraber gelin.” O gitti albayı buldu, Bolu’nun Komutan Yardımcısı
Piyade Albayımızla beni aradı, ben emri ilettim kendisine. Bir yarım saat olmadı albayımız tekrar beni
aradı, onlar bir aradalar “Komutanım, ben Bolu Tugay Komutanımızı aradım, o Şemdinli’de görevli
Bolu tugayı -burada kalan unsurlar var bakım vesaire unsuru- komutanımız kışla dışına çıkmayın
emri verdi.” dedi. Dedim ki: “Albayım bak, ben sana İçişleri Bakanımızın emriyle yani 5442 veya
5411’de veyahut da İçişleri Bakanlığının kuvvet talebiyle bir. İki, Genelkurmay Başkanımız adına emir
veriyorum, yani şu anda ben sana emir veriyorum, gel, gelmezsen hakkında işlem yapacağım.” “Ben
gelmiyorum Komutanım.” dedi. İkisi de gelmedi. Sebahattin Bey’e söyledim, ikisi de açığa alındı ve
işlem yapıldı. O arada tabii, Akıncı Üssü Eskişehir’den gelen şeylerle, benim bildiğim, duyduğum,
etkisiz hâle getirildi. Bu arada tabii, biz neredeyiz, ne yapıyoruz şeklinde birtakım konuşmalar var,
devamlı uçak ve kobra helikopterleri üzerimizde uçuyordu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin yanındaki
Millet Caminin önündeki kavşakta bize 70-80 metre mesafe tahmin ediyorum, işte biz Hisarcıklıoğlu
Caminin oradayız orada kavşağın bulunduğu yer, orayı uçaklar bombaladı, orada 5-6 tane araç yandı
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Sayın Başkanım. Bizim öğrendiğimiz kadarıyla oradaki polis arkadaşların ifadesine göre 5 kişi ölüp 4050 kişinin yaralandığını söylediler, sonra yanık araçlar filan orada epey kaldı. Biz polis özel harekât ve
jandarma özel harekât olarak kışlamızın emniyetini aldıktan sonra bütün işlemleri yargıya teslim ettik.
Arz ederim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasıyla ilgili hem genel anlamda hem de bizzat yaptıklarınız
anlamında bir değerlendirme yaptınız. Bu arada, tutanaklara geçsin diye ifade ediyorum.
5 ayrı dosya Korgeneral Arif Çetin tarafından Komisyonumuza teslim edildi. Bunlardan birisi
Jandarma Genel Komutanlığının şematik yapısıyla ilgili. Birisi, “Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı
Van” başlıklı 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde verilen emirler…
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – O çektiğimiz
emirler Başkanım, aşağıdaki yansıması, bir örnek getirdim. Bütün illere gitti bir örnek bir de bizim
buradan çektiğimiz emirlerin aslı var zaten.
BAŞKAN – Evet, bunlar bir dosya hâlinde.
Ayrıca, 15 Temmuz 2016 günü meydana gelen kalkışma girişimi esnasında Muğla’nın Marmaris
ilçesi Turban Grand Yazıcı Oteline yapılan silahlı saldırı olayı. Bununla ilgili yazışmalar, raporlar,
fotoğrafların yer aldığı bir…
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Şimdi,
Sayın Başkanım, ben Asayiş Başkanı, Harekât Başkanı olduğum için oradaki operasyon da benim
sorumluluğumda yürütülüyor. Onunla ilgili sonuçlarını ve başlangıcını yani oraya kimi görevlendirdik,
ne yapıldı, sonuçları.
BAŞKAN – Bir dosya. Bir tanesi yine, bilgi notlarının yer aldığı, az önce sözlü sunumunu yaptığı
konuda bilgi notları havi bir dosya.
Bir de, mesaj formlarının yer aldığı bir dosya takdim etti. Bu dosyalar alındı, incelenme ve
değerlendirme bakımından Komisyonumuz evrakları arasına konuldu, onu ifade etmiş olayım.
Şimdi, gerçekten televizyondaki o gün üç konuşmanız ve şu anda özetlediğiniz bu girişimlerinizle
bu Fetullahçı terör örgütünün darbe girişiminin önlenmesinde çok aktif bir görev ifa ettiğiniz,
demokrasiye, hukuk devletine, millî iradeye bağlılık noktasında hem verdiğiniz emirler hem de bizatihi
yaptığınız çalışmalardan dolayı ben Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındayız ve Araştırma
Komisyonu olarak Meclisimiz adına bu çalışmayı yapıyoruz, bir kez daha teşekkür ediyorum bu duyarlı
ve vatansever tavrınızdan dolayı.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Sağ olun
Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Şimdi, bir darbe girişimini fark ettiniz, ondan sonra süreci anlattınız. “Bu darbe
girişimini Fetullahçı terör örgütü yapmaktadır, girişimi o başlatmıştır.” dediğiniz an, o kanaate
vardığınız an ne zaman, bir bunu merak ediyorum.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – 22.45 civarıydı
efendim. Ben çünkü 22.40’ta nizamiyeye geldim, orada öğrendim.
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BAŞKAN – Tamam, yani merak ettiğim şu: Bir gayrimeşru kalkışma, bir grubun, bir cuntanın
girişimi var, bunu fark etmişsiniz ama bu grubun FETÖ dediğimiz, Fetullahçı terör örgütü, PDY, paralel
devlet yapılanması mensuplarının yaptığı kanaatine nasıl vardınız, bu konuda önceden bilgi birikimi,
istihbarat bilgileriniz ne durumda? Bekliyor muydunuz böyle bir kalkışma olabileceğini FETÖ
yapılanmasının? Bu konuda biraz bir bilgi verirseniz sevinirim.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Sayın
Başkanım, ben evdeyken hani darbe şeyini hem Turgut Bey’le hem de diğer telefonda aldığım şeyden
siber saldırı gibi düşündüğüm ancak inanmadığım darbe girişimini Boğaz Köprüsü’nde tankların filan
olduğunu öğrenince ama Harekât Merkezine, kışlaya geldiğimde FETÖ darbesi olduğunu artık orada
öğrenmiş oldum. Şimdi, çok bağışlayın, biz Harekât Merkezine gelip bu işleri yaparken Turgut Bey
benden önce gelmiş, beni sormuş, onu unuttum biraz önce söylerken…
BAŞKAN – TEM Daire Başkanı Turgut Bey şu anda yaralı.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Evet, TEM
Daire Başkanı “Arif Paşa’ya buraya gelecekti.” “Tamam, gel.” demişler. Önce almak istememişler,
kamera görüntülerinde de var. O biraz bağırmış “Ben buraya çağrıldım geldim.” deyince “Kimsin sen,
niye geldin?” gibisinden almak istememişler önce, sonra TEM Daire Başkanı olduğunu, beni görmeye
geldiğini duyunca tamam demişler. Sonra biz içeri girip operasyonu başlattığımızda onu darbeyi yöneten
Albay Erkan Öktem
–kamera görüntülerinde var- ateş edip yaralıyor, yanındaki korumasını şehit
ediyorlar, yanında iki üç kişi daha var. Bizim o derdest ettikleri, rehin aldıkları albaya da ateş ediyorlar,
vuramıyorlar, o silah tutukluk yapıyor patlamıyor. Hatta o sırada karargâhta yerinden ayrılmamış,
Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Veli Turan’ı da bir odaya kilitlemişler. Onu da kurtardık. Odada
kitliydi biz girdiğimizde. Şimdi, bunu istihbaratçılar ile personelciler personelin durumunu daha iyi
bilirler çünkü ben harekâtçıyım, asayişle ilgilendiğim için ancak sağdan soldan duyduğumuz, belli
kişiler vardı işte bunların Fetullahçı terör örgütü yapısına sempati duyduğu, onlardan birkaç tanesinin
içeride olduğunu ve bize ateş ettiğini öğrenince oradan bulduk. Daha önce böyle bir şey hissetmedim
yani hatta bana Turgut Bey söylediğinde bile, bu çağda darbe mi olur filan dedim, inanmadım ama
gerçek maalesef, böyle oldu. Yani daha önce duymadım, duysak zaten işlem yapardık ama karşımızdaki
kişilerden anladık.
BAŞKAN – Evet, yine benim elimdeki bilgi notlarına göre o gün Jandarma Genel Komutanlığı
Beştepe Karargâh binası zaten ele geçirmek için uğraştığınız bina. Burada az önce yanlış anlamadıysam,
harekât sırasında darbecilerden 15 ölü…
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – 4-5 tanesi
nizamiyedeydi, diğerleri de değişik yerlerdeydi, 15 civarında ölüleri ve 58 yaralıları vardı kayıtlarda.
O zaten size verdiğim notta da mevcut efendim. Ama bu rakamların içinde daha sonra siviller çıktı,
eksik… Savcının tahkikatı daha net. Ben orada tek tek kontrol etmedim, savcı el koydu ve o onun
tutanakları ve kayıtlarında daha sağlıklı bilgiler var. Ben ilk bilgi olarak bildirdiğimiz, bu bilgiyi de her
yere yazdık yani bakanlığa, Genelkurmaya o zaten bilgi notunu yazdım o sırada.
BAŞKAN – Peki ben bir soru daha yöneltip ondan sonra arkadaşlarıma söz vereceğim: O sırada
emirler veriyorsunuz, bir taraftan da hem yazılı mesajlar ama sözlü olarak da konuştuğunuz var mesela
az önce Bolu’daki tepkiyi anlattınız. Burada kendisinin darbe yanlısı olduğunu doğrudan ifade eden
yani az önce anlattığınız gibi “Ben gelmiyorum Komutanım.” deme dışında Fetullahçı terör örgütü
bağlantısını ifade edip size daha sert veyahut da “Beni dinleyin, darbe yapılmıştır, emrim altındasınız.”
gibi FETÖ’cü komutanlardan böyle bir mukabele oldu mu size?
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JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Şimdi,
bağlılığını bildiren, bir emriniz var mı diye arayan soran çok kişi oldu ama televizyonda konuştuğumuz
için de herkes ne yapacağını biliyor, televizyonda zaten çektiğimiz mesajın benzerini konuştum. Yani
“Ben gelmiyorum.” diye aramadılar ama mesela Bolu Alay Komutanı “Benim 50 kişi var komutanım.”
dedi, öbürüyle birlikte gelin dedim. Sonra ikisi de savsakladı filan. O arada Akıncı Üssü de ele geçtiği
için tekrar ben ısrar etmedim çünkü başka işlerimiz vardı. Ama doğrudan doğruya direnen, beni
arayıp bulan bizim Harekât Merkezimiz dışında yok çünkü ben birliklerle mesajla telefonla, şeyle
görüşüyorum. Taşrada kimin ne yaptığını ancak ertesi günü faaliyetlerden öğrendim mesela Çakırsöğüt
Tugay Komutanı iki taburunu almış Şırnak Çakırsöğüt’ten Cizre’ye getirmiş. Onu ertesi günü olaylardan
öğrendik. Yani o anda ben kendi işimle meşgul olduğum için dışarıda kimin ne yaptığını pek fazla rapor
edemedik çünkü onu da Cizre’den geri çevirmişler filan, öyle bir iki yerde olay oldu.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Mesela,
Bursa İl Jandarma Komutanı tutuklandı gece, Vali Bey çağırmış gelmemiş Emniyet Müdürü filan bir
aradayken onu oradaki bölge komutanı etkisiz hâle getirildi vesaire öyle münferit olaylar oldu ama biz
merkezde olduğumuz için onlara fiziken uzağız tabii.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Şimdi, Ravza Kavakcı Hanımefendi, buyurun sorunuzu yöneltin.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Hoş geldiniz.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.
İlk söz almış olmam hasebiyle şunu da ifade edeyim: O gün tabii, Türkiye için çok zorlu bir
geceydi ama akabinde halkımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, muhalefet liderlerimizin, Sayın
Başbakanımızın dik duruşları ve sizlerin dik duruşlarıyla, Meclisimizin dik duruşuyla birlik beraberlik
içerisinde girişimin ortadan kalkmasıyla başarıyla sonuçlandı ve bir kahramanlık hikâyesi yazılmış oldu.
Bu manada sizin de katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz, belki görevimizi yaptık diyeceksiniz ama
o gece bölgemizin tarihi açısından önemli bir geceydi. Bunun için de teşekkür ediyoruz katkılarınızdan
dolayı şahsım adına ve bir milletvekili olarak teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Birkaç tane sorum var benim. Bir tanesi, daha önce gelen misafirlerimiz Jandarmanın istihbarat
alma ve sorumluluğu ve yetkisi olduğundan bahsetmişti. Bu durumda biraz evvel “Önceden tabii
bilgimiz olmadı, olsaydı hazırlık yapardık.” dediniz ama bu noktada şöyle geriye baktığınızda nerelerde
acaba eksik kalınmış, öngörülememiş böyle bir durumun ortaya çıkışı ve siz de herhâlde böyle ifade
ettiniz, birçok kişi de olur olmaz, darbe girişimi olduğunu anlar anlamaz kimin arkasında olduğunu
bildiğini söyledi. Bu manada da oradaki acaba eksiğimiz neydi istihbarat açısından, Jandarma açısından
baktığınızda diğer kurumlarla alakalı da konuştuk ama Jandarma açısından.
Bir de, siz daha önce bu FETÖ örgütü sizinle alakalı, biliyoruz ki dik duruşlu olan vatansever
insanlara karşı kumpas kurma çabaları oldu, bir kısmı gerçekleşti. Siz bunlarla daha önce bire bir böyle
bir tehlikeyle karşılaştınız mı? Son olarak da yine bu çerçevede şunu sormak istiyorum: Sizin yakından
tanıdığınız insanlar arasında, beraber çalıştığınız insanlar arasında belki demin birkaç isim ya da vazife
olarak bahsettiniz ama bunun içinde olabileceğini öngöremediğiniz ama sonradan geriye baktığınızda
evet, gerçekten bunlarla şu şu şeylerini dikkate almamıştım, dikkat etmemiştim ama o da bu yapıya
mensupmuş deyip geriye baktığınızda böyle isimler var mı sizin zihninizde değerlendirme yaptığınızda.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Çetin.
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JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Sağ olun
Sayın Kavakcı.
Şimdi, istihbarat konusu: Jandarma Genel Komutanlığı kendi sorumluluk bölgesi yani kırsal
alanda istihbarat topluyor, tabii kendi bünyemizde de istihbaratımız oluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü
Türkiye genelinde, malum, istihbarat toplama yetkisine sahip, Türkiye genelinde değil… Ama bunu
öğrenmeme veya öğrenememek için bir mazeret veya gerekçe değil tabii ki. Şimdi, gerçekten yani
darbeyi hissetsek veya hissedilse ben Harekât Başkanı olarak en azından İstihbarat Başkanı bizimle
paylaşır. Bazı konular ortak yürütülen konular. Ben harekâtçı olduğum için, asayiş olaylarla ilgili
olduğum için bu paralel devlet yapılanmasının kişi bazında yani şahıs bazında personel ve istihbarat
başkanlıkları bilmesi gereken prensibini uyguladıkları için herkes de her şeyi… Çünkü bir şüphe
sonra geliştiriliyor, olgunlaştırılıyor, bilgi kirliliği oluyor, iftiralar oluyor bu arada. Yani şimdi bir kişi
hakkında çıkan bilgi MİT’ten, Emniyetten, değişik kaynaklardan da teyit edilerek belli bir olgunluğa
eriştikten sonra onunla ilgili dosya açılıyor. Bunun işlemi arz ettiğim gibi, istihbarat ve personel olduğu
için biz inanın yanımızdaki kişinin dosyası var mı bilmeyiz, bilmemesi gereken prensibine göre, bilmesi
gereken prensibine göre olduğu için ondan dolayı bunu hissetmedim ben şahsi olarak söyleyeyim ama
diğerlerini de bilmediklerini olay olunca anladık.
Bu kumpasla ilgili şahsi bir şey yaşamadım ben veya hissetmedim belki. Bizimle ilgili bir şey
yapıyorlar da biz onu anlamadıysak onu bilemiyorum ama açık bir şey olmadı tabii ki.
“Yakından tanıdığınız kişiler var mı?” diye isim bazında söylerseniz, hayret ettiğimiz kişiler oldu,
gerçekten bu da mı dediğimiz kişiler oldu, beklemediğimiz, beklediğimiz kişiler de oldu. Bunu tek tek
isim olarak söylemem şu anda burada mümkün değil ama yanlış anlaşılmasın ama hakikaten bu vardır,
paralel devlet yapısında bu adam vardır, var olduğunu duyduğumuz bildiğimiz yani istihbaratçı tabii,
benden çok daha fazla veya personelci çok daha fazla kesin bilgiler oluyor onda ve ilgili makamlara
iletiyor ama ben harekâtçı olduğum için tahminî, duyduğum kadarıyla kişiler vardı. O gün zaten onlar
darbede rol alınca şaşırmadım ama şaşırdığım kişiler de maalesef oldu.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Çetin, şöyle bir not da var: “O gece 22.15 sıralarında ‘Türkiye halkının ordusu trilyonlarca
yolsuzluk yapan gayrimeşru AKP Hükûmetini devirdi.’ cümlelerinden oluşan federal cumhuriyet halk
partisi adı altında Türkçe ve İngilizce bir duyuru metni hazırlandığı tespit edilmiştir.” diyorsunuz. Bu
metin bir yerlerde yayınlandı mı, yoksa size…
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Genelkurmay
direktifinin eki efendim o yayınlanan sıkıyönetim direktifi o.
BAŞKAN – Sıkıyönetim ilan edilmiştir, komutanlıklar, onun mu?
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – “Sıkıyönetim
ilan edildi” diye bir geniş emir var, o emrin eklerinden birisi efendim. Yani Genelkurmaydan yayınlanan
o sahte emir. İşte biz de “Bu emri dikkate almayın…”
BAŞKAN – Almayın şeklindeki mesajlarınız geliyor arkasından.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Onun
sıkıyönetim komutanlar listesi var Sayın Başkanım, görevden alınacaklar var, değişik şeyler var orada
yani kim görevden alınacak, kim atanacak, göreve devam edecekler var.
BAŞKAN – Bu dosyalar içinde yok sanıyorum onlar.
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JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Yok, benim
şeyim değil ya, Genelkurmaydan yayınlandığı için. Her yere yayınlandı o.
BAŞKAN – Yok, istedik onları zaten, resmen de istedik.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – O var, mesela
orada diyor ki: A şahsı veya… Burada sivil de var, asker de var. Beni görevden alınacaklar listesine
yazmışlar, bir başka arkadaşa baktım mesela “Göreve devam.” yazmışlar, birine görev vermişler,
karşısına demişler ki: “Şuranın sıkıyönetim komutanı veya şuranın komutanı” gibi görevlendirilenler
de var.
BAŞKAN – Mesela Galip Mendi Bey de açıkladı burada, beni “devam” demişler dedi.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN –
Görevlendirilenler var ama bu onların yayınladığı bir şey, nasıl yapmışlar, neye göre yapmışlar, neye
göre bilmiyorum yani. Yani ben orada ertesi gün gördüm beni görevden almışlar falan, öyle bir şey var.
Tabii, biz görevimize devam ettik.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Mehmet Erdoğan Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Hoş geldiniz Komutanım.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Sağ olun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, bu istihbarat ve personelcilerin bilmesi gerekenler var
ama birim amirlerinin yani siz harekât başkanısınız, sizin harekât başkanlığınızda beraber çalıştığınız
personelle ilgili bilmeniz gerekenleri istihbarat ve personel size bildirmiyor mu? Böyle bir eksiklik mi
var?
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Hayır, onu
şöyle arz edeyim, herkes açısından söyleyeyim, kendi personelini bildiriyor, dosyaları var, kartları
var ama olgunlaşanlar MİT’ten, Emniyetten değişik kaynaklardan teyit edilerek artık hakkında dosya
açılanlar hakkında biz aylık, üç aylık raporlar veriyoruz kendi personelimiz için söyleyeyim ama
yanımdaki, başka bir birlikteki adamın durumunu bilemediğim gibi onunla ilgili dedikodulardan bazen
gerçek bazen yalan yanlış bilgiler de olabiliyor. Şahsi olarak emrimizde çalışanlarla ilgili kayıtlar var
ise bunlar aylık ve üç aylık Genelkurmaya, ilgili birimlere rapor ediliyor, onlardan tabii ki bilgim var.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani açıklamanızda sanki hani hiç bilgimiz yok gibi, öyle bir
intiba oluştu, anlaşıldı.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Hayır,
geneli söylüyorum efendim yanlış anlaşılmasın, orayı düzelteyim. Ben diyorum ki: Jandarma Genel
Komutanlığından mesela 1.209 kişinin ilişiğini kestik. Ben orada kendime ait, kendi emrimdeki
adamları bilirim ama başka bir şubenin, başka bir birimin, başkanlığınkini bilemem.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – 15 Temmuz sonrası…
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Onu personel
başkanlığı ve istihbarat başkanlığı bilir.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Anladım, o normal yani ona bir itirazımız yok.
15 Temmuz sonrası çok yakınınızda çalışanlardan, özellikle sizin seçtiğiniz koruma ekibiniz,
şoförünüz, emir subayınız gibi ihraç edilen, açığa alınan, tutuklanan kimse var mı?

33

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

9 . 11 . 2016

T: 14

O: 1

JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Benim
şoförüm, korumam, emir subayım hepsi şu an görevde. Yok yani öyle ama dairemizde başkanlığımızda
var efendim yani şube müdürü seviyesinde, daire başkanı seviyesinde var.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Herkes tarafından bilinen bu FETÖ’cü rütbelilere yani daha
önce özellikle siz Jandarma olduğunuz için Genelkurmaydan daha farklı olarak 17-25 Aralıktan sonra
Emniyetle çok yakın çalıştığınızı ben de biliyorum Emniyetteki arkadaşlardan dolayı. Orada yapılan
çalışmaların benzeri jandarmada yapıldı mı birtakım ayıklama çalışmaları? Bu manada çünkü bunların
hepsi bilinmeyen insanlar değildi. Belki, dediğiniz gibi, “Ya, bu da mı var?” dedikleriniz olabilir ama
bilinenler de vardı. Bunlarla ilgili hangi işlemler yapıldı bu süre içerisinde?
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Zaman zaman
disiplinsizlik yoluyla ilişik kesme ve hakkında yasal işlem yapma işlemleri vardı ama…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayı almamız mümkün mü Jandarmada yapılan.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – O rakam
bende yok efendim yani çünkü benim konum dışı olduğu için yani personel ve istihbarat bilir onu ama
yapılan işlemler vardı. “Çok muydu?” derseniz tabii ki maalesef sayı olarak karşımıza çıkan rakama
göre çok fazla değil.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Çok fazla değil.
Şimdi, 15 Temmuz gecesi, biraz önceki sunumunuzda da söylediniz, bu şema içerisinde “Zaten
genel komutandan sonra ben vardım, dolayısıyla herkes benimle irtibata geçti.” dediniz.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – “Karargâhın
amiriyim” dedim, ben karargâhın amiriyim. Bizim kıtalarımız var, değişik birimler var onlar komutana
bağlı ama komutanla irtibat kuramadığımız için komutanla zaten son iki görüşmemde durumu o da
Harekât Merkezine gelmek için çaba sarf ettiği için… Ben komutanımız da yanımızda olsa farklı bir
emir vermeyeceğini biliyorum, düşünüyorum ve onun mantığına da gerekli…
Zaten beni Sayın Bakan Yardımcım, Müsteşarım, Bakanım aradı “Tam yetkilisin” diye telefonda.
Ben tabii, televizyonda tam yetkili benim desem olmaz Jandarma Genel Komutanımız adına yayınlarsam
herkes ikna olur. Ben şimdi desem ki emir komuta bende. O zaman benden kıdemli kişiler var veya
itibar etmezler. Sanki Jandarma Genel Komutanı yanımdaymış gibi birkaç kişi de aradı, “Komutanım
nerede? Bir görüşeyim.” diye. Dedim, “Şu anda yanımda yok.” Komutanın Akıncı’ya gittiğini sabah
öğrendim. Yani komutan varmış gibi hareket etmemiz birliklerimizin güvenliği açısından önemliydi.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Önemliydi. O gece özellikle Güvercinlik’te olup bitenleri
zaten kendiniz orada oturduğunuz için biliyorsunuz. Orada sizinle irtibata geçen Ankara’daki özellikle
generallerin çoğuyla görüştünüz. Oradaki tabii ki sizin talimatlarınıza göre zaten jandarma özel harekât
birliklerinin kullanıldığını da anlattınız fakat o gece sizinle irtibata geçtiğini söylediğiniz isimlerden
bir kısmı bugün tutuklu. Yani o gece darbeye karşı sizinle birlikte hareket ettiyse yani öbür tarafın
adamı olsaydı bu insanların sizinle hareket etmemesi lazımdı, sizin emirlerinize uymaması lazımdı.
Yani bununla ilgili Jandarma teşkilatının 15 Temmuz sonrası yaptığı bir şey var mı, bir tasnif var
mı? Bu yoksa adli makamları kim nasıl yönlendirdi? Şimdi, jandarma bu konuda diğer askerî
birliklere göre adli makamlarla çalışma konusunda tecrübeli bir kurum yani diğer askerî birliklerle
aynı kefeye koymamamız lazım ama bir de 17 Temmuz günü -bunu Galip Mendi Bey de, Jandarma
Genel Komutanımız da burada açıkladı- yapılan bir değerlendirme toplantısı var Genel Komutanın
Başkanlığında, sizin de katıldığınız. E, orada yaşanan birtakım tartışmalarla bu tutuklamaların bir ilgisi
var mı?
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JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Sayın
Vekilim, şöyle arz edeyim zatıalinize: Şimdi, darbe gecesi bizimle irtibata geçip görüşen konuşan
tabii ki görevini yapan kişiler içerisinde atılmış veya tutuklanmış kişiler var veya olabilir. Şimdi, bu
yargıya intikal ettiği için bu kişilerle ilgili sadece benim telefonla görüşmem değil, onun dışında,
MİT’in, Emniyetin ve Jandarmanın kendi istihbarat bilgilerinin ortaya koyduğu bazı değerlendirmeler
var. Oradaki komutanımızın ertesi günü öğleden sonra gelmişti karargâha sanıyorum iki-iki buçuk
gibi, yani orada ufak tefek tartışma her gün olan yani şunu yapalım, bunu yapmayalım öyle yani her
aşamada, her ortamda olan tartışmalar, bu tartışmaların herhangi bir kin, nefret veya kişilere yönelik bir
şey olması zaten imkânsız ama…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Biraz isimden de konuşacak olursak mesela “Celal Şahin beni
aradı, ben şu talimatları verdim, yerine getirdi.” dediniz. Ama örnek olması bakımından Celal Şahin
şimdi tutuklu.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Şimdi, Celal
Şahin’e “JÖAK’ı al getir.” dedim. JÖAK’ı yarbay aldı geldi, kendisi gelmedi yani orada kaldı, ben
“Gel.” dedim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Gelmedi.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Ben “Buraya
gel, JÖAK’ı al gel.” dedim. Niye gelmedi, nasıl gelmedi? “Yollar kapalı.” filan diye bir şeyler söyledi.
Şimdi, efendim bu sadece bir olayla alakalı değil, başka bilgi ve belgeler var. Yarbayımız geldi,
ben ona dedim ki: Ben karargâhın amiriyim, bana bağlı. Gel dedim, işte toparlanıyor, geliyor, gitti filan.
Bilemiyorum niye gelemediğini, nasıl gelemediği. Orada sonra “Yol kapalı.” dediler, bir şey dediler,
çünkü vatandaşımız yolları tutmuştu falan. Şimdi, benim burada kişileri suçlama şeyim yok. Bu yargıya
intikal etti ama…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ben bir örnek olması bakımından söyledim.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Celal Şahin
benim mesai arkadaşım. Kesinlikle suçlu veya suçsuz demem benim söz konusu olamaz çünkü
mahkeme sürecinde iş ortaya çıkacaktır. Ben şimdi, bir noktada, bir cepheden baktığım zaman beni
aradı, o beni aradı, ben onu aramadım. “Tamam, o zaman JÖAK’ı al gel.” dedim. Bu gitti, “JÖAK’ı
toparlıyorum komutanım.” dedi, gönderdi de birliği, ondan sonra ne oldu bilmiyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sonra bir daha görüşemediniz.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Hayır
görüştük, ertesi gün de geldi görüştük efendim, görüşüyoruz öyle bir şey yok ama o gün böyle bir olay
oldu onu herkesin hakkını yerine koymak lazım yani ben onu aramadım o beni aradı. “Emriniz ne?”
dedi, ben de emrimi söyledim. Bitti yani.
Arz ederim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bu genel komutanlık karargâhında o gün darbeciler dışında hiç
kimse yok muydu, mesela sizin JÖAK taburları ve özel harekâtla birlikte birliğe girişiniz sırasında size
destek veren oldu mu karargâh içerisinden?
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN - Efendim,
karargâh içerisindeki o isyancı ve darbeciler gibi dışarıda da bizim arkadaşlarımız vardı.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hayır hayır. İçeridekilerin içerisinde darbeci olmayan, siz
içeriye girerken size destek olan içerden bir grup oldu mu?
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JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Onları
-yukarıda salon var- salona kilitlemişler. Harekât Merkezinde onları toparlamışlar bir odaya
kilitlemişler. İşte o tuğgeneral başta olmak üzere. Kendileri bütün telefonlara filan bakan onlar. Yani
onların dışındakilerini de biz sonra kurtardık, vardı yani.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Vardı ama onlar zaten etkisiz hâle getirildiği için size destek
verilemedi.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Etkisiz hâle
getirip… Silah çekmişler efendim. “Darbe var.” diye silah çekmişler Harekât Merkezindeki nöbetçileri
olduğu gibi almışlar, bir odaya kilitlemişler, kendileri geçmiş. Ben mesela Harekât Merkezine geldiğimde
kışlaya, kışlanın içinde Mamak’tan gelmiş zırhlı araç vardı, ZPT vardı, 8 tane araç gelmiş bizim oraya.
Hatta içinde bir piyade üsteğmeni yakaladım. “Niye geldin?” dedim. “Tabur komutanı, Jandarma
Genel Komutanlığında meskûn mahallerde, şehirde operasyon tatbikatı görevi verdi Jandarma Genel
Komutanlığına gönderdi beni.” dedi. Yani öyle bir şey veriyordu. Onları gönderdik sonra yerine araçları
vesaire, savcı geldikten sonra. Yani darbecilere karşı gelecek veya onlardan olmayanları da derdest
etmişlerdi. Daha sonra bizim JÖH ve polis özel harekât timleri içeri girince darbeciler silahlarını atıp
-ben silahlı gördüğünüz herkesi vurun şeklinde emir vermiştim- koğuşa, askerlerin arasına sızdılar.
Ondan sonra askerlerden oradaki çocuklardan “Bu darbeci, bu darbeci, bizim yanımıza sonradan
geldi.” diye tespit edip savcı onları tutukladı yani.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Burhanettin Bey, buyurun.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Komutanım hoş geldiniz.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Sağ olun
efendim.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Komutanım şimdi olayı saat 21.00’de öğreniyorsunuz
ama asıl olay 22.40’ta komutanlığın önüne geliyorsunuz ki çatışma başlamış. 4 tane albaydan 2 tanesi
yaralanmış, 2 tanesi de sizin önünüzü kesiyorlar ve diyorlar ki: Komutanım FETÖ’cüler…
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – “Paralelciler”
dedi o sırada.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Az önce siz “FETÖ” dediniz. Siz söylediğiniz için,
kayıtlarda “FETÖ” dediniz.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Şöyle arz
edeyim: “Paralelciler ele geçirmiş.” dediler. Sonrada bu isim “paralel” “FETÖ” değişti.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Evet.
Ama siz bunu hiç yadırgamadınız. “Kim o FETÖ’cüler?” diye sorma ihtiyacını bile duymadınız,
işinize devam ettiniz.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Hayır
sormadım değil.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – “Kim onlar?” diye yani…
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Ben de
“Teslim olun.” dedim. Teslim olmayınca operasyon yapma durumunda kaldık. Yani o şekilde sormadı
değil, hayret ettim yani.
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BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Komutanım bir devam edeyim.
Yani “Kim onlar?” diye. Siz de biliyorsunuz onları. Başkanımız da sordu. Yani bunları FETÖ’cülerin
yaptığına dair somut bir isim istedi, oraları hep es geçtiniz komutanım. Sizden önce Galip Mendi
komutanımızı dinledik. Sizinkiyle tıpa tıp, üst üste örtüşüyor. Komutanımız da orduevinde düğünden
çıktıktan sonra dönemin Konya Jandarma Bölge Komutanı Timurcan Ermiş komutanın arabasına
zorla biniyor. Galip Mendi komutanımız aynen şunu dedi: “Timurcan Ermiş, elimizde istihbari bilgiler
vardı, bu FETÖ örgütünün üyesiydi, YAŞ kararlarında biz bunu terfi ettirmeyecektik. Bunu yüzde
100 Fetullahçı terör örgütünün yaptığına kanaat getirdim.” Sizden de böyle bir şey bekliyoruz. Galip
Mendi komutanımızla bu kadar sıkı bir mücadeleniz var ama benden önce sorulan sorularda hiç isim
vermiyorsunuz. Yani mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz. Kiminle mücadele ettiğiniz konusunu es
geçiyorsunuz. Buraya bir açıklık getirebilir misiniz?
İkincisi: “Bu FETÖ terör örgütü tarafından yapıldı.” dediniz şaşırmadınız. Şaşırmadığınıza göre
öğrenciliğiniz veya komutanlığınız döneminde bunlarla bir irtibatınız vardı. Bu gelişme hakkında da
kısa bir bilgi verirseniz memnun olurum, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkürler.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Teşekkür
ediyorum Sayın Vekilim.
Şimdi müsaade ederseniz önce “şaşırmadım…” cümlesi… Çok şaşırdım. Hatta Turgut Aslan
beni aradı “Bu çağda darbe mi olur, ne darbesi.” dedim. Harekât Merkezine geldiğimde ben 21.30’da
değil 22.00 civarında o telefonlarla filan irtibat kuramayınca, robot sesinin siber saldırı olabileceğine
inanmadığım için harekât merkezine geldiğimizde paralelcilerin içeriyi ele geçirdiğini, harekât
merkezini işgal ettiğini öğrendim ve çok şaşırdım yani şaşırmadım değil şaşırdım, hayretler içerisinde
kaldım. Ama içeride kim vardı derseniz, Harekât Merkezini veya karargâhı ele geçirenler karargâhın
dışından ta İstanbul’da, Genelkurmay’da görevlilerden, değişik birliklerde, kıtalardan görevlilerden, bir
iki gün önceden izin almış veya akşamdan hazırlanmış, gelmiş adamlardı. Yani içeride kim olduğunu
biz ertesi günü öğleyin içeri girdiğimizde ölen ve yaralananları görünce… Mesela, İstanbul’da
akademide öğrenci, gelmiş oraya. Karargâhın içinde değil bu, karargâhta değil. Yani Genelkurmayda
bir tane binbaşı vardı, gelmiş nizamiyenin orada yan tarafında ölüydü. Bizim karargâhta değildi. Yani
bizim karargâhı ele geçirenler sadece karargâhtakiler değil efendim. Sağdan soldan…
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – İçinden bir tane tanıdığınız yok mu Komutanım yani?
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Mamak’tan
zırhlı araç gelmiş yani bizim dışımızda. Yani burada Sayın Vekilim, ertesi günü gördüklerimiz ve
tanıdıklarımızla gece 22.30’da, 23.00’te, gece 01.00’de içeride kimler var, bunu bilmemiz mümkün
değil. Sadece oradaki arkadaşların konuşmasından gelen şeylerden işte nizamiyeden 2 kişiyi tanıdılar
o yaralayan kişiyle boğuştukları için ama içeride kimler vardı biz onu içeriye girdikten sonra öğrendik.
İçeridekileri bilmiyorduk ki kim olduğunu. Yani takdir edersiniz ki, biz kışlanın dışındayız onlar içeride.
Bizim kışlanın dışında içeridekilerin kaç kişi olduğunu, kimler olduğunu bilmemiz mümkün değildi.
Tabii, ertesi gün gördük, tanıdık. Tutuklananlar, gözaltına alınanlar, hiç alakası olmayan birliklerden
gelen kişilerdi. Kışlanın içinde tabii onlara yardımcı olan, o karargâhta görevli kişiler de vardı. Hemen
hemen üçte 2’si öyle, üçte 1’i de dışarıdan gelmişlerdi. Burada bunu ifade etmek istiyorum. Yani
gerçekten şaşırdım.
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BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Komutanım aynı şeyi söylüyoruz. Yani Galip Mendi
komutanımız diyor ki: “Timurcan Ermiş izinli değil, Konya’da olması gerekiyor, onun burada olmasına
çok sinirlendim ve bu FETÖ örgütünün üyesiydi. Bu olayın içerisindeyse bu darbeyi FETÖ terör örgütü
yapmıştır.” Siz tabii, bir şeyler söylüyorsunuz ama işin özüne gelmiyorsunuz. Bu Komisyonun adı
Fetullahçı terör örgütünün araştırılması. Şimdi, bunun adını sizinle birlikte koyacağız. Yani oraya hiç
değinmiyorsunuz. Yani şu saatte telefon ettim, bu saatte Ahmet geldi, bu saatte Mehmet… Teşekkür
ediyoruz, bunların hepsi doğru ama bizden sonrakilere ışık tutabilmek için, işi somutlaştırabilmek
için… O söylediğin, o binbaşı, kim o orada yani? Zırhlı aracı sormuyorum ki komutanım. İşte, zırhlı
araçlar gelmiş, şu gelmiş bu gelmiş. Elbette onlara karşı mükemmel bir mücadele verdiniz ama Galip
Mendi komutanımızdan da bir örnek veriyorum. İkiniz çok sıkı fıkısınız, bir dediğiniz… Bak “Onun da
benim gibi düşüneceğini varsayarak emirler verdim.” diyorsunuz. Yani o isim verirken aynen Timurcan
Ermiş ismini alenen veriyor. Siz de yani o örgütü tanıdığınızı, mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz. İçinde
o kadar kişinin içerisinde bir tanesi yok mu? Tabii, takdir yetkisi sizin komutanım ama soyut kalıyor
anlattığınız.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Estağfurullah.
Sayın Vekilim, şimdi şunu söyleyeyim: Timurcan Ermiş’in, komutanı tutukladığını, gözaltına
aldığını ben komutandan ertesi gün öğlenden sonra öğrendim, birincisi.
İkincisi: “Komutan burada olsa ne yapardı?” şeyi durumdan vaziyet çıkarmak yani duruma vaziyet
etmektir. Komutan öyle düşünmese de veya bir başkası farklı düşünse de benim görevim belli. Ben
darbeye… Demokrasiye, seçilmiş iradeye, meşru kuvvetlere karşı başkaldıran herkese yasal olarak
resmî kuvvetlerle karşı koymak benim yasal görevim. Benim görevimi hiç kimse engelleyemez. Kim
ne derse desin ben bunu zaten böyle yaparım ama olsa da böyle olur diyorum, o anlamda arz ediyorum.
Üçüncüsü: Şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Ben Harekât Merkezini ele geçirip bir an önce
birliklerimizin emir komuta sistemini kurmak için uğraşırken Ankara İl Jandarma Komutanlığını
alternatif komuta yeri olarak kullandık. Orada Harekât Merkezinde yapacağımız işlerin çoğunu yaptık
ama bizim mesajlarımızı iptal etmeye veya tekrar mesaj çekmeye çalıştıkları için orayı –tabii ki öyle
olmasa da- derdest edip etkisiz hâle getirme gibi bir mecburiyetimiz, görevimiz var. Şimdi, burada
Galip Paşamın yaşadıkları farklı ve tamamen bizim dışımızda bizim orada yaşadıklarımız farklı. Bizim
görevimiz de orada Harekât Merkezi. Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Bakanım ve müsteşarımızın da
zaten emirleri, talimatları. “Ben Harekât Merkezini ele geçiyorum.” dedim onlar da bana polis desteği
sağladılar ve diğer imkânlar işte, itfaiye, kırıcı, iş makinası gibi biz orayı ele geçirdik ama şimdi biraz
önce de arz ettim. İçeride kim olduğunu orayı ele geçirdikten sonra öğrendik.
Dördüncüsü: Şimdi, “Bu darbecilerin kimliklerini, isimlerini verin.” Biz bu paralel yapı içerisinde
bu darbe teşebbüsüne kimlerin katıldığını, kimlerin olduğunu ondan sonraki günlerde hep birlikte
öğrenmeye başladık. Herkesi, hepsini tanıma şansımız zaten yok ama bildiğimiz, tahmin ettiğimiz
kişiler var mıydı? Biraz önce de şey oldu. Tabii ki vardı. Şaşırdığımız kişiler var mı? O da vardı ama
burada tek tek şu vardı, şu vardı diye isim listesine girmek benim görev ve sorumluluk alanımın
dışında. Ben harekât başkanıyım ve asayişten sorumluyum. Bunların dosyaları, isimleri, listeleri
kurullarda görüşülüyor, personel kartları var, istihbarat kayıtları var. Benim şimdi bir harekâtçı olarak
bu kayıtlara nüfuz etme ve bilme şansım da yok. Yani ben şimdi burada rastgele bir isim vererek kişileri
suçlayamayacağım gibi burada ben onların yargıcı da değilim. Zaten yargıya intikal etti, gereken her
şey yapılıyor. Ben onlarla ilgili bildiklerimi söylüyorum yani yaşadıklarımı söylüyorum.
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Sayın Vekilim, ben yaşadığım dışında, kendi görev ve sorumluluklarımın dışında bir şey söyleme
şeyi olursa afaki olur. Bana soruyorsunuz: “Siz ne yaptınız?” diye. Ben onu anlatıyorum ama onun
dışında yorum yapmak benim için uygun olmayabilir diye düşünüyorum. Neden? İftira olur, yanlış
olur belki.
Arz ederim.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – İkinci sorum vardı orada.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Benim elimde
bilgi ve belge varsa bunu veriyorum. Yoksa ne vereyim yani.
BAŞKAN – Bir sorusu daha vardı herhâlde.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Komutanım ikinci soru… Tabii, hem öğrencilik
yıllarınızdan hem de komuta heyetinde bulunduğunuz dönemde bunlarla ilgili bir yapılanmayı
biliyordunuz çünkü albay gelip “FETÖ’cüler karargâhı ele geçirdi.” dediği zaman siz yola devam
ettiniz mi? Siz olayı biliyorsunuz. Yani “Kim onlar, nereden gelişmiş?” diye hiçbir itiraz filan etmediniz
yani normal seyrinize… Bu bilinen bir şey. Yani ben oraya şey yapıyorum. Albay geldi “FETÖ’cüler
karargâhı ele geçirdi?” dediniz. Siz orada… Yani bana sorsalar “Kim onlar derdim?” Ama siz normal
seyrinize devam ediyorsunuz. İtiraz etmiyorsunuz, şaşırmıyorsunuz. “Ahmet var mı, Mehmet var mı?”
diye sormuyorsunuz. Demek ki bu sizin tarafınızdan da malum olan bir şey.
Takdir sizin komutanım yani orası şey kalıyor.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Sayın Vekilim,
zatıalinizin insafına, takdirlerinize bırakıyorum.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Estağfurullah.
BAŞKAN – “Çok şaşırdım” dedi şimdi o tutanaklara geçti.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Yani
şaşırmamak veya yola devam edip gitmek veya çok normal karşılamak diye bir şey… Siz yanımızda
mıydınız efendim? Ben niye normal karşılayayım. Başka birisi de, başka bir örgüt de ele geçirse
benim yine karargâhı kurtarma görevim var. Yani bu paralel devlet yapısı olmuş veya başka bir şey
olmuş. Benim görevim karargâhımı kontrol altına almak. Ben bunun için orada –yani bilmiyorumher şeyi yaptım. Hiç de öyle normal oturup onu izlemedim yani. Emirler verdim, adamları getirdim.
Yani yanımda olsaydınız herhâlde farklı düşünürdünüz diye düşünüyorum. Biz orada en az sizin kadar
endişe ve kaygı içerisindeydim, en az sizin kadar bu işin…
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Estağfurullah komutanım.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Hayır efendim,
insafınıza bırakıyorum Sayın Vekilim yani.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Yok estağfurullah, bizim…
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Ben orada
oturup ağlamadım ama işimi yapmaya çalıştım. Gülmedim de oynamadım da yani.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Yani bu
suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum.
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BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Suçlama değil komutanım, estağfurullah, öyle bir suçlama
yok.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Sayın Vekilim,
ben orada görevimi yapmaya çalıştım. Görevim neyse onu yapmaya çalıştım. Ben orada arkadaşlarımla
organize oldum ve “Silahlı gördüğünüz herkesi vurun.” dedim. Hatta şu şu isimler, benim binbaşıyı
yaralayan ismi dedim. Sonra o kaçmış, gitmiş filan bir süre şeyler.
Yani siz ne kadar vatanseverseniz, ben de o kadar vatanseverim. Ben sizden fazla vatansever
değilim, siz benden fazla vatansever değilsiniz. Görevimizin gereği işim oydu, işimi yaptım. Ben başka
bir görevim olsa onu yaparım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Ama darbe
girişimi veya bir başka şey. Benim karargâhıma eğer kanun dışı bir hareket yapmışsa ben onu
defetmekten görevliyim. Ben onu yaptım yani.
Birliklere de Galip Paşamla görüştüm, konuştum, işte onun kanaati, düşüncesi buydu. Efendim,
bir vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak darbeye –demokrasiye- karşı olan
on kişi varsa –yüce Meclis burada- onlardan biri de benim. Herkes gibi siz nasıl karşıysanız, ben de
karşıyım. Yani karşı olmanın tabii ki bizim yasal olarak yetkimiz ve görevimiz var. Onu yapmaya
çalıştım.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Komutanım çok özür diliyorum.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Bu arada
şöyle söyleyeyim Sayın Vekilim: Ben üzüldüm.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Siz görevinizi yaptınız, biz takdir ediyoruz sizi.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Hakikaten
orada normal karşılamadım efendim, kesinlikle.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Siz o gün görevinizi mükemmel bir şekilde yaptınız. Bu
sizin anlattığınıza biz vâkıfız çünkü sizin saydığınız o isimlerin hepsi bunu teyit etti. Biz sizi çok
iyi tanıyoruz, nasıl mücadele ettiğinizi biliyoruz komutanım ama görevimi yaptım diyorsun, onun
mutluluğunu yaşıyorsun. Ben de burada Meclis beni görevlendirmiş, Fetullahçı terör örgütünü
araştırmakla. Biz sizden yardım bekliyoruz. Vatanseverlik her konuda yardımcı olmaktır.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Bildiklerimi
söylüyorum ben de.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Biz burada bugün için değil, bu devleti ebet geleceğe
miras bırakabilmek için bu araştırmayı yapıyoruz. Bu yangın bir daha vuku bulmasın diye ama şimdi
savaştık ama kimle savaştık? Biz onun adını…
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – İsimleri var,
listesi var efendim. Herkesin listesi var, 1.209 kişiyi üç gün sonra attık, hepsinin listesi var.
Yani Sayın Vekilim, kişi bazında attığımız 1.209 kişi o gün darbeye yüzde yüz katıldığını
anladığımız kişilerdi, öyle tahmin ediyoruz. Ama bunlar, o listeler yayınlandı zaten kararnamede. Yani
ben Ahmet, Mehmet diye tek tek isim söylemiyorsam bu bilmediğim anlamında değil, zaten altına imza
attım ben onların, komisyon başkanıydım. Yani disiplin komisyonu başkanı bendim.
BAŞKAN – Peki ben…
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JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Çok affınıza
sığınıyorum Başkanım.
Bir değer konu: Yani darbeyi normal olağan karşılamak gibi akıl ve ruh sağlımız yerinde Allah’a
şükürler olsun, darbeye şiddetle karşıyım ve şimdi de karşı olurum. Biz bu konuyu normal karşılamadık
çünkü hayretler içerisinde kaldığımız kişiler oldu, onları da sonra öğrendik. Gecenin saat 23.00’ünde,
24.00’ünde bilmiyorduk ki, kiminle savaşıyoruz, kim var. Ben onun için izinleri kaldırdım. İzinleri
kaldırayım gelen gelmeyen, dost düşman saflar belli olsun, belki bu on gün, on beş gün sürecek
dedim. Ben izinleri kaldırdıktan üç dört gün sonra diğer kurumlar izinleri kaldırdı. Ben o gece izinleri
kaldırdım. Darbeye karşı en duyarlı kişi benim diye düşünüyorum.
Arz ederim.
BAŞKAN – Peki, efendim artık tekrara düşülüyor.
Burhanettin Bey…
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Teşekkür ediyorum.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – İzinleri salı
günü kaldırdı herkes, ben cuma akşamı izinleri kaldırdım.
BAŞKAN – Çok teşekkür.
Sayın Çetin, tabii, hâlen şu anda Sayın Arif Çetin Kolordu Komutanı olarak görevde. “İsim
konusunda altına imza attığım listeler de var.” dedi, tutanaklara da geçti. Bundan öte kendi takdiridir,
onu da ifade edelim.
Sayın Aytun Çıray Bey, buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Paşam hoş geldiniz.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Sağ olun
efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Görevinizi mensubu olduğunuz şerefli Türk ordusuna uygun bir şekilde
yaptığınız için sizi kutluyorum, teşekkür ediyorum
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Sağ olun
Sayın Vekilim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Burada daha önce birçok önemli görevlerde bulunmuş subaylarımızı da
dinledik. İlk defa burada “Kanunsuz emirleri uygulamam.” diyen bir generalle karşılaştık ve memnun
olduk. Yani dediniz ki: “Tutun ki Galip Mendi Paşa onların yanında olsaydı, ben onu da dinlemezdim.”
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Benim için
değişmez efendim. Kim olursa olsun, babamız da olsa aynı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – “….ve görevimi yapmam için birisinden de emir beklememe gerek
yoktur.” dediniz.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Hayır
kesinlikle. Kendi inisiyatifimle arkadaşlarımızla birlikte mücadele ettik. Yoksa birinden emir alma diye
bir şey yok, demokrasiye karşı olan herkese karşıyız.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu onun için size teşekkür ediyorum çünkü bazı kanunsuz emirleri
uygulayarak FETÖ’nün Türk ordusu içerisinde konuşlanmasına neden olan sizin çok üstünüzde
rütbedeki subaylar oldu. O kanunsuz emirleri o gün uygulamasalardı, bugün belki de bu darbe
olmayacaktı, o YAŞ kararlarını.
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Şimdi, size şunu sormak istiyorum Paşam. Bazı sorularımın cevabını arkadaşların sorularıyla
vermiş olduğunuz için kısaltarak soracağım. Şu anda veya daha öncesinde FETÖ’yü hissettiniz,
biliyordunuz ama boyutlarını bilmiyordunuz.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Kimse
bilmiyordu bunu.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bugün için ismi “FETÖ” o gün “cemaat” diyelim. Aynı şekilde başka
dinî cemaatlerin uzantıları var mı, bu tartışmalar ordu içinde oluyor mu? “Siz şuradansınız, biz
buradanız. Biz bu cemaate dâhiliz, siz değilsiniz.” tarzında başka sızma teşebbüsleri ya da yerleştirme
teşebbüsleri var mı?
İkinci sorumu da sorayım, toptan cevap verin isterseniz. Komisyon üyelerinin eski Genelkurmay
Başkanlarına ve kuvvet komutanlarına sorduğu en önemli sorulardan birisi FETÖ’nün ordu içindeki
kumpaslarla ilerleyen yapılanmasından nasıl olup da haberdar olmadıklarıydı. Sayın İlker Başbuğ Paşa,
bunun en önemli nedeni olarak 1992 yılında MİT Müsteşarının sivil olması, müsteşar yardımcısının
hiç olmazsa bir askerden oluşmaması ve zaman içerisinde MİT’in içindeki askerlerin tamamen
temizlenmesine verdi ve dedi ki: “2002 ile 2010 arasında hiçbir istihbarat alamadık FETÖ’yle ilgili
Millî İstihbarattan.” Buna karşılık Millî İstihbaratın yerine Jandarma İstihbarat Dairesinin ikame
edilebileceğini ileri sürenler var. Size göre Jandarma İstihbarat bu çerçevede MİT’in görevlerini yerine
getirebilir miydi? Bundan sonra onun yerine ikame edilmeli mi, bu mümkün mü? Bunları rica ediyorum
Paşam.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Çetin.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Sayın Vekilim,
saygılarımı sunuyorum, tekrar teşekkür ediyorum.
Şimdi, ben hayatım boyunca hep operasyonel asayiş görevlerinde bulundum. Yani kurmay
yüzbaşıyken gittim, asayiş kolordu komutanın G3 operasyon subaylığı yaptım. Daha sonraki
görevlerimde hep -bu biraz önce bahsettiğim benim Asayiş Daire Başkanı Kurmay Albay Ali Demir
şimdi tuğgeneral Diyarbakır Jandarma Komutanı- ben onun görevinde de 2005-2006 yıllarında asayiş
daire başkanlığı yaptım. Yani bu başkanlığını yaptığım Harekât Başkanlığı ve Asayiş Başkanlığı
daha önce albayken de daire başkanı olarak bir alt görevde görev yaptım. Bir gün dahi istihbaratta
çalışmışlığım yok.
Şimdi, bu istihbarat konusu çok farklı bir şey. Yani “Emniyet istihbaratın yerini Jandarma alabilir
mi?” derseniz. “Hayır.” derim. Beş altı sene belki süre tanırsanız, eğitim bilmem ne. Yani dediniz ya
“MİT’in yerini alabilir mi?” Daha basit konuşuyorum. Mesela Emniyet İstihbarat MİT’in yerini alabilir
mi, Jandarma İstihbarat MİT’in yerini alabilir mi? Yani bir kurumun başka bir kurum tarafından o işi
yapabilmesi için belli bir hazırlık, eğitim… Yani bu konu üzerinde çalışılması, düşünülmesi gereken bir
konu olduğu için ben o konuya cevap verecek kişi değilim. Sorunun muhatabı olmadığım anlamında
arz ediyorum çünkü çalışmayı gerektiren bir konu. Yapar mı yapmaz mı? Bizim istihbaratın mevcudu
2.500 kişi mi ne yani. Herhâlde MİT’teki mevcut daha farklıdır. Yani bir de konu, biz kırsal alana göre,
emniyet şehre göre. Bu konu tartışmalı bir konu, çalışılması gereken bir konu.
“FETÖ cemaati dışında başka cemaatler var mı?” Yani duyuyorduk var. İşte şu var bu var filan.
Ama biz biliyorsunuz, duyduğumuz, tespit ettiğimiz zaman hemen Yüksek Askerî Şûra veya ondan
önce disiplin kurullarına sevk ediliyor, dosyası hazırlanıyor. Hakkında iddialar yasal çerçevede
somut delillerle doldurulmuşsa kişi hakkında silahlı kuvvetlerinden ayırma işlemi yapılıyor. Bunun
için beklemeye gerek yok her zaman yapabilirsiniz. Ya da YAŞ kararlarıyla ilişiği kesiliyor gibi
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uygulamalar var. Buna rağmen bunlar niye yuvalanmış? O
nu da bilemiyorum. Tabii, bu sorunun
cevabını verecek bilgi, birikimim ve tecrübem yok çünkü benim konum dışında bir konu. Gerçekten
hep asayişle, operasyonel faaliyetlerle ilgilendiğim için benim bilgim dışında bir durum.
BAŞKAN – Anlaşıldı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Paşam, inşallah gelecekle ilgili bunu düşünmeye başlayın.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Hayır
düşünme ayrı konu efendim yani.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İnşallah Jandarma Genel Komutanımız olursunuz da bunları uygulamaya
koyarsınız diye temenni ediyorum.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Sayın Vekilim,
benim gerçekten sorduğunuz sorunun cevabını verecek şeyim yok.
Arz ederim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Memnun oldum, ben aldım cevabımı orada bir itirazım yok.
BAŞKAN – O da bir cevap. Yani bizim için “Görev alanım değil.” demeniz bir cevap.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, ben cevabınıza itiraz etmiyorum.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Tarım
Bakanlığıyla ilgili soru sorarsanız aynı soru gibi geliyor bana.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Paşam ben cevabımı aldım.
Şimdi, ben yalnız burada bir şey söylemek istiyorum. Geçmişte devlet görevi yaparken zamanın
Başbakanıyla –bu Hükûmete, yönetenlere katkı olsun diye söylüyorum bunu- toplantı yaparken orada
bu bahsettiğimiz kurumların çoğunun başkanları, müsteşarları vardı ve bir fikir tartışmaya açıldı, o da
şu: “Bütün istihbarat kuruluşlarını bir çatı altında toplayalım.” diye. Ama benim çok saygı duyduğum
devlet adamlarından Teoman Ünüsan, kulakları çınlasın, zamanın İçişleri Müsteşarı, dedi ki: “Eğer
bütün istihbarat kuruluşları tek çatı altında toplarsanız, bir daha siyaset hiçbir şekilde haber alamaz.”
Onun için istihbarat kuruluşlarının ayrı ayrı başkanlıklarda olması ve bugünkü şeyin varsa hataları
onların düzeltilmesi, iyi çalışmasının sağlanması Türkiye için daha hayırlıdır. Çünkü bazı bilgileri
kendi aralarındaki rekabet sayesinde siyasetçiler alabiliyor. Onu da kayıtlara geçirmek istiyorum.
BAŞKAN – Bir anekdot olarak kayıtlara geçti.
Teşekkür ediyorum.
Belma Hanım, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Paşam çok teşekkür ediyorum.
2007 yılında tuğgeneral 2011 yılında da tümgeneral olmuşsunuz. Dolayısıyla, belli dönemlerde
yükselenlerin problemli olduğuna dair bir tezin de tersini görüyoruz sizin üzerinizde. Size ve sizinle
birlikte o gece canhıraş çalışan bütün ekibinize de çok teşekkür ediyorum.
Çok kısa bir sorum var. “O gün tutuklananlar veya o gün FETÖ ekibiyle birlikte hareket edenlerin
içerisinde beklemediğimiz isimler de vardı.” dediniz “Ama beklediğimiz isimler de vardı.” dediniz. Bu
beklediğiniz isimlerle ilgili bir açıklama veya bir isim verebilir misiniz? Veya onlarla ilgili geçmişte
hiçbir işlem yapıldı, yapılmadı mı, idari işlem, disiplin işlemi veya başka işlemler yapıldı mı? Bunu
öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkürler.
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JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Sayın Vekilim,
şöyle söyleyeyim: Mesela Konya Bölge Komutanı Timurcan Ermiş o istihbarat kayıtlarında, personelde
yani paralel devlet yapılanmasında ismi geçen, bir dedikodu… Çünkü ben tekrar arz edeyim gerçekten
istihbarat ve harekâtın dışında kendi emrimde değilse bilme şansımız sadece dedikodu ve duyumlarla
oluyor. Senin benim gibi arkadaşlar sohbet babından anlatıyor. O şekilde bildiklerimiz var. Mesela
Ali Osman Gürcan, Çakırsögüt Tugay Komutanı, söylüyorlardı; doğrudur, eğridir. Onun personel
ve istihbarat başkanlığında MİT, Emniyet ve Jandarmanın kayıtları daha önceden ben görmediğim
için diyorum. Ben harekât başkanıyım. Bildiklerimiz duyum ve sohbetlerle, emrimiz dışındakiler
için söylüyorum. Bazen de meslektaşız, otuz altı senelik devlet memuruyum. Otuz altı sene birlikte
çalıştığımız arkadaşlarımız var. Ya, bu da mı böyle dediğimiz maalesef arkadaşlarımız oldu yani. Onu
arz etmeye çalışıyorum. O da şu şu diye sayarsak burada vaktinizi almak istemem.
BAŞKAN – Peki teşekkür ediyorum.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Tasvip
etmediğimiz, onun o şekilde bir yapıya girmesini yani hayretler içerisinde üzüldüğümüz, kızdığımız,
sinirlendiğimiz arkadaşlarımız oldu yani sizin gibi. Siz de diyorsunuz ki: “Bu da mı, bu adam da mı?”
Oldu yani “Sende mi Brütüs?” istediğimiz adamlar maalesef oldu.
BAŞKAN – Sayın Selçuk Özdağ, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın komutanım hoş geldiniz.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ARİF ÇETİN – Sağ olun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – 15 Temmuz akşamı hayati önemi haiz bir görev ifa ettiniz.
Demokrasiye sahip çıkma noktasında bir yandan Başbakan, bir diğer yandan siyasi parti liderleri,
bir diğer yandan seçilmiş Cumhurbaşkanı, parti ayırmaksızın bütün milletvekilleri, Meclis Başkanı,
özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde sizin gibi demokrasiyi içselleştirmiş, devletimizin
bekasına inanmış, darbelerin ilkellik olduğuna, darbelerin gericilik olduğuna inanmış bir şahsiyetler
zümresi ve Emniyet teşkilatındaki kişiler darbeyi önledik ve milletimizin de o geceki sağduyusuyla
beraber Türkiye’nin gelecek yüz yılını kurtardık. Aynen Lozan’dan gelen insanlar birileri için hezimet,
birileri için zafer diye değerlendirilebilir veyahut da birileri için bu anlaşma belki eksik belki fazla
değerlendirilebilir ama o gün Lozan’dan dönenler şöyle söylemişlerdi: “Şükürler olsun, yüz yıl
kazandık, yüz yıl savaşmayacağız.” demişlerdi. Biz de yüz yıl kazandık tekrar yeniden bu topraklarda
devletimizi ilelebet payidar kılmak için. Yarın da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü,
kendisini rahmetle anıyorum.
Bu Türk Silahlı Kuvvetleri bizim şerefli bir ordumuz ama aynı zamanda da nakisaları var, eksikleri
var. 1960 darbesi gibi, başbakanların asıldığı, bakanların asıldığı, Türkiye’nin kamplaştırıldığı ve
kutuplaştırıldığı, hatta askeriye kamplaştırıldığı ve kutuplaştırıldığı kendi çocuklarını yediği bir dönem.
Daha sonra 1962, daha sonra 1971, daha sonra 1980, ardından 28 Şubat postmodern darbesi, daha sonra
27 Nisan 2007 e-muhtırası. Nedense Türk Silahlı Kuvvetlerinde böyle bir sâri hastalık da var. Evet, biz
burada güçlü ordularla tutunacağız, doğrudur ama bu sâri hastalık da maalesef bizim gerçeğimiz, 15
Temmuzda gördük. 1960’ta dönemin iktidarına karşı bir darbe yapıldı, 1971’de Başbakan Süleyman
Demirel’e bir muhtıra verildi, 1980’de yine aynı şekilde siyasi partilerin çekişmesi veyahut da sağ-sol
olayları bahane edilerek bir darbe yapıldı. 28 Şubatta da bir Başbakana karşı -tırnak içinde söylüyorum“irticai faaliyetler” diyerek 23 Nisan törenlerinde bir ilahi okunması dahi bahane edilerek Türkiye’de
maalesef siyasi iktidara karşı vesayetçiliğe soyunuldu. Böyle bir eksikliğimiz de var.
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Bu, 15 Temmuz gecesini siz canınız pahasına yaşadınız. Acaba bu darbeyi bu insanlar kime
karşı yaptılar? Türkiye’de niçin yaptılar? Kendileri dinî bir yapıdan geliyorlardı. Türkiye’de dinî
özgürlüklerin, fikir özgürlüklerinin alanını genişletmiş bir iktidar vardı. Niçin darbe yapma lüzumunu
hissettiler? Birinci sorum bu Sayın Komutanım.
İkinci sorum: Özellikle atıfta bulunmak istiyorum; İlker Başbuğ buraya geldiği zaman -sizden
sonraki gün, konuşmamızda söyleyeceğim ayrıca- kendisi “MİT’te biz bir müsteşar yardımcısının
asker olmasını istedik.” demişti. Belki arkadaşlarımız bunu yanlış yorumlamış olabilirler, sanki darbe
önlenebilir gibi. 1971 muhtırası yapıldığında Fuat Doğu Paşa, bir generaldi kendisi. 1980 darbesi
yapıldığında MİT müsteşarlarının başında bir general vardı. Yani, bir generalin olduğu yerde darbe
oluyor da müsteşar yardımcısının general olduğu yerde veya bir asker olduğu yerde darbe olmaz mı?
Önemli olan, iklimi kurutabilmek, bunu yapabilmek.
Benim ikinci sorum şu: Şu ana kadar, terörle mücadele konusunda otuz beş yıldır ciddi bir
mücadele veriyoruz. Sizin de şu an terörün yoğun olduğu bir yere tayininiz çıktı. 15 Temmuz öncesi ve
akşamıyla ilgili bir kıyaslama yapabilir misiniz?
Bir de bu terör örgütü PKK’yla ve illegal sol örgütlerle mücadelemizde, istihbarata çok ciddi
şekilde hâkim olduklarını görüyoruz Fetullahçı terör örgütünün, Jandarma istihbarata, Emniyete, MİT’e
de sızmaya çalıştıklarını müşahede ettik bu gelişmeden sonra. Acaba bizim bu PKK’yla mücadelemizi
veya illegal sol örgütlerle mücadelemizi akamete uğratmış olabilirler mi? Çünkü, ciddi şekilde hâkimler
Güneydoğu Anadolu’da, asker noktasında, polis noktasında.
Bir de şuna bir atıfta bulunayım, sorumun dışında söyleyeceğim: “Kanunsuz emirler uygulandı.”
dedi. Eğer kanunsuz emirleri… Aytun Çıray Bey burada yok ama geldiği zaman da cevap verebilir. Ben
inandığım kadarıyla, asker zaman zaman durumdan vazife çıkarmış ama kanunsuz emirleri uygulayan
bir şahıs varsa onu da bize bildirirse hangi genelkurmay başkanı kanunsuz emri uyguladı, biz de onlar
hakkında suç duyurusunda bulunuruz diyorum.
Ayrıca, mücadeleniz için de bir kez daha teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Komutanım.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORG. ARİF ÇETİN – Sağ olun Sayın Vekilim.
Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan hepimizin, Sayın Vekilim, seçilmiş, meşru, milletin
iradesine, demokrasiye, özgürlüklere sahip çıkmak herkesin görevi; dağdaki çobanın da görevi, buradaki
vekilimizin de, benim de, herkesin de; bu, asker, sivil fark etmiyor. Dolayısıyla, demokrasi hepimiz için
vazgeçilemez, özgürlükler hepimiz için vazgeçilemez. Buna karşı olan kim olursa olsun, nereden gelirse
gelsin; hedefi, maksadı -ne olursa olsun- Hükûmeti düşürmektir, ülkeyi, devleti ele geçirmektir, başka
şeyler yapmaktır. Sebebi, amacı bizi ilgilendirmiyor, buna karşı olmak hepimizin görevi yani benim de,
sizin de, hepimizin görevi. Dolayısıyla, 1960 ihtilali de, 1980 darbesi de, e-muhtıra da, bir başka şey de
demokrasinin önüne konulan engeller. Ben askerim, asker olarak söylemiyorum ama vatandaş olarak
diyorum ki buna hepimizin sahip çıkması gerekiyor, askerin ve sivilin. “Ey Türk Gençliği!” diyor yani
“Ey Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’yi koru!” demiyor, “Ey Türk Gençliği!” diyor büyük Önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk yani hepimizin görevi cumhuriyeti korumak, demokrasiyi korumak, vatandaş
olarak görevimiz. Bunu, o nedenle “Hedefi şudur, budur…” Yani, herkes biliyor zaten hedefinin ne
olduğunu. Meşru, daha doğrusu millî iradeye karşı olan herkes bizim düşmanımızdır, demokrasinin
düşmanıdır. Özgürlüklerin karşısında bir engel olarak defetmek görevimiz.
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Şimdi, MİT’in askerlik yapısı ve askerî bir kişi olması ve yardımcısı… O biraz önce arz ettiğim
gibi yani benim bilgi ve ilgi alanım dışında olan bir konu olduğu için müsaadenizle o konuda yorum
yapmak istemiyorum çünkü hakikaten bilmiyorum konuyu.
Diğer bir konu “15 Temmuz öncesi ve sonrası terörle mücadele nasıl gider?” Ben terörle
mücadelenin en odak noktasında, 18 tugay kadar kuvvetimizle yani Türkiye’nin Hakkâri, Şırnak, Siirt,
Van gibi bizim Asayiş Kolordu Komutanlığının sorumluluğunda. Bu Diyarbakır, Bitlis, Muş, Tunceli
yani o bölgede 15-20 tane ilimizde terörle mücadele 15 Temmuzdan önce olduğu gibi 15 Temmuzdan
sonra da kesintisiz devam ediyor. 15 Temmuzdan önce şu olmuş, 15 Temmuzdan sonra bu olmuş
dersek… Bizim görevimiz, insanlık dışı, vatandaşlarımızı katleden, ülkemizi parçalamaya, bölmeye
yönelen terör örgütüne karşı elimizdeki tüm imkânları kullanarak bunu yok etmek; onun resmî olarak
görevi, bütün asker polis, jandarma polis, bütün güvenlik kuvvetlerinin görevi. Beni de sorumluluk
bölgemde bu mücadeleye layık gördüler, uygun gördüler, ben o göreve atandım, o görevi yapmaya
çalışıyorum. Allah’ın izniyle, vatandaşlarımızın desteğiyle, güvenlik kuvvetlerimizin operasyonlarıyla
bu mücadeleyi artırarak ülkemize yönelik bu tehdidi ortadan kaldırmak, ülkenin gündeminden terörü
çıkarmak için canla başla, şehitler pahasına, kahraman gazilerimiz pahasına şey yapıyoruz. Burada
şehitlerimizi de şükranla anıyorum, gazilerimize şifa diliyorum.
Yani, devletimizin işleyişi devam ediyor, hiçbir sorun yok, sorun şu: Ülkenin gündeminden bu
tehlikeyi çıkarmak.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, belki tekrar etmeme gerek yok ama aşağı yukarı, Sayın Arif Çetin komutanımızın
izahları aynı minvalde, tekrara düşmeye başladık. Çünkü, illaki sorulanları tekrar sormama bakımından
hassasiyet göstermenizi, zamanın da ilerlediğini dikkate alarak rica ediyorum.
Sayın Hüseyin Kocabıyık, buyurun.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Sayın Paşam, hoş geldiniz.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak 15 Temmuz gecesi göstermiş olduğunuz,
sergilediğiniz komutanlık ve liderlikten, sergilediğiniz kurmay zekâsından ve demokrasiye bağlılıktan
dolayı sizi tebrik ediyorum öncelikle.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORG. ARİF ÇETİN – Sağ olun. Milletimizi
tebrik edin.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bugün burada, ideal bir Türk subayı nasıl olur, bu profili
sergilediniz, bunun için ayrıca teşekkür ediyorum ve şunu inanarak söylüyorum bir milletvekili
olarak: 15 Temmuz, nesiller boyu bu milletin hafızasından silinmeyecektir, devletin hafızasından zaten
silinmeyecektir ve nesiller boyu siz hayırla yâd edilecek bir komutan olarak hep yaşayacaksınız, bunu
söyleyebilirim bugün büyük bir sorumluluk duygusu içinde.
Sorum şu: Siz Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde çok az sayıda olan muharip subaylardan birisiniz.
O gece darbeye karşı, darbe tehdidine karşı mücadele ettiniz. Bu işe girişenler -mesleğinizin, bildiğiniz
işin sınırları içinde, o anlamda soruyorum- nerede hata yaptılar sizce?
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Buyurun.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORG. ARİF ÇETİN – Sayın Vekilim, sağ
olun, teşekkür ederim.
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Şimdi, demokrasiye sahip çıkmak, zatıalinizin de belirttiği gibi bütün halkımızın, milletimizin,
herkesin, hepimizin görevi. Ben 15 Temmuzun kahramanının Türk milleti, Türk halkı olduğuna inanan
bir kişiyim yani tankın önünde durup tankı durduran… Tank, halk gücü karşısında durmuştur. Sayın
Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, sayın bakanlarımızın, sayın devlet büyüklerimizin
değişik ifadeleri, beyanları, tabii ki bu darbe girişimine başlayanların beklemediği şeyler. Mesela
Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişimini yaptılar, işte, yönetime el koyacaklar vesaire. Sayın
Cumhurbaşkanımızın televizyonlara çıkıp önce cep telefonuyla, sonra canlı olarak konuşması
halkımızın da sokağa dökülmesine ve tankların karşısında durmasını tetiklemiştir, etkili olmuştur,
kahraman halkımız demokrasiye sahip çıkmıştır. Darbecilerin hatası…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Özür dilerim, “darbecilerin hatası” derken askerî planlama
açısından soruyorum yani…
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORG. ARİF ÇETİN – Allah doğrunun
yanındadır diyorum ben. Millete karşı, devlete karşı olan herkese, herhâlde bunlarla mücadele edene
Allah yardım etti; biz orada onlardan daha etkin çıktık, daha baskın çıktık. Yani dişe diş mücadele edildi,
neticede o taraf saat 04.00’ten, 05.00’ten sonra darbe devrildi. Yani belki on gün, on beş gün, yirmi gün
de sürse ben neticenin değişeceğini sanmıyorum. Zaten hemen izinleri kaldırdık, şu oldu, bu oldu yani
Türk milleti bu kanun dışılığın ötesinde çağ dışı her türlü darbe ve dayatmalara karşı ben kahraman
milletimizin kim olursa olsun, sayıları ne olursa olsun hata yapmasalar da yok edeceğini biliyorum.
Zaten defalarca televizyon konuşmamızda biz bunları şiddetle yok edeceğiz, bastırmaya muktediriz
diye söyledik. Çünkü bunu söylerken, “Biz” derken milletimizle birlikte, halkımızla birlikte, halkın
desteğiyle yapacağımızı biliyordum. Bizim görevimiz bu, vatandaşımızla bir olup devlete, millete sahip
çıkmak. Orada mı hata yaptı, burada mı hata yaptı, onu zaman içerisinde herhâlde bu Komisyonunuzun
da geniş çaplı araştırmalarından bir sonuç çıkacaktır.
Arz ederim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Sayın Tanrıkulu, buyurun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Çetin, hoş geldiniz, ben de teşekkür
ediyorum.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORG. ARİF ÇETİN – Sağ olun Sayın Vekilim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Kişisel düşünceme göre şiddet, çatışma, terör,
darbe zihniyetini ve darbe mekaniğini besleyen bir ortam sunuluyor darbe yapmak isteyenlere yani
bu zihniyeti sürekli canlı tutuyorlar. Sonuçta 7 Hazirandan sonra, 20 Ekimde Suruç’ta, ondan sonra
21 Temmuzda Ceylânpınar’da iki polisin alçakça öldürülmesinden sonra çok yaygın şiddet ve terör
eylemleri bütün Türkiye’de oldu ve ağırlıklı olarak doğu ve güneydoğuda oldu, siz de biraz önce ifade
ettiniz. O tarihten sonra, ben daha önce Şırnak ve Hakkâri valileriyle de görüşmüştüm, sınırdan o
bölgelere tonlarca patlayıcı gelmiş sonuç itibarıyla, çok sayıda silah gelmiş ve hendeklerin kazılmasında,
ondan sonra işte şeylerin yok edilmesinde o dönem çok etkili ve siz de harekât başkanısınız jandarmada
ve darbeden sonra gördük ki 2. Ordu Komutanı, 7. Kolordu Komutanı, Şırnak’taki, Hakkâri’deki
komutanların tümü sonuçta bu darbe şeyinin içerisinde yer aldılar aynı zamanda ve tutuklular şu anda.
Siz bununla bir ilişki kurabiliyor musunuz? Yani terör eylemleri ile darbe arasında bir ilişki kurabiliyor
musunuz yani oradaki komuta kademesinin neredeyse tümünün darbede yer almasıyla?
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JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORG. ARİF ÇETİN – Sayın Vekilim, tabii
sosyal konularda bir şablon sunmak ve iki kere iki dört deme imkânı yok. Bu, yoruma bağlı bir konu
olduğu için…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben iki olgu ortaya koydum da.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORG. ARİF ÇETİN – Ben harekât
başkanıyım, görevimin sınırları belli, bu 2. Ordu Komutanı öyle yapmış, hendek böyle kazılmış…
Yani görev, yetki ve sorumluluk alanımın dışında olduğu için, bu yoruma bağlı bir konu, bir başkası
farklı değerlendirebilir, bir başkası farklı değerlendirebilir, ortam, iklim onu gerektiriyor veya bu bunu
üretiyor, darbe üretiyor gibi ifadeler sosyal konu olduğu için, belli bir matematiksel…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şunu da somut olarak söylemek istiyorum: Bu
kadar patlayıcı -bu kadar yaygın istihbarata rağmen- bu kadar ağır silahlar, sınırın diğer tarafından
Türkiye’ye, Jandarma bölgesinde nasıl geldi, nasıl yerleşti yani hiç mi istihbarat alınamadı yoksa
istihbarat değerlendirilmedi mi? Yani çünkü çok şey yani bu kadar silahın böyle hani birisi cebinde bir
tabancayla gelmiyor ya da çakıyla gelmiyor. Çok ağır silahlar ve tonlarca patlayıcı girmiş Türkiye’nin
kara sınırları içerisine ve jandarma sorumluluk alanında.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORG. ARİF ÇETİN – Sayın Vekilim, şimdi
yol kontrollerini artırıyorsunuz, vatandaş sızlanıyor haklı olarak. İşte “Üç saatte gideceğimiz yere beş
saatte gidiyoruz.” diyor mesela. Azaltıyorsunuz, bu sefer kontrolsüz. Paris’te bomba patladı, Londra
metrosu patlatıldı, Brüksel’in göbeğinde, Avrupa Birliği’nin merkezinde bombalar patlıyor, ikiz
kuleler vuruldu 2001’de Amerika’nın Dünya Ticaret Merkezi, Pentagon bombalandı. Yani terör her
yerde, dünyanın her yerinde var. Önemli olan teröre karar vermek, uygulamak. Yani bu Türkiye’de
var, İstanbul’da var, Brüksel’de de var efendim yani, onların da istihbaratı var, onların da polisi var,
jandarması var. Yani Paris’in göbeğinde sıkıyönetim ilan edildi.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 2016’da, önceki dönemden farklı olarak başka bir
şey oldu yani tonlarca patlayıcıyla birdenbire karşı karşıya kaldık. Gerçekten ben bu işi merak ediyorum
bu işi izleyen, takip eden birisi olarak. Yani bu kadar çok patlayıcı Türkiye’nin kara sınırlarından girdi
ve nasıl bir istihbarat eksikliği, bunu engelleyemedi yani…
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORG. ARİF ÇETİN – Sayın Vekilim, patlayıcı
dediğimiz gübre. Vatandaş tarlaya atmıyor, götürüyor çuvala koyup patlatıyor yani.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Peki, teşekkür ederim.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORG. ARİF ÇETİN – O patlayıcıların çoğu
da kolay elde edilen tüp mesela. Brüksel’de de var Sayın Vekilim.
Arz ederim.
BAŞKAN – Zekeriya Bey var mı soru? Aslında her arkadaşımızın da mutlaka sorması da
gerekmiyor. Yanlış anlamayın Zekeriya Bey, sıra size gelince demiş olmayayım ama.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Başkanım yani ben de Sezgin Bey gibi sesimi yükselterek
“Sözümü kesiyorsun.” mu diyeyim?
BAŞKAN – Hayır, misafirlerimiz şimdi her soruya cevap vermemek nezaketsizlik olacak gibi şey
yapıyor ama gerçekten son bir saattir tekrara başladık. Diğer konuğumuz da dışarıda bekliyor.
Buyurun Zekeriya Bey.
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ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Çok Değerli Başkanım, değerli Komisyon üyeleri, çok Değerli
Paşam öncelikle hoş geldiniz. Size teşekkür ediyoruz, hem şahsım hem milletvekili olarak hem ailem
adına, bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum.
Tabii, marifet iltifata tabidir. Az önce Hüseyin Kocabıyık’ın söylediği gibi de ben o sözlerin hepsine
katılıyorum yani tarih bir gün, bu Komisyon tutanaklarını incelediğinde de, bu dönem yazıldığında da
mutlaka sizden bahsedecektir.
Ben size soru sormayacağım, 2 tane hususu belirtip konuşmamı bitireceğim. Öncelikle teşekkür
ediyorum, siz konuşmanızda şunu söylediniz. Biz sivillerle beraber çalıştık, İçişleri Bakanımız,
müsteşarımız, emniyet müdürümüz, bu sizin aynı zamanda sivil otoriteye, kanunsuz emirlere ve hukukun
üstünlüğüne ve millî iradeye bakışınızı da doğrular bir bakıştı. O anlamda sizi tebrik ediyorum. Yine,
sizi burada dinleyince hem ümitvar oldum hem de gurur duydum. Çünkü son -yani benim gençliğimi
de sayarsak- yıllarda ve burada da dinlediğimiz birçok komutanımızın her konuda bilgisi olduğunu,
dinden, felsefeden, ahlaktan, ekonomiden, devlet yönetiminden, siyasi partilerden, bölücülükten,
şundan bundan, her konudan bilgisi olan komutanlarımızın olduğunu ve daha sonra da “Ülkemiz kötüye
gidiyor.” diye de gerçekten kendi kafalarına göre bir şeyler yapıp bizleri sıkıntıya soktuğunu gördüm.
Ama sizi dinledikten sonra gerçekten, hani “Çok iş yapanlar çok konuşmazlar.” cümlesini de doğrular
şekilde ben hem ümitvar oldum hem de sizi tebrik ediyorum. Çünkü siz üzerinize düşeni yaptınız,
görevinizin gereğini yaptınız ve bir kurmay zekâsıyla o akşam, stratejik olarak yapılması gerekenleri
tek tek yaptınız. Ben bunun, özellikle bu Komisyon kayıtlarına geçmesi için söz aldım. Tekrar teşekkür
ediyorum. Sizi takip edeceğiz bundan sonra da, başarılar diliyorum.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORG. ARİF ÇETİN – Sağ olun Sayın Vekilim.
Ben arz ettiğim gibi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gerçekten, aynı zamanda görevli olarak
kendi işimi yaptım; görevim buydu, görevimi yaptım yani benden başka kim olursa olsun aynı görevi
yapar, yapmaz, o tartışma konusu. Ben demokrasiye inanan, özgürlüklerin korunması için yani
Türkiye’deki bu darbe heveslilerinin bir daha bunu yapmaması için… 12 Eylüllerin, 1960 ihtilallerinin
ülkemize zarar verdiğini bilen bir kişiyim, bunlara ben değil, hepimiz… “Ey Türk Gençliği! Birinci
Vazifen Türk…” Yani hepimiz koruyacağız yani “Ey Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkeyi koru.” veya
“Ey polis, koru.”, “Ey jandarma, koru.” diye bir şey yok. Dağdaki çobandan buradaki vekile kadar,
orgeneralden ere kadar hepimizin görevi, ve görevimizi yerine getirmek bizim hepimizin mecburiyeti
yani. Ülkenin kalkınması, gelişmesi, büyümesi, ülkemizin zenginleşmesi, vatandaşımızın huzur ve
güven ortamında yaşaması, can ve mal güvenliği kaygısını, terörü ortadan kaldırarak… Yani terör
var, Van’da bomba patladı, İranlı turistler vardı, kesildi, alışveriş bitti. Yani yazık günah. Dolayısıyla,
vatandaşımızın rızkına göz koyan, vatandaşımızın zenginleşmesini, güçlenmesini, devletimizin
güçlenmesini engelleyen terör dâhil, darbe dâhil her türlü kanun dışı ve yaşa dışı organizasyonla
mücadele etmek hepimizin görevi, 80 milyonun görevi diye arz ediyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkürler.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, benim de talebim olacaktı.
BAŞKAN – Işık yanıp sönmüyor, söz aldınız mı Aykut Bey?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Almadım.
BAŞKAN - Son söz demiştik, siz sonra girdiniz geldiniz onun için, tamamlıyorduk. İsterseniz
kifayetimüzakere diyelim eğer sorunuzdan vazgeçiyorsanız. Sorunuz var mı?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Var.
BAŞKAN – Peki, buyurun.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, normalde soru da sormayacağım, sadece şunu
söyleyecektim.
BAŞKAN – Tabii, buyurun, lütfen. Gerçekten, samimiyetime inanın, ben sizi görmedim. “Son
söz.” dedim, hatta Zekeriya Bey’e dedim ki: “Sormasanız olmaz mı, süre uzadı?” dedim, siz ondan
sonra söylediniz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bitti bitti Başkancığım, sen böyle müdahale etme, daha kısa
sürer.
BAŞKAN – Buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Söyleyeceğim şu mesela, Sayın Paşa geldi, aslında çok bir şey
söylemedi, görevi dâhilinde. Ama en azından Meclise nezaketle, böyle içten içe millî iradeye hiçbir
saygısızlık etmeden şey yapıldı. Böyle de bir şey oluyor, biz de gördüğünüz gibi anlayış gösterdik, soru
da sormadık, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederiz Aykut Bey.
Efendim, Korgeneral Arif Çetin, davetimize icabet ettiniz, Komisyonumuza geldiniz. Yaptığınız
açıklamalar, sorulara verdiğiniz cevaplar, bu 15 Temmuz kanlı darbe girişimindeki hakikaten bütün
arkadaşlarımızın ortak olarak size teşekkür ettiği konuya ben de yine Komisyon Başkanı olarak teşekkür
ediyorum. Vurguladığınız husus yani belki en çok aklımda kalacak o oldu: “Ben harekât başkanıyım,
verilen görev açısından yasa sınırları içerisinde görevimi ifa ettim, bu da bir fazlalık değil, bütün
vatandaşlar gibi demokrasiden yana tavır almak gayrimeşru işlemlere, darbeye karşı olma noktasında
görev ifa ettim.” dediniz. Gerçekten teşekkür ediyoruz, bu tarihe geçti, tutanaklara geçti.
Tekrar, size bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Şimdi diğer
konuğu alacağız, diğer konuğu almak üzere size teşekkür edip uğurluyoruz efendim.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI KORG. ARİF ÇETİN – Sayın Başkanım,
değerli yüce kurula, hepinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Bize de bu fırsatı tanıdığınız için
tekrar teşekkür ederim. İnşallah ülkemizin böyle bir bela, böyle bir musibeti bir daha yaşamaması
dileğiyle hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum, saygılar sunuyorum, sağ olun.
BAŞKAN – Çok teşekkürler efendim.
3.- Ankara Eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral’ın 15 Temmuz darbe girişimine ve Fetullahçı terör
örgütüne ilişkin bilgi vermesi
BAŞKAN – Evet, diğer konuğumuzu davet ediyoruz arkadaşlar.
Sayın Cevdet Saral Bey, hoş geldiniz efendim.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Hoş bulduk Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Usulen, yeni gelen misafirimizin bir kısa öz geçmişini arkadaşlarımız okuyor.
Sayın Ravza Kavakçı Hanım, lütfen buyurun, kısa bir öz geçmişi okursanız.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Hoş geldiniz.
Cevdet Saral, 1948 yılında Trabzon’da doğdu. 1968 yılında Ankara Polis Kolejinden ve 1971
yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Bilecik’te komiser yardımcısı olarak meslek
hayatına başladı. 1996 yılında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına terfi etti. 1998 yılında Ankara
Emniyet Müdürü olarak atandı. 1999 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü APK uzmanlığına atanan
Cevdet Saral, 2008’de emekliye ayrılmıştır.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
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Tabii ki hayatınız böyle birkaç satıra sığacak değil ama biz burada çok kısa bir öz geçmiş okuduk.
Bütün konuklarımız için böyle bir usul belirledik.
Sayın Saral, Komisyonumuz Meclis araştırma komisyonu ve bu Komisyonumuza Meclisin verdiği
görev, bu hepimizin telin ettiği 15 Temmuz kanlı darbe girişimini araştırmak, bu girişimi gerçekleştiren
Fetullahcı terör örgütünü de tüm yönleriyle araştırmak. Elbette ki bunun sonunda alınması gereken
önlemler konusunda hazırlayacağımız raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına takdim edip
gelecek günler için alınacak tedbirler, yapılacak işlemler yönünden görevini bu şekilde, tarihî bir görevi
ifa etmek üzere buradayız, tarihî bir görevi. Siz de az önce, kısaca ifade edildiği gibi önemli görevlerde
bulundunuz, ayrıca bu konudaki yaptığınız çalışmalardan dolayı Komisyonumuza bilgi sunmak üzere
davet ettik. Geldiğiniz için ben tekrar teşekkür ediyorum.
Usulen de şöyle bir çalışma yapıyoruz: Öncelikle misafirimize söz veriyoruz, yaklaşık yirmi
dakika gibi, serbest olarak. Konuyu anlattık, konu belli. Araştırma konumuzla ilgili açıklamalarınızı
Komisyonumuza sunarsanız, daha sonra da arkadaşlarımız sorular yöneltiyorlar, biz sorular yöneltiyoruz.
Tekrara girmeden, çünkü tam tutanak tutuluyor burada, kayıtlara geçiyor. Sizi de beklettik, bu yönden
de kusura bakmayın, bir önceki oturum uzadı bu nedenle.
Şimdi söz sizin, buyurun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Gelen konuklarımızı içeriye alsak Sayın Başkan?
BAŞKAN – Soruluyor da tercihlerine bırakıyoruz, dileyen dışarıda bekliyor, dileyen içeri geliyor
Sayın Zekeriya Bey.
Evet Sayın Saral, buyurun.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Sayın Başkan, değerli üyeler;
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, böyle bir Komisyonda beni dinleme fırsatını bana verdiğiniz için hepinize teşekkür
ediyorum. Şöyle bir talebim olacak: Ben, öncelikle kendim bu konuyla alakalı hâlen ulaşmış
bulunduğumuz seviye itibarıyla ve durum tespiti yönünden yazılı bir metnimi okumak istiyorum
müsaade ederseniz.
BAŞKAN – Evet.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Sayın Komisyon üyeleri, zatıalilerinize
takdim ettiğim 1999 tarihli Fetullah Gülen raporunda da göreceğiniz üzere mistik örtüye bürünmüş tüm
çizgi dışı yani dinî görünümlü gayridinî yapılanmaların peygamber, şeyh, kanaat önderi görünümündeki
elebaşları hedefledikleri kitlelerin dikkatini öncelikle yüksek hitabet güçleri, ikna kabiliyetleri, dinî
olduğuna inandırdıkları hikâyeler ve Fetullah Gülen örneğinde olduğu gibi gözyaşlarıyla çekmekte, çok
geçmeden de cennet ve ganimetlerle -mal, makam, rütbe, para- müjdeleyerek beyinleri tutsak almakta
ve yine Fetullah Gülen örneğinde görüleceği üzere yüce dinimizin yasak kıldığı her şeyi -zina, içki,
yalan, iftira ve bu gibi- mubah kılarak nefisleri coşturmakta ve onlara âdeta sahte birer cennet yaratarak
peşlerinde sürükleyebilmektedirler.
Günümüz fenomeni Fetullah Gülen örneğinde görüleceği üzere vaaz, kaset, kitap, çeşitli günlük ve
haftalık yayımlarla dava avanelerini âdeta derin bir hipnoz içerisine sokarak onları, iftira, şantaj, devlet
sırlarını ifşa, ajanlık, terör örgütleriyle iş birliği, darbe girişiminde bulunma ve halkına kurşun sıkma
yani bir diğer ifadeyle dinine, vatanına, bayrağına ve halkına düşman bir konuma getirebilmektedir.
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1999 tarihinde Fetullah Gülen konusuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak
görevlendirildiğimizde “Kişi kendi sözlerinde gizlidir.” değerlendirmesinde bulunarak bu şahsın bütün
kitaplarını, kasetlerini incelemeye, değerlendirmeye aldık. Satır satır, kelime kelime irdeleyerek 1999
tarihli 90 sayfalık raporumuzu hazırlamadan önce şu ürkütücü kanaate ulaştık: Karşımızda kendini dinî
söylem ve motiflerle kamufle eden, sosyal-eğitsel görünümlü olmakla birlikte çok geniş siyasi hedefleri
bulunan, gençlik içerisinden gençlik, sivil-askerî bürokrasiden bürokrat, medya içerisinden medya, iş
adamları içerisinden iş adamları, halk içinden halk meydana getirmeye çalışan bir yapılanma ve basında
da kin, nefret ve öç alma duygularını, kendisine yönelttiği “Ben Kıtmir” kelimesiyle gizlemeye ve
son derece alçak gönüllü, tevazu sahibi görünmeye çalışan, yine de ardından gelenlere cennet, esenlik
ve güzellikler, düşmanlarına ölüm ve kabir vadeden yalancı, kindar ve o nispette de cahil olan ama
gerektiğinde kendini ilim sahibi ve olağanüstü gösterme becerisine sahip, nerede ve hangi hedeflerde
duracağı belli olmayan, hitabeti güçlü, karanlık ve o nispette de tehlikeli biri vardı. Kanaatimiz bu
istikamette yer bulmuştu. Bu, yasal ve legal görünümlü, bizce ise açık faaliyet gizli hedef üzerine
kurgulanmış son derece karanlık bu hareket vakit geçirilmeksizin deşifre edilmeli, liderinin gizli ajandası
ne pahasına olursa olsun ortaya konulmalı, yetkili yetkisiz herkes ve tüm halkımız uyarılmalıydı.
Bu hareketle ilgili millî inisiyatif kullanımında bulunduğumuzda yani devletin gizemine uygun bir
devlet refleksi ortaya koyduğumuzda, bu yapının kontrolüne girmiş güç odaklarınca imha edileceğimizi
de biliyorduk. Bile bile bu 1999 tarihli raporu hazırladık ve çok geçmeden bu yapının dinle, imanla,
vicdanla bağdaşması mümkün olmayan iftiraları ve devlet içindeki kripto elemanlarının kurguladıkları
suçlamalarla görevden alındık, mahkemelerde süründürüldük, gerçek savcı ve hâkimlerce beraat
ettirildik, buna rağmen aktif görevlere verilmeyerek hak ve itibar kaybına uğratıldık, sonuçta
imha edildik. Yıllar boyu ne arandık ne sorulduk, taltif yerine terk edildik ama bu durumda bile
arkadaşlarımızın ve hepimizin ağzından tek bir cümle vardı: Vatan sağ olsun.
Keşke 1999 tarihli rapor sonrası bilgimize başvurulsaydı. O tarihlerde “Bu tehlike nasıl önlenir?”
başlığıyla hazırlayacağımız raporla ve eylem planlarıyla bu devasa tehlike bu boyutlara gelmeden
önlenebilirdi. Yine de bu büyük tehlikeyi çok boyutlu mücadele stratejileriyle bertaraf edebileceğimizi
düşünüyorum. 2012 yılında yazdığım “Terörün Gizli Efendileri” başlıklı kitabımda devletimi ikinci
kez uyardım. Kitabımın mistik yapıları incelediğim 131’inci sayfasının biraz ilerisinde yani 136’ncı
sayfada “Mistik yapılanmalardaki en tehlikeli nokta” başlığı altında şu satırlarla devlet yetkililerini
ve halkı Fetullah Gülen hareketine karşı ikinci kez uyarmaya çalıştım: “Tüm bunlardan öte, mistik
yapılanmalar içinde devletçe en tehlikeli olarak algılanabilecek olanı kanaatimce tapınma tipi mistik
yapılanmalardır. En tehlikeli nokta ise o yapılanma içerisinde yer alanların “O ne diyorsa din odur.”
anlayışıyla inanç önderine yaklaşmaları ve inanmalarıdır. Çünkü bu inanışın hemen ardından “O ne
diyorsa doğru odur, o her şeyi bilir, o her şeyi görür, o her şeyi işitir, o bilinmeyenleri bilir ve o isterse
bir gecede dünyayı değiştirir…” En yakın müridinin aylar önce söylediği “O bize şah damarımızdan
daha yakındır. O her şeyi görür, bilir.” ifadelerini hatırlatmak isterim ve kitabımın 136’ncı sayfasında
devamla şöyle demiştim: Ve bu gibi yüceltme ve ululama ifadeleri dillendirilir fakat tüm bunlardan
da öte bu gibi mistik yapılanmaların kimi devletlerce en uç noktadaki ve en dikkat edilmesi gereken
olarak görülebilecek olan sevmek ile tapınmanın, saymak ile ilahlaştırmanın ayırdına varamamış
kişilerden meydana gelen ve devleti kendilerine reaksiyon göstermeye zorlayabilecek tapınma tipi
mistik yapılanmalar olarak isimlendirebileceğimiz kitabi inanç ve çizgi dışı oluşumlardır.
Bu tip yapılanmalardaki inanç önderlerinin de şu dört ortak noktası bulunduğunu düşünebiliriz:
İnanır göründükleri dinin kutsal kitabını önemsiyormuş gibi görünerek gerçekte bağlılarını kutsal
kitaplar dışında, gaybi temelli, ucu açık masal ve hikâye ağırlıklı bir inanca yönlendirmeleri; bağlılarını,
avanelerini kendilerine gaybi konularda kimselerin bilmediği sırların Allah tarafından ilham edildiğine,
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vahyedilmekte olduğuna inandırmaları; daha sonra bağlılarını konuşma ve davranışlarıyla bir şekilde
meleklerle, mesela Cebrail’le görüştüklerine ikna etmeleri; bir zaman sonra da bağlılarını rüyada ya da
yakaza hâlinde peygamberle görüşmekte olduklarına inandırmaları.
Bu durumdaki inanç önderlerini önce dünyanın en büyük âlimi, müceddidi, mehdisi, mesihi,
daha sonra ismi kutsal kitaplarda avama sarih olarak açıklanmamış son çağ peygamberi ya da
dünyaya yeniden dönmüş İsa, en sonunda ete kemiğe bürünmüş bir Tanrı olarak görmeleri, dünyaya
onun gözleriyle bakmaları ve onun sözleriyle nizam vermeye kalkmaları kaçınılmazdır. Kendilerini
yeryüzünde tek seçilmiş ve tek cennetlik zümre olarak görebilecek insanların yani tapınma tipi mistik
yapılanma inanırlarının inanç önderinin ulvi görünümlü hedef ve ihtirasları için yapmayacakları şey
yoktur. 15 Temmuz darbesi bu görüşün ürünüdür.
İşte, ne yazık ki inanç önderlerini bu gibi ifadelerle olmadığı ve olamayacağı konumlara oturtan,
bir başka ifade ile şirk içine düşen bu gibi tapınma tipi yapılanmalar aynı zamanda dünya genelinde tıpkı
terör örgütleri gibi dış güçlerce kullanılmaya son derece müsait yapılanmalar olarak görülmelidirler.
Günümüz konjonktüründe terör örgütleriyle sonuç alamayan kimi devletlerin hedef devletleri ve
yönetimlerini ve diğer yasal kurumlarını bu gibi yapılanmaları kullanarak ele geçirip etkileyerek
hedeflerine ulaşmak isteyebilecekleri gözden uzak tutulmamalıdır.
Sayın üyeler, hakkında rapor hazırlandığını emniyet içerisindeki uzantıları kanalıyla önceden
haber alan Fetullah Gülen, 1999 tarihli raporumuzu 19/3/1999 tarihinde gerekli birimlere sunmamızdan
üç gün sonra ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Gerçekte ülkeyi apar topar terk etme sebebi, şahsıyla ilgili
rapora devletin nasıl bir tepki vereceğini kestirememesidir. Oysa daha o tarihlerde emniyette, yargıda,
siyasette kelimenin tam anlamıyla kök salmıştı ama buna rağmen yine de devletin hiç beklenmedik
bir biçimde harekete geçebileceği endişesinin ülkeyi terk edişinde en önemli rolü oynadığını
değerlendiriyorum. Çünkü raporumuzda son derece tehlikeli ve çizgi dışı gördüğümüz bu harekete
karşı biz de çizgi dışı millî inisiyatif kullanımında bulunarak, değerlendirme bölümünde bu hareketi
siyaset, sivil ve askerî bürokrasinin dikkatini çekme ve dinimize büyük zararlar vereceğini bile bile
adını şeriatçılık ile özdeşleştirmiş Şeyh Sait isyanı ile de örneklendirerek hedef tahtasına oturtmaya
çalıştık. İşte, ileride yüce İslam dinine çok büyük darbeler vurmayı planlayan bu menhus kişinin
raporumuzun sonuç bölümünde şeriatçılıkla gündeme getirilmesi sanırım onun en büyük kâbusu, hayal
kırıklığı olmuş ve devletin nasıl bir tepki vereceğinin kestirilememesi de ülkeyi süratle terk etmesinin
gizli gerekçesini oluşturmuştur. Fetullah Gülen’in ülkeyi terk ediş olayına bu açıdan da bakıldığında
terk ediş veya daha doğru bir ifadeyle kaçış sebebi açıklığa kavuşmuş olacaktır.
Fetullah Gülen ve bağlıları 2000’li yılların başlarında ülkeyi tepeden ele geçireceklerdi. Burada
bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Genelkurmay Başkanlığı Plan ve Prensipler Daire Başkanı
Rahmetli Reşat Turgut Paşamla dostane ilişkilerimiz vardı. 2000 yılı içinde müşterek bir dostumuzun
iş yerinde sohbetimiz esnasında 1999 yılı raporumuzu kastederek “Cevdetçiğim sizin hazırladığınız
rapor çok işimize yaradı.” şeklinde bir ifade kullandı. Ben de kendilerine “Paşam, bizim hiç işimize
yaramadı. Ama sizin işinize nasıl yaradı?” dedim. Cevaben “Eğer o rapor elimizde olmasaydı Ecevit
bize Fetullah’ın Cumhurbaşkanlığını dayatacaktı” şeklinde bir cevap verdi. Ben birden afalladım.
BAŞKAN – İsmini söylediniz. Ama neydi komutanın ismi efendim?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Reşat Turgut, Allah rahmet eylesin,
Hava Korgeneraldi.
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“Paşam bu nasıl söz? Bu adam ilkokul mezunu bile değil, Ecevit bunu nasıl teklif edecekti
Cumhurbaşkanlığına?” diye sordum. Kendileri “Onlar kolay halledilecek işlerdi.” diye cevap verdi
bana. Paşam, kusura bakma, bu sözünüzü yeri geldiğinde anlatırım, referans da sizi gösteririm dedim.
Reşat Paşa rahat bir şekilde “Hiç sakıncası yoktur.” şeklinde cevap verdi bana.
Şimdi, değerli üyeler, biliyorum, sizler de benim gibi ilk etapta inanma zorluğu içindesiniz. Benim
de hâlâ bu konuyla alakalı merakım var.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Reşat Turgut yaşıyor muymuş?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Hayır.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sağlığında hiç bunu söylediniz mi?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Söylemedim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, adam öldükten sonra böyle bir şeyi söylüyorsunuz.
Adam ilkokul mezunu, Anayasa’ya göre olamıyor. Nasıl oluyor bu iş ya?
BAŞKAN – Bir saniye, tamamlasın, soru-cevap bölümünde girer isterseniz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi, bakın, ben orayı da izah
edeceğim size müsaade ederseniz. Yani ben yalan bir şey söylemek durumunda değilim değerli
Komisyon üyeleri. Bir anımı anlatıyorum ve paylaşıyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ama test etme imkânı yok yani.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Bakın, test etme imkânı konusunda o
arkadaşın bürosunda birlikte bulunduğumuz arkadaşımız bu konuyla alakalı görüşmemizi hatırlayabilir,
onu takdim edebilirim.
BAŞKAN – Sayın Saral, siz buyurun, devam edin efendim.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Ben devam edeyim müsaade
ederseniz.
Bu düşüncenin mutlaka kurumsal bir altyapısı vardır, sadece Reşat Paşa’nın şahsi düşüncesi
değildir bu. Ben bu düşüncemi sizinle paylaşma ihtiyacını hissettim. Çok özür diliyorum değerli üyeler,
ben 17 Aralık 2013’ten sonra Türkiye’de konuşma özgürlüğüne kavuştum. Ne demek istiyorum? Bu
cemaatin baskısını, sizin, bizim üzerimizde olduğu gibi hissetme şansınız o zaman yoktu, biz cemaatin
ana hedeflerinden biriydik ve ilk defa bu cemaati Türk kamuoyuna hazırladığımız raporla deşifre eden
bir ekibin başıydım ben. Bu itibarla bu anı çok önemli bir anıydı bana göre. Bunu sizinle paylaşma
ihtiyacını hissettim, bunu Genelkurmay Başkanlığı Plan Prensipler Bölümünden tetkik etme şansımız
var. O günün komutanları bu hadiseyle alakalı bir söylemde bulunabilirler. Beni zorlama anlamında
söylemiyorum bunu ama samimi bir şekilde bu sözün teyidini sağlığında kendisinden ben aldım, belki
tanığım yoktur.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bundan sağlıklıyken söz etseydiniz onun da
cevap verme imkânı olurdu.
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, müsaade edelim.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Müsaade ederseniz şurayı
tamamlayayım, tartışmalarımızı sonra yapalım. Ben izah edeceğim Sayın Tanrıkulu.
Fetullah Gülen’le ilgili bir sıfat sıralaması yaptığımızda karşımıza konumu sürekli büyüyen ve
şimdilerde paralel Tanrı rolüne soyunmuş biri çıkıyor. Bilineceği üzere önce cami hocası, vaiz, sırasıyla,
eğitime önem veren ve Said-i Nursi’den ilham alan bir sosyal hareket önderi, akabinde dinî söylem ve
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ritüelleriyle ön plana çıkan bir mistik efendi, daha sonra ahir zamanda geleceğine inanılan mehdi, çok
geçmeden Cebrail’le görüştüğüne inanılan, kendi kitapları, kendi dinî görüş ve akaidi ile fıkhı olan bir
peygamber ve şimdilerde Allah’Ia emreder gibi ve pervasızca dua eden kâinat imamı...
“Kâinat imamı” tanımı üzerinde önemle durmamız gerektiğini düşünüyorum. “Kâinat” kelimesiyle
“imam” kelimesi yan yana geldiğinde ve “imam”ın sözlükteki karşılıklarına baktığımızda şu sonuç
çıkmaktadır: “Kâinat hâkimi” “Hâkim” sözcüğüne baktığımız zaman da karşılık olarak şu tanım
çıkmaktadır: “Allah” Böyle olunca da “kâinat imamı”nın gerçek karşılığı şu olmaktadır: “Kâinatın
Allah’ı.” Yani küçük bir caminin ilkokul mezunu olduğu bile şüpheli olan imamının, vaizinin bugün
peygamberlerden üstün ve kimseye tanınmamış bir makama kendini oturtarak kâinat imamlığına,
kâinat hâkimliğine, daha doğrusu kâinat Allah’ı rolüne soyunması ve böyle birinin ardından “O bize
şah damarından daha yakın. O her şeyi görür, bilir” diyerek gitmek ve onun emriyle kendi halkını
vurur, kendi halkını ezer ve kendi Meclisini yıkar duruma gelmek hangi akılla, hangi vicdanla, hangi
imanla izah edilebilir? Gerçekte tanrılığa soyunmuş, Allah’a ve dinine ve Peygamber’ine savaş açmış
bu kişiyi bana göre Mary Shelley’nin 1818 tarihli romanında adı geçen ve insanı yeniden yaratmayı,
ölümsüzlüğe ulaşmayı, Tanrı’nın yerine geçerek yaratacağı insanlarla tüm dünyayı teslim almayı
düşleyen roman kahramanı Doktor Frankenstein’ın güncel ve gerçek versiyonu olarak değerlendirmek
ve bundan sonra ona Frankenstein olarak hitap etmek, onu gerçek yüzüyle tanımlamak için yerinde
bir tespit olacaktır. Çünkü tekrar ifade etmem gerekirse Fetullah Gülen sadece Türkiye’yi değil, tüm
insanlığı tehdit eden bir çağdaş Frankenstein’dır. Öyle ki beynini teslim aldığı ve sanırım derin bir
hipnoza soktuğu insanlığını kaybetmiş yaratıklarla tüm ülkelere hükmetmeye soyunmuş ve “kâinat
imamlığı” tanımıyla da Allah’lığını ilan etmiş, acilen enterne edilmesi gereken bir çılgındır. Fetullah
Gülen isimli çağdaş Frankenstein’ın arkasından gidenler de iyi değerlendirilmelidir. Bu çağdaş ve
gerçek Frankenstein’ın arkasından gidenlerin beyinleri öylesine yıkanmış, öylesine teslim alınmış ki
15 Temmuz darbe girişiminden bile zerre nedamet duymamakta ve ne acıdır ki bugün hâlen kendilerini
dine hizmet ettiklerini sanan, adanmış ve seçkin ruhlar olduklarına inanan, cennetlik olduklarına kesin
gözüyle bakan, karşılaştıkları ve karşılaşacakları her türlü olumsuzluğu günahlarından arınma vesilesi
sayan, Fetullah Gülen’in yakında kendilerini kurtaracağına şüphe duymayan ve dünyayı kâinat imamı,
kâinat Tanrı’sı Fetullah Gülen’in öğretileri doğrultusunda kurtaracaklarına inanan, her yere sızmış,
nerede, ne zaman, ne yapacakları belli olmayan oldukça kalabalık bir güruhla karşı karşıyayız.
Önceleri bu tehlike hemen herkesçe eğitim ve ahlak ağırlıklı, ılımlı, devletle, rejimle ve her
düşünce ve inanç bağlılarıyla barışık, dinî motifli bir sosyal hareket olarak görüldü, istihbarat
raporları ve algı yöneticileri onu böyle tanımladılar. Kimse daha o tarihlerde istihbaratın bu çılgın
kişinin müritlerince ele geçirildiğini, bu gibi raporları hazırlayanların onun adamları olduğunu tahmin
edemezdi ve devletin en üst düzey bürokratından düz memuruna, siyasetçisinden esnafına kadar hemen
herkes bu hareketin önünü açmak için elinden geleni yaptı. Bu harekete şu veya bu şekilde destek
vermenin ülkenin menfaatine olacağına inanıldı ve ayrıca Allah’ın rızasını kazanmanın da bir yolu
olarak görüldü. Bir zaman sonra cemaatin gücü hissedilmeye başlanınca bu yapılanmaya karşı öncelikle
bürokrasi ve siyasette, daha sonra da her alandan korku ve menfaat eksenli kayışlar, akabinde de şirin
görünme ve menfaat umma yaklaşımları başladı. Bu durum hareketin mecrasının daha da gelişmesine
ve derinleşmesine neden oldu ve daha sonra ülkede bu cemaate karşı derin suskunluk âdeta bir ahraz
hâlini aldı ve bugünlere gelindi.
“Bu yapılanmanın önünü CIA açtı.” demek bana göre son derece başarısız bir istihbarat teşkilatı
olan CIA’e bilerek veya bilmeyerek önem atfetmenin ötesinde bence bir gerçek payı yoktur. “ABD mi
Fetullah Gülen hareketini kullandı, Fetullah Gülen mi ABD’yi kullandı?” sorusuna verebileceğim cevap
daha çok “Fetullah Gülen ve bağlıları ABD ve CIA’i kullanmıştır.” olacaktır. Bu son derece tehlikeli ve
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son derece girift yapılanmayı “üst akıl” diye bir mefhum üzerinden değerlendirmeye almak bu büyük
tehlikeyi bilmeden hafife almaktır diye değerlendiriyorum, anlayamamaktır diye düşünüyorum. Bu
hareket illa “üst akıl” ifadesiyle tanımlanmak isteniyorsa buna göre bu üst akıl ne ABD ve CIA ne de
bir başka güçtür, bu hareketin ardındaki ve önündeki güç yani üst akıl bizatihi Fetullah Gülen’dir. Öyle
ki bu üst aklın ABD’yi ve okullarının faaliyette olduğu hemen tüm ülkeleri teslim aldığını ya da teslim
alma noktasına yaklaştığını değerlendiriyorum ve düşünüyorum.
15 Temmuz darbe girişimi ve bu darbe girişimine karşı ABD ve diğer ülkelerin kaygı verici
suskunlukları bu konudaki şüphelerini derinleştirmektedir. Hele ABD’nin Fetullah Gülen’in 15
Temmuz darbe girişimi karşısında Türkiye’nin çığlıklarına resmen kulaklarını tıkaması ve âdeta bu
olay karşısında tavır almak yerine Türkiye’nin dostluğunu feda etmeyi göze alır bir tutum içerisine
girmesi “Paralel devlet ABD’de de devrede mi?” sorusunu akla getirmektedir. Esasen bir ülkede
ülke yöneticileri ve tüm birimler -basın, sivil toplum örgütleri ve bu gibi- Fetullah Gülen hareketine,
okullarına ve Fetullah Gülen bağlılarına karşı suskun kalıyorsa, okullar faaliyetlerine devam ediyor,
Fetullah Gülen bağlıları ellerini kollarını sallayarak gezebiliyorsa ve o ülke yöneticileri ve ilgili tüm
birimler Fetullah Gülen karşısında Türkiye’nin dostluğunu kaybetmeyi göze alabiliyorlarsa o ülkede
paralel devletin iş başında olmadığını kimse iddia edemez.
Değerli Başkan, saygıdeğer üyeler; “Ülke, şehir imamları ne anlama gelmektedir?” konusunda da
bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bir ülkede bu şekilde nitelenen imamlar varsa –ki vardır- o ülke
istilaya uğramış ama farkında olmayan bir ülke konumundadır. Gerçekte ülke imamı-eş başbakan, şehir
imamı-eş vali, eş belediye başkanı ve daha sonra bu “eş”lerle o ülkenin her birimine kadar yayılacaktır.
Bu son derece tehlikeli ve yayılmacı hareket ülke yöneticilerini ve öncelikle diğer hayati birimlerin
başlarını aynı yöntemlerle ele geçirmektedirler. Okullar, dershaneler, yurtlar, seçim yardımları, pahalı
hediyeler, reddedemeyecekleri miktarlarda rüşvetler, tehditler, iftiralar ve şantaj… Esasen bu hareketi
salt bir terör örgütü olarak görmek bu hareketi yeterince anlayamamaktır. Kendi içinde çok karmaşık
hiyerarşisi olan, çok çabuk organize olabilen ve her şart altında mevcudiyetlerini idame ettirebilen,
sessiz ve derinden gitmeyi de çok iyi becerebilen ve kelimelerle tarifi zor olan bu yapı için terör
kullanabileceği argümanlardan sadece biridir.
Gerçekte bu meşum hareket, dünyayı her yol ve yöntemi kullanarak teslim alma, insanları ve
inançlarını Fetullah Gülen’in öğretileri doğrultusunda değiştirme, yönetme, Allah’a açıkça meydan
okuma ve Fetullah Gülen’in ilahlığını onama ve onatma hareketidir, bir diğer boyutuyla bir beyaz
yaka istila hareketidir. Yani bu tüm dünyaya yayılmış lanetli hareketi bilinen terör örgütleri ile aynı
kefeye koymak bu büyük istila hareketini bilerek veya bilmeyerek hafife almak anlamı taşır. Bu
hareketi bertaraf etmenin öncelikli yolu, bu hareketi çok iyi irdelemek, çok iyi tanımlamak ve çok
iyi tanıtmaktır. Bu hareket tüm insanlığa ve değerlerine karşı harekete geçmiş, son derece tehlikeli,
son derece acımasız, son derece pervasız ve az önce de ifade ettiğim gibi insanlık tarihinde ilk defa
görülebilen bir beyaz yakalı istila hareketidir. Tanrılığa soyunmuş bu çağdaş Frankenstein ve sevenleri
mutlaka durdurulmalı ve bu konuda yeni mücadele yöntem ve stratejileri oluşturulmalıdır ve yıllar
yılı bu hareketi gözlemleyen biri olarak yeni mücadele yöntem ve stratejileri oluşturmanın şahsen
zor olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu hareketin ve Fetullah Gülen’in üzerinde çalışılması gereken
hassas noktaları çoktur. Geç kalındığı takdirde, bugün Türkiye’nin içerisinde oluşan darbe dalgalarının
yarınlarda ülke dışından gelebileceğini yani darbelerin merkez üssünün Türkiye dışında oluşacağını
değerlendirmekteyim.
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Sonuç olarak, bu yapıyla sadece hukuk boyutuyla mücadele etmek, mensuplarını hapishanelere
doldurmak, iş akitlerini feshetmek mücadelenin sadece bir boyutudur. Bu boyutla mücadele esas
alınırsa bu hareket çözülme yerine kader birliği noktasında yeniden etkin dirilme gösterebilir, istila
kaldığı noktadan start alabilir.
Beni çağırıp dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sunumum bundan ibarettir, şimdi sorulara geçeceğiz. Takdirler size ait.
BAŞKAN – Biz de gelip böyle bir sunumda bulunduğunuz için Komisyon olarak teşekkür
ediyoruz.
Şimdi, tabii, dikkatle dinlemeye çalıştık. Kaçırdığım hususlar varsa veyahut da yine sizinle ilgili
onları soru olarak yöneltmek istiyoruz.
Ben öncelikle şunu ifade edeyim: Basın bir görüntü alacak, az önce burada değillerdi, ondan sonra
devam ediyoruz.
Şimdi, Sayın Saral, hem raporu yazılı metin olarak takdim ettiniz hem de 4 Şubat 1999 tarihli
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne hitaben yazdığınız yazıyı da sundunuz.
Şimdi, tabii ki zaten Komisyonumuzca da davet edilmenizin en önemli sebeplerinden birisi bu
rapor, hatta bu raporla ilgili konuşulan bir şey var. Dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz’dan
devlet içindeki bu Fetullahçı yapılanmayla ilgili bir çalışma yapmak için izin istediğiniz ancak Sayın
Mesut Yılmaz’ın size verdiği cevapta “Sakın ha, Sayın Ecevit bu cemaate meftundur, böyle bir çalışma
yaptığını duyarsa Hükûmeti yıkar.” dediği söyleniyor. Şimdi, sizin sunumunuzda az önce ifade ettiğiniz
“Bu rapor olmasaydı, çok işimize yaradı. Sayın Ecevit, Fetullah Gülen’i Cumhurbaşkanı olarak bize
dayatacaktı.” şeklindeki de bir hatıranızı ifade ettiniz. Bu bağlamda, bu Sayın Mesut Yılmaz’la ilgili,
Sayın Ecevit’in böyle bir cevap verdiği ve buna sizin şahit olduğunuz konusunda ne dersiniz?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Bu konuşma Sayın Mesut Yılmaz
ile benim aramda geçti. Kendisini konutunda ziyaret ettim, o günün sorununu kendileriyle tartıştıktan
sonra ben kendimce, bu Fetullahçı hareketin Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak bizimle alakalı
medyaya istihbarat birimlerindeki bazı doküman ve belgeleri kullanmak suretiyle ağır bir menfi
propaganda süreci başlattı. Bu süreç bizi rahatsız etti. Bizim neden böyle ağır bir menfi propagandaya
alındığımızla ilgili meseleyi anlamak ve tespit etmek babında Sayın Başbakana “Ben bu konuyla
alakalı, müsaade ederseniz, bir çalışma yapmak istiyorum; cemaatin bize karşı tavrı bu şekilde bu
şekilde gelişiyor, bunun nedenini öğrenme noktasında bir hareket etmek istiyorum.” diye bir arzda
bulundum. Sayın Başbakan, Ecevit ile cemaat arasındaki ilişki ve iltisakları kendince yorumlarken,
bana tarif ederken, ben onun tarifini kısa olarak televizyonda özetlemek üzere “meftun” kelimesini
kullandım. Başbakan bana “meftun” kelimesini kullanmamıştı ama ben, ilişkiyi ifade etmede kısa bir
kelime kullanma açısından bu “meftun” kelimesini kullandım. Sonra Başbakanla görüştüm telefonla,
beni bu programdan sonra aradılar kendileri.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Mesut Yılmaz mı?
BAŞKAN – Evet.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – “Ben bu kelimeyi sevmem ve
kullanmam da, böyle mi dedim?” diye sordu bana Mesut Bey. “Sayın Başbakanım, öyle demediniz
bana ama ben sizin anlatımlarınızdan böyle anlamlandırma yaparak bunu böyle ifade ettim, özür
dilerim. İstiyorsanız ben düzelteyim, böyle dememiş olduğunuzu.” dedim. “Yok, ben düzeltirim onu,
seninle görüştüğümü de söylerim.” diye söylediler bana.
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Neticede ben bu görüşme esnasındaki…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani Mesut Yılmaz kabul etmedi mi bunu söylediğini veya ima
ettiğini?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Hayır, ilişkiyi kabul…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Siz bu konuyu tam olarak bir anlatır mısın burada.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Konuşmayı, Mesut Yılmaz,
görüşmemizi kabul etti ancak “meftun” kelimesi şeklinde bir deyim kullanmadığını reddetti.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hayır, içeriği kabul etti mi?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - İçeriği kabul etti. Yani görüşmemizi
biliyor, görüşmenin öyle geçtiğini biliyor.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – İçeriği tekrar yeniden anlatır mısınız?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Tabii, anlatayım.
BAŞKAN – Bir saniye…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Şimdi, “Ben bu cemaatle alakalı bir
çalışma yapmak istiyorum.”
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Mesut Yılmaz bu görüşmeyi kabul etti mi içerik olarak?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Bak, talebimi ben Başbakana böyle
arz ettim. “Çalışma yapmak istiyorum, müsaade eder misiniz?” dedim. “Sakın ha, Ecevit böyle bir
çalışma yaptığını duyarsa Hükûmeti yıkar.” dediler. Cümle bu.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bitti.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Zaten bir ay sonra da Hükûmet…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Azınlık Hükûmeti miydi?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Hayır, koalisyon Hükûmetiydi.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – DSP-MHP- ANAP Hükûmeti.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Zaten bir ay sonra Hükûmet yıkıldı.
Malum, Türk Ticaret Bankasıyla alakalı ihale…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Azınlık Hükûmeti değil miydi?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Hayır, azınlık Hükûmeti değildi,
koalisyon Hükûmetiydi.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – 1999-2002, DSP-MHP-ANAP.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Azınlık Hükûmetini, Hükûmet
yıkıldıktan sonra, Ecevit Başbakan oldu, 65 kişiyle beraber –zannediyorsam- bir azınlık Hükûmeti
kurdular ve seçime öyle gittiler. Yani bu konuşmamızın özeti bundan ibarettir. Kendilerine bir istihbarat
raporu şeklinde, bir takdimde, yazılı bir takdimde bulunmadım, sözlü olarak kendilerine bu düşüncemi
ifade ettim, kendileri de elbette ki Başbakandı. O gün “Sakın ha.” kelimesinin bir yasak anlamına
geldiğini değerlendirdim ve çalışmayı başlatmadım, yapmadım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Mesut Yılmaz bu şeyi okuyacak.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Bakın, bu hadisede ben bu çalışmayı
durdurdum, aradan… Bu görüşmemiz de ekim veya kasım ayı içerisinde oldu. Sonuçta Hükûmet düştü,
bir ay sonra Sayın Ecevit Başbakan oldu ve Ecevit’in Başbakanlığı döneminde böyle bir çalışmayı
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yürütmek durumunda kaldım ve yürüttüm de. Ben bilmiyor muydum Sayın Ecevit’in cemaatle
iltisaklarının iyi olduğunu ve cemaatin aleyhinde bir rapor tanzim etmenin benim aleyhime sonuç
vereceğini? Elbette ki biliyordum. Ama devletin refleksi böyle bir çalışmayı yapmamı gerektiriyordu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Cevdet Bey, daha önce hiçbir yerde, böyle bir beyanınız oldu
mu? Yani 1999’dan 2016’ya kadar herhangi bir basında “Ecevit bana bunu söyledi.” gibi bir beyanınız
oldu mu?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Olmadı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bravo(!)
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Evet.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – On altı sene böyle bir bilgiyi niye sakladınız o zaman? Son
derece önemli bir bilgi.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Şimdi, bazı bilgilerin yeri ve zamanı
vardır. Bak, Mesut Yılmaz’la alakalı konuyu söyledim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Onun yeri ve zamanı, Tayyip Erdoğan’ın cemaatle mücadele
etme zamanı mıdır? Ergenekon da…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Darbe oldu…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Daha önce niye söylemediniz?
BAŞKAN – Şimdi efendim, bir dakika, lütfen… Söz isteyerek…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Ben size, Sayın Vekilim…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yok, hayır sadece soruyorum size.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - …yani konunun arka tarafını açma,
arka ayaklarını görme görevi sizlere aittir yani.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – On altı yıl bu bilgiyi saklamışsınız.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Şunu söyleyeyim…
BAŞKAN – Aykut Bey, ben bütün arkadaşlarıma sırayla söz hakkı vereceğim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yok, kısa sordum.
BAŞKAN – Yok, bir gürültü oluyor, hem tutanaklara rahat geçmiyor hem de konu anlaşılmamış
oluyor.
Şimdi, Sayın Saral…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Sayın Vekilim -müsaadenizle Sayın
Başkanım- ben hiçbir siyasi partimizi zan altında bırakmak üzere böyle bir ifade kullanmış değilim.
BAŞKAN – Elbette.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Yani o günlerde bizim raporumuzda…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bülent Ecevit, DSP Genel Başkanı ama kendisi rahmetli oldu,
cevap veremez, onun için uğraşıyoruz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Bakın, Sayın Vekilim, siyasi devlet
hayatında yer almış kişiler… Sayın Ecevit, çok değerli, benim de sevdiğim, itimat ettiğim bir devlet
adamımızdır. Ben Ecevit’i suçlamak veya yermek veyahut da bu hadisenin müsebbibi olarak göstermek
babında bu tespiti veyahut da bu beyanı yapmadım. Benim niyetim, bu hadisenin devleti nasıl kuşatmış
olduğunu anlatmaya çalışmak için bu örneklemeyi yaptım.
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BAŞKAN – Evet, evet.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Yani Genelkurmay Başkanlığının
bünyesinde Fetullah Gülen’e taraf olan-olmayan komuta sistemi vardı. 28 Şubat sürecini iyi
irdelediğiniz zaman, orada bir birlikteliği hissetmemek mümkün değildir. Sayın Erbakan’a “Sen bu işi
beceremiyorsun, bu ülkeyi germe, iktidarı bırak git.” tebligatını ilk defa televizyon kanallarına yapan
Fetullah Gülen’in kendisidir. Bunu hepiniz biliyorsunuz.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Doğru söylüyorsunuz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Ben arka tarafını göstermeye
çalışıyorum. Yani Ecevit’i savunma konusunda ben sizinle beraber olabilirim. Sayın Ecevit’in ince
ruhlu karakterini bu cemaat istismar etmek suretiyle, ona böyle bir mesafe aldırmasını sağlamış olabilir.
Bunu böyle görüyorum ben yani. Yani “Ecevit hata yaptı da devlet böyle bir tehlikeyle karşı karşıya
kaldı.” anlamında söylemiyorum.
Kaldı ki Sayın Ecevit, ülkenin kaderiyle uğraşmış, oynamış veyahut da ülkenin kaderinde yer
almış bir siyasetçidir ve Başbakandır. Yani ölmüş olması, Allah rahmet eylesin, onunla alakalı bazı
söylemleri gündeme getirmeme gerekçesi olamaz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bravo.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Kaldı ki Anayasa değişikliği süreci
içerisinde bugün devlete, millete karşı darbe girişiminin başı olarak gösterilen zat “Ölülere bile oy
kullandıralım.” dememiş miydi? Yani bu, siyasi hayatın bir cilvesidir, bir gereğidir yani.
Ha, bu konuyla alakalı tespitin, bana göre, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde ciddi bir araştırma,
o dönemle sınırlı, böyle bir hadise olmuş mudur, olmamış mıdır… Reşat Paşa bu sözü, bana rastgele
bir söz söylemez, korgeneral rütbesinde bir zattır. Genelkurmay Başkanlığı Plan Prensipler Başkanıdır.
Bu itibarla, bunun sözüne ben itibar ettim, arz ettim Komisyona ama “Zamanlamasını neden bugüne
taşıdınız?” diye soru sorabilirsiniz. O da, müsaade edin, bende kalsın.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Niye sizde kalıyor, bizimle paylaşmıyorsunuz?
BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Bakın, “Bende kalsın.” şu açıdan
yani Sayın Tanrıkulu…
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bilgi veriyorsunuz burada, basına açık bilgi
veriyorsunuz…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Sayın Tanrıkulu…
BAŞKAN – Efendim, lütfen söz almadan…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hep bunu yapıyorsunuz ya.
BAŞKAN – Aykut Bey, lütfen…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Bakın…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Olur mu öyle bir şey? “Bende kalsın.” diyor. O
zaman niye geldiniz?
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, kayıtlara geçmiyor efendim.
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ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Bakın, Sayın Tanrıkulu…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ölmüşler ve konuşma hakları yok…
BAŞKAN - Lütfen efendim, hatip bir şey konuşuyorken Başkandan izin, söz almadan hatibin
sözünü kesmeyin.
Arkadaşlar, ya…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – 2 kişi de ölmüş, konuşma aktarıyor, belge aktarmıyor.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – “Bende kalsın.” diyor.
BAŞKAN – Ya, diğer arkadaşlar, siz, bakın buraya hem konuk davet ediyoruz hem de konuğun
sözlerine fırsat vermiyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi ya?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkanım, sorar mısınız niye kendisinde
kalıyor?
BAŞKAN – Lütfen…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İkisi de ölmüş.
BAŞKAN – Arkadaşlar, bakın, bir defa, öncelikle sizden, Tüzük’e uygun olarak Başkandan söz
almadan hatibin sözünü kesmemenizi rica ediyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Gültan Kışanak’ın sözünü keserken söz mü aldınız?
BAŞKAN – Rica ediyorum efendim…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Söz mü aldınız?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Gültan Kışanak’ı niye savunuyorsun şimdi?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, ben savunmuyorum, üslubu söylüyorum. Niye savunacağım
Gültan Kışanak’ı?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Gültan Kışanak’ı niye gündeme getiriyorsunuz ki?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben, Gültan Kışanak’a da aynı şeyi yaptığınızı söylüyorum.
BAŞKAN – Efendim, bakın...
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Gültan Kışanak’a yaptık. Yapılması gerekiyordu yaptık.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Peki, şimdi yapılması gerekiyor.
BAŞKAN – Arkadaşlar, milletvekillerine bu yakışmıyor.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yapmayın ya.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Adam ölmüş…
BAŞKAN – Milletvekillerine yakışmıyor.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Adama resmen “Fetullahçı” diyorlar ya.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ya, siyasetçiler ölmüş adamlarla ilgili de konuşular.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, 2 tane ölmüş tanık üzerine konuşma hakkına giremez.
Delili varsa getirecek. On altı yıl niye susmuş, onu söyleyecek.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Tamam, sorunuzu sorun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yazık, günah adamlara ya…
BAŞKAN – Arkadaşlar, bir saniye… Bakın…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Cevdet Bey, şu ana kadar buraya gelen en önemli konuk.
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BAŞKAN – Şu anda…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – İlk raporu yazan şahıs.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – 15 Temmuzda olan her şeyi, adam yirmi sene önce yazmış…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Meselemiz Ecevit değil, meselemiz Fetullah Gülen.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – On altı yıl bu bilgiyi niye söylememiş?
BAŞKAN – Arkadaşlar, bir saniye… Bakın… Arkadaşlar, lütfen…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben yapmıyorum, ben Başkana kızıyorum. Yani bu kadar
önemli bir şey söylüyor, araya giriyoruz…
BAŞKAN – Araya girme kardeşim ya, araya girme.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sen girmiyor musun araya?
BAŞKAN – Diyemiyor musunuz… “Sayın Başkan, bir şey sorabilir miyim.” deme nezaketine
girmekten âciz misin ya?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ondan sonra “Araya girme, araya girme.”
BAŞKAN – Burayı Başkan yönetiyor Sayın Aykut Bey.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Olmaz ya böyle…
BAŞKAN – Kimse, Tüzük’e aykırı bir şey yapamaz ve yaptırmam.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Tüzük, söz almadan konuşmayı men ediyor. Ben de sizi men ediyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Nasıl men ediyorsun?
BAŞKAN – Bu kadar, evet.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Men edemezsin!
BAŞKAN – Buyurun, Tüzük’ü okuyun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kimsin sen!
BAŞKAN – Buyurun, Tüzük’ü okuyun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ne olur rica ediyorum, sırayla sorular…
BAŞKAN - Sayın Tanrıkulu, herkes bu Tüzük ile sınırlı.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Siz de!
BAŞKAN – Ben de bununla sınırlıyım.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sınıf başkanı değilsiniz burada, Komisyon
Başkanısınız.
BAŞKAN – Hayır, Başkan istediği zaman konuşabilir.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Komisyonun başkanısın.
BAŞKAN – Lütfen, çok ayıp ediyorsunuz. Ben sizi hukuka uymaya davet ediyorum arkadaşlar.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Selçuk siz müsaade aldınız mı?
BAŞKAN – Siz, siyaseten hazmedemediğiniz bir konu varsa üzerinize geldiğinde cevap verirsiniz
ama hatibe saygısızlık… Lütfen, burada bakın…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ne saygısızlığı ya!
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BAŞKAN – Arkadaşlar, bakın, ben diyorum ki, bir söz istediğinizde, hatta söz sırası olanda
nezaketen söylüyorsunuz, onu dahi veriyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Biz ara ara bir şeyler söyleriz ama siz, işinize gelmeyen…
Çünkü tarafsız değilsiniz, işinize gelmiyor. Buna üzülüyorum ben.
BAŞKAN – Şimdi, bir defa, bu ithamları kabul etmiyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Siyasi kurnazlık ya.
BAŞKAN – Keşke aynaya bakıp da konuşsanız. En çok müdahil olan, sözünü de kesmemeye
özen gösterdiğim milletvekili üyelerimizden birisisiniz ama buna rağmen kalkıp da Başkana “Tarafsız
değilsiniz.” derseniz…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu konuyu manipüle ediyorsunuz.
BAŞKAN – Ben burada Tüzük’e uygunum. Lütfen, Tüzük’ü açın bir bakın, Başkandan izin
almadan konuşulmaz, hatibin sözü kesilmez. Sadece, sırası gelmediği hâlde, Hükûmet temsilcisi ve
Başkan, istediği zaman bir konuda konuşabilir, devreye de girebilir. Bunu ben koymadım. Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nde kabul edilmiş.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O zaman İç Tüzük’te “Sizi men ediyorum, şöyle ediyorum.”
diye bir yetkiyi göster bakalım o zaman.
BAŞKAN – Efendim?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir sürü burada konuşma oluyor, hangisine müdahale
ediyorsunuz? Tarafsızlıkla yöneteceksiniz, var mı?
BAŞKAN – Evet, ben tarafsızlıkla yönetiyorum. Lütfen… Tamam, o sizin görüşünüzdür.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ne olduğunu da biliyoruz ama biz gıkımızı çıkarmıyoruz.
BAŞKAN – Tamam, lütfen burada… Daha çıkarsanız ne yapacaksınız? Her şeyi söylüyorsunuz.
Ben sabrediyorum, nezaketi bırakmıyorum ama…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Araştırmıyorsunuz falan…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Araştırmıyor işte.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Neyi araştırmıyor? Yapmayın yani.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Ne yaptık şimdiye kadar bir aydır? Oyun mu oynadık?
BAŞKAN – Şimdi, Sayın Saral…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Cevdet Saral’ı getirdi, daha ne olsun.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Cevdet Saral en önemli tanıktır.
BAŞKAN - Elbette getireceğiz ya.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir sorar mısınız Cevdet Saral’a…
BAŞKAN - 1999’da rapor hazırlamış şahsiyet.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Siz okudunuz mu dosyayı?
BAŞKAN – Arkadaşlar, burada hatibin yanında çok… Lütfen…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ergenekon konusunun belini kırarken biz onu okuyorduk.
Osman Ak’ı çağır sor bakalım kim neredeymiş diye.
BAŞKAN – Sayın Aykut Erdoğdu, lütfen, hatibin yanında böyle bir tavır içinde olmayalım.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Yirmi sene önce yazmış.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Beş sene önce okudum.
BAŞKAN – Arkadaşlar, ikinizi de nezakete davet ediyorum.
Sayın Saral, şimdi, esasen biraz sabırlı olsak, ben, belki bazı şeylerin daha ortaya çıkacağını zaten
düşünüyorum. Mesela siz konuşmanızda dediniz ki: “Benim konuşma özgürlüğüm 17-25 Aralıkta
başladı.” yani burada tabii dikkatle dinlendiğinde. Yani bu 17-25 Aralığa kadar…. Şu anda da “Neden
bugüne kadar konuşmadınız?” şeklindeki itirazlar olduğu için soruyorum. 17-25 Aralıkta niye konuşma
özgürlüğünüz başladı? Bu bir.
İkincisi: Yine bir televizyon konuşmanızda Gülen Cemaati’nin sizi ailenizden, çocuklarınızdan
ayırdığını yani bu konuda bizzat da sıkıntılar çektiğinizi de ifade ediyorsunuz. Yani bugünkü adıyla
artık “FETÖ” dediğimiz, geçmişte “cemaat”, “hizmet” veya “Gülen Cemaati” olarak ifade edilen
bu hareketin yani hem size karşı böyle ailenizden, çocuklarınızdan ayırıcı bir eyleminin olduğunu
bahsediyorsunuz hem de “17-25’ten sonra ben konuşma özgürlüğüne kavuştum.” ifadeniz. Bunu bir
açar mısınız.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi, çocuklarımla alakalı konu,
o psikolojik bir davranıştı. 1999 yılını, bugün tekrar o günlere dönmek, medya düzeninde dönmek
çok zor bir iştir. O günlerde televizyon ekranlarında bir ben giriyordum, bir Fetullah Gülen giriyordu
ekranlara haberlerde. Gün boyu devam etti bu hadise. Bunun benim evimde yapmış olduğu psikolojik
dalga, çocuklarımla benim aramdaki ilişkide önemli bir sorun yarattı.
Çok özür diliyorum, şunu açıkça söylüyorum: Kırk altı yıl meslek hayatım oldu, toplamda beni
devlet kırk altı yıl üzerinden emekli etti. Bu kırk altı yılımın otuz yılında devlete hizmet ettim, on beş
yılını Fetullah’la kavgayla geçirdim.
Bakın, 1999 yılından sonra bize atılan iftiralar sonucunda yargılanma süreci öylesine devam etti
ki inanın bana, iki üç ay önce en son bir dosyamız kapandı ve davamız bitti. Yani ceza yargılanmaları,
disiplin yargılanmaları, akabinde rücu dalgasıyla karşı karşıya kaldım. Telefonlarını dinlediğimizi
iddia ettikleri 986 kişiden 80 kişi devlet aleyhinde “basın ve haberleşme özgürlüğünü engelledik”
gerekçesiyle dava açtılar, her biri 3-5 binler civarında tazminat kazandılar. Bu tazminat davalarıyla
alakalı, İçişleri Bakanlığının tavrı, tazminat davalarının ödenmesi ve bu işten sorumlu olan kişilere
rücu edilmesi şeklinde bir gevşek davranışa dönüştü. Neticede Danıştay aşamasında biz bu davayla
alakalı seyri takip ettik, müdahillik başvurusuyla birlikte davaların seyrini lehimize çevirdik ve
bütün rücu davaları devletin üzerine kaldı, bize rücu edemedi devlet, kazandık davaları yani. İhraçla
alakalı sonuçlanan idari tasarruflar gündeme geldi. Danıştay aşamasında bu ihraç kararları bozuldu,
arkadaşlarım, göreve döndüler. Şu anda, işte son kararnameyle de birçok yere bu arkadaşlarımız ilk
defa değerlendirilmek suretiyle göreve getirildiler.
Şimdi, şunu özellikle söylüyorum: Cümlenizin içerisindeki konuyu, sorunun başlangıç bölümünü
hatırlatır mısınız tekrar Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Yani şöyle dedim: Bu, ailenizin ve çocuklarınızın yani FETÖ’nün size böyle eziyet
çektirdiğini, diğer taraftan da “Ben ancak 17-25’ten sonra konuşma özgürlüğüne kavuştum.”
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Bu konuyla alakalı bir örneklemeyi
müsaade ederseniz onu da paylaşayım, medyada bunu paylaştım, bir sakıncası yok burada da
paylaşmanın.
BAŞKAN – Elbette.
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ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - 2003 yılıydı, AK PARTİ iktidara
gelmişti. Ankara’da Yeni Şafak gazetesinin patronu Ahmet Bey’le oturduk, sohbet ediyoruz. Dedim ki
Ahmet Bey’e: “Böyle böyle bir manzara var. Siz yani seçimi kazandı, AK PARTİ’nin plan ve projeleriyle
birlikte uzun bir iktidar hayatı gözüküyor. Bu süre içerisinde muhalefetle bir problem yaşamazsınız
ama önünde sonunda bu cemaatle kavga edeceksiniz. Bu kanaatimi ve düşüncemi Sayın Başbakana
arz etme şansın olursa arz et.” dedim ben ona. Ahmet Bey de “Olur. Bir görüşmede ben Başbakana bu
düşünceni ifade ederim.” dedi. Sonuçta Ahmet Albayrak tekrar Ankara’ya geldiğinde, Ahmet Bey’le
görüştüm. Sayın Başbakanın bu konuyla alakalı -yani o gün Başbakan, bugün Cumhurbaşkanımızkanaatini bana Ahmet Albayrak “Başı kıble gören insandan bize zarar gelmez. Ahmet Bey, o kadar da
endişeli olma.” şeklinde iletince, ben, meselenin benim açımdan kapandığını, artık bundan sonra bizim
cemaatin aleyhinde herhangi bir faaliyette bulunma şansımızın olmadığını düşündüm. 17 Aralıktan
sonra cemaatin devlet nezdinde ne kadar tehlikeli bir davranış olduğunu bütün siyasi mekanizma görüp
algılayınca biz de konuşma özgürlüğüne o zaman kavuştuk. Bunu ifade etmek istedim yani.
O zaman ben ilk defa televizyon programlarına çıktım ve düşüncelerimi ifade ettim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Söz sırası Sayın Selçuk Özdağ’da. Aynı zamanda, sözle beraber bir vekâlet isteyeceğim acil bir
şey için.
Buyurun.
(Oturum Başkanlığına Başkan Vekili Selçuk Özdağ geçti)
BAŞKAN – Sayın Saral, hoş geldiniz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Hoş bulduk efendim.
BAŞKAN – Ankara Emniyet Müdürü olarak 1998-1999 döneminde 15 Temmuz hain darbe
girişiminden on sekiz sene önce devletin güvenlik birimleri içerisinde Fetullah Gülen Cemaati’nin
tehlikesine atıfta bulunan bir rapor hazırladınız.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Evet.
BAŞKAN – Yaklaşık 90 sayfalık bir rapor.
Öncelikle sizi tebrik ediyorum. En önemli, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaşadığı doksan üç
yıllık süre içerisindeki en önemli tehlikelerden bir tanesini zamanında gördüğünüz öngörünüz nedeniyle
sizi tebrik ediyorum.
Aynı zamanda şundan dolayı da tebrik ediyorum: Emniyet teşkilatında genellikle illegal sol
örgütlerle ilgili birimler kurulur ve illegal sol örgütlerin veya illegal dinî örgütlerin -bunlar silahlı
eylem yapanlar için söylüyorum- kitapları incelenir. Birimleri vardır. Siz, henüz eline silah almamış
bir yapıyla ilgili “Kitaplarını tek tek okuduk, bir birim kurduk ve bunu yaptık.” dediniz. Diyanet İşleri
Başkanlığının dahi yapmadığı bir işi yapmışsınız. Hakikaten devletin tüm Emniyet teşkilatının, MİT’in,
Jandarmanın, Diyanet İşleri Başkanlığının yapması gereken bir işi çok önceden görmüşsünüz, bundan
dolayı da tebrik ediyorum. Acaba diğer dinî cemaatlerin de kitaplarını okudunuz mu? Onu da merakımı
mucip olarak soruyorum.
Şuna devam edeceğim, onu bir soru olarak tutun. Verdiğiniz röportajlarda, “Biz raporun ikinci
bölümünü müfettişlere, İstihbarat Daire Başkanlığına 18 Martta gönderdik. 21 Martta Fetullah Gülen’i
yurt dışına kaçırdılar.” diyorsunuz. “Yurt dışına çıktı.” demiyorsunuz. Biraz önce bir bilgi edindim;
Profesör Doktor Tahir Hatipoğlu, 12 Eylül darbesinden sonra, 1980 darbesinden sonra 1402’lik olarak
üniversiteden uzaklaştırılan sol görüşlü bir profesörümüz, benim de dostum. Bana şöyle bir bilgi verdi:
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“O zaman bu şahsa raporu Doğramacı verdi.” dedi. Doğramacı, o zaman Bilkent Üniversitesinin
Mütevelli Heyeti Başkanı, daha önce de Hacettepe Üniversitesinin Rektörü biliyorsunuz. “Ve yanına
da daha sonra rektörlük yapan Murat Tuncel’i yanına koyarak -profesör doktor, o zamanlar titri nedir
bilmiyorum, tıpçı- eğer onun bir işi çıkarsa Profesör Doktor Enver Hasanoğlu’nun yanında olarak
uçakla birlikte Amerika’ya yolculuk yapma noktasında bir proje geliştirdiler. Hatta, yurt dışına giderken
de havalimanında Sayın Doğramacı elini öptü.” ifadesini kullandı, “Basından da bunu bulabilirsiniz.”
diyerek bana bir bilgi verdi.
“Kaçırdılar.” diyorsunuz, burada bir kaçma var ama bizim bildiğimiz kadarıyla, tedavi amaçlı gitti,
öyle biliyoruz. Bu noktaya da bir açıklık getirirseniz memnun olurum.
Raporu yazmaya devam ederken telekulak çetesi oldukları iddiasıyla Emniyetten uzaklaştırıldınız.
Biz 4 parti beraberce bu darbeyi araştırıyoruz. Darbenin öncesini, darbenin gecesini ve darbe sonrası
bir daha darbe olmasın diyerek tedbirler alma noktasında bir çalışmamız var. Bu raporu hazırladığınız
hâlde üst makamlarınız eliyle yürütmenin takdirine sundunuz mu? Yani sadece bu raporu yaptınız,
hazırladınız, azınlık Hükûmeti döneminde hazırladınız, bu rapor elinizde kaldı mı, kimlere verdiniz?
İkinci soruyu sordular, Mesut Yılmaz’la ilgili görüşmenizi arkadaşımız sordu, Başkanımız sordu.
Emniyet teşkilatında üst düzey yöneticilik yaptığınız süreler zarfında bu yapıya ilişkin olarak başka
tarihlerde, en azından yıl olarak çalışmalar yaptınız mı? O zamanlarda da engellendiniz mi? Sizi
engelleyenler kimlerdi? Bunu da merak ediyorum.
Bir diğer husus: Siz 28 Şubat içerisinde de cemaatin varlığından bahsediyorsunuz. Zaten Sayın
Erbakan’la ilgili demeçleri vardı Fetullah Gülen’in “Yapamadınız, çekin gidin.” diyerek. Bununla ilgili,
elinizde bundan başka müşahhas bilgiler var mı Sayın Müdürüm?
İkinci sorum: Akın Birdal’a yönelik cinayet teşebbüsünün aydınlatılması esnasında yakalanan
kişilerden bir tanesi Sedat Peker. Burada diyorsunuz ki: “Cemaate maddi destek sağladığına ilişkin
bir paragraflık ifadesi cemaatte müthiş rahatsızlık meydana getirmiş, bizim arkadaşımız bu ifadeyi
bilerek, isteyerek buraya koymamış, sorguda gelişen bir hadiseymiş, bu bilgi cemaati rahatsız etti.”
Bu beyanatınızdan anlaşıldığı kadarıyla, bu yapı daha önceden böyle mafyatik işlere bulaşmış mıydı?
O dönemden mi başladı bu mafyatik yapılara? Niye mafyavari yapılarla görüşme lüzumunu hissetti?
Diğer bir sorum, üçüncü sorum…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sedat Peker’le ilişkisini soruyorsunuz değil mi?
BAŞKAN – Evet, Fetullah Gülen’in ilişkisini soruyorum. Yani burada Sedat Peker’in ifadesi
ortadan kaldırılıyor, onu soruyorum.
O zamanlar mı başladı bunların böyle illegal yapılanmaları, illegaliteyi sevmeleri?
“7 Haziran 1999 tarihinde İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ile yaptığım bu görüşmeden sonra ben
ve ekibim açığa alındık.” diyorsunuz. “Bizi görevden alan İçişleri Bakanı Sadettin Tantan bir hafta
sonra da Fetullah Gülen’in ABD’deki korumasının görev süresinin uzatılmasının onayını çıkardı.”
Fetullah Gülen’in orada koruması mı vardı Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından verilmiş? Ve bu
uzatmayı Sadettin Tantan yaptı. Sizi uzaklaştırıyor, oraya bir koruma görevini tahsis ediyor. “Sonuçta,
aleyhimizde bir soruşturma da yürütüldü.” diyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti devletinde bakanlık
seviyesine kadar yükselmiş biri olarak Sayın Bakan, bu yapının ehemmiyetinin farkında değil miydi?
Son sorum, beni bağışlasın arkadaşlar. Aslında çok sorum var da zaman içerisinde sorarım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bitti vallahi, hepsi, bütün sorular bitti.
BAŞKAN – Öyle mi? O zaman sormayalım peki.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani normal içinde olsanız, üç soru, bilmem… Ne olacak yani
Komisyondayız… Yani şunu söylemek, bu bir iyi niyet meselesi.
BAŞKAN – Hoşgörünüze teşekkür ediyorum, karşılıklı hoşgörülü davrandığımız için teşekkür
ediyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Rica ederim.
BAŞKAN - “Bu cemaat, ağırlıklı olarak 1978 yılından bu yana Emniyet Genel Müdürlüğü
bünyesinde polis kolejinde ve akademisinde öğrenci yetiştirmeye başladı. 1980-1982 yılları. Bu
dönemin siyasileri içerisinde cemaatin önünü kim açtı diye tahmin yürüteceksek, 1980 ihtilali bu işin
başlangıcı. Özal, bu cemaatin önünü açan ve yurt dışı açılımlarına tavsiyede bulunan ilk Başbakan
ve Cumhurbaşkanıydı.” Bu da vefat etmiş bir kişi. Yine de soruyu soruyorum size çünkü tarihe not
düşeceğiz, tanıklık yapacağız. “Sonra bunu diğer siyasiler takip etti.” diyorsunuz. Sizce Özal bu yapının
gerçek yüzünü görememiş miydi?
Teşekkür ederim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – O röportajın sonu da var Selçuk Bey.
BAŞKAN – Ben sorularımı sorayım, siz de devamını sorarsınız.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Sayın Başkan, çok kapsamlı bir soru
ve teşekkür ediyorum önce.
Şimdi, biz bu cemaatle alakalı, cemaatin bizi hedef almış olmasının önemli bir gerekçesinin
Akın Birdal suikastıyla veyahut da Akın Birdal’a yönelik saldırı hadisesinin akabinde yakalamış
bulunduğumuz kişilerin beyanları alınırken İstanbul’da görevli bir uzman çavuş -Cengiz Ersever’di
zannedersem- ifadesine başvurdukları zaman “İstanbul’daki mafyatik özellikler nelerden ibarettir,
kimlerle bağlantı içerisindeler bunlar, var mı böyle bir yapılanma?” diye bir soru sormuş sorgucu
arkadaşlarımız. Onlar da Sedat Peker’in Fetullah Gülen Cemaati’yle yakın iltisaklarının olduğu, parasal
birtakım desteklerde bulundukları, bir değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki okullarına
finans temin ettiği şeklinde bir beyanı ifadeye geçirdiler, sorguda bu çıktı, ifadeye de bu girdi. Böyle
bir tespit cemaati ciddi anlamda rahatsız etmiş olmalı ki kendi medyalarında bize dönük bir saldırı
programı gelişti. Ben bunun üzerine zaten Mesut Bey’e “Bu cemaatin saldırılarından çok rahatsızız,
müsaade ederseniz bir çalışma yapmak istiyorum.” cümlesini kullandım, arka ayağında bu vardı.
Şimdi, cemaatin 1978-1979 yıllarına gittiğiniz zaman, henüz yeni, sıfır kilometrede polis
kolejinde talebe seviyesinde tespitlerde ve ışık evlerine hafta sonlarında öğrencilerin alınması şeklinde
başlayan bir süreci tarif edebiliriz. Daha sonra 1980 ihtilaliyle birlikte, genelde… Ben bütün illegal
unsurlarla alakalı 1980 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü siyasi şubede müdür muavinliği görevinde
bulundum, üç yıl bu görevdeydim. Bu esnada, Marksizm literatüründe veyahut da sağ eksendeki bütün
yapılanmalarla alakalı o günün konjonktüründeki eserleri, kitapları, analizleri ve örgütlere ait doküman
ve risaleleri okuduk yani. Bu okuma bizim mesleğimizin temel gerekçesidir, şüphe zaten buradan
kaynaklanır. Biz kelimelerin arkasında başka şeyler ararız. Sizler kelimeleri düz olarak okumuş
olabilirsiniz ama biz meslek icabı septik düşünceyi en yüksek seviyede kullanma ihtiyacı içerisinde
olduğumuzdan ve doğrulara da bu yolla gittiğimizden, biz şüphelendik. Fetullah Gülen’le alakalı
kitapların irdelenmesi sonucunda… Ki bu kitapları irdelediğimiz dönem, Fetullah’la yan yana olmak
toplumsal alanda bir meziyetti yani Fetullah Cemaati’nin mensubu olmak bir ayrıcalık ve farklılıktı.
Fetullah Cemaati’nin sayesinde devlette mevki ve makam elde etmek önemli bir referanstı, siyaset de
böyleydi. Siyaset, kendi lehine sandıkları doldurmak üzere bu tip yapılanmalarla değişik eksenlerde
ilişkiler geliştirmiştir, bunlar yaşanan gerçeklerdir Türkiye’nin siyasi hayatında. Şimdi, biz kitapları
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irdelediğimiz zaman ki bu çalışmayı yürüttüğümüz esnada Fetullah’ın meşruiyetini resmî makamlar
belgelerle, istihbarat belgeleriyle sağlamışlardı. Yani, şimdi, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat
Daire Başkanlığının çıkarmış olduğu bültenlerde, cemaatin fevkalade faydalı okullar, eğitim, ticari
hayat, basın dünyası gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini ve devletin laik düzenine aykırı bir davranışının
bulunmadığını, bu itibarla, bu davranışı nedeniyle diğer tarikatlar tarafından hedef alındığını, buna
benzer kabullenici, bürokratik hayatı, siyasi hayatı etkileyici tespitler ve beyanlar vardı. Bu risale, bu
dokümanlar, bu bültenler askerî okullarda ve istihbarat derslerinde okutulan belgelerdi yani. Bizim
istihbarat elemanlarını yetiştirdiğimiz zaman okuttuğumuz belgelerdi, bu belgeler böyleydi. Böyle
bir konjonktürde biz böyle bir irdelemeyi yapmak suretiyle bu kişiyle alakalı neyi, nasıl yapmaya
çalıştığını, gayret ettiğini açıklamaya ve tespite çalıştık yani kişiyi kendi sözlerinden yakaladık,
kimseye iftira atmadık Sayın Başkan, kendi sözlerinden. Yani, öyle bir yapı orta yere çıktı ki biz bunu
önce bir “örgüt” olarak tarifte zorlandık “örgüt, hareket veya tarikat” diye cümlemizi kullandık resmî
belgenin içerisinde. Sonra bir baktık ki açık faaliyet, net, bütün kamuoyu görüyor. Herkesin gördüğü bir
hareketi suç olarak tarif etmek çok kolay bir hadise değil, zaten öyle de oldu. Biz bu tarifi yaptığımız
zaman “Açık faaliyet, gizli hedef üzerine kurgulanmış bir örgütsel yapıyla karşı karşıyayız.” dedik.
Hatta raporumuzun ikinci bölümünün başlangıç bölümünde 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamında bir irdeleme yaptığımızda dedik ki: Korkutma, yıldırma ve sindirme yoluyla toplumu nasıl
tehdit ettiğini tarif etme noktasında Fetullah Gülen kendi söylemleriyle net bir şekilde ortaya çıkmıştır.
Yani, öncelikle “örgüt” deyimine uygun bir yapılanmanın oluştuğu ve kanunun 1’inci maddesinin örgüt
tarifini kapsayan bir faaliyetinin ortada olduğu kesindi, tespitimiz budur. Tarikat yapılanması bu hâliyle
yine aynı kanunun 1’inci maddesi son fıkrasındaki “teşekkül ve cemiyet” tarifine uymaktadır. “Belki
silahlı bir cemiyetten söz etmek şimdilik mümkün değildir…”
BAŞKAN – Ne diyorsunuz!
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – “…ancak ele geçirmeyi hedeflediği
devlet kurumlarından bazıları dikkate alındığında, hareket topyekûn ele geçirme şeklinde ve bu
kurumların yönlendiricilerinin ışık evlerinde yetişen mensupları tarafından işgal edilmesiyle mümkün
olacağı gerçeği kendi deyimleriyle itiraf edilmiş bulunmaktadır.” Yani, bunun bir silahlı örgüt
konumundaki mekanizması polis ve asker üzerine oturtulmuş gözüküyordu. Kaldı ki kitaplarının
bir bölümünde “Bizim bir istihbarat teşkilatına ihtiyacımız vardır. Hasım cephenin bizim içimizdeki
faaliyetlerini bilmek, bizim de hasım cephenin içerisinde olup bitenleri anlamamız için bir istihbarat
örgütü kurmamız lazım.” Hiçbir tarikatta böyle bir yapılanma, böyle bir amaç olmamalı, olamaz da
zaten. Kaldı ki dünyanın hiçbir yerinde böyle bir terör örgütü veya böyle bir örgütsel model söz konusu
değildir. Bu nasıl terör örgütüdür ki devletin bünyesine yerleşik düzen kurmuştur. Terör örgütleri
genelde devlete cepheden saldırırlar. Cepheden saldırmanın dışında, bu yapı devleti kuşatma şeklinde
bir terörize hadisenin içerisine girmiştir ve sonuç olarak 15 Temmuz olayıyla Türkiye Cumhuriyeti
devletini karşı karşıya bırakmıştır. Bizim tahminimiz neydi? “Şimdilik silahlı bir terör örgütü değildir.”
15 Temmuzdan sonra silahı kullanan bir terör örgütü konumuna geldi.
Diğer cemaatlerle alakalı kitaplar konusunda… Ben çok kitap okurum Sayın Başkan yani her türlü
risaleyi, kitabı falan irdelerim ve bilgi edinmeye çalışırım yani kitap okuma konusunda bir sıkıntım
yoktur.
BAŞKAN – Sizin için demedim.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Dinî ve akaid eserleri de okurum.
BAŞKAN – Sizin için demedim yani Emniyette böyle bir çalışma oldu mu, diğer cemaatlerle ilgili
yaptınız mı?
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ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Yani, diğer cemaatlerle alakalı
yapılan çalışmalar, Emniyet içerisinde doğrudan ve objektif verilere dayanmıştır. Bu cemaat kadar
koruyucu ve kollayıcı bir mantık kullanılmamıştır.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu yapıya dönüşme ihtimali olan cemaat var mı
sizce, kamuda örgütlenen şu anda?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi, bu tip… Boşluk doldurma diye
bir hadise vardır Sayın Milletvekilim yani bir boşluğu bir başkası doldurabilir. Yani, biz PKK’yla yoğun
bir mücadele süreci, diğer örgütlerle yoğun bir mücadele sürecinden geçerken devletin içerisindeki
bazı mekanizmaları ihmal ettik, kabul ediyorum, onları göremedik veyahut da görmezlikten geldik
veya bunlar davranışları itibarıyla muhlis, tehlikeli bir tip değildir kanaatiyle birlikte o yönde bir
çalışma ağırlığı yapamadık, çok yoğunduk çünkü. Yani, bir terör örgütüyle yürütülen kavga güvenlik
mekanizmasını öylesine kuşattı ve meşgul etmişti ki biz toplumun huzur ve güvenini temin ederken
arkadan devleti birilerinin kuşattığını hissedemedik.
Gene, 1999 yılında hissetmiş olmayı ben bir avantaj olarak görüyorum yani. Çünkü, 1999 yılına
gelinceye kadar bu yapıyla ilgili devletin kayda geçirdiği hiçbir resmî belgesi yoktu. Sadece İstihbarat
Daire Başkanlığımız, 1992 yılında bu faaliyetin 1992 yılındaki Polis Akademisindeki bir kura çekimi
esnasındaki davranışından sonra ciddi bir takip formatı geliştirdi ama o devamlılık kazanamayan bir
hareket hâline geldi.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Kamuda başka cemaatlerin buna dönüşme
ihtimali var mı sizce?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Yani eğer boş bırakırsanız her an
olabilir Sayın Tanrıkulu. Devlet denetleme mekanizmasını zafiyete uğratırsa bu tip yapılanma her
zaman zuhur edebilir.
BAŞKAN – Fetullah Gülen’e o zaman koruma verildiğini söylüyorsunuz. Siz görevden
alınıyorsunuz, Amerika’da Fetullah Gülen’e koruma veriliyor. Siz söylüyorsunuz…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi, korumayla ilgili, biz açığa
alındıktan…
BAŞKAN – 21 Mart 1999’da yurt dışına çıkıyor.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – 7 Haziranda biz açığa alındıktan
sonra medyadan ben öğrendim bu koruma görevinin verildiğini, benim bilgimin içerisinde olan bir
hadise değil ve koruma görevlisi buradan Fetullah Gülen’le birlikte Amerika’ya gidiyor, oradaki
ikametinde korumaya devam ediyor. Amerika’da kalma süresi dolduğu için bakanın önüne getirip
oradaki görevlinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin onay alınıyor. bakan da bunu onaylamış oluyor
yani bakan onayladığı için hadise bakanın üstünde kalıyor ama o günlerde devletin, Emniyet teşkilatının
özellikle bütün birimlerinde cemaatin etkisi ve kontrolü var. Yani, bakanın burada bilerek ve isteyerek
“Bu onayı getirin bana, imzalatın.” demiş olma şansı yok. Yani, bir sürü yanlışını tarif edebilirsiniz,
hatasını tarif edebilirsiniz bakanın…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hangi yıl?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – 1999 yılı. Ama, böyle bir hadiseyi
bakan bilmeyerek imzalamıştır diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Efendim, benim dikkatimi çeken bir husus var, hepimizin dikkatini çekmesi lazım bu
sorunun.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bakan kimdi acaba?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Saadettin Tantan.
BAŞKAN – Siz emniyet müdürüsünüz, üzerinizde bir genel müdür var, müsteşar var, sonra
bakan var. Başbakan Yardımcısı Sayın Mesut Yılmaz’la görüşüyorsunuz, bir tesadüf müydü? Neden
Başbakanla görüşme lüzumunu hissetmediniz veya -Sayın Bahçeli de Başbakan Yardımcısı o zamangenel müdürünüzle, müsteşarınızla bu konuyu niye… Güvenemediniz mi veya Mesut Yılmaz’ı daha mı
yakın gördünüz kendinize? O benim dikkatimi çekti, Ankara Emniyet Müdürü olarak üstlerinizi geçip
bir anda…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi, zaman zaman siyasetçiler, belli
rütbedeki görevlileri kendileri çağırmak suretiyle bilgi talebinde bulunabilirler. Ben Sayın Başbakana,
Ankara Emniyet Müdürü olarak kendilerinin daveti üzerine bir konuyu izah etmek üzere gittiğimde bu
sıkıntımı ifade ettim. Sonuç itibarıyla kendisinden müsaade alıp da bu çalışmayı yürütemedim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Burhanettin Uysal, Karabük Milletvekili.
Buyurun Sayın Uysal.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Sayın Müdürüm hoş geldiniz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Hoş bulduk.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Şimdi, 1999 yılında bu raporu hazırlarken bu cemaat
veyahut da örgüt, belirli bir yapılanmaya gelmişti. Sizin bu raporu hazırlamanızda bir refleks
göstermediler mi, o zaman sizi boğmaya kalkmadılar mı? Rapor hazırlandıktan üç gün sonra Fetullah
Gülen yurt dışına çıkıyor ama siz bunu yani raporu hazırlarken…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Biz bu raporu hazırlama çalışmasına
1999 yılının Şubat ayında başladık. İlk anda, bu cemaatin yapısıyla alakalı derinlemesine bir araştırma
yapılmak suretiyle benim yardımcım -istihbarattan sorumlu müdür yardımcısıydı, şimdiki Adana
Emniyet Müdürümüz-. Osman Ak’ın adına bir talimat geldi İstihbarat Daire Başkanlığından, dedi ki:
“Bu cemaat, Aydınlık dergisinden şu haberle ilgili olarak -Fetullah, Emniyeti ele geçirdi- bu konuyla
alakalı derinlemesine bir araştırma yapılmak suretiyle, iliniz emniyet müdürünün imzasıyla raporun
gönderilmesi…” Benim imzamla istediler raporu. Oradaki maksatları ve niyetleri neydi bilmiyorum. Biz
bu çalışmaya başladığımız zaman, ilk etapta dedik ki: “Bu konu çok geniş bir konudur, sadece Ankara
Emniyet Müdürlüğünün imkân ve kabiliyetleriyle bu çalışma yürütülemez, şöyle şöyle tespitlerimiz
mevcuttur. Bunun yapısı tam bir örgüt yapısına dönüşmüştür. Şu şu noktalardan bunun irdelenmesi
ve araştırılması gerekmektedir. Türkiye genelinde planlı bir istihbarat operasyonu düzenlerseniz biz
bu konuyla alakalı çalışmayı yürütürüz.” İstihbarat Daire Başkanlığından bize cevap geldi, “İldeki
istihbarat şubelerimiz her türlü siyasi ve terör hareketleriyle ilgili rapor düzenleme yetkisine sahiptir,
siz yapacaksınız onu.” dendi. Biz de onun üzerine yürütmeye başladık.
Tabii, raporu biz gönderdik, birinci ayağında, birinci analizi gönderdiğimiz zaman altına bir
cümle kullandık, dedik ki: “Biz hadisenin DGM kapsamına girip girmediği noktasında da bir analiz
içerisinde bulunuyoruz, tespit içerisinde bulunuyoruz, o yönde de çalışmalarımız vardır.” cümlesi
cemaatin, Emniyetteki kadroları üzerinde çok ciddi bir rahatsızlık meydana getirmiş olmalı ki benim
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki istihbarat kadromu topyekûn tasfiye etmek üzere bir telefon dinleme
suçlamasını gündeme getirdiler bizimle alakalı. İstihbarattan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı,
İstihbarat Müdürüm Ersan Dalman, İstihbarat Emniyet Amirleri Zafer Aktaş ve Mahmut Çorumlu’nun
emniyet istihbarat hizmetlerinden çıkartılması kararını aldılar Genel Müdürlükten. Nisan ayında
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olmuştu bu hadise. Çalışmanın son, ikinci bölümüne geçmiştik, üçüncü bir rapor, analiz bölümü
hazırlayacaktık. O bölüm de finans kaynaklarına dönük olarak planlanmıştı. Fakat, finans kaynaklarına
dönük raporu hazırlamadan bizi imha ettiler ve görevden aldılar.
BAŞKAN – Evet, başka sorunuz var mı Sayın Uysal?
Hüseyin Bey, bir dakika, Burhanettin Bey’in bir sorusu daha var, lütfen.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi, bundan sonra biz açığa düşünce,
ondan sonraki gelişmeler tamamen Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki cemaatin kontrolüne geçtiği
için üzerimize bir müfettiş saldırısı düzenlendi. Müthiş bir sorgu, iftira kampanyasıyla yürüttükleri
birtakım ihbar mektupları mekanizmasıyla bir soruşturmaya muhatap kılındık. O soruşturma süreci
bizim yeni bir meslek edinmemiz gibi bir şey oldu. Biz on beş yıldır mahkemelere ifade vermekten,
beyan hazırlamaktan, bilirkişi raporları düzenlemekten baş kaldırıp da Türkiye’de neler olup bittiğini
kolay kolay takip edemedik ondan sonra, o itibarla hiç konuşamadık. 2008-2009 yıllarında, benimle
alakalı, telefonlarımı kanunsuz bir şekilde dinlemek suretiyle Ergenekon’la bağlantılarımız noktasında
“Acaba neler tespit edebiliriz?” şeklinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü nezdinde telefonlarımız dinlendi
uzun süre. Bunların biz tahmin ediyorduk böyle olacağını, telefonlarımızın takip edildiğini, kendimizin
takip edildiğini biliyorduk. Onun için “Konuşma özgürlüğümüz 17 Aralıktan sonra başladı.” diye ben
cümleyi kullandım. Yani doğrudur gene de veya bugün bile birçok konuda konuşması gereken insanların
çok ciddi şeyler söylediğini düşünmüyorum, düşünemiyorum, hâlâ daha konuşamayan insanlarımız
var, bakın, hâlâ daha konuşamayanlarımız var; siyasetçilerden, medyadan.
Şu kitap, 1999 yılında, bizim raporumuzdan sonra bu cemaatin vakfı tarafından hazırlanmış,
Yazarlar Vakfı tarafından hazırlanmış, “Kozadan Kelebeğe” adlı kitaptır. Bu kitabın içerisinde 388
makale ve röportaj vardır ve siyasetçilerin, bilim adamlarının, entelektüellerin, profesörlerin, köşe
yazarlarının her birinin cemaatle alakalı methüsena edici yazılarını buraya koydular ve bu kitabı o
gün bütün Türkiye’de, iş adamlarından siyasetçilerine, bilim adamlarından profesörlere, üniversitelere
dağıttılar, “Kozadan Kelebeğe” kitabın adı. Arka tarafında da cemaatin sempatik ikmal yollarıyla hangi
siyasetçilerle, hangi kurumlarla, hangi kişilerle, hangi dış misyon mensuplarıyla yaptıkları görüşmelerin
fotoğraflarını deklare ettiler. Yani, bunu getirip kişilerin önüne koydular, dediler ki: “Ankara Emniyet
Müdürlüğünün hazırlamış olduğu rapora itibar etmeyin. Sizin cemaatle alakalı düşünceleriniz geçmişte
buydu, bu düşüncelerden ayrılmayın.” Bir tehdit kitabı niteliğinde değerlendiriyorum ben.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kayıtlara girmesi için verebilir misin ya da fotokopisini? Kayıtlara
girsin efendim o kitap.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Girsin.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Kitabın ismi neydi?
BAŞKAN – Kozadan Kelebeğe, Yazarlar Vakfı tarafından.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL –Kozadan Kelebeğe, Fetullah Gülen.
Girsin tabi.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Sayın Müdürüm, ikinci sorum, ifadenizde şöyle dediniz:
“’ABD mi Fetullah Gülen hareketini kullandı, Fetullah Gülen mi ABD’yi kullandı?’ sorusuna
verebileceğim cevap ‘Daha çok, Fetullah Gülen ve bağlıları ABD ve CIA’yi kullanmıştır.’ olacaktır.”
şeklinde. Tabii, bunun devamında da şunu söylediniz: “Bu ülke içerisinde bunu çözmüş olsak bile, yurt
dışındaki bu yapılanmaları, bu tür olayların bu ülkede tekrar vuku bulacağının kanıtıdır.” Bu konuyu
biraz açmanızı istiyorum.
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ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi, bu konuda şu şekilde bir
bilgilendirme yapmamda, ön bilgilendirme yapmamda fayda vardır diye düşünüyorum: 1996 yılında
bir Susurluk hadisesi yaşadı Türkiye. Susurluk hadisesi sürecinde dönemin Başbakanı rahmetli Sayın
Erbakan, Millî İstihbarat Teşkilatından “Nedir bu Susurluk?” şeklinde bir talepte bulunmuş olmalı. O
talep istikametine Millî İstihbarat Teşkilatı, Sönmez Köksal’ın imzasıyla birlikte 50-60 sayfa muhtevası
bulunan, eki bulunan, kişi bilgileri bulunan bir dokümanı Sayın Başbakana gönderdi. Bu dokümanın
içerisinde yani o gün Susurluk’la alakalı kimliklerin, Abdullah Çatlıların, Sedat Bucakların, buna
benzer kişilerin, Hüseyin Kocadağların kimliklerinin yanında, Fetullah Gülen’le alakalı, Millî İstihbarat
Teşkilatı bu raporun içerisine bir bilgilendirme bölümü koydu ve bayağı teferruatlı bir yazıydı o yazı.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tarih ne zamandı?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – 1996. İnternet ortamında raporu
bulabilirsiniz.
O rapor çok önemliydi ama fark edemedik onu o zaman Sayın Başkan o zaman yani fark ettik
de değerlendirmeye o zaman alamadık onu 1999’da, alabilirdik. O raporun içerisinde Fetullah
Gülen’in bütün faaliyet tarihleri ve dilimleri ayrı ayrı yazılmıştı. Önemli bir tespit şuydu: “Fetullah
Gülen Cemaati, CIA’in Türkiye’deki en güçlü sivil toplum organizasyonudur.” şeklinde bir cümle
kullanılmıştı orada. İki: “Bu cemaat, Fetullah Gülen, Tansu Çiller’le birlikte kara para aklama faaliyeti
içerisinde bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından oluşturulacak
bir müfettiş grubu tarafından irdelenmeli ve soruşturulmalıdır.”
Şimdi, o günlerde, bu raporla birlikte cemaatin ciddi bir rahatsızlık daha yaşadığını düşünüyorum.
Hatta o arada bir ay, zannedersem, yurt dışına yine bir gelgit oldu hatırladığım kadarıyla.
BAŞKAN – Bir yıl gitti, geldi, daha sonra 1999’da temelli gitti.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Aradan zaman geçti. Sayın Erbakan
hükûmetten ayrıldılar, Mesut Bey hükûmet kurdu. Kutlu Savaş Başkanlığındaki bir müfettiş grubuna
Susurluk’la alakalı derinlemesine bir araştırma yapma talimatı verdiler. O talimat bünyesinde,
hazırlanması gereken raporda Milli İstihbarat Teşkilatının o dokümanında değerlendirilmesi gerektiğini
düşündüğüm için ifade etmek istiyorum ama hiç değerlendirmeye alınmamış. Kutlu Savaş’ın raporunda
Fetullah Gülen’le alakalı hiçbir analiz ve tespit yoktu.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Affedersiniz, o MİT raporunu gördünüz mü?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Medyaya yayıldı, tabii, okudum.
BAŞKAN – İnternet’te var.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – O rapordaki bilgilerin MİT’in sunuş yazısında da -bende var
çünkü- Aydınlık gazetesinin yayımladığı dokümanlardan oluştuğunu da biliyorsunuz, değil mi?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Hayır, hayır, Aydınlık gazetesinin
dokümanları değil. MİT’in ekindeki… MİT’in bir üst yazısı vardır, Sönmez Köksal’ın imzasını
taşıyordu üst yazı, ekinde bu bilgisayar ortamında çıkarılmış dokümanlar vardı yani bu fotokopi belgeli
değildi. O gün MİT’in birçok raporu yayımlandı yani hangisidir bilmiyorum tabii sizin dediğiniz.
Benim kastettiğim raporda bunu diyor..
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Size gösterebilirim, verebilirim kopyasını.
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ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi, CIA, dünyada yani bu
örgütler çok ciddi güçlü istihbarat örgütleri, onu inkâr etmek mümkün değil ama gene Domuzlar Körfezi
Operasyonu’nu yapan da CIA’ydi. Neticesini biliyoruz hep, dünya tarihine geçen bir hadisedir yani.
Şimdi, CIA, bu örgütü kullanmıştır ama bu örgüt 165 ülkede okullar zinciri üzerinden bir faaliyetin
sahibidir.
Bir tespiti de şöyle ifade edeyim: 1998 senesinde, Şubat ayı içerisinde, İstanbul’da Fetullah Gülen’in
dergâhında İsrail Sefarad Yahudileri Hahambaşı Eliyahu Bakshi Doron’la bir görüşme düzenleniyor. O
görüşmede Fetullah Gülen’in kimliği ve tanımlaması, yeri geldiğinde milliyetçi eksende durduğu, yeri
geldiğinde Kemalist yapıyla ilişki kurduğu ve sufi mistik anlayışlı, ılımlı bir kimlik tarifinin akabinde
okullar zincirinin üzerinden İsrail’in Orta Asya Türk devletlerine açılım politikasının nasıl yürütüleceği
konuşuluyordu. Şimdi bunu ben açık kaynaklardan ve Amerikalı bir profesörün yazdığı kitaptan
okuyorum zatıalinize. “Suriye, Rusya, İsrail ve Türkiye İlişkileri” kitabın adı bu, kitabın yazarı Profesör
Robert Olson. Orada tespitte bulunuyor, hatta o kitabın yazılış tarihi 2000 yıllarıdır, orada önemli bir
tespit daha var, diyor ki: 1999 yılındaki telekulak ironisi önemli bir sıkıntı yaratmıştır. Ankara istihbarat
birimi devletin Cumhurbaşkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlık, Parlamento, istihbarat
bölümleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve bütün kurumları dinlediği ve
bunların Yeşil’le iltisaklarını tespite çalıştığı şeklinde bir ifade kullanıyor. Yani…
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Bu, tekrar darbe yapacaklarını, orayı anlatabilirseniz…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Yani, bizim suçlanmamıza zemin
hazırlamak üzere, sözde ,Yeşil ile ordunun nasıl bir iltisak içerisinde olduğu şeklinde araştırma yapmak
üzere bizim bu kadar çok telefon dinlediğimizi ifade etmeye çalışıyor. Şimdi, tabii, çok değişik
kitaplarda çok değişik şeyler bulabilirsiniz, okuyabilirsiniz, algılayabilirsiniz ama başka türlü bir
gözden bakıyorum.
Bakın, yeni bir hadiseyi ben size ifade etmek istiyorum. Henüz daha şu anda Fetullah Gülen’le
ilgili yürütülen bir soruşturma sürecinin içerisinde, benim ilçemde şahit olduğum bir olayı ifade etmek
istiyorum. Hiçbir art niyetin olduğunu düşünmüyorum. Bu, tamamen Avrupa Birliğinin fonlarıyla
düzenlenmiş, Millî Eğitim Bakanlığımızın katkısı bulunan açık öğretim liseleriyle alakalı bir seminer
tertibidir. Bu seminerin isminin “Kozadan Kelebeğe” şeklinde adlandırılmış olması benim dikkatimi
çekti, herkesin dikkatini çekmeyebilir.
BAŞKAN – Hangi yıl?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Bundan bir iki ay önce olmuş bir
hadise.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hangi bakanlık?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Bakanlık yok, bir konsorsiyum gibi
bir organizasyon var, Avrupa Birliğinden fonlanmış bir şey. Şimdi, bakın, “Kozadan Kelebeğe” deyimi
bu cemaatin…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, bir müsaade edin, destek sağlayayım. O, AB Bakanlığı
tarafından fonlanmış bir proje tarafından öne çıkmış bir projedir.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Anlıyorum, ben de onu kastetmeye
çalışıyorum fakat isimlendirme benim dikkatimi çekti diyorum. Ben “Niye böyle oldu?” diye bir
iddianın sahibi değilim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – AB fonlarının başındaki kişi şu an Fetullahçı olmaktan tutukludur.

73

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

9 . 11 . 2016

T: 14

O: 1

ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Aykut Bey, böyle ağır bir ithamda
bulunmak istemedim, öyle bir gayem de yok. Ben polis olarak şüphelerimi ve septik davranışımı tarif
etmeye çalışıyorum size. Acaba burada bir bağlantı var mıdır, yok mudur noktasında değilim ben. Yani,
bugün bile aldanabiliriz, kandırılabiliriz. Bunun devrede olup olmadığını sorgulamak için söylüyorum
bunu.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ederiz.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Sayın Müdürün cevabı olmadı ama.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Hangisi?
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – CIA’i nasıl kullandığının cevabı olmadı. Önümüzdeki
günlerde bu darbe girişiminin tekrar olacağı, sorum buydu yani. Siz Susurluk’ta kaldınız, gelemediniz
yani.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Susurluk’tan oraya geçmek istedim,
geçemedim ben orada. CIA’in başlangıcını oradan verdim.
Şimdi yani CIA’yle ilgili iltisakların nasıl geliştiğine ilişkin açık kaynaklardaki bilgiler, Amerika’da
“green card” başvurusu esnasında referans edilen kişiler dikkate alındığında hepsi CIA’in elemanları.
Türkiye’den de vardı bunların içerisinde.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Zamanın Sayın Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Sayın
Loğoğlu’na bir Amerikan büyükelçisinin Amerika’ya gidebilmek üzere bir belge verdiğini söyledi, açık
kayıtlarda da var. Bu belgenin de referans, övgü noktasında olduğunu, bunu nasıl yorumluyorsunuz?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Dışişleri Bakanlığı döneminde
büyükelçiliklere gönderilen bir talimat…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – O ayrı. Bir de Fetullah Gülen’in yeşil kart alması için birçok kişi
referans oldu, onu biliyoruz. Bir de Sayın Loğoğlu’na, o sırada Amerika Büyükelçisi olan Loğoğlu’na
Sayın Abdullah Gül’ün elden verilmek üzere gönderdiği bir mektup var o yeşil kartın sağlanması için.
Bir kriz de oluşuyor yani devletten devlete “Yeşil kart ver.” diyemezsin ama mektup sonra övgü ve
referans mektubuna dönüştürülüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi, 7 Şubat 2012 tarihi, cemaatin
açılım politikasıyla alakalı MİT Müsteşarına yaptığı operasyon tarihine kadar, hiç şüphesiz, AK
PARTİ’nin siyasi felsefesinin içerisinde bir köşeye oturtulabilecek bir kimlik kullanan cemaatle alakalı
böyle bir tavsiye mektubunu Sayın Gül yazmış olabilir, ona bir şey söylemem. Yani, o günkü koşullarda
cemaatin böyle bir karşı duruş sergilediğini algılamada Dışişleri Bakanı veyahut da Başbakan
seviyesinde bir görüntü tespit edememişlerdir. Az önce de ifade ettim zaten…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ama, sizin raporunuz 1999’da.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Hayır, bizim raporumuza, biz
imha olup kötü adam ilan edildikten sonra bakan olmadı ki. 17 Aralıktan sonra ziyaret ettiğim resmî
kurumlarda -kurum başındaki kişi- “Cevdetçiğim, senin raporundan başka devletin arşivinde hiçbir
belge bulamadık. Şimdi senin raporunu kullanıyoruz.” diye bana bilgi verildi yani, resmî makamlardan.
Yani, o zaman devreye girdi bu rapor. Bu rapor, şunu ifade ediyorum: 1999 yılından sonra, 2003 yılında
AK PARTİ iktidara geldiğinde Sayın Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ, bir konuşmasında,
televizyon programında, Sayın Başbakana dönük 135 suikast ihbarının bulunduğunu ifade ettiler.
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Belli ki o dönem içerisinde, ordunun kötü gösterilmesi noktasında, 135 tane suikast ihbarının ordu
tarafından bir suikast yapılacağı şeklindeki kanaatin, resmî makamlardan Başbakanın önüne gelmiş
olması Başbakanın karar mekanizmasını o istikamette oluşturdu. Anlatabildim mi?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Neyse, ben kendi sıram gelince devamını getireceğim.
BAŞKAN – Tamam.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Şimdi, o dönem içerisinde, cemaat
makbul bir müessese olarak duruyordu Hükûmetin önünde -itiraf etmek lazım- ve cemaat AK PARTİ
dönemini kendisi için hem ekonomik kazanım hem siyasi hem bürokratik kazanımlar için çok müsait,
mümbit bir arazi olarak değerlendirdi.
BAŞKAN – Burhanettin Bey, sorunuza tamam mı?
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Yok, Sayın Başkanım, özür diliyorum.
Tabii, Sayın Müdürümüzün bilgi dağarcığı çok geniş olduğu için bizim konuya hâlâ gelemedi yani.
Şimdi, benim sorduğum, bu Fetullahçı terör örgütünün 165 ülkede teşkilatlanmış olması ve CIA’i bile
kullanabilecek güçte olması, sizin ifadenizle: “15 Temmuzu atlattık ama gerekli tedbirleri almazsak
yeniden 15 Temmuzlara hazır olmamız gerekiyor.” Bizim de zaten Komisyonumuz, Fetullahçı terör
örgütünün her yönüyle araştırılması, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kuruldu.
Yani, bu soru benim için çok önemli, Komisyonumuz için çok önemli. Yani, 15 Temmuzda bir yangın
vuku buldu. Elhamdülillah, bunu söndürdük ama bir daha bu yangının çıkmaması için sizin çok güzel
tespitiniz var. Bunu kaleme alabilirsek bizim için çok önemli olacak.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Şimdi, yani, CIA’in cemaatle ilgili
iltisaklarıyla alakalı ulaştığı seviyeyi benim şu anda size elimdeki verilerle tarif etme şansım yok
ama az önce bir örnekle yaptım, Robert Olson’la alakalı. Yani, İsrail Sefarad Yahudileri Hahambaşı,
herhâlde, kendi adına değil, İsrail devletinin açılım politikasının nasıl yürütülmesi gerektiğiyle alakalı
bir toplantıda kendilerinden “Okullar zincirini nasıl kullanabiliriz?” şeklindeki talebi, herhâlde, o
Sefarad Yahudilerinin Hahambaşının kendi şahsi talebi değildi yani o, belli ki İsrail…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani, Davut Boynuzu ödülü de verilmişti, böyle bir delil
gösterilecekse…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - …istihbarat biriminin talebi o
güzergâhtan gitmiştir cemaate. Cemaat de bu talebin, herhâlde, sadece Hahambaşından gelmediğini,
arkasında İsrail devletinin ve istihbarat biriminin olduğunu tahmin ederek bir alışverişte bulunmuştur.
Ama mahiyeti nedir onun, onu ben bilmiyorum. Dışişleri Bakanlığı seviyesinde bir araştırma yapılırsa
bu konuyla alakalı ne elde edilir, onu da bilemem, bir şey söyleyemem, mütalaa edemem ama genelde,
bütün örgütlerin arka ayaklarında istihbarat birimlerinin izleri vardır. Bakın, istisna etmiyorum, bütün
örgütlerin arka ayaklarında istihbarat birimlerinin izleri vardır; şöyle veya böyle, vardır.
BAŞKAN – Emine Nur Günay Hanımefendi, Eskişehir Milletvekili, buyurun efendim.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) - Teşekkür ederiz Sayın Müdürüm.
Çok uzatmadan, kısa kısa sormaya çalışacağım. Bu bahsettiğiniz raporun ikinci bölümü, finansal
ayağıyla ilgili bölümünü yazdınız mı veya yazmayı…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Yazamadan bizi imha ettiler zaten,
görevden aldılar bizi.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Evet, biliyorum ama yazmayı düşünüyor musunuz, o günkü
yapıyı ortaya koymak anlamında?
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ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Şimdi, bu saatten sonra, benim, böyle
bir şeyi yazmam için bir görev pozisyonum söz konusu değil. Ama zaten finans kaynağıyla alakalı
yürüyen operasyon süreci var yani finans kaynaklarının neler olup olmadığıyla alakalı, Hükûmetin el
koyduğu, kayyum tayin ettiği birçok müessese var, finans kaynakları buralarda. Ama finans kaynakları
sadece devletin gözü önüne konulmuş, kimlikleri bulunan ticari kuruluşlar değildi. Bu örgütün en
önemli finans kaynaklarından bir tanesi, himmet adı altında, kayıt dışı topladığı paranın mevcudiyetidir,
finans gücünü örgüt buradan temin etmiştir. Bunu da kurumsal birtakım kimliklerle birlikte meşru hâle
getirmek suretiyle ekonomik bir gücü kayıt altına almayı başarmıştır. Buna devam ediyor mu, etmiyor
mu? Bu yönde himmet toplantıları, himmet alışverişi var mıdır, yok mudur? Şimdi, o konuda benim
elimde bir bilgi olmadığı için bir şey söyleyemem ama finans kaynakları olmadan bu örgütün ayakta
durması mümkün değildir.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Elinizde taslak bir çalışma falan var mı diye merak ettim de…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - O günlerde elimizdeki dokümanlar…
İstihbarat biriminden benim ekibim ayrıldıktan sonra, bizim o döneme kadar yapmış olduğumuz
çalışmaların hepsini yok ettiler zannedersem.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Anladım, teşekkür ederim.
Diğer soru olarak da 1970’li yıllarda bu, FETÖ’nün niyeti ve kuruluş amacı neydi diye sormak
istiyorum. Yani, devlet içinde ve poliste teşkilatlanma bu kadar nasıl büyüdü? Örgüt darbeci kimliğini
ne zaman aldı? “Silahlı örgüt kimliğini 15 Temmuzda aldı.” dediniz. Yani, 1970’li yılların başından
beri mi bir örgüt şeklinde hareket ediyorlardı, yoksa belli bir dönem sonra bir evrim geçirdikten sonra
mı örgüt hâline geldiler?
Bir sorum da: cemaat içinde derin cemaat var mıdır? Böyle bir yapı içinde, derin olmayan
mensupların sorumluluğu nedir?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Şimdi, bu örgütsel yapıda, 1970’li
yıllarda siyasi hayatın içerisinde, o günün yapısındaki belli siyasi partileri destekleme şeklinde bir
tarikat olgusu genişlemesi gözleniyor Türkiye’de. Bu, genelde, Nakşi eksende ve Nurcu eksende
gelişen ama devletle ilgili bürokratik yapıyı kuşatma, devletin siyasetini yönlendirme gibi bir hedef o
zaman gözükmüyordu.
Özellikle 1980’lerden sonra, bu yapının önünü önemli ölçüde rahmetli Özal’ın açtığını
düşünüyorum çünkü bu yapıya en çok müsamahayı gösteren ve Orta Asya Türk devletlerinde okullar
açmasıyla alakalı referans mektuplarının düzenlenmesi ve imzalanmasını sağlayan Sayın Özal’dı.
Ondan sonraki siyasi liderlerimiz aynı konuya devam ettiler belli ölçüde. Onları da kendileri zaten ifşa
ediyor.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Cumhurbaşkanı Necdet Sezer de yaptı mı?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Hayır, yani o yönde bir tespitimiz
yok.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – “Kayıtlara geçen liderler” diyorsunuz da…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Hayır, yani, “…siyasi liderlerdir.”
dedim ama “bazı siyasi liderler” deyimini kullandım yani.
Şimdi, yaptılar, yapmadılar değil…
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Bu arada, Sayın Turgut Özal da rahmetli oldu ama siyasi
çerçevede yorum yapılıyor.
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ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Siyasi çerçevede konuşabiliyoruz.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Onu da tutanaklara geçelim. Yani, geçmiş dönemi konuşurken
mutlaka bu oluyor.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Şimdi, Sayın Tanrıkulu, bu konuyla
alakalı, siyasi liderlerin böyle kişilerle…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu bir siyasal tercih, onu söylemeye çalışıyorum.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Hayır… Ben onu söylüyorum,
bakın…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Necdet Sezer de Cumhurbaşkanlığı yaptı yedi yıl
ama böyle bir mektup yazmadı, hepimiz biliyoruz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Yazmadı yani…
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Şeye cevap alabilir miyim, derin cemaat var mı cemaatin
içinde, böyle bir yapılanma olabilir mi? Çünkü bunu da iddia eden konuklarımız oldu, siz bu yapıyı iyi
bildiğiniz için bir de sizin görüşünüzü almak isteriz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Cemaatin kendisi zaten derin.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Kendi içinde ayrı bir yapılanma yok?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Bakın, şunu izah edeyim size: Burada
da önemli bir noktadır, medyada yazılan ve konuşulan konudur ama bağlantıları kurma konusunda,
bizim, dediğim gibi, bu, polisin şüpheci kimliği daha başka bir sonuç çıkartıyor orta yere. 2007 yılında
Sayın Başbakan Arena programında bir programa çıkıyor. Orada soruyorlar: “Derin devlet var mıdır?
Sizin önünüzü kesmeye çalışıyor mu?” Ben özetleme yapıyorum onu. Yani, medyada yazılı hâlde
mevcuttur bu. Diyor ki Sayın Başbakanımız: “Arkadaşlarımın bana yaptığı bir analize göre bir derin
Türkiye var. Bu derin Türkiye bizim önümüzü kesmeye ve engellemeye çalışıyor ama biz bu derin
Türkiye’yi bütün bunlara rağmen kaldıracağız, aşacağız, yolumuza devam edeceğiz.” Bir gün sonra
medyada, yani, bütün siyasi liderlerin “derin devlet, derin Türkiye” gibi kavramlarla alakalı beyanları
yayılıyor. Köşe yazarları “Sayın Başbakan, yani sen derin Türkiye ile derin devleti birbirine karıştırdın.
Derin Türkiye, bir cemaatin Türkiye genelindeki misyonunun adıdır. Sen bu kelimeyi yanlış kullandın.”
diyor. 2007’de oluyor bu. Üç gün içerisinde olan hadiseyi söylüyorum.
19 Haziranda bu konuşma, Arena programı, 21 Haziranda Sayın Başbakan Genelkurmay Başkanına
bir ziyarette bulunuyor, Hakkâri’deki, 14 askerimizin şehit edilmesiyle alakalı başsağlığı dileklerinde
bulunacak. Çıkışta TGRT canlı yayına alıyor Başbakanı. Orada da aynı soruyu soruyorlar Başbakana,
“Derin devlet var mı?” diyorlar. “Dün de ‘derin devlet’ demiştim.” diyor. “Bunlar, muvazzaf askerlerden
ve birtakım bürokratlardan, şunlardan falan oluşan bir yapı. Bizi engellemeye çalışıyor. Allah’tan ki
bu derin devletin karşısında derin Türkiye var da işimiz kolay.” diye bir dönüşüm yapıyor Başbakan.
Sayın Başbakan bu konuyla alakalı tehlikenin boyutunu ve örgütün devlet içerisindeki gücünü test
etti. Bana göre, test etti ve geri adım attı. Çünkü cemaatin Ergenekonla alakalı süreci yeni başlıyor.
Devlet içerisindeki yapılanması ve bürokratik alandaki gücü, zannediyorum, Başbakan tarafından
birileri vasıtasıyla bilgilendirildi. Bu bilgi istikametinde, derin Türkiye’yle ilgili, Hüseyin Gülercelerin,
bilmem kimlerin bu konuyla ilgili bir sürü yazıları var. Okullar zinciri, şunlar, bunlar…
Ama şöyle bir şey var: Örgütün, tabii, belli bir yatay ve dikey örgütlenme modeli içerisinde çok
önemli, bir karar mekanizması konumunda daha derin bir yapısı elbette ki vardır yani yukarıda.
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EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Yok, ben şu nedenle sormuştum: Konuklarımızdan Fehmi
Koru, artık konuşmasının sonunda öyle bir noktaya geldi ki sanki cemaat büyük bir yapı, onun içinde
de bir derin cemaat –kendisi kullandı bu terimleri- ve yani, en sonunda geldiğimiz nokta, aslında,
sempatizanlar var, işte, Pensilvanya’daki teröristbaşı bile bu derin cemaatin dışında olabilir noktasına
geldik. Bunu anlamak için sordum. Yani, tabii ki bu anlaşılır bir şey değil de “derin cemaat” terimini
kullanan Fehmi Koru’dur ve böyle bir açıklamayla geldiği için ben sizin bu yapıyı bildiğinizi düşünerek
görüşünüzü sordum.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Şimdi, bu deyim, bu beyan, bir kitlenin
cüzi bir kesimini suçlu ilan etmek suretiyle kitlenin geriye kalan bölümünü kurtarma operasyonu gibi
olmuş bana göre.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Evet, aynen.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Ama Sayın Fehmi Koru bu konuyla
alakalı müteaddit defalar yazılar yazan, çizen bir insandır. Hadisenin derinliğini inanıyorum ki bizden
daha iyi biliyordur.
BAŞKAN – Özür dilerim, Emine Hanım da beni bağışlasın, şöyle: “İlk zamanlar böyle
düşünüyordum.” diyor Fehmi Koru. “Derin bir cemaat var bu yapı içerisinde ve Fetullah Gülen de
bunun dışında diye değerlendiriyordum. Fetullah Gülen’den habersiz bir şeyler yapıyorlar diye
değerlendiriyordum. Ama 15 Temmuz olduktan sonra gerek 17-25’in arkasında Fetullah Gülen var –
şimdiki kanaatim- gerekse de 15 Temmuzun arkasında Fetullah Gülen vardır.” diye son cümleyi böyle
de söylemişti.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Son sorum: Ekranların demirbaşı hâline gelen itirafçılar
var, siz de biliyorsunuz. Bunlar çıkıp konuşuyorlar, FETÖ analizleri yapıyorlar. Bunun faydalı olup
olmadığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Bunun farklı bir görüş olarak da yorumu, örgütün güçlü ve
yenilmez olduğunu göstermeye mi çalışıyorlar, bir psikolojik harekât esintisi görebilir miyiz, nasıl
yorumluyorsunuz?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Ben, bu tip konularla ilgili, insanlar
rastgele konuşmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Her önüne gelen her şeyin uzmanı değildir.
Yani, bu konuyla ilgili, konuşulması gereken konuyu siyasetçiler en iyi şekilde konuşmalıdır diye
düşünüyorum. Bu hadisenin tarifini siyasetçiler ve güvenlik uzmanları seviyesinde tutmanın doğru
olduğunu düşünüyorum. Yani, medyada insanlar kendi heves ve arzuları doğrultusunda analiz veya
yorumda bulunabilirler; bunu doğru kabul etmenin doğru olmadığı noktasındayım ben.
Ben, bu cemaatten ayrılmış olan kişilerin de televizyon ekranlarında boy göstermesine taraftar da
değilim. Onu da ifade edeyim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederiz.
Ravza Kavakcı Kan, İstanbul Milletvekili, buyurunuz.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
CNN’de bir programda, bir televizyon kanalında, 25 Ağustos 2016’da raporunuzda yer alan
FETÖ yapılanmasına ilişkin ifadelerin Hanefi Avcı’nın yazdığı kitapta da ortaya konulduğunu ifade
ediyorsunuz. Ama Hanefi Avcı’nın neden cezaevine girdiği sorusuna cevap verilemediği fikrini de ifade
ediyorsunuz. Demin Emine Hocam da sordu aslında ama bir derin FETÖ mü var, nasıl bir yapılanma
diye. FETÖ’nün içerisinde de acaba bir kavga mı söz konusu, farklı gruplaşmalar var mı? Bunu merak
ediyorum.
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İkinci olarak, yine, kasım ayında bir programda “FETÖ tehlikesi bitmiş değil. Dost gibi görünenler
aslında karşımızda düşman olabilir.” Buna benzer bir şeyi belki konuştuk ama hâlâ sizin için tehlike
devam ediyor mu, bunu sormak istiyorum.
Bir de, yine, bir ifadeniz var, bu örgütlenmenin yatay ve dikey yapılanma itibarıyla masonik bir
yapıya benzediğini söylemişsiniz. Bununla alakalı biraz daha bilgi alabilir miyiz?
Bir de şunu da sormak istiyorum: Demin siz 1999 senesinden bahsederken o dönemin medyası…
Ben o dönemi de çok çok yakından hatırlıyorum ve medyanın yapabileceklerini aynen yakın yaşamış
biri olarak, o dönemden bu döneme baktığınızda, 1991 senesinde –demin bahsi geçti galiba- Polis
Akademisinde bir hileli kura çekimi mevzusu çıkıyor. Sonradan, bunun üzeri örtbas ediliyor, herhangi
bir şey olmuyor. Bunlardan biraz bahsettiniz. “Bu çerçeveden baktığınızda, hâlâ konuşamayanlar var.”
dediniz. “Konuşmayanlar” değil, “Konuşamayanlar var.” dediniz. Bunu özellikle mi seçtiniz? Acaba
biraz daha açabilir misiniz, kimdir bu konuşamayanlar, neden konuşamıyorlar, hâlâ, 15 Temmuz sonrası
da geçerli mi bu ifadeniz? Bunu öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Şimdi, ben bu cemaat tarafından
neden hedef alındığımı biliyorum. Böyle bir rapor tanzim ettiğimiz için cemaat, devletin içerisindeki
mekanizmasını harekete geçirmek suretiyle soruşturma, açığa alma yetkilerini kullanmak suretiyle bizi
görevden uzaklaştırdı.
O süreç içerisinde, Hanefi Avcı, zannedersem, Emniyet Genel Müdürlüğünde bir pasif daire
başkanı pozisyonundaydı. Daha sonra, parti iktidarıyla birlikte Kaçakçılık İstihbarat Daire Başkanlığı
görevine getirildi. Bu görev süresi içerisinde, 2007 yılında önemli bir değişkenlik yaşadı cemaat
Emniyet bünyesinde. Emniyet bünyesindeki değişim şuydu: Cemaatin Emniyet imamı alındı, yerine
başka biri Emniyet imamlığına getirildi. Kozanlı Ömer dediğimiz hadise budur. Kemalettin Özdemir
–hadisesi- alındı, Kozanlı Ömer cemaatin imamı olunca, belli ki cemaatin içerisinden bir grup bu
hadiseye reaksiyon gösterdi. Daha sonra, cemaatin mevcut imamından, yeni gelen imamından rahatsız
olan mekanizma -zannediyorum, benim değerlendirmem- yeni imama bir operasyon düzenlediler. Yeni
imamın Amerika’ya gidişi esnasında FBI tarafından aranmış olması ve dönüşünde tekrar aranmak
suretiyle, üzerindeki dokümanların, bilgilerin, belgelerin fotokopilerinin çekilmesi suretiyle, bilgisayar
kayıtlarının alınmasıyla birlikte bir süreç yaşandı. Cemaatin, o zaman, imamının Amerika’ya girişi 2007
yılında yasaklandı, vizesi kaldırıldı. Bu hadisede, cemaat, araştırma, soruşturma, kendi bünyesinde
“Bu iş bizim başımıza nasıl geldi?” şeklinde bir çalışma neticesinde bu operasyonun, zannediyorum
-işaretleri de vardı o istikamette- Emniyet teşkilatı bünyesinde cemaatin yaptıklarına taraf olmayan bir
grup tarafından yapıldığı kanaati hasıl oldu cemaatte.
Emin Arslan’a bir operasyon yaptılar, Hanefi’ye kitaptan dolayı bir operasyon yaptılar. Bu
operasyonlarda şöyle bir şey var: “Mahrem” diye bir kitapta WikiLeaks’le alakalı yayınlanan belgelerle
ilgili bir bölümde Emniyet Genel Müdürlüğünden orta derecede bir yetkili 5 kişinin ismini Amerikan
Büyükelçiliğindeki bir görevliye vermek suretiyle onların İslami Hareket birliği adlı bir örgüte mensup
oldukları şeklinde ihbarda bulunuyor.
BAŞKAN – Bu, WikiLeaks belgeleri kesin belgeler mi?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Hayır, kitaptaki bölümü söylüyorum
ben.
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Şimdi, o belgeler üzerindeki görüş ve orta derecedeki görevlinin verdiği 5 isimden bir tanesi
Kozanlı Ömer’di. “İslami Hareket birliği adlı örgüte mensupturlar. Bunların Amerika’ya girişlerinin
terör takip listesine alınmasını talep ediyoruz.” diye. Ankara’daki Büyükelçilikteki görevli de bu
belgeyi Amerika’ya, Dışişleri Bakanlığına geçiyor. Bu hadisenin sebebinin Emniyet Genel Müdürlüğü
bünyesinde bir genel müdür yardımcısı arkadaşımız tarafından gerçekleştirildiği kanaati cemaatte hasıl
oluyor.
Bu konuyla alakalı, Emin Arslan’ı hedef alıyorlar. Kendisine haksız yere bir uyuşturucu operasyonu
düzenliyorlar, içeri atıyorlar onu. Sonuçta, Emin Arslan çıktıktan sonra kendisini İstanbul Savcılığı
arıyor, “Telefonların dinlendi. Bu konuyla alakalı şikâyetçi misin?” diye. Emin Arslan ifade veriyor.
Ankara Savcılığında verdiği ifadesinde bir cümle kullanıyor: “Bu cemaatle ilgili olarak, yabancı misyon
mensuplarına İngilizceye çevirerek vermiş bulunduğum dokümanlar dolayısıyla başıma gelmedik
kalmadı.” Şimdi, bunları akıl yürütme yöntemiyle ben tarif etmeye çalışıyorum, “Tam da budur.”
ifadesini kullanmıyorum ama bunların hedef alınmış olmasının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum.
Hanefi de Emin Arslan’a sahip çıkıyor. Onu da “Karargâh” adlı bir sol örgütle bağlantılı göstermek
suretiyle bir operasyon da ona yaptılar.
Şimdi, Hanefi’nin kitabında yazılmış olan konuların çok önemli bir bölümüne benim iştirak etme
gibi bir sıkıntım yok ama “Hanefi Avcı’nın kitabını tümüyle kabul ediyor musunuz?” derseniz bana,
edemem onu. Neden edemem? 1999 yılındaki rapor, Cevdet Saral ve Osman Ak gibi adamlar tarafından
hazırlanan rapor için “Sadece, bunlar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gitmek üzere böyle bir raporu
hazırladılar. Doğruları da yazmadılar.” şeklinde bir bölüm var orada bizimle alakalı. Şimdi, benim için
kabul edilebilir bir kitap değildir bu kitap.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu tartışmayı yapmıştınız televizyonda zaten.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Evet, yaptım bunu, hatırlıyorsunuz.
Yani, bugün, Türkiye’nin içinde bulunduğu konum beni tarif ediyor, onun kitabı, bizi basit bir
görevlendirme… Kaldı ki ben o raporu Sayın Ecevit Başbakanken Ecevit’e yazdım. Ecevit’in beni
İstanbul’a Emniyet Müdürü yapması gerekirdi. Ben Ecevit’e böyle bir rapor yazabilir miydim “Beni
İstanbul Emniyet Müdürü yap.” diye.
Şimdi, burada, doğruyu söylemiyorlar. Şimdi, cemaat içerisinde bir klik -Emniyette özellikle
benim gözlediğimi söylüyorum- “İstanbul’daki çocuklar kötü çocuklardır. Bu, Kozanlı Ömer de
imam olarak kötü imamdır. Tekrar cemaati, İstanbul’daki kötü çocukları imha edip ortadan kaldıralım.
Kemalettin Özdemir’in başkanlığında bu cemaati yeniden toparlayabilir miyiz?” gibi yapılanmalar,
hareketler gözlendi, var bunlar yani, oldular bunlar. Konuşuldu, yazıldı. Ha, bu, ne derece doğrudur,
kabul edilebilirlik oranı nedir, orayı bilemiyorum. Ama Sayın Kemalettin Özdemir de bir televizyon
kanalında çıktı, ne dediğini ben anlamış değilim yani zaten programcılar da anlamadılar ne dediğini.
Böyle bir şey olabilir.
Bakın, yani, şu anda bile, izlenimlerimi ifade etmek istersem, yani, acaba, “Fetullah da bizimdir,
Tayyip Bey de bizimdir, aralarını nasıl bulabiliriz?” diye bir konsensüs oluşabilir mi diye endişem de
yok değil yani, böyle bir endişem de yok değil. Yani, mekanizmayı çok iyi değerlendirmek gerektiğini
düşünüyorum.
Şimdi, Polis Akademisindeki hadisede, Emniyet Genel Müdürümüz o zaman bu yönde bir ihbarı
değerlendiriyor, hadiseye gidiyor, el koyuyor. Torba içinde torba, Fetullah’ın kendi kadroları Emniyet
teşkilatı bünyesindeki seçilmiş birimlere, cemaatin mensubu olmayan çocuklarımız da Anadolu’nun
değişik illerine gidecek şekilde bir torba dizaynı yapılıyor. Buna doğrudan el koyuyor, tespit ediyor.
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O günkü şartlar altında ifadesi alınan arkadaşlarımızın bir bölümüne Ankara Emniyet Müdürlüğü
tarafından DGM nezdinde dava açılıyor. Neticede, o dava takipsizlik kararıyla sonuçlanıyor ve disiplin
yönünden de bu hadise çıkan bir af kanunuyla birlikte kontrol altına alınıyor o zaman, 1993 yılında bir
disiplin affı kanunuyla kontrol altına alınıyor diye düşünüyorum.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Pardon bir şey sorabilir miyim?
Çok otoriter bir yapı değil mi bu FETÖ grubu?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Evet.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Böyle bir grubun içinde, Emniyet gibi birimde iki ayrı
yapı olması yani iki ayrı grubun çatışması falan, biraz, sanki, bugüne kadar dinlediklerimiz içinde biraz
soru işaretleri geliyor. Çok otoriter, çok baskıcı, tek adama bağlı, insanların birbirini tanımadığı bir
yapı var. Bu yapıda, içlerinde gruplaşma olduğunu iddia ediyorsunuz. Orada, bende soru işaretleri oldu.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Yapı içerisinde gruplaşma olduğunu
değil, imamla…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ama şimdi, Kozanlı Ömer grubu var, bir de Kemalettin
Özdemir.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Şimdi, bakın, oradaki konu gruplaşma
adı altında değil. Yani, “Kozanlı Ömer’in mevcudiyetinden rahatsızlık duyan cemaatin bir kadrosu, bir
grubu…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yani, yapabiliyorlar mı öyle bir şey?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - …Fetullah Gülen’e bir mektup
yazdı.” şeklinde bir bilgi var Hanefi Avcı’nın kitabının ekinde. Şimdi, o grup diyor ki: “Bu imam doğru
imam değildir. Yolumuza devam edelim. İmamı değiştirin.”
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yani, bu yapı içinde, birisinin yukarıya mektup yazması
aslında bir başkaldırı. Demek ki olabiliyor böyle bir şeyler.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Onun hesabını sordular işte, bu
başkaldırıyı tespit ettiler zaten, içeri aldılar. Onun hesabını sordular.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – “Hâlâ tehlike devam ediyor mu?” demiştim, bir de
“Konuşamayanlar var.” demiştiniz, onunla alakalı.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - Şimdi, “konuşamayanlar” deyimini,
şöyle seziyorum: Bu cemaatle ilgili, cemaatin imamlığını, mensubiyeti içerisine girmiş, televizyon
kanallarında konuşan, 1999 raporuyla alakalı hiç kimse hiçbir şey söylemiyor. 1999 raporuyla alakalı en
çok ilgiyi şurada gördüm: Medyada, kamuoyunda bunu hiçbir yerde görmedim. Yani, “1999 yılındaki
rapor medyada veya konuşmacılarda, uzmanlarda neden referans alınmaz?”ı ben çözemiyorum yani
hâlâ.
BAŞKAN – Bu Komisyon çok objektif çalışıyor…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL - İnanın bana, ilk defa bu kadar çok
soruyla karşı karşıya kaldım.
Ki bu kitap yani bu rapor, o gün birileri açısından biz belki de “Acaba bunlar din düşmanı mıdır?”
konseptine oturtulmak suretiyle mi değerlendirme yaptılar.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Keşke biraz önceki sözlerinizle bunu
zayıflatmasaydınız, teyide muhtaç olan bilgileri burada paylaştınız. Bütün bu dediklerinizi burada
zayıflatıyorsunuz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Sayın Tanrıkulu, bakın, ben az öne
söylediğim konuyu kamuoyuyla paylaşmadım, paylaşmadım ben onu kamuoyuyla.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şimdi size soracağım.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Sorun bana. Ben sorudan falan
kaçan insan değilim, duyduklarımı da inkâr edecek insan değilim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şimdi, devlet adamlığı, her duyduğunu söylemek
değil, teyit ettikten sonra söylemek.
BAŞKAN – Bir dakika Sezgin Bey.
Sezgin Bey, söz sırası sizde zaten, biraz sonra sizde efendim.
Başka sorunuz var mıydı efendim?
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederim, sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ravza Kan.
Söz sırası Sayın Aytun Çıray’da.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Saral, hoş geldiniz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Hoş bulduk.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben, hakikaten sizin ne kadar ciddi bir bürokrat olduğunuzu bilenlerdenim,
o yıllardan. Ben, Sayın Tanrıkulu’na katılıyorum. Keşke, ikinci elden yürüyen bir sohbeti… Yani bu
konuşma var ya, bugün yapılan konuşma, bana sorarsanız hiçbir şeyle örtbas edilmemeliydi. Yani
magazinel bir algılamayla bozulacağı kanaatindeyim o anlattığınız hadise yüzünden.
BAŞKAN – Hangi hadiseydi?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İşte, bu, paşanın birisi demiş ya “Cumhurbaşkanı yapardı onu, Bülent
Ecevit, bıraksaydık.” diye. Bir kere siz çok zeki bir insansınız, analizlerinizi dikkatle dinliyorum. Yani
bu kadar zaman devletin dışında olmanıza rağmen, bugüne kadar devletin içinden gelip anlatanlar sizin
elinize su dökemezler; analiz kabiliyeti, hakkında.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Estağfurullah.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Onun için, ben, üzülürüm yani Bülent Ecevit polemiğine veya
magazinel haberine bu bilgiler kurban edilirse. O anlamda, yanlış bir tutum olduğunu söylemek isterim.
Çünkü, gerçekliği imkânsız, ilkokul mezunu olup olmadığının tartışılan bir adamı Türkiye’de kimse
Cumhurbaşkanı yapamaz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Aynı endişeyi ben de tarif ettim
Sayın Çıray.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu, kızgınlıkla söylenmiş bir laf olabilir. Ya, işte, buna hoşgörüyle
davrandı, hani imkân olsa filan… Onun için, bunu, ben kendi kafamdaki kayıtlardan siliyorum.
BAŞKAN – Muhabbetlerini mi dile getirmiş acaba?
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Çünkü esası çok mühim anlattıklarınızın. Siz, çok önemli bir başka
MİT raporundan bahsettiniz… Tek başına sizin raporunuz çok önemli, bence Türkiye’nin üstünde
durması lazım ve sizin anlatımlarınızdan bu hadiseyi üçe böldüğünüzü de görüyorum ben, siz böyle
tarif etmediniz ama: Sizin döneminiz, sonra 2003’e kadar olan dönem, sonra da 17-25 Aralığa kadar
olan dönem ve bugünkü hadise. Bunların her biri başlı başına önemli tespitler.
Şimdi, bakınız, bu ilk de değil. Nurettin Soyer diye bir savcı, 1970’li yıllarda çıkmış, bu adamı
irticai faaliyetlerden mahkûm etmiş yedi ay. Yedi ay mahkûm olmuş, 1970’li yıllar. Tabii ki o zaman
olaya bakış açısı farklıydı yani irticai faaliyet gösteren bir adam, örgütleşme safhası yoktu; bugünkü
bakış açımız farklı. Ama aynı şahıs 2000 senesinde açılan dava öncesinde kasetlerinin çıkmasıyla
ülkeyi terk etmiş, davanın geldiğini görmüş, başının derde gireceğini görmüş…
BAŞKAN – 1997 ve 1999.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – …Türkiye’yi terk etmiş 1999’da. Nitekim, 2000 yılında Bülent
Ecevit’in Başbakan olduğu bir dönemde bu dava açılmış. Neden dava açılmış? Devleti yıkacak
örgüt kurma meselesinden dava açılmış. Peki, ne olmuş sonra? Bu şahıs mahkûm olmuş bu davadan.
Arkasından, 2007 yılında Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından beraat ettirilmiş. Nasıl beraat ettirilmiş?
Bu Hükûmetin çıkardığı özel bir kanunla, “terör” tanımını değiştirdiği için kanun, beraat ettirilmiş ve
Yargıtay Genel Kurulu da bu beraatı onamış.
Şimdi, burada yapmak istediğimiz şey, emin olun, bir siyasi suçlu yaratmak, rakiplerimizi
hırpalamak gibi küçük hesaplar üzerine kurulu değil; Türkiye derin bir rejim ve devlet bunalımı
içeresinde, “Türkiye’yi yaşadığı bu rejim ve devlet bunalımından nasıl çıkarırız?” ve “Bir daha
Türkiye’nin böyle derin bir devlet bunalımına girmemesi için ne yaparız?”ın çaresini arıyoruz. Yoksa,
zamanında tarihsel gerçekliği olan hiçbir şeye itirazımız yok. Yani söylediğiniz, bire bir yaşadığınız
sizin… Mesela Bülent Bey size bu lafı söylemiş olsaydı hakikaten değerli benim için ama ikinci bir
elden bir adam gelmiş… Bize neler söylenmişti müsteşarken 28 Şubatta bazıları tarafından, söz konusu
etmiyoruz çünkü onlar kendi patolojik duygularını bazen seslendirdiler orada, anlatabiliyor muyum? O
meseleye öyle bakmak lazım.
Şimdi, diğer bir konu, bunun önemi ne Sayın Müdürüm? Bu bir psikolojik operasyon… Bu olayı
hafifletmemeliyiz, hassasiyetimiz bu. Bu olayı hafiflettiğimiz anda bütün bu yaptıklarımız yabana gider.
Şimdi, 17-25 Aralık tespitinizi de çok önemsiyorum, onu ben bir söyleşimde de söylemiştim. Eğer,
17-25 Aralık kavgası olmasaydı… Bana sorarsanız Allah’ın lütfu 17-25 Aralıktır, benim kanaatim.
Buradan size soruma geleceğim. Bu girişi yapmak zorundaydım, kayıtlara geçirmek zorundaydım
çünkü burada biraz da tarihi yazıyoruz hep birlikte.
Sayın Müdürüm, bütün bu anlattıklarımızdan sonra, cemaatin sizin döneminizdeki gücüyle,
2002’den sonraki büyüyen gücünü nasıl karşılaştırırsınız ya da size göre 2003 olabilir çünkü ilk bu konu
o zaman? Bunu önem sırasına göre yani bu gerekçelerinizi önem sırasına göre bana belirtebilir misiniz?
Bir de çok önemli bir şey, sözlerinizden çıkarsamam, siz de inançlı bir insansınız gibi gözüküyor,
bu anlamda baktığımızda -çoğumuz böyleyiz, olmayana da saygı duyarız çünkü laik bir ülke burası,
herkes istediğine inanır, istediğine inanmaz- din âlimleri neredeymiş yani bu din âlimleri neredeymiş;
neden kalkıp bu halkın aldatıldığını, dinin istismar edildiğini, Allah’ın dininin bunlar tarafından veya
benzerleri tarafından kullanıldığını neden çıkıp söylememişler bu millete? Niçin bu yapılmamış?
Onlara düşen de bir görev var mıydı, yok muydu? Bu süreçte onların etkileri ne olmuştur cemaatin
gelişme sürecinde?
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN – Evet, teşekkür ederiz Sayın Çıray.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Teşekkür ediyorum Sayın Vekilim.
Şimdi, 1999 yılında cemaatin bürokratik mekanizmadaki kadrosu rütbe itibarıyla Emniyet
teşkilatında yönetim mekanizmasını tam ele geçirecek seviyede değildi. Onlar kendilerine imkân ve
kabiliyet sağlayacak bürokratik kişileri, kendilerinden olmayanları desteklemek suretiyle o mevkileri
işgal ettirdiler, bir bölümünü; böyleydi. 1999 hadisesi cemaatte kısa süreli bir sarsıntı dönemi geçirmiş
olabilir. Ancak, 2003 yılında AK PARTİ’nin iktidara gelmesiyle birlikte, zannediyorum devlette AK
PARTİ bu kadroları hazır buldu yani cebinden çıkararak getirip devlete bu kadroları koymadı. Yani
cemaat devletteki kadrolaşmasını 1980’li yılların başından itibaren yürüttü, hemen sıfır kilometrede
başladı bu kadrolaşma hadisesi. AK PARTİ iktidara geldiği zaman, artık rahatlıkla bürokratik
mekanizmada yönetim elemanı olarak kullanabileceği malzeme devlette hazırdı. Şimdi, cemaat,
orada AK PARTİ’yle uyumlu olsun veya olmasın, veya AK PARTİ’nin iktidara gelmiş olmasından
memnun olsun veya olmasın ama bir değerlendirme yaptı kendine göre yani “En azından mevcut siyasi
iktidar bizim muhafazakâr platformumuza uygundur, bu yapıyı en iyi şekilde cemaatin lehinde nasıl
kullanabiliriz?”in hesabı içerisine girdi bana göre, hem kadro yönünden kendini dizayn ettirdi hem cemaat
Ergenekon sürecini devreye sokabilmenin yolunu mevcut siyasi iktidarı kullanarak gerçekleştirmeyi
başardı -bunun altını çiziyorum- başardı. Bu başarı sonucunda askeri kendine göre, istediği gibi dizayn
etti Ergenekon süreci içerisinde. Bakın, 17 Aralıktan sonra ben şahsi görüşmelerimde –bakın, ilk defa
bunu da söylüyorum- ve ikili görüşmelerimde “Esas tehlike bundan sonradır, cemaat esas bundan
sonra üçüncü bir şer hareketi yapabilir, esas tedbirin ordu güzergâhında alınması gerekir. Bu noktaya
eğilen yok.” diye sohbet ediyorum ve konuşmalarım buydu. Neden? Çünkü Ergenekon’la alakalı, 17
Aralıktan sonra bir bakanımızın “Bunlar orduya da kumpas kurmuşlardı.” şeklindeki bir beyanatından
sonra Ergenekon davaları tümüyle çöktü. Şimdi, bu çöken davalardan sonra cemaat de geçti, herhâlde,
Hükûmetin karşısında “Sayın Hükûmet, Ergenekon’la alakalı gözaltına aldığımız paşaları ister tutukla
ister yargıla ister serbest bırak ister tekrar göreve döndür, bizim için hiçbir şey önemli değil, bizim için
maksat hasıl olmuştur yani ordu bize göre artık dizayn olmuştur.” anlamında bir davranış içerisindeydi
ama polis kolay halledilecek bir kurumdur yani bakanın, Başbakanın, Cumhurbaşkanının dudağı
arasındadır. Askerî yapıda böyle bir tasarruf söz konusu değildi. Polisin elde ettiği askerî güzergâhtaki
birtakım istihbarat bilgileri de asker tarafından kanaatimce iyi değerlendirilemedi veya devreye
sokulamadı veya bir hareket başlatılamadı. Ondan sonra 17 Aralık gibi bir hadiseyle Türkiye karşı
karşıya kaldı. Yani cemaatin gücü, bizim 1999 raporumuza rağmen, bizimle ilgili suçlama sonucunda
baskı altına girdiğimizden hiçbir beyanda bulunamadık, raporumuzu savunacak hiçbir mecrada bir
ifade kullanamadık; kullanamayınca cemaat kendi söylemleri ve medyanın desteğiyle birlikte önemli
mesafe aldı Türkiye’de. Aldığı bu mesafe küçümsenecek bir mesafe değildi ama nerede bir teknik arıza
yaptılar, hata yaptılar da 15 Temmuz gibi bir hadiseyi gündeme getirdiler, aceleleri, sabırları neydi?
Dünya konjonktüründeki kimliklerinde bir değişkenlik mi hissetmişlerdi, artık birileri kendilerinden
vazgeçme noktasına mı gelmişti? Kendi varlıklarını ispatlayıp Türkiye’deki siyasi yapıyı değiştirme
konusunda, bir “aferin” noktasında “Bir eylemi gerçekleştirirsek tekrar eski iltifatımızı bulabiliriz.”
diye mi düşündü, bunların hepsini araştırmak, yorumlamak gerekebilir yani.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Din adamlarıyla ilgili cevaba geçmeden önce buna ek bir soru sormak
istiyorum sizin anlatımlarınızdan çıkararak.
2004 MGK kararını biliyorsunuz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Evet.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Daha sonra, Sayın İlker Başbuğ döneminde yaşananları biliyorsunuz,
kozmik oda dâhil. Bu arada, kozmik odanın savcısı yakalanmış…
BAŞKAN – Mustafa Bilgili.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İnşallah kozmik belgeleri veren Genelkurmay başkanı da buraya gelir,
bu Komisyonda konuşur.
Şimdi, İlker Başbuğ döneminde yaşananları biliyorsunuz, operasyonları. Sonra da Sayın
Koşaner’in anlatımı var burada.
BAŞKAN – Aytun Bey, Sayın İlker Başbuğ geldi konuştu biliyorsunuz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Necdet Özel’den bahsediyor.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Necdet Özel’den bahsediyorum.
BAŞKAN – Kozmik olay olduğu zaman kim…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kozmik odadaki belgeleri veren Necdet Özel Bey’dir.
Şimdi, Sayın Koşaner de şunu söyledi, bakın, sıralıyoruz: 2004 MGK kararı, Sayın İlker
Başbuğ’un yaşadığı süreç ve başına gelenler. MİT’le ilgili, Hükûmetten talepleri olduğunu, MİT’le
ilgili taleplerinin karşılanmadığını söylüyor Sayın İlker Başbuğ ve “2002’den itibaren de -yani beni
ilgilendiren kısmı 2002’dir çünkü ben orgeneral o zaman oldum, sorumluluk makamına geldim,
MGK’ya girmeye başladım- Türk Silahlı Kuvvetleri MİT’ten doğrudan taleplere rağmen, isim alamadı
ordu içine yerleşmişlerle ilgili.” Açıkça bunu söyledi. Sonra geliyoruz, Sayın Işık Koşaner diyor ki:
“2010’da büyük bir sorun yaşadık, tutuklananların birçoğu tasfiye edildi Türk ordusundan. 2011
şûrasına giderken de 28 general, 120’nin üstünde subay tekrar aynı operasyonla karşı karşıya kalınca ve
ben bunu üstlerime anlatmama rağmen onları ikna edemeyince gelecekteki bir felakete ortak olmamak
için Genelkurmay Başkanlığı görevini bıraktım.”
Şimdi, bütün, bu kadar açık şey varken… Yani devleti yönetiyoruz, devleti yani bir aileyi
yönetirken bile daha dikkatliyiz. Bu kadar tehdit açıkça gelip söylenmişken bütün bunlar karşısında
tedbir alınmamasını ideolojik bir birlikteliğe bağlıyor musunuz? Çünkü Fehmi Koru Bey…
Şimdiki MİT Müsteşarı 2 defa Pensilvanya’ya gitmiş, cemaate; Fehmi Koru’nun ifadesi. Bir kere
de Dışişleri Bakanının gittiğini söylüyor, bilmediklerimiz ne var kim bilir. Şimdi, bunlar yetkili
makamdayken gidiyor. Buradaki bir arkadaşımız kendisine sordu “Bu ilişkiyi nasıl tanımlarsınız?”
diye. “Yol arkadaşlığı.” diye tanımladı. Siz, devletin bu kadar açık uyarılarına karşı bu ilişkiyi nasıl
tanımlıyorsunuz?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi, genelde Millî Güvenlik
Kurulu kararları tavsiye niteliği taşıdığı için buradaki irade siyasi iktidarın takdirine kalmış bir
hadisedir, öyle gördüler herhâlde hadiseyi. Veyahut da en azından şunu yaptılar, orada dikkatimi çeken
bir şey var Sayın Çıray: 2004 yılındaki kararın altına yani öyle bir kararın altına, Millî Güvenlik Kurulu
kararının altına çekimser imza koymadılar yani Başbakanla…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Oralarda şerh konmuyor biliyorsunuz, YAŞ’a konuluyor.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şerh koymuyorlar, koymadılar yani.
Belki düşünebilirlerdi, koymadılar.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Başbakanlık Müsteşarının bir kitabı var, Sayın Ömer Dinçer kitabında
“Bu karar bize geldi, Sayın Başbakanla konuştum; hukuki sorumluluğu ben aldım, siyasi sorumluluğu o
aldı, bunu rafa kaldırmaya karar verdik ve MGK dışındaki bakanlara da haber vermedik MGK kararının
içeriği hakkında” diyor.
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ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Vallaha bu da bir devlet yönetme
tarzıydı herhâlde, davranış öyle gerçekleşti. O konuyla alakalı benim bir yorum yapma şansım yok.
Ancak, orada bir tehlike devletin yönetim mekanizmasına tarif edildi, o tarifle alakalı tasarruf kullanma
konusunda Hükûmet çekimser davrandı, ben bunu böyle değerlendiriyorum. Bunu bir yol arkadaşlığı
kategorisi içerisinde görmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Hatta, bakın, şunu açıkça söylüyorum:
Yani Tayyip Bey’i gıyabında ben tanırım. Tayyip Bey bu yapıyla asla iltisaklı bir şekilde düşünülemez.
Bak, Tayyip Bey için özel söylüyorum bunu.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ama sorum şu: Bu bir ideolojik bakış açısının sonucu mu?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – İdeolojik bakış açısı şuradadır:
Daha önceki konuşmalarımda tekrarladım, cemaat AK PARTİ dönemini öylesine münbit bir arazi
hâlinde kullandı ki, kadrolarını dizayn etti. Peki, Fetullah Gülen eğer tam manasıyla din adına irşat
edici bir kimlik taşıyan bir cemaat önderi ise kendisi de bizim yazdığımız rapordan sonra “Beni, acaba,
laik iktidar modeli imha mı edecek?” diye düşünüp Amerika’ya giderken, kendine uygun muhafazakâr
bir iktidar iş başına gelmiş olmasına rağmen,, neden Türkiye’ye dönüş yapmadı, niye gelemedi buraya?
Gelememesinin sebebi 15 Temmuzda saklı, yani eninde sonunda -2003 yılında benim ifade ettiğim
gibi- bu cemaat bu iktidar modeliyle kavgalı hâle gelecekti. Sayın Başbakan, bir toplantıda “Artık
hasreti bitirelim, dön Türkiye’ye gel.” diye açık davette bulunmuş olmasına rağmen, bir tasarruf…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Peki, diyorsunuz ki “Bu hasreti bitirelim.”…
Hem diyorsunuz ki iltisakı yoktu hem de bu daveti söylüyorsunuz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani sürekli bir saf insanlar…
BAŞKAN – Bir mücadele var.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Yani cemaat bu davetlere itimat
etmedi, inanmadı. “Kavga edeceğim seninle kardeşim, ben seni kullanıyorum ama yeri geldiğinde
kavga edeceğim.” anlayışı içerisindeydi, onu ifade etmeye çalışıyorum ben.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Peki, bu sizin sezdiğinizi -Türkiye’yi yöneten büyük bir kamudan söz
ediyorum; bürokratlarıyla, müsteşarlarıyla, bakanlar kuruluyla, Başbakanıyla bir büyük kadro- şu
konuştuklarımızı burada neden bunlar bu kadar… Siz de uyarmışsınız 2003’te gidip bunları.
BAŞKAN – Mücadele ettik, işte etmedik mi Aytun Bey? Aytun Bey, biz bunlarla mücadele
etmeseydik…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu kadar insan uyarmışken…
BAŞKAN – Hayır, bizi de suçluyorsunuz da.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, ben bir şey söylemiyorum.
BAŞKAN – Şimdi, bak, beyefendinin konusuyla bizim konumuz farklı. Beyefendi 1999 yılında
bir rapor yazmış, şimdi beyefendiye diyorsunuz ki: “AK PARTİ’yi suçluyorsunuz siz.”
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır ben…
BAŞKAN – Diyorsunuz ki… Sanki Başbakan mücadele etmedi, Recep Tayyip Erdoğan mücadele
etmedi 2012’de, 2013’te, 2014’te; sanki darbeye maruz kalmadı, sanki Marmaris’te öldürülmek
istenmedi, sanki dershaneleri Recep Tayyip Erdoğan kapatmadı gibi söylüyorsunuz; öyle değil, lütfen.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, efendim, öyle bir şey söylemiyorum.
BAŞKAN – İstirham ediyorum, lütfen…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Aytun Bey…
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Müdürüm, bir dakika…
Bir, herkes şu alışkanlığından vazgeçsin: Selçuk Bey, benim söylemediğimi söylüyorlar
-televizyonda da yapıyor bunu herkes- “Sen böyle söyledin.” diyorlar; öyle bir şey söylemedim. Sizin
söylediklerinizin hiçbirini söylemedim, kayıtlarda var; bu, bir.
BAŞKAN – Ne söylediniz?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kimseyi özel suçlamadım. Diyorum ki ben: Devletten ve devlet dışından
bir sürü insan -buna siz de dâhilsiniz- büyük bir kadro sürekli uyarılıyor “Dikkat, dikkat, dikkat!” bu
adamlar için. Nedir bu dikkatsizliğin sebebi? Ben tekrar söylüyorum: Ben, Sayın Cumhurbaşkanının
dışında kimsenin kandırıldığına inanmıyorum.
BAŞKAN – Bir daha söyler misiniz?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Cumhurbaşkanının dışında kimsenin kandırıldığına inanmıyorum.
BAŞKAN – Sayın Cumhurbaşkanı mı kandırıldı diyorsunuz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Cumhurbaşkanının neden… “Kandırıldım.” dedi ya, ona hak
veriyorum ben. Onun gerekçeleri bana ait, onu ayrıca tartışırız, buranın konusu değil ama şunu
söylüyorum: Bir kadro var ki Sayın Cumhurbaşkanı veya dönemin Başbakanının baktığı yeri görmesini
engellemiş.
BAŞKAN – Bürokrasi ve yargı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Siyaset yok mu bunun içinde?
BAŞKAN – Bürokrasi ve yargı bize bir şey verir ki biz gereğini yaparız.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Dün burada bir iş adamı konuştu, anlattı, anlattı; bürokratı anlattı,
onu anlattı… Dedim ki: Ya, bu kadar insanla temas etmişsiniz, bu kadar tehditlere maruz kalmışsınız;
hiç siyasetçi görmediniz mi? “Görmedim.” Değerli dostlarım, bir şeyi yapmak için, Susurluk’ta
konuşulduğu gibi, üçayak şarttır; bir yanlış varsa devlet içinde, siyasetçi ayağı da vardır; doğru mu,
değil midir bilmiyorum.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Vallaha bürokratik mekanizmadaki
karakteri siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum Aytun Bey yani bürokrat siyasetçiye hata yaptırmamak
üzere kendisini programlamıştır. Siyasetçinin tasarrufunu yönlendirme yetkisi bürokratın yoktur. Biz,
doğruları siyasete arz ederiz, siyaset tasarruf kullanır burada. Bizim veyahut da bürokrasinin yapacağı
budur, bundan öte bir şey yapma şansımız yoktur diye düşünüyorum bürokrasi olarak. Yani şunu ifade
edeyim: Gene, belki benim televizyon programlarımda dinlemişsinizdir “İyi ki Tayyip Bey’e çattı
bunlar.” diye bir cümle kullandım ben. Bak, Türkiye’nin şansı buradadır. İyi ki Tayyip Bey döneminde
böyle bir tasarrufta bulundular. Ha, Tayyip Bey dönemi olmayıp başka bir dönem olsaydı acaba o
siyasi mekanizma topyekûn bunun böyle bir hareket yapmadan kontrolüne geçer miydi, geçmez miydi
bilemem.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Biz olsaydık böyle bir şey olmazdı.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Sezgin Bey, bilmiyorum.
BAŞKAN – Muhal.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – “Acaba” diyorsan ben cevaplıyorum.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Bilmiyorum yani.
Şimdi, yani Tayyip Bey’in -sizin dediğiniz gibi- bu cemaat karşısındaki tavrı Türkiye’nin şansı
olmuştur diye düşünüyorum ve o şans da devam ediyor hâlihazırda.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir dahaki dönem milletvekilliği alırsınız.
BAŞKAN – Cevdet Bey, dinle ilgili bir soru sormuştu, din âlimleri…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – “Din âlimleri niçin müdahale etmedi.” dedim.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Yine, belki de gözünüzden kaçmış
olabilir, ben bu konuyla alakalı tedbirler babında bir soruya dedim ki: Bu konuyla alakalı devletin
alacağı tedbirler manzumesi vardır, sadece fiziki tedbirlerle bu iş önlenemez. Bu konuyla alakalı
“İnsanlarımızın beyinlerini esir alan bir mekanizmayla karşı karşıyayız. Burada sadece kişilerin
bedenlerini cezaevlerine koymakla beraber düşüncelerini ortadan kaldıramazsınız. Düşüncelerini
kontrol edecek bir mekanizmayı Diyanet İşleri Başkanlığımızın geliştirmesi, devreye sokması ve bu
konuyla alakalı açık mücadele etmesi gerekirdi.” diye bir cümlem var, ifadem var. Doğru söylüyorsunuz,
“Bu konuyla alakalı, dinin ahkâmına, akaidine aykırı eğer bir söylem tespit edilmişse, varsa, bu konuyla
ilgili doğruyu diğer dinî cemaatler neden söylememiştir?” bu sorgulanabilir. Burası sorgulanabilir.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Sayın Sezgin Tanrıkulu Bey dedi ki: “Biz olursak olmazdı bunlar.” Ama daha sonra da biz mücadele
ederken, AK PARTİ mücadele ederken CHP de birazcık yanaştı, onlarla beraber, birlikte de oldu yalnız,
17-25 Aralıktan sonra birazcık oldu; o şüpheli olur o zaman.
Buyurun Sayın Tanrıkulu.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Neyse, yani biz bu hiyerarşiye izin vermezdik
devlet içerisinde. Sizin gibi hoşgörüyle bakmazdık çünkü biz aynı menzile giden iki farklı yoldan
gitmiyorduk. Yani sizler aynı menzile iki farklı yoldan giden anlayışa sahip olduğunuz için bu noktaya
geldi zaten.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Biraz sonra göreceğiz, ben konuşunca.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Görürüz ya, işte, bir aydır görüyoruz Allah’ını
seversen. Ne yani “Biraz sonra göreceğiz.”
BAŞKAN – Buyurun, Sezgin Bey, sorunuzu sorun lütfen.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hoş geldiniz öncelikle, teşekkür ediyoruz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Hoş bulduk Sayın Tanrıkulu.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şimdi, yani gerçekten de değerli bir çalışma
yapmışsınız, evet; devlet dikkate almamış, evet. Rapor 1999’da; önemli tespitler var, ta o günden
görmüşsünüz belki bugünü. Ama şimdi, zaman zaman yaptığınız açıklamalar bu değerli çalışmayı
zayıflatıyor. Mesela Mesut Yılmaz’ın söylemediği “meftun” kelimesini söyleyerek -çünkü “meftun”
çok ağır bir siyasi ithamdır aynı zamanda- şeyinizi zayıflattınız, o zaman da o tartışmayı izlemiştim.
Şimdi de, bugün, ortalama vicdan ve ortalama devlet geleneği 2 kişi arasında geçen bir konuşmayı, o
kişi sağ iken, yaşarken söyleme imkânı varken söylememişse böyle büyük bir spekülasyonu söyleme
imkânı vermez. Ama siz, biraz önce, bakın, 2000 yılında bir paşayla konuşmuşsunuz, öyle değil mi
2000 yılında?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Evet.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 2007 yılında Emekli Korgeneral Reşat Turgut
toprağa verilmiş, aradan yedi yıl geçmiş. O yaşarken herhangi bir iddia ortaya atmamışsınız veya
üçüncü kişilerin tanık olabileceği şekilde o sözleri doğrulatmamışsınız. 2007’den 2016’ya kadar da
dokuz yıl geçmiş, onlarca kez televizyon programına çıkmışsınız ve çok cesaretli sözler söylemişsiniz;
cemaatle ilgili olarak, kendi döneminizle ilgili olarak cesaretli şeyler söylemişsiniz ama bugün
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gelmişsiniz Komisyona, yaşamayan bir siyasetçiyi; bu devlete, bu halka büyük hizmetlerde bulunmuş
bir siyasetçiyi ve yaşamayan bir generali itham edici sözlerde bulundunuz. Şimdi, biz bunu nasıl teyit
edeceğiz, nasıl teyit edeceğiz, nasıl test edeceğiz? Yani siz polis müdürlüğü yaptınız, test edilmesi
mümkün olmayan bir bilgiyle nasıl bir insanı suçlayabilirsiniz? Yaşamıyor çünkü ikisi de.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Bu bir suçlama değil.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hayır, suçlama.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Olur mu ya! Rica ederim ya!
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Suçlama değil.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Olur mu, en ağır suçlama canım.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Suçlama değil.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Olur mu ya! Bir saniye efendim… Ben size
söyleyeyim, bu suçlama.
BAŞKAN – Siz düşüncenizi söyleyin Sezgin Bey, beyefendi cevap versin.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben söylüyorum, hayır. Siz polis müdürlüğü
yaptınız…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Asla suçlama maksatlı bu şeyi
söylemedim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ama bakın, bu çok ağır bir itham, çok ağır bir
suçlama ve karşı tarafın bunu doğrulama imkânı yok, 2 kişi arasında geçmiş. Ve bugün bunu söylediniz,
ne zaman? On altı yıl sonra. Ya, insaf edelim ya, on altı yılda hiç mi elinize imkân düşmedi bunu
söyleyebilecek? Dolayısıyla, bakın, bugün burada da bu söylediklerinizle -kendiniz açısından çok
değerli şeyler söylediniz- soru işareti bıraktınız, keşke bunu söylememiş olsaydınız. Dolayısıyla, yani
aradan geçen bu kadar zaman içerisinde, hele hele 17-25 Aralıktan sonrası… Diyorsunuz ki: “O zamana
kadar benim konuşma hakkım yoktu.” 17-25 Aralıktan sonra da yaklaşık üç yıl geçti. Ben izliyorum
sizleri -sonuç itibarıyla siyasetçiyiz- onlarca kez televizyona çıktınız, tartışmalarda bulundunuz. Yani
imkânınız var, yazı yazıyorsunuz. Hiçbir yerde değil, tam da bugün gelip bunu söylemeniz hiçbir
açıdan, hem hukuki açıdan hem de vicdani açıdan doğru olmamıştır. Bunu söylemek zorundayım, siz
de bunu kabul ediyorsunuz şu anda zaten.
Şunu söyleyeceğim…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Yani söylemiş olduğum durumu,
“Yanlış yaptım.” şeklinde bir ifade kullanmak istemiyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yanlış yaptınız yani.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Bakın, yalnız “Yanlış yaptım.”
demiyorum ben. Ben bir anımı… Yani taraflardan birisi benim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bakın, burası bir soruşturma komisyonu.
BAŞKAN – Sezgin Bey…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Size bu bilginin çok iyi… İhtiyaç
duyacağınızı düşündüm.
BAŞKAN – Affedersiniz Sayın Müdürüm, bir saniye efendim.
Sezgin Bey kanaatini söyledi, “Bunu on altı yıl boyunca konuşmadınız, 17-25 olduğu zaman üç
senedir konuşmadınız.” diye sordu size; buyurun efendim, söz sırası sizde.
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ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – On altı yıl boyunca konuşmamış
olabilirim, zamanlama denk gelmemiş olabilir…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şunu söylediniz bir de biraz önce: “Bırakın onu
kendime saklayayım.” Bu cümleyi de kurdunuz yani “Bırakın onu kendime saklayayım.” dediniz. Niye
kendinize saklıyorsunuz? Hani buraya geldiniz, on altı yıl sonra başka bir şey daha mı…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Sezgin Bey, birçok bürokratı buraya
çağırdınız. Bakın, ben bu konuyla alakalı derin yaralı bir kişi olarak… Hangi bürokrattan bu kadar çok
bilgi alabilme şansını yakalayabildiniz?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Onu sonuçta değerlendireceğiz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Yani ben hiçbir şeyi saklamamaya
büyük özen gösteriyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu cümle size ait, tutanaklarda var: “Bırakın onu
kendime saklayayım.”
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Doğrudur. Yani onu sizin analiz
ve değerlendirmeleriniz… Veyahut da ülkeye yararlı olmayacak bir hadise olabilir. Bu, Reşat Bey’le
alakalı bir pozisyonda idi.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Ecevit’i suçluyorsunuz, itham ediyorsunuz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Suçlamıyorum Ecevit’i ben.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Tutanaklar ortada ama “Bırakın bunu da kendime
saklayayım.” Bakın, bu bilgiyi de…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Ecevit’in söylediği bir beyanı
aktardım ben size.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bakın, şöyle bir şey: Beyanı söyleyen ortada yok,
Allah rahmet eylesin, yaşamını yitirmiş; itham ettiği kişi hayatta yok. Siz, şimdi, gelmişsiniz, böyle ağır
bir ithamda bulunuyorsunuz on altı yıl sonra.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu durum vicdanlarını kanatmıştır milyonlarca insanın.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu bilgiyi de kendinize saklamışsınız, on altı yıl
sonra açıklıyorsunuz.
Şimdi “Niye açıklamadınız?” diye soruyorum, diyorsunuz ki: “Bırakınız onu kendime saklayayım.”
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Hayır, orayı ifade ettim, ifade
etmeye çalıştım.
BAŞKAN – Bir saniye... Açıklasın lütfen Sezgin Bey.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Ben 17 Aralıktan sonra özgürlüğüme
kavuştum. Evet, “Üç sene içerisinde bunu niye açıklamadınız?” diye bana sorabilirsiniz. Ama 17
Aralığa kadar benim hiçbir zeminde konuşma şansım yoktu.
BAŞKAN – Söylemiştiniz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Konuşan çok insan vardı ama.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Hayır, benim yoktu. Konuşan
insanların böyle bir muhataplığı veyahut da cemaatin hedefi konumunda bir karakterleri yoktu, yapıları
yoktu.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Kamuoyu değerlendirecektir. Sizin açınızdan da
değerlendirecektir.
BAŞKAN – Başka bir sorunuz var mıydı?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Var efendim, var.
BAŞKAN - Sezgin Bey, buyurun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Selçuk Bey’in söylediği bir röportajınızın son
kısmı var. Aynen şöyle söylüyorsunuz: “AK PARTİ dönemi cemaatin kadrolaşması, ekonomik menfaat
elde etmesi ve politika belirleme konusunda çok uygun bir ortam buldu. Cemaat, AK PARTİ iktidarını
kullandı, en güçlü ekonomik alt yapısını AK PARTİ döneminde kurdu.”
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Bu bir gerçek, bunun inkâr edilecek
bir tarafı yok ki. Hadise bu.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu sözler size ait değil mi?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Evet, ben söyledim bunları. Burada
da söyledim bunları. Yani cemaat, AK PARTİ dönemini kendi menfaatleri açısından çok mümbit bir
arazi olarak değerlendirdi.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şöyle söylüyorsunuz ama: “Cemaat, AK PARTİ
iktidarını kullandı. En güçlü ekonomik alt yapısını AK PARTİ döneminde kurdu.” Öyle söylüyorsunuz.
Size aitse mesele yok. Zaten bu tespiti bugün de yapıyorsanız.
Son olarak şunu soracağım size: Darbe girişiminden sonra sizce bu kadrolar temizlendi mi?
2) Bu kadroların yerine başka cemaatler ikame ediliyor mu?
3) Kamuda örgütlü başka cemaatler var mı ve kamuda örgütlü bu cemaatlerin ileride bu yapı gibi
tehlikeli olma durumu var mıdır, yok mudur?
Bu cemaati izleyen, rapor yazan, kırk altı yıl devlette çalışan, istihbaratta, burada şurada çalışan bir
kamu görevlisi olarak soruyorum size.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tanrıkulu.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi, bu cemaatten doğacak olan
boşluk birileri tarafından doldurulabilir. Bunu ifade ettim. Böyle yapılanmalar din eksenli olarak hâlâ
gündemde. Çünkü, artık, ideolojiler dönemi kapandığından dünyadaki politikalar ve siyaset tamamen
din eksenli adreste olduğundan, dinsel yapılanmalarda bir öncelik dünya genelinde söz konusu. Yani
bu, sadece İslam’la bağdaşık bir hadise değil. Amerika da bir tarikat cenneti ve din dünyasıyla yoğun
bir şekilde meşgul olan bir ülke ve dünyaya küresel modeli dayatmak üzere bir çalışmanın ve gayretin
içerisinde bulunuyor. Şimdi, mistisizmin yaygınlaştırılmasıyla alakalı küresel modelin bir talebi, bir
arzusu var. Çünkü mistik düşünceyle beraber insanlar demokratik sistemden ve kurallardan daha
kolay kontrol altına alınabiliyor. Çünkü mistik yapının liderini değiştirme şansımız yok. Bugün ülkeyi
yöneten Cumhurbaşkanını da Başbakanı da dâhil olmak üzere yarın konjonktür değişir, siyasi liderler
değişebilir. Ama bir mistik yapının liderini kolay kolay değiştirme şansınız yok. Ölüm değiştirebilir
onu ancak.
Şimdi, böyle yapılara teslimiyet elbette ki kişinin eğer dinsel fenomenler kendisine aşılanırken
o cennet noktasında beyni esir düşmüş ise yarın o tasarrufu kullanma konusunda başka bir yapı öne
çıkar veyahut da bu mevcut yapı bir başkalaşım geçirmek suretiyle bir başka kimlikle tekrar devam
edebilir. Yani bu yönde eğittiği insan sayısını kestirmek mümkün değil. Yıllarca bu ülkede bunun
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eğitim kurumlarından geçmiş, eğitim odaklarında özel, şarj evlerinde, ışık evlerinde yetiştirilmiş insan
tipleri var. Bunların neyi, ne kadarı kontrol altına alındığını kestirme konusunda tam bir kanaat beyan
edemem.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Diğer cemaatler bakımından, şu anda kamuda
örgütlü başka cemaatler var mı?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Yani şu anda da kamuda başka
cemaatler… Böyle bir devleti ele geçirme arzusu ve hedefi ve örgütsel modeli taşımıyorsa bir cemaate
mensup olduğu için oradaki yapı içerisindeki görüş ve kanaatlerini görevi ifa ederken eğer üçüncü
kişilere yansıtarak görevini yerine getirmiyorsa bir cemaat içerisinde yer almış olmasını yadırgamam.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben de yadırgamam. Örgütlü olarak…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şu anda bu konuyla alakalı örgütlü
bir cemaatin, devletin bünyesinde mevcut olduğu şeklinde bir tespitte bulunamam. Yapamam bunu
yani.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Sayın Zeynel Emre, İstanbul Milletvekili.
Buyurun Sayın Emre.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Cevdet Bey, hoş geldiniz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Hoş bulduk.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Esasında mülakat da uzadı. Siz bu konuyla ilgili düşüncelerinizi
paylaştınız. Bize sunduğunuz belgeler vesaire de oldu. Bunları da inceleyeceğiz. Dolayısıyla, bu
konunun özelinde birçok soru da soruldu, birkaç nokta var sadece dikkatimi çeken. O konudaki
yorumunuzu ve cevabınızı bekliyorum.
Şimdi, siz, Mesut Yılmaz’la bir görüşme gerçekleştirmişsiniz ve bu görüşmenin sonucunda Mesut
Yılmaz’ın, Bülent Ecevit’in Fetullah Gülen’e meftun olduğu şeklinde bir şey söylediğini, size ilettiğini;
sizin bunu açıklamanız üstüne Mesut Yılmaz bunu böyle demediği yönünde bir karşı açıklama yapınca
da sizin az önceki izahatınızdan şu çıkıyor, “Mesut Yılmaz, evet, bunu söylememişti ama bana
anlattıkları itibarıyla ben böyle bir değerlendirmede bulundum.” dediniz.
“Meftun” ne demek? “Kendinden geçercesine birisine tutulmuş olan kişi.” Yani bu anlamda size
Mesut Yılmaz ne anlattı ki siz böyle bir yorumda bulundunuz, Mesut Yılmaz söylememesine rağmen
anlattıkları itibarıyla böyle bir çıkarımda bulundunuz? İlk sorum bu.
İkincisi de: Ecevit’in… Reşat Turgut’un -yıllar önce vefat eden birine- size anlattığı “Siz bu 1999
raporunu yazmasaydınız Ecevit, Fetullah Gülen’i Cumhurbaşkanı yapacaktı.” şeklinde bir beyanı
olmuş, size anlatmış; siz de bugün buraya gelene kadar kimseyle paylaşmamışsınız, ilk olarak bizimle
paylaştınız.
Peki, buradan gidersek Ecevit kendisi lise mezunu olduğu için Cumhurbaşkanı adaylığını
düşünmedi yani ilkokul mezunu olan birini nasıl Cumhurbaşkanı yapacaktı? Ya da bir davranış metodu
olarak kıyaslama yaptığımızda yani kendinden geçercesine birine tutulmuş olan kişi… Kim bu kişi?
Gülen. Peki, Gülen’i Cumhurbaşkanı yapamıyor. Ona çok yakın, ona çok bağlı ikinci bir ismi ya da
önereceği birini Cumhurbaşkanı yapar. Hâlbuki birçok isim düşünülmüş. İşte isimleri geçen var o
zaman Haberal gibi vesaire gibi ama Ahmet Necdet Sezer’i yapmış. Böyle baktığınızda bu aradaki
çelişkiyi neye bağlarsınız? Yani Ahmet Necdet Sezer’in Gülen Cemaati’yle herhangi bir ilişkisi
vesaire olduğuna yönelik bir tespitiniz oldu mu geçmişten bugüne kadar? Çünkü Gülen’e meftun
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yani kendinden geçercesine tutulmuş olan biri, ona yakın çok sayıda yüksek düzeyde eğitim almış
siyasilerden de olabilir, herhangi pozisyonda biri de olabilir, onu Cumhurbaşkanı olarak önerebilirdi.
Ne derseniz bu aradaki çelişkiye, iki soruya da?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şunu tekrar ifade edeyim: Ben Sayın
Ecevit’i zan altında bırakmak veya onu itham etmek maksadıyla bu sözümü bu bilgimi vermedim.
Konjonktürel olarak bu cemaatin Türkiye siyaseti üzerindeki etkisinin neler olup olmadığı noktasındaki
arka ayakları gösterebilme açısından söyledim ben bunu.
BAŞKAN – O konuşmayı bir daha anlatır mısınız, Mesut Yılmaz’la aranızdaki konuşmayı?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi, Mesut Bey’e söylediğim söz
şuydu: Mesut Bey -az önce ifade ettiğim gibi- cemaatin aleyhimizdeki kampanyasından rahatsızlık
duyduğumuz için bu konuyla alakalı müsaade ederseniz bir çalışma yürütmek istiyorum dedim
kendilerine.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Bunu Mesut Bey’e de soralım Sayın Başkan. Unutmayalım.
BAŞKAN – Olur, olur…
Mesut Yılmaz’a da soracağız zaten.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir de, niye bir şey yapmamış onu da soralım madem böyle bir
şey varsa.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Fetullah Gülen ile Ecevit’in
iltisakini, ilişkisini, bağlantısını duygusal formatta anlattı. “Bu itibarla, bu çok rahatsızlık duyabilir. Bu
çalışmayı yapma. Hükûmeti yıkar.” dedi. Söz bu.
Ben bu anlatımı keşke onun söylemleriyle beraber daha önce bu şekilde söylemiş olsaydım da ben
kendim özetle şeklinde “meftun” kelimesini kullanmamış olsaydım.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Başka sorunuz var mıydı Zeynel Bey?
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Cumhurbaşkanı adaylığı…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Bakın, Cumhurbaşkanlığı konusuyla
alakalı yüksek siyasette olan tasarrufların mahiyetiyle alakalı benim bir yorumda bulunmam yakışık
almaz yani kimliğimizle de bağdaşmaz. O tasarruf doğrudan doğruya yüksek mercili bir tasarruftur.
Ben, Reşat Paşa’nın bu sözü söylemiş olmasını Genelkurmay o günlerde siyasette etkili konumda
bulunması nedeniyle böyle bir tasarruf gündeme gelmiştir kanaatiyle söyledim bunu. Doğrusunu o
günkü Genelkurmaydaki görevli mekanizmadan öğrenme şansımız olabilir mi, olmaz mı, onu da
bilemiyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Sayın Hüseyin Kocabıyık, İzmir Milletvekili.
Buyurun Sayın Kocabıyık.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Teşekkür ederim.
Hoş geldiniz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Hoş bulduk Sayın Vekilim.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Şimdi, arkadaşlar bir hususun altını çizeyim: Dünyadaki
mahkemelerde, uluslararası mahkemelerde en değerli vesikalar, parlamento vesikalarıdır. Parlamentolar
bu tür komisyonlarla aynı zamanda sözlü tarih yazarlar. Burada bir sözlü tarih çalışması yapıyoruz.
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Mesela daha önce darbe araştırma komisyonu 2 ciltlik bir şey hazırladı, artık tarihî vesikadır yani.
Onun içinde yanlışlar olabilir, iftiralar olabilir; haksız görüşler, beyanlar, atıflar olabilir. Onu tarihçiler,
gazeteciler, başka araştırmacılar araştırır, onun yanlış olduğunu ortaya koyar. Tarih ilmi de zaten bunun
için uğraşır.
O yüzden, bakın -daha önce de yaptık burada, bunları kimseyi eleştirmek için söylemiyorumbirtakım ölmüş insanlara atıfta bulunulduğu zaman hemen buna gereğinden fazla hassasiyet
göstermeyelim. Burada aynı zamanda bir sözlü tarih çalışması yapıyoruz.
Ayrıca, bu Ecevit konusunda, merhum Ecevit konusunda niye bu kadar hassasiyet gösteriyorsunuz?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Merhum Erbakan hakkında da hassasiyet gösteriyoruz.
Samimiyetle söylüyorum bunu.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Hayır, gerek yok işte buna.
Bakın, ben size bir şey anlatayım: 1992’de rahmetli merhum Aydın Menderes’le beraberdik, çok
yakındık. Büyük Değişim Partisini kurmuştu. O partinin içinde Fetullah Gülen Cemaati’ni temsilen
bulunan birisi vardı. Bakın, ismini vereceğim: Alparslan Göktaş. Ankara’daki şu meşhur Göktaşların
oğlu. Biz bunu kızdırırdık zaman zaman “Senin sümüklü hocan.” falan filan diye. Bir gün bize kızdı
dedi ki: “Göreceksiniz, yirmi sene sonra Fetullah Gülen Çankaya’da oturacak.” Bu, sadece orada
rastladığım bir şey de değil; ben buna çeşitli yerlerde rastladım. 1999 yılında, 2000 yılında Amerika’da
yaşarken orada görüştüğüm adamlar böyle laflar ediyorlardı. Bu, hiç olmamış bir şey falan değil.
Bunların kafasında vardı böyle bir şey; birincisi bu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bakın, hiç müdahale etmiyoruz. Bakın, nezaketle dinliyoruz.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Tabii, yani karşılıklı yeni şeyler öğreniyoruz.
Ben, Sayın Müdürümüzün bu Komisyonun dinlediği en önemli misafir olduğunu söylemiştim.
Şimdi, öyle bir rapor hazırlamış ki aslında bugün bizim insanları dinleyerek ve bazen el yordamıyla,
tesadüfen öğrendiğimiz bu örgüte dair kavramları, tanımlamaları 1999 yılında yapmış; resmi aslında
tam olarak çizmiş, bizim şu anda yakalamaya çalıştığımız, oluşturmaya çalıştığımız resmi tam olarak
çizmiş ama onun öncesi de var.
Resmî evrak okuyorum: “24/10/1991 İstihbarat Daire Başkanlığına” Doktor Nihat Dündar Polis
Başmüfettişi, Sezgin Şenel Polis Müfettişi Teftiş Kurulu; İstihbarat Daire Başkanlığına gönderiyor.
Bakın, arkadaşlar, söylediği şey şu 1991’de yani böyle 2002’den falan başlatmak için özel bir
gayret sarf ediyorsunuz da buna gerek yok, dinleyin bakın: “İllegal Fetullah Hocanın Talebeleri adlı
örgütün teşkilatımız bünyesinde özellikle Polis Akademisi, Polis Koleji, polis okulları gibi eğitim ve
öğretim kurumlarında örgütlendiği, bu örgüte girmeyenlerin veya girmiş olup ayrılmak isteyenlerin
tehdit edildikleri, ihbar edilmek ve disiplin cezası verilmek suretiyle meslekten ilişkilerinin kesildiği,
üstlerinin hakkında suç tasnifi ve iftiraya dayalı gerçekdışı belge ve tutanak tanzim ettikleri iddia
edilmektedir.” Tamam mı? 1991 yılında.
1992 yılında İstihbarat Dairesinin yazısı Teftiş Kuruluna, diyor ki: “Elde edilen bilgiler
doğrultusunda yapılan takip, tarassut ve tahkikatlarda Ankara Polis Koleji öğrencilerinin yüzde 50’sine
yakın bir kesimiyle çeşitli şekillerde temas kuran örgüt –“örgüt” diye tanımlanmış 1992’de- elemanları
kendilerine yakın olanlar üzerinden ajitasyon çalışmalarını sistemli olarak yürütmektedir.” 1991-92
arkadaşlar.
Şimdi, burada, ben ucuz siyaset yapsam buna razı gelir misiniz yani? 1991’de koalisyon ortağı
kimdi, 1999’da kimdi? Bunlara gerek yok yani onu anlatmaya çalışıyorum.
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Şimdi devam ediyorum. Bakın, Cevdet Bey, Sayın Müdürümüz 10 Şubat 1999’da bir yazı yazıyor,
resmî bir yazı. O günkü FETÖ’cü emniyetçilerin isimlerini sıralıyor ve gönderiyor. İstihbarata 5 Şubat
1999’da yine yazı yazıyor, bu isimleri gönderiyor. 19 Şubat 1999’da Emniyet Müdürlüğüne bir yazı
yazıyor ve diyor ki: “Toplumun her katmanına sızdığını bu örgütün tespit ettik.” Bildiriyor.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Raporda bunlar var. Soru var mı?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Biz, şimdi, nasıl mücadele edeceğimizi söylüyoruz. 1999
yılında zaten bunun çerçevesini çizmiş; yapay ve dikey örgütlenme olduğunu belirttikten sonra
ideolojik felsefi yapısı, örgütlenme modeli, taktik ve strateji, finans kaynakları, hedefin netleştirilmesi
ve bir tespitte bulunuyor: Açık faaliyet, gizli hedef.
12 Mart 1999’da yeni bir yazı yazıyor, 15 Nisan 1999’da yeni bir yazı yazıyor. Fetullah Gülen’in
kendi yazdıklarından evrimleşme aşamasından devrim aşamasına doğru çaba sarf ettiklerini tespit
ediyor, bunu belirtiyor ve daha ilginç bir şey -size dağıtılan şeyle benim yararlandığım kaynak aynı
olmadığı için bunlar önemli- askerî terminolojiyi kullandığını tespit ediyor Cevdet Bey. Yani “Askerî
terminoloji kullanıyor bunlar.” diyor, “Kışla, süvari, cephe, ordu, mevzi, kuvvet, asker, ışık kışlaları.”
diyorlarmış o zaman ve 1992 yılından itibaren de mehdilik iddiasında bulunduğunu tespit ediyorsunuz.
1999 yılının nisan ayında DGM cumhuriyet başsavcılığına “Fetullah Gülen’in devlet içindeki
yapılanması alışılmış örgütlenme modelinin dışında bir şeydir.” diye bir tespitte bulunuyorsunuz.
BAŞKAN – Hüseyin Bey, sorunuzu alalım mı…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Hemen geleceğim.
Ve diyorsunuz ki Nisan 1999’daki şeyde: “Fetullah Gülen örgütlenmesinin ekonomik boyutu göz
önüne alındığında gelecekte ülkemizi bekleyen tehlikelerin büyüklüğü endişe verici boyuttadır.”
Şimdi, 55 sayfalık o raporunuzu da şöyle bitiriyorsunuz, son paragraf: “Önlem alınmakta
gecikildiği takdirde tarih sayfalarında kalan Babailer isyanı, Şeyh Bedrettin ve Şeyh Sait’e kadar
uzanan din görünüşlü isyanların belki de en ciddi, en sinsi, en kapsamlı ve en tehlikelisi olabileceğini
işaret etmek yanıltıcı bir tahmin olmayacaktır.”
Yani, siz, 1999 yılında bu örgütü tespit etmişsiniz, deşifre etmişsiniz, analiz etmişsiniz hem de
her boyutuyla analiz etmişsiniz. Aslında bizim bunların üstüne bulduğumuz yeni bir şey falan yok,
olmayacak da muhtemelen.
Ama, bakın, 2002 falan meselesi değil bu. 1991’deki resmî belgeyi okudum, yüzde 50’si ele
geçirilmiş diyor polis okulunun. 1991, 1992 raporu, ondan sonra sizin yazdıklarınız.
Şimdi benim soracağım soru şu…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Soru şu: On dört yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi
bunlarla neden mücadele etmedi?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – 1991’de SHP ortaktı, sizin partiniz. Niye mücadele etmedi?
1992’de, 1993’te, 1994’te, 1995’te CHP ortaktı. Niye mücadele etmedi? Bu raporlar ortada. Ya işte
bunun cevabı yok. O yüzden o konular girmeyin kaybedersiniz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hüseyin Bey, 2000’de davayı açmışlar, af kanunu çıkaran
sizsiniz…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – O konulara girmeyin arkadaşlar, o konularda kimse sağ
çıkamaz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ne yapacaksınız? Bizi öldürecek misiniz?
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BAŞKAN – Af kanunu yok. Öyle bir şey yok. Bir dakika…
Karşılıklı konuşma yapmayalım lütfen, tartışmayalım.
Hüseyin Bey, sorunuzu sorar mısınız?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – 1991’de…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – On üç dakika konuştu Sayın Başkan.
BAŞKAN – Görüyorum, görüyorum. On üç dakika olmadı, dokuz dakika oldu ama yine de geçti
süresini.
Hüseyin Bey, Sayın Milletvekilim, sorunuzu alalım lütfen.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Sizin verdiğiniz bir isim listesinde Hanefi Avcı’nın da o örgüte
mensup olduğuna dair onun ismi de var. Hatta Serdar Saçan’ın ismi de var yani oraya tesadüfen…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Var, tesadüfen konmadılar.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Yani Adil Serdar Saçan Fetullahçı mıydı?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – O zaman öyleymiş.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Adil Serdar Saçar Fetullahçı olamaz, adamın başına gelmeyen
kalmadı, öldürülüyordu yani.
BAŞKAN – Tamam mı Hüseyin Beyciğim?
Şimdi söz sırası Sayın Mehmet Erdoğan Bey’de.
Sayın Mehmet Erdoğan Bey Muğla Milletvekili.
Buyurun efendim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Tabii, burada benim sorum da yoktu ama… Adil Serdar Saçan hakkında 20’den fazla ihraç kararı
verildi. Bu ihraç kararlarının verildiği dönemde İçişleri Bakanlığındaki yapı ve Adil Serdar Saçan’a
soruşturma açan ekip tamamıyla cemaatin ekibiydi. Onu siz çok yakından biliyorsunuz.
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Ergenekon sanığı da yapıldı Adil Serdar Saçan.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Dolayısıyla, ne oldu da cemaatin içindeki bir adama böyle bir
hareket yapıldı? Sonrasında Hanefi Avcı’ya bunlar niye yapıldı -onu merak ettim şimdi- o listede onlar
varsa? Onunla ilgili belki Sayın Müdürümüzün başka değerlendirmesi olur.
Yine, benim sormak istediğim bir başka konu: Bu Kemalettin Özdemir ayrılıyor. Gerçekten bir
ayrılık mı -çünkü siz bu yapıyı çok yakından takip eden birisisiniz- yoksa bugün Kemalettin Özdemir
grubu cemaatin önemli bir bölümünü koruyan bir paratoner görevini mi görmektedir? Bu önemli bir
konu.
Yine, tabii ki bu örgütle ilgili değişik zamanlarda sizin ve başka insanların da yaptığı tespitler
var. Şimdi de yaşadığımız bir 15 Temmuz vakası var. Bu Komisyon olarak bizim 2 tane burada
temel görevimiz var: Birisi, bu işin geçmişte yapılan yanlışları, cemaatin yapılanmasının, bu örgütün
yapılanmasının bütün bilgilere rağmen, göz ardı edilmesi ve buraya gelinmesi, bundan sonra yeniden
15 Temmuzlarla karşılaşmamak için alınacak tedbir kısmı var. Bu manada, siz tecrübeli bir emniyetçi
olarak, Terörle Mücadele Kanunu’nda ve Türk Ceza Kanunu’nda nasıl bir değişiklik yapılmasının
faydalı olacağını düşünüyorsunuz? Bu konuda hiç düşündünüz mu, çalıştınız mı?
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Bir de, tabii ki, 15 Temmuza kadar bu mücadele ne kadar yapıldı, onu tartışırız, herkes tartışıyor
zaten o polemiklere girmek istemiyorum ama 15 Temmuz sonrasında da yapılan mücadeleyle ilgili
değişik soru işaretleri var. Burada hâlâ yurtta sulh konseyiyle ilgili somut bir veriye ulaşamadık. Bu
işin siyasi ayağıyla ilgili somut veriye ulaşamadık. Dolayısıyla, şimdi de bu kadar insanla ilgili çok
alt seviyedeki memurlar ve kamu görevlileri de dâhil yapılan işlemler var. Bu da tartışma konusu
kamuoyunda.
Sizin tecrübelerinize göre, bir militan-sempatizan ayrımı yapılabilir mi? Yapılabilirse, bunun
ölçüsü, bunun çerçevesi konusunda Komisyonumuza bir öneriniz olur mu?
Teşekkür ediyorum.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Ben de teşekkür ediyorum.
Şimdi, Adil Serdar Saçan arkadaşımızın liste içerisinde isminin geçmiş olması o günkü tespitler
ışığında biz bu isimlendirmeyi falan yaptık. Yani emniyet teşkilatı bir ailedir, bu aile yapısı içerisinde
“kim kimdir”i herkes bilir. Ancak Adil Serdar Saçan’ın Ergenekon soruşturmasına muhatap alınmasının
önemli nedenlerinden bir tanesi, Adil Bey 2000 yılında cemaatle alakalı İstanbul savcılığına başvuruda
bulunmak suretiyle bir soruşturma süreci başlattı.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Cemaatle ilgili mi?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Cemaatle alakalı.
Cemaatle alakalı soruşturma süreci başlattı. Bu, neden, nasıl oldu, niye tetiklendi, kim tetikledi;
onu bilmiyorum. Kendiliğinden başlattığı bu soruşturma sürecinde Adil Bey amirlerinden istediği
müsaadeyi alamamış olmalı ki Ergenekon dosyaları içerisinde mevcut bulunan belgelere dikkat
ettiyseniz orada Adil Serdar Saçan, doğrudan Genelkurmay Başkanlığına İstanbul’daki bir kaçakçılık
organize şube müdürü olarak yazı yazdı. Bu, ne bürokraside vardır, ne teamülde var, ne gelenekte var;
böyle bir usul yok. Yani böyle bir yazıyı amirlerine imza ettirmekte zorlanmış olmalı ki doğrudan bu
bilgiyi, elde ettiği bilgiyi Genelkurmay Başkanlığına iletti. Yani ilettiği bilgi de bana göre de isabetli
bir bilgiydi oradaki bilgiler.
Şimdi, cemaat kendi aleyhine bu mensubunun dönmüş olduğunu görünce Adil’e operasyon
düzenledi. Hadisenin özeti budur.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Herhâlde rekordur yani, sanıyorum 21 defa ihraç edildi.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Yani ondan sonra, geçmişte yapmış
olduğu soruşturmalara ilişkin, daha doğrusu tahkikatlara, operasyonlara ilişkin bir sürü, aşırı derecede
soruşturma açıldı hakkında. Hepsinde bir usulsüzlük peydahlandı. Öylece arkadaşımızı dediğiniz sayıda
bir ihraç kararıyla karşı karşıya bıraktılar. Yani Adil Bey’in konumu budur. Cemaate mensup olmanın
kimliğini yırtmak üzere doğrudan doğruya bir cephe açmış olabilir yani. Öyle değerlendiriyorum onu
ben.
İkincisi: Kemalettin Özdemir cemaatin önemli bir süre Emniyet teşkilatındaki imamıydı. Bütün
kadro dizaynını yapan bunlardılar. Emniyet teşkilatının kendi mekanizması içerisinde bir atama modeli
sadece belli cemaatin kalıplarından geçtikten sonra insanlar belli yerlere atanabiliyordu. Oydu. Bu
süreç içerisinde cemaatin imamının Kemalettin Özdemir olup olmadığını o günkü Emniyet Genel
Müdürlüğünün yönetim kadrosunun bilmemiş olduğunu düşünmüyorum ve hiç kimse de böyle bir
rahatsızlığı gündeme getirmedi.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hiç kimse konuşmamış canım onu.
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ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – 2007 yılına kadar da cemaatin
imamıyla alakalı -inanın bana, bak, samimi söylüyorum- bir bilgiye ben de sahip değildim yani
Kemalettin Özdemir ismini daha önce duymuş falan değildim. Birden orta yere bu çıkınca bir imam
değişikliğinin yaratmış olduğu sıkıntının sonucunda mevcut yeni gelen imamın kadrosu eski imamın
kadrosuna dönük bir tasarrufta bulundu, tasfiye hareketi yaptılar.
Bu tasfiyenin önemli nedenlerinden bir tanesi, Ergenekon süreciyle alakalı operasyonda çekimser
davranan bir Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosu olabilir yönetimde o zaman. O kadroyu devre dışına
almak üzere istihbaratta ve değişik yerlerdeki görevlilerde bir tasfiye başlattı cemaat, operasyonu
yapacak kadroyu dizayn etti.
BAŞKAN – MİT Müsteşarlığına talip ettikleri kişi miydi bu Kemalettin Özdemir? Cemaat onu bir
ara MİT Müsteşarlığı için… O kavganın başlangıç noktası orası değil miydi?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – O ne derece doğrudur, onu
bilmiyorum. Söylentiler o, benim de kulağıma geldi o istikamette ama mahiyeti nedir, tam olarak
bilmiyorum onu. O tasarrufu gerçekleştirebilirler miydi? Zannetmiyorum.
Yani hadise “Kemalettin Özdemir’le birlikte cemaatin kötü çocuklarını tasfiye ettikten sonra
yeniden Kemalettin’in çatısı altında bir yapılaşma başlatılabilir mi?” gibi bir beklentisi, bir tasarrufu,
bir hedefi olan bir yapı da olabilir, bir grup da olabilir yani bu yapının içerisinde.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani şu anda bir koruma kalkanı olarak… Benim sorumun
ikinci bölümü: Yani o dönem öyle geçti, o dediğiniz dönem. Ama şimdi Kemalettin Özdemir yeniden
televizyonlarda boy gösteriyor, yeniden “Ben oradan ayrıldım. Orada yanlışlar var, ben oradan
pişmanım.” diyor ama bu tarafta da şu anda Emniyetin içerisinde de Kemalettin Özdemir’e bağlı olarak
korunan veya korunduğu iddia edilen geniş bir cephe var. Bu manada bir paratoner görevi yapıyor mu
şimdi, bir koruma görevi yapabiliyor mu? Bu konuda bir bilginiz var mı?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Son kararnamede öyle olduğunu
düşünmüyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Aktif görevde olması, yani il müdürü ya da daire başkanı olması
manasında değil. Burada, şimdi, biliyorsunuz, kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen çok sayıda
insan var. Kemalettin Özdemir’in ekibinin bu kanun hükmünde kararnamelerde yer almadığı iddia
ediliyor. Yani bu konuda bir bilginiz var mı, esas öğrenmek istediğim konu o.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Emniyet teşkilatı içerisinde bazı
arkadaşlarımız kendi pozisyonlarına ilişkin değerlendirmeler yaparken kendine yeni bir pozisyon açma
noktasında değişik şekilde ithamlarda bulunabilirler. Bunun mahiyetini ve derinliğini şu anda benim
size izah etmem mümkün değil. Ama Kemalettin Özdemir’le birlikte yürütülmeye çalışılan bir proje
mevcut idi, mesafesi şu anda nerededir, kestirmem mümkün değil. Bana göre, bundan sonra iltifat
edileceğini de düşünmüyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Diğer sorularımız…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Diğer soru da şuydu herhâlde: Kanun
değişikliğiyle alakalı… Bu Parlamentonun, buranın görevidir ama kanunlarda değişiklikler yapılırken
elbette ki bürokrasinin mütalaası alınacaktır. Nasıl gelecek size mütalaa, onu bilemem. Ancak,
mücadelede, dediğiniz gibi, bir asil kadro, bir sempatizan kadro gibi bir kadronun mevcudiyeti…
Marksist literatürdeki örgütsel model içerisindeki sempatizan ile buradaki sempatizanı birbirine
karıştırmamak lazım. Şimdi, örgütün diri can, militan kadrolarında eylemlilik hadisesi yüksektir,
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sempatizan kadro eylemlilik alanına sadece toplantı ve gösteri niteliğindeki bir pozisyonda katılabilir.
Şimdi, buradaki kadro, militan kadro da sessizdi, sempatizan kadro da sessizdi. Bu kadro devlette
dizayn olmuştu. Böyle bir örgüt dünyada yoktur, ifade etmiştim bunu daha önce. Devlette örgütlenen
bir örgütle kavga ediyorsunuz, devletle. Bakın, yani şu anda devletin doğuda bir cephesi var, PKK’ya
dönük; güneyde, Suriye’de bir cephesi var, IŞİD’e dönük; Irak’ta bir cephesi var, yine aynı adrese
dönük; içeride Fetullah terör örgütüne dönük bir cephesi daha var, bir de diplomatik cephesi; 6-7
cephede savaşan bir Hükûmet var şu anda, siyaset var, siyasi irade var ortada.
Şimdi, en tehlikeli yer, devletin içerisine konuşlanmış olan, kadrolaşmış olan bir örgütle yapılan
mücadelededir. Diğer örgütlerin hepsi devletin karşısındadır ama bu, devletin içerisinde yerleşik
düzen kurmuştur. Bu örgütün tehlikeli yeri ve konumu buradadır. Onun için, birtakım tasarrufların
arasında yanlış tasarruflar da olmuş olabilir. Bunların ileride yine kanun gücünde kararnamelerle izale
edilmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Eğer iyi bir analiz, iyi bir değerlendirme, hakkaniyetle
bir çalışma yapılırsa bu noktaya ulaşılabilir.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani burada bir sempatizan ayrımı yapılamaz gibi…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Hayır, diyorum, yapılamaz. Yani
hepsi aynı görüntüyü veriyorlar. “Bu sempatizandır.”, “Bu militandır.” falan deme şansınız yok.
Teslimiyet eşit mesafede dağılmıştır yani örgütün içerisinde. Ama sempatizan diğer ideolojik örgüt
modellerinin içerisinde böyle değildir.
BAŞKAN – Mihrimah Belma Satır Hanımefendi, İstanbul Milletvekili; buyurun efendim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Genel Müdürüm, teşekkür ediyoruz. Çok önemli
açıklamalar yaptınız, benim de aklımda olan birçok soruya cevap verdiniz.
Bu, kırk yıla dayanan bir süreçte geçmişe dayalı gördüğümüz bu örgütün çeşitli alanlarda
etkinlikleri var; işte, askeriyede yerleştiğini biliyoruz, poliste, istihbaratta, sivil toplum örgütlerinde.
Ekonomik boyutları var, bunların ciddi bir sermayeleri var. Medyada varlar. Eğitimde, dershanelerde,
üniversitelerde vesaire vardılar. Kırk yıl evvel başladıkları çalışmayı adım adım ilerletmişler ve bugün
geldiğimiz noktada, 15 Temmuzda, Allah’ın yardımıyla, idarecilerimizin ve halkımızın desteğiyle de
inşallah sonlarını getirdik diye düşünüyoruz ama mücadelemiz devam edecek.
Basında bir röportajınızda 15 Temmuz için diyorsunuz ki: “7 Şubat MİT krizi, Gezi olayları, 1725 Aralık darbe girişimleri neticesinde saha dışına çıkaramadıkları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ı, doğrudan şahsına müdahaleyle saha dışına alma girişimiydi. Eğer darbe girişiminden önce
MİT krizinde, Gezi olaylarında ve 17-25 Aralık darbe girişimlerinde Erdoğan’ı saha dışına alabilselerdi,
yaşananları iş kazası gibi gösterip hiçbir şey olmamış gibi Erdoğan’sız yola devam edeceklerdi.” Bu
söylediklerinize katılıyoruz. Biz de 7 Şubat MİT krizinden sonra, özellikle 17-25 Aralıktan sonra
pozisyonumuzu aldık ve bunlarla ciddi bir mücadeleye girdik. Mücadeleyi çeşitli alanlarda yaptık ama
o gün bizimle birlikte hareket etmeyen, tam tersine, bunların bankaları önünde nöbet tutan, adliyeler
önünde nöbet tutan siyasiler de oldu; bunu da özellikle belirtmek istiyorum.
Size 1’inci sorum şu: Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ne istediler?
Bundan sonra bir hamleleri olabilir mi? FETÖ tehlikesi bitmiş midir? 1’inci sorum bu, buna cevap
verirseniz bir de daha küçük 2 tane sorum olacak efendim.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Müdürüm.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Evet, teşekkür ediyorum.
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O vermiş olduğum beyanat, okumuş olduğunuz beyanat bir programdaki tespitimdi benim. Yani o
andaki ve taze olarak yapılan bir tespitti ve bugün doğru olarak kabul ediyorum, ben aynı görüşteyim.
Yalnız, şunu söylüyorum: “Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu örgüt ne istemiş olabilir?” diye,
soruyu orada noktaladınız…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – “Yok etmek anlamında ne istiyor?” diye ben sordum.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi, cemaat kendiliğinden bir
talepte bulunabilir mi? Cemaat bağlı olduğu bazı adreslerin talebi üzerinden mi hareket etti? Bunları alt
alta dizmek suretiyle cevaplandırmanın doğru olduğunu düşünüyorum.
Şimdi, şu var: Türkiye’de doksan yıldır devam eden batı açılımlı dış politika ekseninden doğuya
kafasını, başını çeviren bir politik eksene geçti Türkiye. Türkiye’nin bu “batı”, “batı”, “batı”, “batı”
söylemi Türkiye’deki siyasetçiyi yordu ve batıdan bir beklentisi kalmamış gibi bir kanaate ulaşmış
olmalı ki “Kusura bakmayın, bizi batıya baktırırken siz hepiniz bizim arka bahçemizde menfaatlerinizin
takipçisi oldunuz. Müsaade ederseniz, batıya da bakalım ama arka bahçemizde neler olup bittiğini de
görmek ve oraya da müdahale etmek istiyoruz.” Şimdi, Türkiye böyle bir politik değişime, dış politika
değişimine, diplomatik bir değişime girdi. Şimdi, bu hadise batıyı ve Amerika’yı ciddi oranda rahatsız
etti diye düşünüyorum. Şimdi, bu rahatsızlık sonucunda bu politikadan Türkiye’yi vazgeçirmenin yolu
Sayın Cumhurbaşkanını siyasi hayattan uzaklaştırmaktan geçiyor diye düşünmüş olabilirler ve politika
da, bu davranış da bu tespitin üzerinden yürüyor şeklinde değerlendiriyorum. Ne kadar daha devam
eder, nasıl devam eder; onu kestirmem zor ama artık Türkiye “Kusura bakmayın, arka bahçemde neler
olup bittiğiyle alakalı ben de burada varım. Buradaki hadiselerin düzenlenmesi veya kararların verilmesi
aşamasında ben de görüşümü burada ifade edeceğim.” noktasında bir yerde duruyor. Bundan rahatsızlık
duyan batı ekseni politikaları, bu politikanın ağırlıklı takipçisi konumundaki Sayın Cumhurbaşkanını
saha dışına almak gibi bir operasyonu 7 Şubatta, 17-25 Aralıkta, en son da 15 Temmuz olayında
gündeme getirmişlerdir diye düşünüyorum.
Şimdi, 3 şer hareketi vardı. Az önce milletvekillerimizden bir tanesi de sordu, 3 şer hareket. Bu
3 şer hareketten sonra başarılı olamadığına göre bundan sonra yeni bir şer dalgası gündeme gelebilir
mi? Gelemeyebilir. Şöyle olabilir: Toplumsal ve sosyal pozisyonları derinleştirmek suretiyle, halkı
sokağa taşımak veya sokaktaki halkın güvenlikle alakalı yarattığı pozisyonu kontrol edememe
noktasında dost kuvvetler kategorisinde yeni bir mekanizma -bu, ordu da mı olur, poliste mi olur veya
halkta mı olur- sahaya sürülmek suretiyle yeni bir dost kuvvetlerin işe el koyduğu bir sürece doğru
Türkiye’yi taşıyabilirler. Yani bunlar çok ütopik, uçuk düşünceler olarak gelebilir ama benim kanaatim
bu istikamette bir karar verebilirler mi… Çünkü aşırı derece şüpheci olmam 1999 yılında böyle bir
raporun orta yere çıkmasının sebebi oldu, bugün raporun bütün hatlarıyla birlikte gerçek bir belge
olarak önünüzde durduğunu görüyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum hâlâ. Ama “Bundan sonra ne
olur?”u…
Şunu ifade etmek istiyorum: Türkiye’deki yönetim kadrolarını, ellerini yukarı kaldırarak ağır bir
şekilde “Ateşlerde yansınlar.” şeklinde kahredici bir bedduayla muhatap kılan bir terör örgütü lideri
bugün kendi kadrolarının ocaklarına ateş düşürdü, farkında mıdır acaba?
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Bir sorunuz daha var herhâlde.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok kısa 2 tane sorum daha var.
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Yine bir röportajınızda “İstihbarat zafiyeti değil, istihbaratçı zafiyeti var.” diyorsunuz. İstihbarat
değil, istihbaratçı; bireyleri belki de sorumlu kılıyorsunuz. Bunu sadece Emniyet için mi söylüyorsunuz,
Jandarma ve MİT için de bu geçerli midir?
Bir de FETÖ içinde yabancı menşeli güçler var mıdır? Bugün mü var, yoksa kırk yıldan beri
yabancı güçlerle birlikte mi hareket ettiler?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Biz teşekkür ederiz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi, istihbaratçı zafiyeti şudur:
Tabii, bu hadiseden sonra Emniyet teşkilatının istihbarat kadrolarında eğitilmiş bulunan bölümü
önemli oranda tasfiye edildi. Karakollardan, sokaktan yeni bulduğumuz, sağlam, güvendiğimiz, itimat
ettiğimiz çocukları istihbarat birimlerine, terör birimlerine aldık. İstihbarat deneyimleri bunların yok.
İstihbarat vardır, istihbarat var olmakla beraber bir sonuç vermez; var olan istihbaratı iyi okuyup analiz
etmektir istihbarattan sonuç üretmek. Bu itibarla, istihbaratı henüz daha iyi analiz edecek bir kadroyu
Emniyet teşkilatının dizayn edebildiğini düşünmüyorum ve bu yöndeki çalışmalarda bir ağırlık var.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ben sizin bu beyanınız 15 Temmuz için geçerli diye
düşünmüştüm okurken. Sanki 15 Temmuzu analiz ederken “İstihbarat zafiyeti değil, istihbaratçı
zafiyeti var.” gibi…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Bu sözümü ben zannedersem
Ankara’daki patlama neticesinde NTV’deki bir canlı programda söyledim, “istihbaratçı zafiyeti” diye.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Tam 15 Temmuz gecesi söylemişsiniz yani darbe gecesi
söylenmiş.
Bir de dış güçler, dış menşe…
BAŞKAN – “Başlangıçtan beri dış güçler var mı, sonradan mı dâhil oldular?” diye sordu Sayın
Milletvekilimiz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi, dış güçlerle alakalı daha
önceki ifadelerim tutanaklarda mevcuttur ama tekrar edeyim. Tabii ki dış güçler Türkiye üzerindeki
politikalar noktasında Türkiye’deki menfaatlerini takipte bir zorlukla karşı karşıya kaldıysalar, bu
cemaat yapılanmaları ve buna benzer yapılanmalar Türkiye üzerindeki siyasi mekanizmayı değiştirme
yönünde kullanılabilirler, kullanılmıştır. Kaldı ki yani bu cemaatin iltisaklarına ve ilişkilerine baktığınız
zaman, Fener Patrikhanesinden Amerika’daki, Almanya’daki bütün kiliselerle ve mahfillerle iltisaklı
olduğu ortadadır. Yani cemaatin bir dış güç bağlantısı vardır ve buradan da önemli bir miktarda destek
aldığını düşünüyorum. Bu destek, öncelikli nüfuz kullanma şeklinde gerçekleşen bir destektir diye
düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
3’üncü misafirimiz gelmiş, on beş dakika geçmiş.
Şimdi son iki milletvekilimizin sorularına muhatap olacaksınız. İkisi de bilgili insanlar ve çok kısa,
öz sorular soracaklar; ona inanıyorum.
Buyurun Sayın Erdoğdu, söz sırası sizde.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Öncelikle usul hakkında şunu tavsiye ediyorum… Ben şöyle bir
adam değilim, hemen ışığa basayım falan. Bundan sonra bir sıralama yapalım ve dönsün. Mesela ilk
diyelim hanımefendi başladı, ikinci turda Mehmet Bey, üçüncü turda…
BAŞKAN – Tamam, onu biz toplantıdan sonra konuşalım.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Dördüncü turda biz. Çünkü hani bu, parmak kaldırıp “Ben,
ben, ben.” der ya öğretmenlere, ben öyle biri değilim yani yapamam bunu. Ama bu şey olmamalı
çünkü önemli sorular soracağımı düşünüyorum ve genelde hep en son soruyu soruyorum ve yorulmuş
oluyorlar. Zaten bir kırk saniyem gitti.
Şimdi, aslında sorulara da biraz cevap verip ona ilişkin sorularımı soracağım. Öncelikle şunu
söyleyeyim: Benim burada bütün çabam onu koruyayım, bunu koruyayım, bizden birini koruyayım…
Vallahi, bizden biri varsa gelsin, çıksın, en ağır hesabı soracağımdan, samimiyetimle bahsediyorum
bundan. Yani şuna da yükleneyim, bilmem ne yapayım gibi bir derdim yok. Çünkü benim gözümde
vatanımın ve halkımın bekası tehdit altında.
“Bundan sonra ne olur?” diye arkadaşlar soruyor. Bu Komisyonda herhâlde en çok çalışmış
insanlar biziz Türkiye’de.
Bundan sonra ne olur? Darbe tehlikesi devam ediyor. Başka bir darbe sistematiği şu an çalışıyor.
Bunu, gelişmelere bakanlar görürler. Yani HDP’yle başlayan, CHP’yle ilerleyen bu sürecin bir sivil
savaşa doğru nasıl dönüştürülmek istendiğini ve bunun da etnik ve kimliksel bir savaş olacağını çünkü
başka bir şanslarının da kalmadığını… Darbe sistematiğine böyle bakarsak daha makul oluruz.
“Dış bağlantı var mı?” diye sürekli soruluyor. NATO üyesi olmuş bu ülke. Zaten dış bağlantılar
NATO üyeliğiyle kurulmuş. 1980 askerî darbesinin mantığını anlamayanlar bu dış bağlantı meselesini
anlayamazlar. Bunu da şeyi de söyleyeyim, hani, Fetullah Gülen’in dış bağlantısı var mı? Bu eksende,
1980 sonrası olaylarla birlikte bakarsanız, böyle, partizan gözle değil de yurtsever gözüyle bakarsak
bunların hepsini görebileceğimize inanıyorum.
Daha devam ettiririm, delillerimi de ortaya koyarım ama bir de şunu söyleyeyim: Tayyip Bey dedi
ki: “Ne istediler de vermedik?” Sonra da çıktı dedi ki samimiyetle: “Ben halkımdan özür diliyorum.
Allah bizi affetsin.” Ya, kraldan daha çok kralcı olmaya gerek yok ki. Çıkıp da “İltisakı yoktur,
bağlantısı yoktur.” falan filan demenin… Kendisi söylemiş bunu. Kendi bu samimiyeti göstermişken
bunu söylemenin gereği yok.
Gelelim, bu Reşat Turgut meselesine. Şimdi, dış bağlantı, delil falan arıyorsunuz ya, WikiLeaks
belgelerine bakın ve yanlış adrese soruyorsunuz, az sonra MİT Müsteşarı gelecek, ona sormamız
lazım. Ankara Emniyet Müdürü nereden bilsin dış bağlantı var mı diye? Ama dış bağlantı görecekseniz
bakacağınız yer WikiLeaks belgeleri. WikiLeaks belgelerinin en önemlisi ne? Ergenekon davasıyla
alakalı, Taraf gazetesinde çıkan WikiLeaks şeyi, Amerikan Elçiliğinin yazışması. “Orduda 3 yapı var.”
diyor. Bu 3 yapıdan bir tanesi önemli yapı, yok etmeye çalıştıkları yapı Avrasyacı yapı. Şimdi, bakın,
size o belgeden okuyorum, diyor ki: “İrtibatlı olduğumuz kaynaklar esas aktörleri şöyle görüyorlar:
Genelkurmay Başkanı General Hilmi Özkök, yakın geçmişteki seleflerinin hepsinden daha demokrat
eğilimli ve daha Atlantikçi. Prensiplerine bağlı kalarak…” Anlatıyor, bunu siz okuyabilirsiniz, ben vakit
almamak için… İşte “İkinci yapı Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Büyükanıt…” falan filan. Bunlara
da “Avrasyacı” diyor. Zaten Ergenekon davasında tasfiye edilen ekip bu oldu. Şimdi, gelelim Reşat
Turgut’la alakalı söylediğine. Diyor ki: “Özkök’ün en ateşli ve liberal destekçileri (J-5 Genelkurmay
Genel Plan ve Prensipler Başkanı Korgeneral Reşat Turgut bunların tipik bir örneği)…” Yani Atlantikçi
kanatta Reşat Turgut o zaman, Allah rahmet eylesin. Yani bunu söylemek istemezdim, rahmetli olmuş
ama konu açıldığı için bu bilgileri paylaşmak zorundayım.
BAŞKAN – Rahmetli olanlar hakkında konuşmayalım lütfen.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, mecbur, açtıkları için konuşuyoruz.
BAŞKAN – Buyurun.
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ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yani WikiLeaks belgelerine göre.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – WikiLeaks belgelerine göre. Reşat Turgut kim? Hilmi Özkök’le
birlikte Ergenekon davasında lehine tarafı kırılan tarafta, yani Atlantikçi, NATO’cu, Amerikacı tarafta.
Reşat Turgut ne diyor Oda TV davasındaki “tape”lerde? Diyor ki: “Ecevit bitmiştir.” Niye “Ecevit
bitmiştir.” diyor? Çünkü Ecevit, Irak’taki işgale karşı çıktığı için bitmiştir. Uçaktan iner inmez söylediği
bu. Şimdi, böylesine bir perspektif koyuyoruz; Atlantikçi, “Ecevit bitmiştir.”, Amerika’yla yakın
ilişkileri var. Sonra gelip diyor ki bu -Allah rahmet eylesin- Reşat Turgut, dediğini iddia ediyor ki:
“Ya, bu Fetullah’ı Bülent Ecevit Cumhurbaşkanı yapacaktı…” Nasıl oluyor, onu Allah biliyor, ilkokul
mezunu bir adamdan Anayasa’ya göre. “Bu, Cumhurbaşkanı olacaktı, senin raporunu biz engelledik.”
diyor. Kim diyor? Ergenekon’da bu, Fetullah Gülen cemaatinin lehine beline kırdığı yapının en ateşli
savunucusu olduğu.
Şimdi, bütün bunları üst üste koyduk. Cevdet Bey 2008 yılında emekli oluyor. Bu kadar önemli bir
bilgisi var. O dönemin koalisyon Hükûmetine yönelik önemli bir bilgisi var. Ben şunu da söylüyorum:
O dönemin koalisyonundan yaşayan en önemli adamlar kimse çıksınlar Bülent Ecevit’le ilgili bu
iddialara cevap versinler.
BAŞKAN – Vermiş zaten Mesut Yılmaz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Mesut Yılmaz vermiş, Hüsamettin Özkan versin, Devlet Bey
versin; ortaktılar. Yani sonuçta ben değil, onlar… Ben ne? Ben o zaman gencecik bürokrattım. Bunlar
çıksın cevap versinler. Ama şimdi resme bakın, geldik bu noktada perspektif bu. Bu sizce kafada
mantığa oturuyor mu?
İkincisi: 2008 yılında Sayın Saral emekli oluyor. Ergenekon’dan millet inim inim inliyor. İçeride
insanlar, ordunun beli kırılmış, onlarca insan hakkında dava var; ben hiç Cevdet Bey’i ortada görmedim
ve ben o zaman Osman Ak’la bir yemek yedim; ben, bizim Trabzon vekili, Osman Ak. Kimse Osman
Ak’ların yüzüne bakmıyor. Bu raporu orada konuştuk biz. Böyle bir şeyden Osman Ak asla bahsetmedi.
Sonra da Osman Ak Zonguldak Emniyet Müdürü oldu, bugün Adana Emniyet Müdürü. Kendisi de bilir,
Çankaya’da yediğimiz yemeği de bilir.
BAŞKAN – Onu da davet ediyoruz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Cevdet Saral o konuda o dönemde hiçbir şey demiyor ve
herkes Ergenekon’dan inim inim inliyorken Cevdet Saral’a hiçbir şey yapılmıyor, sonra Cevdet Saral
Trabzon’dan AK PARTİ milletvekili aday adayı. Erdoğan’ın bu beyanatının hilafına bugün geliyor
diyor ki: “Erdoğan’ın bu işlerle bağlantısı yok.” Erdoğan diyor ki: “Bağlantım var, Allah beni affetsin.”
Bu kadar samimi söylüyor. Cevdet Bey diyor ki: “Erdoğan bu işte yok.” Neymiş? Bülent Ecevit…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bağlantı ayrı bir şey.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, bakın…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Doğru terminoloji kullanalım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama bak, ben hiç müdahale etmedim. Dur, bitireyim, bitsin.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bağlantı ayrı bir şey. İltisak, bağlantı; bunlar kavram…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İltisak dediğin, “Ne istedin de vermedik?” ciddi bir iltisaktır
hukuken. Bak, yani zorlarsan daha çok söylerim. Benim amacım Recep Tayyip Erdoğan’ı zor durumda
bırakmak olsa ben 30 cilt ansiklopedi çıkarırım; bu değil. Mevcut yapıya yönelik başka bir şey açığa
çıksın diye uğraşıyorum. Beni zorlamayın.
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MEHMET METİNER (İstanbul) – Recep Tayyip Erdoğan senin sözlerinle niye zor durumda
kalsın ya!
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bırakamazsın.
BAŞKAN – Aykut Bey…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yahu, Hanımefendi, bakın daha…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – İltisak, bağlantı; bunlar ayrı şeyler.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bakın, Hüseyin Bey, 17 geçe başlamışım, saat daha 22
geçmeden sürekli… Hanımefendi yok “bankanın önünde bekleyen milletvekilleri…” Biz bir şey dedik
mi efendim? Rica ediyorum.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Cevap verin.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Dedik mi? Rica ediyorum.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ben kime ne soru soracağımı size mi soracağım?
MEHMET METİNER (İstanbul) – Darbecileri bıraktınız, Recep Tayyip Erdoğan’ı sorguluyorsunuz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yahu, Recep Tayyip Erdoğan’ı sorgulamıyorum, söylediğini
söyledim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sorgulayamazsınız zaten.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Durun, bitireyim ya.
BAŞKAN – Aykut Bey…
MEHMET METİNER (İstanbul) – Sözleri bağlamından koparıyorsunuz.
BAŞKAN – Aykut Bey, lütfen bir…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bunları bırakın, bankanın önünde bekleyen
vekillerinizden bahsedin.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bak işte, elini vicdanına koy.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Açık ve net söylüyorum, 17-25 Aralık, terör örgütü
olduğu belli, darbe yaptığı belli.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Belma Hanım, ben size sesimi yükseltemem efendim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sesimi yükseltmiyorum, normal konuşuyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben yükseltemem.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bankanın önünde bekleyen milletvekillerinizle ilgili
görüş bildirin, bu kadar basit.
BAŞKAN – Aykut Bey, lütfen bir ithamda bulunmadan lütfen sorumuzu sorarsak…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben ne ithamda bulundum? Ben dedim ki: Samimi bir şey
söylemiş…
BAŞKAN – Şöyle yani “40 cilt dosyam olur.” falan, bunlar doğru değil de.
Buyurun Aykut Bey, sorunuzu alalım lütfen.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir daha konuşmamı kestirmemeye çalışın. Bakın 16’da
başladım, iki dakikadır da konuşamıyorum.
BAŞKAN – Ben size konuşma imkânı veriyorum.
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HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Ülkenin Cumhurbaşkanının bir terör örgütüyle bağlantı içinde
olduğunu söylemek sizin açınızdan da doğru değil.
BAŞKAN – Lütfen, Aykut Bey…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, ben “Bağlantı içinde.” demedim. Tayyip Bey’in
söylediklerini söyledim, ben ek bir şey söylemedim, tamam mı? Üstelik Hanımefendi, siz deminden
beri söylüyorsunuz, biz sessizce dinliyoruz çünkü bizim derdimiz… Ya biz kendimizden eminiz.
BAŞKAN – Şu manada kullandı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı: “Legal olan,
kanuni olan her konuda biz bunlara yardımcı olduk ama bunlar legal ve kanuni faaliyetler yaparken
arka planda demokrasinin imkânlarından istifade edip demokrasiyi askıya almak istediler, o açıdan
özür diliyorum.” dedi.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam Selçuk Bey, hemen Komisyonu bitirelim çünkü bunlar
legalmiş.
BAŞKAN – Hayır, tabii, meşru zeminlerde, bunlar kanunlar çerçevesinde yapılan yardımlar.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Neyse ya. Selçuk Bey, siz söyledikçe başka açıklar çıkıyor,
söylemeyin, durun bir bitireyim ya.
BAŞKAN – Peki, buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çünkü söylediğinize… Ben hani boş da bir adam değilim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ya, Aykut Bey’in konuşmasına niye izin vermiyorsunuz?
Herkes müdahale ediyor.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, vallahi billahi.
BAŞKAN – Kapılma tahrike.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir şey de söylediğim yok.
BAŞKAN – Aykut Bey, sakın tahrike kapılma bak.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hani, hakaret etsem, şey yapsam… Ama yani konuşmanın
bütünlüğü bozuluyor.
BAŞKAN – Ben sözümü geri alacağım.
Efendim, Aykut Bey genellikle böyle girizgâhlar yapar, ondan sonra soru sorar. Sayın Müdürüm,
kusura bakmayın, birazcık sabırlı olacaksınız efendim.
Buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Zaten sizler de birçok soruyu sordunuz, cevapların alınamadığını
da görüyorum ama ben sonuçta bu Darbe Komisyonunun üyesiyim, ben de bir tanığım, hazırlıklı
bir tanığım. Size anlatıyorum. Burhanettin Bey orada, adamcağız patlatıyor kendini, “Ya, bunun
dış bağlantısı ne?” Adama en önemli ipucunu veriyorum, “Kardeşim, WikiLeaks belgelerine bak.”
diyorum ya. Daha ne diyeyim yani?
BAŞKAN – Aykut Bey, Burhanettin’den yardım isteme, CHP vekillerinden yardım iste.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sürekli, iyi niyetli diyor ki: “Dış bağlantısını söyler misiniz?”
Ben hani bürokraside çalışmışım…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Buraya kadar dediniz ki: “Dış bağlantı sormayın.”
Allah aşkına, birazcık insicam olsun konuşmalarınızda. Ben dış bağlantıyı sordum, dediniz ki: “Niye
soruyorsunuz?”
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Saçımı başımı yolacağım. Ablacığım, kurban olayım, ben
diyorum ki: “Ona sorma, Emre Taner’e sor.”
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Size ne! Kime sorarsam sorarım ben.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ona “Sor.” demiyorum ki, “Ben sana anlatayım.” diyorum.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Hadi sor.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ağabey, nasıl sorayım ya! Ben diyorum ki: “Ona sorma, ben
sana anlatıyorum tecrübeli bir milletvekili olarak…”
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Kime istersem sorarım.
BAŞKAN – Aykut Bey, buyurun.
Arkadaşlar, işin espri kısmıydı.
Buyurun, lütfen.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani bu tutanaklardan da okuyanların kafası karışacak ama
önemli bir şeyin bağlantısını size anlatmaya çalıştım. Adı geçen kimdir, Reşat Turgut kimdir, ilişkilerin
bu anlamda makro düzeyde nerede oturduğunu anlatmaya çalıştım. Size en önemli kaynaklardan
birini WikiLeaks’te delil olarak gösterdim. Sayın Cevdet Saral’ın da sonuçta şu an itibarıyla bir siyasi
olduğunu, söylediklerine… Zamanında çektiklerine hiçbir şey demiyorum ama yani 2 tane vefat etmiş,
müteveffa, gitmiş, biz bir de “Aman bizim müteveffamız…” Ben Sayın Erbakan hakkında söylense de
aynı şeyi söylerim. Biri de çıkar gelir, burada der ki: “Ya, Sayın Erbakan Fetullahçının önde gideniydi.”
Yani atıyorum, şaka yapıyorum, örnek veriyorum tutanağa girsin diye. Yani böyle bir şeyi doğru
bulmuyorum, soruyu da sormuyorum. Buyurun, sizin olsun. Yok, olur mu böyle bir şey?
BAŞKAN – Otur ya, şurada otur.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yok ya! Olmaz ya! Şu darbede… Harbiden yani çıkmasın diye
mi uğraşıyoruz, bilmiyorum ki.
BAŞKAN – Yok, sen her türlü soru sor.
Gel şuraya otur.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ama lütfen, gerçekten merak ediyoruz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben Belma Hanım’a karşı çaresizim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ben neymişim be abi!
BAŞKAN – Evet, Zekeriya Bey, buyurun.
İlk defa böyle bir şey oldu, kusura bakmayın.
Başkan değişsin efendim, Başkanın bir an önce değişmesi lazım.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, bir şey soracağım.
Cevdet Bey, 2015’te AKP’den aday oldunuz mu, AK PARTİ’den?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Oldum.
BAŞKAN – Buyurun Zekeriya Bey.
Siz de kısa konuşursunuz, biliyorum, sizin de sorularınız özlü olur.
Buyurun.
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ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Pek artık o özlü sorular şeyine girmeyeceğim çünkü ben hakikaten
soruyu sormak için sormak anlamında değil de bir şeyler öğrenmek için ya da bir konuyu daha derin
açmak için olabilir. Ama Aykut Bey’in sözünün kesilmiş olması doğru değil, bundan sonra dikkatli
olalım çünkü gerçekten, o anlamda daha şey yapmayı, yani söz almadan konuşalım diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Söz almadan konuşmayalım.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Pardon, söz almadan konuşmayalım.
Ben bugün biraz rahatsızım, doktora gidip geldim.
Öncelikle hoş geldiniz diyorum Sayın Genel Müdürüm.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Hoş bulduk.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Ben, tabii, verdiğiniz bilgiler, yazdığınız rapor gerçekten, şu ana
kadar bizim önümüze gelen en kapsamlı, en donanımlı ve bu örgütü de tarihsel süreç içinde inceleyen
en güzel raporlardan bir tanesi. Ben, tesadüf, son iki yazdır Ahmet Yaşar Ocak’ın Babai isyanları
ve Kalenderîlik’le ilgili, “Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler” diye o hareketleri anlattığı
yazılarını okudum. Sizin bu raporda da bunlardan bahsetmeniz ve konuşmanızda da bahsetmeniz
gerçekten Osmanlı ve devam eden ülkemiz tarihi açısından da bu örgütün tarihsel bir bağlantısı
olduğunu da ortaya koyuyor. Bu açıdan da sizi tebrik ediyorum.
Benim sormak istediğim bir soru şu: 28 Şubatın başaktörü Ecevit’tir yani sivil görünen aktör,
arkasında da askerler var ya da o dönemki darbeciler, cuntacılar var. Tabii, burada dinlediğimiz
konuklarımızdan şunu da öğrendik: Bu örgüt için milat 28 Şubat aslında. Yani birçok milat var ama
en önemli duraklardan bir tanesi 28 Şubat. Çünkü 28 Şubatta, sözde, dindarlara ya da dinî cemaatlere
“irtica” adı altında baskı yapılırken bu örgüt de -tırnak içinde- kendini bir dinî cemaat saymış olmasına
rağmen, bu örgüt büyüyor ve bu, o dönemdeki hem siyasi iktidarın hem de askerî vesayetçilerin
elinde büyüyor. Hatta, ben, şunu da çok merak etmişimdir: Yani Balyoz ve Ergenekon davaları birer
sonuç almamış müdahale sayılabilecekken, bunlar üzerinde hemen kısa sürede asıp kesip, yargılayıp,
müebbetler, cezalar verilirken 28 Şubat postmodern darbesinde –ki o hâkimlerin birçoğu da tutuklandıyani böyle daha light, yıllar sonra açılan bir dava yani burada bir el elelik var. Bu 28 Şubatın bu örgütü
büyüttüğünü siz de düşünüyor musunuz? Bir tanesi bu.
Bir diğer konu: Şimdi, siz bu raporu hazırladınız, arkasından bu rapor yanılmıyorsam
-düzeltebilirsiniz- emniyet müdürlüğünden Hürriyet’in Ankara bürosuna gidiyor ve arkasından
telekulak skandalı çıkıyor; değil mi, ben yanılıyor muyum?
BAŞKAN - Hatırlatmıştık, sormuştuk.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Sorduysanız ben o zaman sormayayım.
Bu telekulak yani burada bu örgütün dışarıda birilerini kullandığı ya da bağlantı kurduğu anlamında
bir olay var.
Bir diğer nokta: Şimdi, bu örgüt, işte 7 Şubat MİT krizi -geçen burada da konuştuk yani Gezi
olaylarını bizzat belki şey anlamında söylemiyorum,
arkadaşlar itiraz ediyor ama- Gezi olayları,
arkasından 17 Şubat, arkasından 15 Temmuz gibi mevcut, var olan iktidara müdahalelerde bulunuyor
yani bugün geriye doğru baktığımız zaman bunu gözlemleyebiliyoruz.
Peki, bu örgüt yine bu 2011 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinin yani Deniz Baykal’ı gönderip
onun yerine yeni bir genel başkanın seçilmesinde CHP’ye bir müdahalesi oldu mu yani bu konuda sizin
hem bu örgütü bilen birisi olarak…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – O tarihte görevde değildi.
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ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yani MHP’ye mesela aynı şekilde. Yine son yıllarda siyasi
partilere müdahaleleri oldu mu yani bundan neyi amaçlamış olabilir, Türkiye siyasetini yeniden dizayn
etmeyi mi?
Yine, bu örgütle ilgili siz çok güzel şeyler söylediniz, felsefi altyapısıyla ilgili. Yani ben gerçekten
hâlâ anlamakta zorlanıyorum. Yani tanımlarınız tarihsel terimlere uyuyor; Şeyh Bedreddin olayına,
Baba İshak’a yani bütün bunlara uyuyor, hemen hemen aynı şeyler var. Yani koca koca generallerin,
koca koca profesörlerin, basının ya da bütün var olan… Hepimiz de aldandığımızı söylüyoruz çünkü
burada Mustafa Önsel de söyledi, “Hepimiz hata yaptık ve aldandık.” diye. Yani bunda din üzerinde
uygulanmış olan baskının, insanların dinlerini sahih kaynaklardan öğrenememiş olmalarının bir etkisi
var mı?
Bir de Diyanetin bu konudaki, tarihsel süreç içinde -tabii bugünü söylemiyorum, bu örgüt bugün
kurulmadı- Diyanetin pozisyonunu da değerlendirir misiniz diye soruyorum.
Tekrar, katıldığınız için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Birkan.
Buyurun efendim.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Teşekkür ediyorum Sayın Vekilim.
Şimdi, 28 Şubat hadisesi esnasında medyaya yansıyan bilgilerden hatırladığım kadarıyla, bu
cemaatin önde gelen kişileri Genelkurmayın koridorlarında dolaşıyorlardı.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – 28 Şubatta, değil mi?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – O dönemde. Hatta okulların devlete
devredilmesiyle alakalı tekliflerin de o esnada yapıldığı şeklinde haberler var. Hatta bu süreç içerisinde
bu cemaatin ileri gelenlerine eşlik eden, rehberlik eden siyasi kimlikler vardı o dönemde.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Kimdi onlar, hatırlıyor musunuz?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi burada isimleri çok telaffuz
edince çokları rahatsızlık duyuyor. İsimleri telaffuz etmeyeyim.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Tarihî vesika olması açısından…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Tarihi vesika olarak kimdi? İşte
Alaaddin Kaya denilen cemaatin ileri gelen mütevelli heyeti üyelerinden bir kişi, Işılay Saygın’la
beraberdi zannedersem, koridorlarda geziyordu. Yani 28 Şubat sürecinde en az darbeyi alan, en az
sıkıntı yaşayan dinsel kimlikli örgütlerden biri, cemaatlerden biri Fetullah Gülen cemaatidir.
Şimdi, Ecevit’in bu cemaatin önünü açma konusunda 28 Şubatta önemli bir mimarlık, mihmandarlık
ettiği şeklindeki tespitinize ne şekilde katılabilirimi şöyle ifade edeceğim…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Çok özür diliyorum…
BAŞKAN – Bir saniye Zekeriya Bey.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Yani şimdi burada rahmetli olmuş,
ölmüş insanlar üzerinden konuşmalar yapılmış olması insanlarda rahatsızlık yaratıyor her ne hikmetse.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, belgeye dayanarak konuşursan Müdürüm…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL –Belgeye dayanarak konuşuyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani o konuda bir rahatsızlık olmaz ama dedikodu olmasın.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Tabii, tabii, rahatsızlık…
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ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yani Kur’an kurslarının ve imam-hatiplerin kapatılması oranında
bu cemaatin okulları…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Yani Ecevit bu cemaatle ilgili önemli
bir sempatik tavır içerisindeydi. Bunu inkâr etmenin bir manası yok. Cemaat Ecevit’le çektirdiği
fotoğrafları medyayla falan paylaştı. Bu yönde bir “Nüfuz kullandı.” diyebilirsiniz, “Nüfuz suistimali
yaptı.” diyebilirsiniz. Ecevit’in cemaatin felsefesiyle ters düşen hiçbir tarafı yoktu.
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Peki, bu kavramları diğer fotoğraf çektirenler için de kullanır
mısınız? Yani nüfuz kullandılar…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Tabii, tabii, tabii.
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Sorun yok o zaman.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Tabii, tabii, kullandılar yani nüfuz
ticareti yaptı bu cemaat, her kesimdeki insan modeliyle yaptı bunu yani.
Yalnız, şurada -bakın, ben biraz muhafazakâr olabilirim, bu düşüncemi de burada ifade ediyorumkonu şudur: “Bizim peygamberimize Hristiyan dünyasında hakaret edilirken bu adama Hristiyan
dünyasında neden iltifat ediliyor?” diye soru sormak lazım, bir sebebi olmalı yani bunun. Belli ki
bunun üzerinden…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Vatikan kanadı da olmuş olabilir.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Yani hepsini söylüyorum ben,
neden iltifat edilmiş olsun buna Protestan camiadan, Katolik camiadan, şuradan buradan? Yani Sayın
Ecevit cemaate gösterdiği hüsnükabulü neden Refah Partisi Milletvekili Sayın Merve Kavakcı’yla
alakalı Mecliste göstermedi yani? “Atın bu kadını buradan dışarıya, burası devlete meydan okuma yeri
değildir.” diyen bir cümleyi kullanan Ecevit’ti yani.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ama şimdi…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi, burada sakın yanlış
anlaşılmasın yani Ecevit’le alakalı bir yorumu, bir suçlamayı ifade etmek istemiyorum ama eğer
tespit yapılması gerekiyorsa bir farklılığı tarif etmeye çalışıyorum. Belki de Fetullah Gülen bir devlet
projesiydi, orayı bilmiyorum, tariflemekte zorlanıyorum.
BAŞKAN – Sayın Saral, sorumuza cevap verelim lütfen.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Veriyor zaten Başkanım.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi, oraları ben bilemem yani bu,
belki bir devlet projesiydi o gün, 28 Şubatta, belki 28 Şubat Fetullah Gülen’in önünü açma projesiydi.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Başka kimlerin önünü açtı?
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Bu ön açma yani Erbakan’ı saha
dışına alıp onun arazisinin üzerinde Fetullah Gülen’in kontrol edeceği bir yapıyı bina etmek gibi
bir hedef güdülmüş olabilir. Yabancı güçlerin projesinin arka tarafını görmem mümkün değil ama
derinlemesine bir yorumlamanın da elimdeki verilerle size arz edeceğim bir tarafı yok yani.
Şimdi, 2011 yılında CHP’yle alakalı konuda bir cemaat operasyonu var mıdır, yok mudur? Şimdi
şöyle düşünün: Bir cemaat düşünün ki görevi insanları irşat etmek olmalı iken üniversitede sahtekârlık
oluyor, akla cemaat geliyor; devlet memurluğu sınavlarında sahtekârlık, soru çalma oluyor, akla cemaat
geliyor; medyayla alakalı birçok konuda kasetler üzerinden politika üretmek, haber yapmak hususunda
akla cemaat geliyor. Bu kadar ahlaksızlıkla yan yana duran bir cemaat insan ekseninde durabilir mi?
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Duramaz. O zaman bu cemaat üzerinden Türkiye’de siyasal İslam’la alakalı yürütülmek istenilen bir
proje mi gerçekleştirilmek istendi? Bu sorular sorulabilir. Yani “Diyanet İşleri Başkanlığı bu yönde
neden ciddi bir tavır sergilemedi?” diye sordunuz. E, doğrudur.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Tarihsel sürecinde…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Şimdi, bakın, Türkiye’deki iktidar
süreçlerini takip edelim. Mevcut demokratik, laik düzen içerisindeki siyasi partilerimizin hangisinin bir
cemaatle iltisakları yoktu, bağlantıları yoktu? A cemaati B partisini, C cemaati o partiyi destekler bir
siyasi platform var Türkiye’de.
Şimdi, o günkü koşullar altında, bir cemaatle alakalı, Diyanet İşleri Başkanlığının bir kanaat
üretmesinin de kolay olmadığını düşünüyorum. Neticede, siyasetin emrinde bir mekanizma burası,
bağımsız bir dinî görüşü tarif etme, ifade etme kabiliyeti yok. Ancak kendisi biraz daha aktivitesini
yükseltmek suretiyle dinî söylemlerini yanlışlar, doğrular şeklinde tarif edebilirdi, o kadar da ederdi,
etti zaten, onları da yaptı ama kimi kastettiğini toplum anlamakta zorluk çekti.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL –Yani bu yöndeki sonucu Değerli
Komisyonun kanaat ve tespitleri belirleyecektir.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Bir saniye…
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Başka sorunuz var mı, bilmiyorum.
BAŞKAN – Ravza Hanım ısrarla söz istiyor.
Misafirimiz kırk bir dakikadır dışarıda bekliyor.
Ravza Hanım kısa soru soracak.
Siz de lütfen kısa cevap verin Sayın Saral.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Misafirimizden özür diliyorum.
Sayın Saral, demin Merve Kavakcı’dan, Fazilet Partisi milletvekilinden bahsedince -hep benim
merak ettiğim bir şeydir- Merve Hanım Meclise girdikten sonra bir vatandaşlık belgesi Amerika
tarafından Türkiye’ye verilmiştir. Bunun karşılığında da Türkiye belirli şeyler vermiştir diye o dönemde
çıkmıştı ama biz bunun arka tarafını hiçbir zaman öğrenemedik, bir seçmeni olarak, ailesinden bir
birey olmaktan ayrı bir tarafa bir seçmeni olarak ben bunu hep merak etmişimdir. Bunda bir FETÖ
bağlantısı var mı? Çünkü Houston Başkonsolosluğundan bir “printout” yani sadece bir ekran görüntüsü
gönderiliyor Türkiye’ye, akabinde bununla vatandaşlıktan çıkartılıyor, rekor bir şekilde, 2 Mayısta
Meclise girip 13 Mayısta vatandaşlıktan çıkartılıyor, 16 Mayısta Resmî Gazete’de yayımlanıyor ve
vatandaşı olmayan bir milletvekili oluyor birkaç ay için. Bununla alakalı bir bildiğiniz var mı? Çok
kısa rica edeyim lütfen.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Çok kısa…
Hiçbir bilgim yok.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederim.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL –Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Saral, verdiğiniz bilgiler için. Sizi de yorduk.
Çok teşekkür ederiz.
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Hayırlı uzun ömürler diliyoruz.
ANKARA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ CEVDET SARAL – Sağ olun, teşekkür ediyorum Başkan.
BAŞKAN – Beş dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati. 17.43
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 17. 54
BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)
BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)
SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)
(Oturum, Başkan Vekili Selçuk Özdağ tarafından açıldı)
BAŞKAN – Evet, toplantıyı açıyorum.
4.- MİT Eski Müsteşarı Emre Taner’in 15 Temmuz darbe girişimine ve Fetullahçı terör örgütüne
ilişkin bilgi vermesi
BAŞKAN - Sayın Emre Taner, hoş geldiniz.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Efendim, toplantımıza başlamadan önce görsel basın çekim yapıyorlar. Daha sonra öz
geçmişinizi takdim edecek Mihrimah Belma Satır Hanımefendi, İstanbul Milletvekilimiz. Daha sonra
da sizin kısa bir takdiminizi bekleyeceğiz inşallah bu Komisyonun muhtevası çerçevesinde.
Evet, kameraman arkadaşlarımız görevlerini tamamladılarsa onlara teşekkür ediyoruz.
Basın mensuplarına teşekkür ediyoruz.
Yazılı basın burada, görsel basın lütfen…
Sayın Taner, şimdi öz geçmişinizi takdim edeceğiz.
Buyurun Mihrimah Belma Satır Hanımefendi.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Müsteşarım, hoş geldiniz.
Emre Taner, 1942 yılında Diyarbakır’da doğdu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden
mezun oldu, 1967 yılında Millî İstihbarat Teşkilatına girdi, Bursa ve İstanbul Bölge Daire Başkanlığı
görevlerinde bulundu, 1987 yılından itibaren İstihbarat Başkanlığı ve 1992 yılından itibaren Müsteşar
Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1994 yılında yurt dışı göreve atandı. 1999 yılında Müsteşar
Operasyon Yardımcılığına ve 15 Haziran 2005 tarihinde MİT Müsteşarlığına atanan Emre Taner, 29
Mayıs 2010 tarihinde bu görevden emekli olmuştur.
Komisyonumuza hoş geldiniz.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Taner, malumlarınız olduğu gibi, 15 Temmuz 2016 tarihinde cumhuriyet
tarihinin en uzun gecesini yaşadık, yüzyıllık birikimimizi çalmak istediler; geleceğimizi, hayallerimizi
suya gömmek, karartmak istediler. Önce adlarına “hizmet” diyerek, “ibadet” diyerek yola çıkanlar,
sonra “hizmet” diyerek yola çıkanlar, ardından da bunu ticaretle beraber istismar noktasına taşıyanlar,
son noktada, son kertede de ihanetle sonuçlandırdılar; demokrasiye, seçilmiş iradeye, Türkiye Büyük
Millet Meclisine karşı bir darbe girişiminde bulundular. Maalesef en kanlı darbelerden bir tanesiydi.
Bütün darbeler kötü; bütün darbeler takbih edilmesi gerekiyor, nefret edilmesi gereken, kınanması
gereken hareketler. Maalesef ülkemizde de 1960’dan bugüne kadar oldukça fazla darbe oldu. Bu son
darbeyle ilgili, 4 parti, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen Adalet ve Kalkınma Partisi,
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Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi birlikte bir önerge
vererek 15 Temmuzla ilgili araştırma komisyonu kurulmasını teklif ettik ve böylece kuruldu. 9 AK
PARTİ, 4 CHP, 1 MHP, 1 HDP milletvekiliyle beraber 15 kişi birlikte bir aydır çalışıyoruz.
Şimdi, bu yapı yaklaşık elli yıllık bir yapı. Bu yapının başlangıcından bugüne kadarki tüm
serancamını, safahatını incelemek istiyoruz. Nasıl buralara geldiler, arkalarında kimler vardı, hangi
saiklerle buralara evrildiler; bunları araştırmak istiyoruz. Aynı zamanda 15 Temmuz gecesini teferruatlı
biçimde açıklığa kavuşturmak ve de en azından kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bir diğer yandan
da “Bir daha darbe olmasın.” diyerek “Mevzuatlarımızda, yönetmeliklerimizde, kanunlarımızda ve
Anayasa’mızda ne tür değişiklikler yapmamız gerekiyorsa onları yapalım.” diyerek bu Komisyon
kuruldu.
Bugün de zatıalinizi davet ettik, MİT Müsteşarlığı yapmış bir kişi olarak devletin çok önemli
makamlarında görev deruhte etmiş bir kişiyi davet ediyoruz. Sizden istirhamımız şu: On beş yirmi
dakika kadar bir süreniz var. Bu süre zarfında gerek bu yapıyla ilgili gerekse de 15 Temmuzla ilgili
bilgilerinizi Komisyonla paylaştıktan sonra milletvekili arkadaşlarımız, değerli milletvekilleri size
sorular tevcih edecekler. Ardından da karşılıklı olarak siz sorulara cevap vereceksiniz. Daha sonra da
tamamlamış, nihayete erdirmiş olacağız.
Buyurun efendim, söz sizde.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER –Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Araştırma Komisyonunun değerli üyeleri, zamanınızı fazla almamak hasebiyle kısa bir sunum
yapmak istiyorum. Aslında FETÖ’yle ilgili o kadar çok şey konuşuldu ki, o kadar çok şey yazıldı ki
âdeta bilinmeyen kalmadı gibi ama bazı karakteristik noktalar üzerinde durmakta yarar görüyorum.
Malumunuz olduğu veçhesiyle, grup genel Nurculuk platformu içerisinde 1960’lı yıllardan itibaren
dikkatimizi çekmeye başlamış, 1970’li yılların başına gelindiğinde çok farklı bir grubun harekete
geçtiğini, gelişim süreci içerisinde olduğunu görmüşüz. O tarihlerde tabii ki demokratik bir görüntü,
fevkalade insancıl bir yaklaşım, terörün kenarından dahi geçmeyen, terörle ilgili en ufak bir bağlantısı
dahi kurulamayan bir yapı.
Genel öğreti içerisinde medrese eğitiminin, medreselerdeki dinî faaliyetlerin yeterli olmadığını
görüp bunun dünyevi kısmıyla da ilgi kurmak, insanlarını, üyelerini daha iyi bir şartta yetiştirebilmek
ve “okullaşma” adı altında yeni bir süreci gündeme getirmek suretiyle 1970’li yıllardan itibaren grubun
farklı bir kulvara girdiğini görüyoruz. Eğitim en önemli unsur o dönemlerde. Çok iyi adamlar seçiliyor,
çok iyi eğitiliyor, çok iyi yerler için hazırlanıyor; bu, dikkatlerden kaçmıyor. Hareketin prensiplerinin
yeniden belirlendiği bir dönem 1970’li yıllar.
1975’li yıllara geliyoruz: Fetullah Gülen’in İzmir’e Aliağa vaizliğine gelişi, İzmir Merkez
vaizliğine gelişi. Farklı bir yapı çıkıyor karşımıza. Yabancı ülkelerin birçok servis mensubu “diplomat”
kisvesiyle, çeşitli maskelerle konuyla ve grupla ilgilenmeye başlıyorlar. 1975’li yıllar bu ilgilerin en
çok arttığı ve başladığı yıllardır. Amerikalıları görüyoruz, başkalarını görüyoruz, değişik kitle iletişim
örgütlerini görüyoruz.
Aranan nedir? Aranan, o yılları gözünüzün önüne getirirseniz, iyi huylu, iyi yüzlü İslam’ın arayışı,
Batı bunu arıyor, bunu Fetullah Gülen üzerinde denemeye çalışıyor, “Acaba olabilir mi?” diye bakıyor.
Angajmanlar başlıyor, temaslar başlıyor. İzliyoruz, gözlüyoruz, ortada terör yok, bir suça bulaşmışlık
yok, yasa dışına çıkılmışlık yok; sadece ziyaret tarzında yürüyen faaliyetler. Ancak 1980’li yıllara
gelindiği zaman, İslam’ın yanı sıra Türklük şuurunun da daha çok öne çıkarılmaya başlandığını
görüyoruz ve ülke içinde ve dışındaki okullaşma faaliyetlerinde de büyük bir hızlanma müşahede
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ediyoruz. Hatta, tabiri caizse, o dönemde bu okullaşma faaliyetini bir misyoner faaliyeti tarzında da
yorumlamak mümkün olabiliyor, yabancı etkisinde bir misyoner faaliyeti. Çok ucuz fiyatlarla, çok
ucuz ücretlerle, çok ucuz maaşlarla oradaki insanların bir lejyoner gibi, fisebilillah, büyük gayretlerini
görüyoruz.
1975’li yıllar, bu minval üzere, hareketin içte ve dışta gelişmesiyle devam ediyor. Örgütün
finans kaynaklarında da çok gelişmeler görüyoruz, açılımlar görüyoruz. Yetişmiş kadroların meydana
getirilmesiyle daha sonra bürokraside yer alma gayretlerini izliyoruz, onu görüyoruz. Ortada henüz
kanunsuzluk yok. Bu modern görüntü, yasalara saygılı tavırlar ve terörün dışında bir çizginin
benimsenmesi ülke içinde de, dışında da çeşitli çevreler tarafından hareketin o dönemde âdeta bir
hoşgörü ve toleransla karşılanması sonucunu doğuruyor. Bu “hoşgörü” ve “tolerans” kelimesinin altını
çiziyorum; daha sonra bu, bazı çevreler tarafından “himaye” tarzında da ifade edilebiliyor.
12 Eylül 1980 darbesi grubun genel Nurculuk platformundaki ayrışmasını daha da hızlandırıyor.
Çok ilginçtir, Gülen cemiyeti 12 Eylül darbesine “evet” diyenlerdendir, diğer Nurcu gruplar “hayır”
demişlerdir. Gülen neden “evet” demiştir, düşünülür, tartışılır, cevapları da bulunabilir. Bu “evet”in
faydaları olmuştur, sıkıyönetim uygulamalarında örgüt en az zararla çıkmıştır, en önemli gelişimini de
bu dönemde sağlamıştır. Özellikle okullarda ve eğitim faaliyetlerinde örgütün sıkıyönetim döneminde
de yol aldığını görüyoruz.
FETÖ örgütünün en büyük özelliği, bizim düşüncemize göre, çok ciddi bir dış destek bulabilmesidir.
Bu desteği bulmuştur. Hiçbir İslamcı grup bu ölçüde bir dış destek bulamamıştır. Bütün bu gelişmeler,
her safhasında, yasa dışına henüz büsbütün çıkılmamış olmasına rağmen, geleceğe dönük potansiyel bir
tehdit anlamında tarafımızdan izlenmiştir ve birçok devlet takdimlerinde de bu hâller dile getirilmiştir.
Özellikle yaygın bir kadro hareketinin devlet kurumlarında yer almaya dönük neticeler vermesi,
faaliyetin gerçek amaçları noktasında tarafımızda tereddütlere mahal bırakmış ve hareket, o tarihlerde
yasa dışı bir muhteva sergilememesine rağmen, Millî İstihbarat Teşkilatı tarafından, kaydıihtiyatla da
olsa, izlenmeye devam edilmiştir.
Bu dönemde Teşkilatımızın konuya duyarlılık göstermesi örgüt üzerinde olumsuz bir sonuç
doğurmuş, ülke içinde yeterli faaliyetin sergilenemeyeceği fikrinden hareketle Gülen’in Amerika’ya
nakli konusu gündeme gelmiştir. Bu görüşme, örgütün dış destek sağlama ve hareket kabiliyetine
önemli katkılar getirirken bizim kontrolümüze de zorluklar vermiştir. Örgüt bu tarihten itibaren küresel
bir enstrüman niteliğini daha da güçlendirmiştir. Bir başka deyimle: Küresel sermayenin izdüşümü
konumuna âdeta getirilmiştir.
2000’li yıllar, örgütün giderek güçlenen kadroları, büyüyen mali imkânları ve daha geniş bir alanda
manevra yapabilme olanaklarının artmasıyla liderliğin daha iri emeller doğrultusunda yeni hedeflere
yönelmek istedikleri düşüncesini de güçlendirmiştir. O yılları hatırlarsak, dehşetli bir bilgi kirliliği
ortalığı toz dumana çevirmiş, bürokraside savcı-hâkim-polis üçlüsünün FETÖ kaynaklı senaryolar
çerçevesinde devleti kontrol altında tutabilme gayretlerinin arttığı görülüyor. Uysal görünümlü hareket,
arzuladığı sonuçları alabilmek noktasında, âdeta taarruzi bir nitelik kazanmaya başlıyor.
Ve 2009 yılı geliyor, bize göre ilk kırılma yaşanıyor. Çeşitli alanlarda yapılan algı operasyonlarına
MİT Erzincan Bölge Ünitesine yönelik düzmece bir faaliyetle yeni bir veçhe ekleniyor. Erzincan
olayı, tarafımızdan, daha sonra yapılacağı öngörülen daha iri baskı yönlendirme, yanıltma ve dağıtma
çabalarının başlangıcı olarak değerlendiriliyor. En güçlü şekilde, o dönemde, devlet nezdinde
seslendiriliyor ancak yeterli yansıma yaratılamıyor. Bunu Diyarbakır ve Batman’daki benzer
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zorlamalar izliyor. Savcı-hâkim-polis üçlüsünün durdurulamaz çalışmaları hız kazanıyor. 7 Şubat olayı,
belirttiğimiz tahminlerimizin yeni bir sonucu oluyor. Bu defa hedef büyütülerek MİT müsteşarları ve
personeli üzerinden devletin ve Hükûmetin tepe noktaları zedelenmek ve yargıya taşınmak isteniyor.
7 Şubatın bir diğer önemli amacı: Yeterince ele geçirilemeyen gizli servise tepeden vurmak ve
iş yapamaz hâle getirmektir. Aslında istenen, canlı kaynaklar aracılığıyla istihbari faaliyet yürüten
bir yapıyı büsbütün işlevsiz hâle getirmek, itibarsız kılarak cezalandırmak ve nihayetinde de tasfiye
etmektir. FETÖ örgütünün en belirgin şekilde yöntem değiştirdiğini 7 Şubatta görüyoruz. Artık örgüt
iyi yüzünü, sözde demokrat görünümünü terk ederek yeni nesil bir terör örgütü olma kulvarına süratle
giriyor. Tabiatıyla yasa dışına taşan bu saldırgan hareket, devletin de karşı önlemler alma ve örgütle
mücadeleyi başlatmasını zaruri kılıyor. Karşılıklı mücadele böylece hız kazanıyor.
17-25 Aralık, 7 Şubatın rövanşist duygularla daha geniş boyutlu bir tekrarıdır. 15 Temmuz ise
büsbütün, insicamını ve geleceğe dönük emellerini kaybetmeye başlayan örgütün gerçek yüzünü açık
bir şekilde ele verdiği tarihtir. Artık karşımızda her türlü acımasızlığı gösterebilecek küresel bir oluşum
söz konusudur.
Başlangıçtan itibaren FETÖ örgütü yasa dışına çıkmasa da ve bir terör örgütü görüntüsü vermese
de, biraz evvel ifade ettiğim gibi, MİT tarafından diğer örgütler gibi izlenmiş ve stratejik anlamda
birçok bilgi ilgili devlet kurumlarına değişik ortamlarda sunulmuştur. Bu husus kayıtlarla sabittir.
Ancak öncelikle ve samimiyetle ifade etmeliyiz ki olayın 15 Temmuzda yaşanan boyuta geleceğini
gösteren bilgiler alınamamıştır ve hatta 7 Şubata kadar tahmin dahi edilememiştir.
Bu arada başka bir hususa değinmek istiyorum: MİT stratejik anlamda bilgi toplayan ve bunları
analiz eden bir kuruluştur. Fakat geçmiş yıllardaki gelişmeler ve mecburiyetler Teşkilatı ağırlıklı
olarak iç güvenlik istihbaratına itmiş ve dar kadrolarca bu alanların kontrolü de yeterince yerine
getirilememiştir.
Zamanın bir eleştiri değil biz öz eleştiri zamanı olduğuna inanıyoruz. Yeterli olamamanın başka
sebepleri de vardır, onu da izah etmek istiyorum. Zaman zaman istihbarat eksikliği üzerinde durulur.
Kırk dört sene bu Teşkilatta çalıştım, yedi senedir de emekliyim. Elli bir yıldır MİT’in verdiği
istihbaratın yetersizliği konuşulur. Zaman zaman bu doğrudur da, eksik taraflar hep olmuştur ama şu
sorulmamıştır: İstihbarat eksikliği kurumlaşma eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu, sadece istihbarat
teşkilatları ve güvenlik örgütleri için değil, icrai organlar için de geçerlidir. Siz istihbarat eksikliğini
kurumlaşma eksikliğine bağlarsanız, kurumlaşma eksikliğini gideremediğiniz sürece bu istihbarat
eksikliğini elli bir yıldır gideremediğiniz gibi gene gideremezsiniz.
Dönüyorum, başka bir noktaya geliyorum: Ülkemizde istihbaratın merkezî anlamda bir patronu
belli değildir. Kâğıt üzerinde MİT vardır, hesap sorulacağı zaman da MİT akla gelir ama güvenlik
istihbaratının diğer enstrümanları ve diğer unsurları ortada yoktur. Bugün kırsalı en güzel şekilde
kontrol edebilen jandarmadır, her yerde karakolu vardır, yaygın kadroları vardır; şehirler ve kent
merkezleri polisin ciddi kontrolü altındadır. Çok sınırlı stratejik istihbarat yapmakla mükellef bir
kurumu siz böyle bir coğrafyada, Türkiye coğrafyasında güvenlik istihbaratının büsbütün sorumluluğu
altına aldığınız zaman yetersizlik hâliyle ortaya çıkar. Çok açıktır. Binlerle çalışan polise karşılık ikiler,
üçler, dörtler, beşlerle çalışan MİT unsurları; mümkün değildir. Güvenlik istihbaratının mutlaka adının
konması gerekiyor.
Ayrıca, çok seslilik ve çok başlılık güvenlik bürokrasisinde, geçtiğimiz yıllarda, bize çok zarar
vermiştir. Herkes konuşmuştur, herkes bir şey yapmıştır; hâlbuki böyle değildir. Dünyanın hiçbir
yerinde birçok istihbarat teşkilatı aklının erdiği gibi, kendilerine göre çalışmaz, mümkün değildir.
Bütün bilgilerin bir yerde toplanması gerekir. Merkezî İstihbarat Teşkilatı Amerika’da neden “merkezî”
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adını almıştır? Adı üstünde, bütün bilgilerin toplandığı merkezdir. Aslında Millî İstihbarat Teşkilatının
adı yanlıştır, “devlet istihbarat teşkilatı” olması gerekir, “merkezî devlet istihbarat teşkilatı” olması
gerekir.
Şimdi, MİT nasıl çalışıyor? MİT kendi haberlerini toplar, oturur, onları kıymetlendirir, raporlarını
yazar, gönderir. MİT’e polisten, jandarmadan, askerden, başka bir yerden, hiçbir kuruldan doğru düzgün
bilgi gelmez. Aslında gelmesi gerekir. Millî güvenlikle ilgili planların hazırlanmasına esas olacak
temel bilgilerin tamamının toplanıp ilgili kurumlar tarafından Millî İstihbarat Teşkilatına gönderilmesi
gerekir. Bu yoktur. Türkiye’de MİT’in istihbaratı ayrıdır, polisin istihbaratı ayrıdır, jandarmanın
istihbaratı ayrıdır. Büyük bir kopukluk, büyük bir sıkıntı. FETÖ başta olmak üzere, ilgili kurumlara
sızmak için bundan daha güzel bir fırsat olamaz ve bu da yapılmıştır.
Gene o sıkıntılı yıllara temas etmek istiyorum. MİT polis, asker ve jandarma marifetiyle, belki
başkaları tarafından da kontrol altına alınıyor; devlet, devlet içinde birbirini kontrol ediyor; 2000’li
yıllar. Dinlemeler önümüze geliyor. Şimdi, öyle bir hadise ki yani siz örgütsel bütünlüğünüzü, bilgi
bütünlüğünüzü ve kişisel güvenliğinizi sağlayabilmek için bir mücadele verirken istihbarat nerede
kalacak, yıkıcı hedeflerle uğraşmak nerede kalacak? Aşamıyoruz bunu. Ortaya getiriyoruz. O dönemin
başbakanları, cumhurbaşkanları ilgi duyuyorlar, yardımcı oluyorlar fakat bir türlü kurumların birbirini
kontrol mekanizması ortadan kalkmıyor. Sebebi: FETÖ ve ona benzer örgütlerin buralarda tuttukları
yerler ve köklerdir.
Güvenlik bürokrasisindeki dağınıklığın giderilmesini, kurumların yeni baştan elden geçirilmesini
öneriyoruz. Habire reorganizasyon yapılıyor; kozmetikle, makyajla durumu idare ediyoruz. Evvela
organize olalım, reorganizasyon sonra gelsin. Bugün güvenlik bürokrasisi organize olamamıştır, henüz
bu süreci aşamamıştır. Evvela bir organizasyon, ondan sonra reorganizasyon veya başka şeyler. Bunun
üzerinde mutlaka durulması gerekiyor.
Evet, Silahlı Kuvvetlerle ilgili bir hususu da burada belirlemek istiyorum. Malumunuz, 1992’ye
kadar MİT tamamen askerî bir yönetim tarafından idare edilmiştir; Saygıdeğer İlker Paşam da bunu
buraya geldiklerinde ifade etmişlerdir. 1992 yılından sonra Millî İstihbarat Teşkilatı bir sivilleşme
sürecine girmiştir doğal olarak ve doğru olarak. O tarihten bu yana da aynı süreç devam etmektedir.
Şimdi, “1992 yılında böyle bir sivilleşme sürecine geçiş -ifadeye göre- FETÖ’yle ilgili istihbaratın
zafiyetine sebebiyet vermiştir.” diye bir algı çıkıyor ortaya; böyle bir şey yoktur. O Teşkilatta kırk dört
sene çalışan bir insan olarak, 1992 öncesinde de -1966 yılına kadar olan süre için söyleyebilirim- bir
istihbari zafiyet olmamıştır. Yani istihbari zafiyet olmamıştır derken, belki kaliteli bilgilere ulaşmada
zorluklar olmuştur ama askerin veya sivilin yönetmesinden kaynaklanan bir tarz farkından başka
hiçbir istihbari gerileme söz konusu, bize göre, olmamıştır; bu, fevkalade açık bir olaydır. Yani, burada
kurumun işleyişi ve sistemin sıkıntıları halledilmeden “asker-sivil” adı altında bir ayrışmanın getirdiği
zararın ve faydanın ortaya konması mümkün değildir.
2005 yılında Müsteşar olduğum zaman, zamanın Genelkurmay Başkanı Sayın Özkök bana bir
asker müsteşar yardımcısı atamak istediklerini, 50 de kurmay albay vererek Teşkilatta, işte, mütevazi
bir yapı oluşturmak istediklerini ifade etmişlerdi. Biz bunu kabul etmedik. Zaten dönemin siyasi
iktidarı da, o dönemin Cumhurbaşkanı da, diğer ilgili kurumlar da konuya sıcak bakmamışlardır.
Bunun temeldeki sebebi bizce kuruluşundan itibaren askerî yönetimde olan bir teşkilatın 1992 yılında
sivilleşmesi suretiyle askerin elinden çıkması gibi bir izlenim doğmuştur. Bu, aslında doğru bir izlenim
değildir; elden çıkmamıştır, hiçbir şey çıkmamıştır. MİT Başbakana bağlı bir kuruluştur, Başbakanın
şahsına bağlı bir kuruluştur, doğrudan doğruya Başbakana bilgi verir. Onun haricinde, tabii ki MİT’in
bilgi vereceği diğer makamlar da kanununda, yasasında belirlenmiştir. Yani MİT aldığı bilgileri mutlaka
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devlet kademelerine intikal ettirir, Millî Güvenlik Kurulu platformuna getirir, haftalık arzlarla sunar,
aylık arzlarla sunar, on beş günlük arzlarla sunar. Yani “Hiç bilgi verilmemiştir.” tabirini yadırgamamak
mümkün değildir.
Dönüyorum bir başka noktaya: Biz aşırı sol terörle mücadele ederken de bu sıkıntıları yaşadık.
Saygıdeğer rektörler ertesi gün hangisinin sandalyesinin altında bomba patlayacağını bize sorarlar
ve bizim bunu söylememizi isterlerdi, yani istihbaratçılık müneccimliğe dönmüştü. Biz de diyoruz
ki: “Eğer ayağınızın altında bir şey olduğundan endişeliyseniz bize sormayın, ayağınızı kaldırın, siz
bakın.” Bu, bu kadar açıktır. İcrai mesuliyet en azından istihbari mesuliyet kadar geçerlidir, bizim
anlayış tarzımız budur. “Avucumda ne var, bana bunu söyle ey MİT.” Mümkün değil. Açarsın
avucunu, bakarsın, görürsün. Savaş başlayınca istihbarat biter, keşif başlar. PKK dağda gezerken aynı
sıkıntıyı yıllarca yaşadık. “Hangi dağda, hangi taşın dibinde, hangi adreste bunlar bulunuyor?” diye
bize istihbarat sormuşlardır. Cilo Dağı’nda 500 kişi var; çıkacaksın, bakacaksın, bulacaksın. Şimdi
çıkıyorlar, bakıyorlar, buluyorlar.
Şimdi, bu üslup meselelerini bir kenara bırakmamız gerektiği kanaatindeyim. 15 Temmuz birçok
dersi bir arada getirip önümüze koymuştur; gören gözler de görmüştür, görmeyenler de görmüştür.
Birbirimizi yiyerek bir yere varmamız mümkün değildir, suçlayarak bir yere gitmemiz mümkün değildir
ama öz eleştirimizi de erkekçesine, açıkçasına yapmak mecburiyetindeyiz. Yapamadık, alamadık,
Fetullah Gülen’in 15 Temmuzda bir ihtilale sebebiyet verebileceğini alamadı bu gizli servis, alamadı.
Eksikleri vardır, fazlaları vardır. Oturalım, bunu düşünelim, bunu konuşalım.
O itibarla, istihbarat eksikliğini kurumların eksikliğinden kaynaklanan cümlemi tekrarlayarak bu
kısa sunumu sonlandırmak istiyorum. Sorularınıza açığım. Olabildiği kadar konuyu biraz da öylece
geliştiririz.
Sabırla dinlediniz, teşekkür ederim.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederiz Sayın Taner.
Arkadaşlarımız sorular soracaklar.
Biliyorsunuz, Türkiye’de demokrasiyi altmış beş yıldır deniyoruz. Cumhuriyet de doksan üç yıllık
bir cumhuriyet. Devlet hiçbir zaman Batı normlarında bir devlet olma noktasında başarılı olamadı,
devletin içerisinde devletler vardı. Kusura bakmayın; genellikle millet oy veriyordu, daha sonra Meclise
geliyorduk, milletvekilleri; burada bir Hükûmet kuruluyordu; bu Hükûmet muktedir olma noktasında
gayret sarf etse de birileri daima ortak olma noktasında çok mahirdiler. Zaman zaman askerler ortak
oldular buraya, cuntacı askerler; zaman zaman buraya sermayedarlar ortak oldular, zaman zaman
medya mensupları ortak oldular, zaman zaman da oligarşik bürokratlar oldular. Maalesef millet -gerçek
demokrasilerde bütün rolleri halk dağıtır, kimin iktidar olacağına, kimin muhalefet olacağına halk
karar verir- bizim ülkemizde halk bir noktaya kadar vardı.
Ben sorularımı daha sonra soracağım arkadaşlarıma karşı saygısızlık olmasın diyerek, Başkanlık
yaptığım için sonra soracağım ama eğer Türkiye’de devlet, Hükûmet tek olsaydı, bunlar da muktedir
ve iktidar noktasında muktedir olabilseydiler sizin dediklerinizi yapabilirlerdi. Bu noktada, özellikle
Özal’la başlayan, daha sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la devam eden bir süreçte bunlar yapılmak
istendi. Bütün siyasi partiler Türkiye’ye hizmet ettiler ama egemen güçler hiçbir zaman için millet
iradesinin tam ve kâmil manada tecelligahını istemediler, o nedenle sıkıntılar yaşadık.
Şimdi ilk soruyu İzmir Milletvekili Aytun Çıray Bey’den alacağız.
Buyurun Sayın Çıray
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Sayın Müsteşarım, hoş geldiniz.
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MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Teşekkür ederim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Biz aynı dönemde farklı yerlerde bürokraside bulunduk. Sizin Müsteşar
Yardımcısı olduğunuz dönemde ben Sağlık Bakanının Müsteşarıydım. Müsteşar Bey’le de çeşitli
toplantılarda birlikte olurduk.
Şimdi, öz eleştiri konusundaki düşüncelerinizin samimi olduğuna eminim. Aynı zamanda çözüm
önerileri getirmeniz de bunun samimiyetini ortaya koyuyor. Mesela MİT, polis ve jandarma istihbarat
örgütlerinin aldığı bilgilerin tek merkezde toplanıp, değerlendirilip, işlenip kullanılması çok önemli.
Bunun için belki üçünün de üstünde, merkezî manada bir yeni kurum oluşturulabilir. Çünkü örgütlerin
de 1’den fazla olması aynı zamanda birbirlerini kontrol açısından da önemlidir diye düşünüyorum.
Şimdi, Sayın Müsteşarım, Sayın İlker Başbuğ’un bu beyanlarıyla ilgili düşüncelerinizi söylediniz
ama orada çok net ifadeler var, onun için tekrar onunla ilgili sorularıma başlamak istiyorum, o çerçevede.
Diyor ki: “MİT Yasası’na göre Türkiye’de 3 kişi MİT Müsteşarından görev talep edebilir, birisi de
Genelkurmay Başkanıdır.” Dolayısıyla “Kanun böyle.” diyor ve “Bu kanun nedeniyle, koordinasyonun
da sağlanması amacıyla, tamam, siviller hâkim olsun ama belli oranda da içeride en azından müsteşar
yardımcısı seviyesinde bir subay ve sizin ifade ettiğiniz sayıda -ben onu bilmiyordum- alt kademelerde
görevlendirme.” Ve diyor ki: “2002-2010 döneminde MİT’ten bize -aynen onun ifadeleriyle
söylüyorum- Türk Silahlı Kuvvetlerine ‘Ahmet, Mehmet, Hüseyin -neyse işte- Fetullah Gülen
Cemaati’ne mensuptu.’ diye tek bir rapor gelmedi.”
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Evet.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - İsterseniz not alın ister tek tek cevap verin. Nasıl arzu edersiniz?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Hemen cevap vereyim müsaade ederseniz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Lütfen.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Efendim, şimdi, Saygıdeğer İlker Paşa’mla beraber
çalıştığımız dönemde çok ahenkli bir diyalog içerisinde olduk. Her zaman kendilerine saygı duydum,
fikirlerine saygı duydum.
Evet, söylenen söz yanlış değildir. Onların arzu ettiği tarzda, ete kemiğe büründürülmüş bir
bilgi verilemedi; doğrudur, doğrudur ama alınan bilgi oydu. Biraz evvelki kurumsal zafiyetlerden
bahsettim, biraz evvel başka yan etkilerden bahsettim; onların etkisiyle bazı haberler alınamadı, bazı
bilgiler alınamadı. Bu, bu çerçeve içerisinde tabii ki o istihbaratın onları tatmin ettiğini söylemek biraz
yanlış olur. Ben iştirak ediyorum. Biraz evvelki ifademde “Büsbütün katılmıyorum.” gibi bir beyanda
bulunduysam, onu düzelteyim, öyle bir şey yoktur. Ancak burada suçla arasına mesafe koyan ve bu
suçu bir türlü yasalar çerçevesinde üstüne almayan bir örgütün ete kemiğe büründürülüp “Şu albay,
şu general, şu şudur.” diye bizim tarafımızdan seslendirilmesi mümkün değildir, biraz evvel onu ifade
etmeye çalıştım. Stratejik anlamda bilgi toplayan bir Teşkilatız. Biz Fetullah Gülen’in devlette ciddi
bir kadrolaşma içerisinde olacağını söylüyoruz, bundan sonrası ilgili kurum ve kuruluşların ve onun
altındaki diğer güvenlik kuvvetlerinin işidir. Yani, biz her birlikte, nerede, ne oluyor, ne bitiyor…
O noktaya bir daha temas etmek istiyorum: MİT Silahlı Kuvvetler bünyesinde istihbarat yapamaz;
MY 114-1(C) isimli bir talimat bunu durdurmuştur. Peki, ben garnizona giremiyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Eğitim seviyesinde istihbarat yapabilir mi?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Hayır, hayır.
Burada şeyi de söyleyeyim ben size, tarihini de söyleyeyim, yerini de söyleyeyim.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) - O, şeyi kastetti yalnız, Sayın Müsteşarım; TSK sınırları dışından gelecek
istihbaratı kastettiğini söylemişti.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Efendim, şimdi, MY 114-1(C) Silahlı Kuvvetler
İstihbarata Karşı Koyma Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi’ne göre Silahlı Kuvvetler sizi içeri
sokarlarsa, o konuda bilgi verirlerse, sizden talepte bulunurlarsa ancak yardım edebilirsiniz. Hiçbir
şekilde darbeyi öğrenme şansınız yoktur. Darbe dağlarda planlanmıyor.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Hayır, darbeyi kastetmiyorum Sayın Müsteşarım. Daha önceki süreçte
ordu içine yerleştirilme aşamasında sizden bu konuda görev talep ettiklerini ifade etti.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Evet efendim, orada biraz evvel ben de ifade ettim
onu. Tabii, o noktada siyasi iktidarın düşüncesine uymak mecburiyetindeyiz. Bize sorarsanız “Sizin
şahsi fikriniz neydi?” diye, biz tamamen Teşkilatın sivil bir teşkilat olmasından yana olduğumuzu o
zaman da söyledik, şimdi de söylüyoruz. Ancak askerî konularla ilgili bölümlerde zaten asker personel
kullanıyoruz, hâlâ da kullanılıyor. Yani orada “MİT Müsteşarının altına bir yardımcı, 50 kurmay albay
göndereyim.” dediğiniz zaman herhâlde bir teşkilatın kontrolü söz konusu olur. Sadece Genelkurmayın
ihtiyaç duyduğu bilgilerin alınması değil, bir teşkilatın kontrolü söz konusu olur ve bu da birkaç başlı
olur.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - “Askerî personel kullanıyoruz.” ne demektir efendim? MİT’in
askerî personeli de var mı anlamında Genelkurmayın içinde?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Tabii, tabii. Muvazzaf veya emekli olmuş kara, hava,
deniz konularında uzman sayılabilecek kişiler askerî konularda çalışırlar ama…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Ha, MİT’te çalışır. Genelkurmayda olup MİT mensubu değildir.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Hayır, kadrolu personel olarak çalışır.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Anladım.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Bizim asker personelinin gelip gitmesine ikinci
rezervimiz şu olmuştur: Bunlar geliyorlar, iki sene kalıyorlar, bilemediniz üç sene, tekrar dönüp kıtaya
gidiyorlar. Yani, bir bilgi birikimi, bir “knowhow” olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Geliyorlar, yetişiyorlar,
tam o noktaya gelince ayrılıyorlar; yeni bir ekip geliyor. Böyle bir devamlılık olmaz. İstihbarat
Teşkilatının en büyük özelliği: Mazi bağı kurabilen kıymetlendiricilerden, arşivle bağlantı kurabilen
değerlendiricilerden oluşan bir gruptur. Gel, iki gün kal, yarbay olunca git, albay olunca tekrar gel, bu
çok zor bir hadisedir. Biz de buna dedik ki: “Eğer böyle bir düşünce varsa topyekûn Teşkilatı askerî
teşkilat yapın, o zaman bu problem kökünden hallolur, olur, biter. Siviller ilgili bölümlerde çalışır,
tamamlanır. Yani, bu konuda bir anlaşmazlıktan ziyade bir fikir teatisi olmuştur. O dönemin siyasi
iktidarı da buna sıcak bakmadığı için gerçekleşmemiştir. Bir hatır, gönül kırıklığı da bana göre yoktur.
Yani Genelkurmay bu yüzden bizden eksik bilgi almıştır da diyemem.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Sayın Müsteşarım, tabii ki sizin uzmanlık alanınız konusunda sizinle
tartışmaya girerek haddimi aşmak istemem.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Estağfurullah.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Orta yol bulunabilir bu işte. Belki bir müsteşarlık seviyesinde,
koordinatör müsteşar yardımcısı seviyesinde belki olabilir. Neyse, onu geçelim.
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Ben ikinci sorumu sorayım size: FETÖ hakkında 2004 MGK raporu var, sizin sunumunuz var
orada Millî İstihbarat olarak ve dayanak noktası da o kararın, sizin yaptığınız sunum esasen. Yani,
bahsettiğiniz gibi stratejik anlamda, temel noktalar anlamında bir sunumda bulunmuşsunuz. Size göre,
bu MİT raporlarına rağmen, FETÖ’nün temel devlet kurumları içindeki yapılanmasının hızla devam
etmesini uyarmışsınız aslında, nasıl açıklıyorsunuz?
Burada sizin bazı konuları… “Haber alamadık.” diye bir özeleştiri yaptınız. Bu haber alamamanızın
nedenlerinden bir tanesi sizin içinizde de FETÖ’nün örgütlenmiş olması olabilir mi? Artı, siyasetin
buna etkisi ne oldu?
Son bir sorum var, buna cevap verdiğiniz an… Çünkü çok kısa bir soru o.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - İsterseniz hemen bunlara cevap vereyim çünkü
karışacak.
Efendim, şöyle söyleyeyim: Dikkat ederseniz ben kendi çalıştığım dönem itibarıyla sorumluluk
hissediyorum. Benim çalıştığım dönemde MİT’e FETÖ’nün sızması sıfıra yakındır. İsterseniz
almazsınız, iyi incelerseniz almazsınız, ondan sonrasını bilemem, ondan sonrasını daha sonraki yönetim
cevaplayacaktır.
Şimdi “70 kişi, 80 kişi MİT’ten FETÖ bağlantılı diye ayrıldı.” denildiği zaman yani yadırgamamak
mümkün değildir. Geçmiş döneme ait değildir, belki 2, 3, 5 kişi olabilir, ona bir itirazımız yok ama
son dönemde bu girmelerin daha rahat ve fazla olduğuna dair bir izlenim vardır, bunu rahatlıkla
söyleyebilirim. MİT devlet kurumları içerisinde FETÖ anlamında ve diğer yıkıcı örgütler anlamında en
temiz kalmış örgüttür. Millî İstihbarat Teşkilatı bu ülkenin namusudur, onun başındaki Müsteşar da o
teşkilatın namusudur. Eğer bu iki namus bir araya gelmezse, güven duygusu sağlanmaz. Millî İstihbarat
Teşkilatının yaptığı her şey yasalar içinde değerlendirilemez. Karanlık ve gri bölgeler vardır, siyah
noktalar vardır, gizli servisler bunun için kurulur. Ahmet Necdet Sezer Bey, Değerli Cumhurbaşkanı
hayattadır, bu konuyu defalarca kendisiyle konuştuk. Aldık, bir bilgiyi götürdük, koyduk önüne “Çok
dehşetli bilgi.” dediler, evet. Dedim ki: Sayın Cumhurbaşkanım, bu bilgi anlayışa göre yasa dışı çünkü
biz yasa dışı dinleme yapıyoruz. Ne yapmam gerekir? Ankesör dinliyorum. Hukuken dinleyemezsiniz.
Örgüt hukuksuzluğu kullanırken siz hukuk içerisinde sınırlı kaldığınızda büsbütün açmaz bir noktaya
geliyorsunuz. Yani, daldan dala geçiyorum ama çok önemli konular bunlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde
Anayasa’sıyla Millî İstihbarat Teşkilatının görevlerini sınırlayan bir başka ülke yok, bunu bir biz
yapmışız.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Buradan şunu anlıyorum Sayın Müsteşarım: Aynı zamanda yeni bir
kanuna da ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Evet efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yaptığınız şeylerin hukuk zemini devletin meşruiyetidir. Her kurumun
hukuksal zeminine uygun, çağın şartlarına göre düzenlemeler yapmak gerektiğini söylediniz.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Sayın Çıray, şunu ifade etmek istiyorum: “MİT
denetlenmesin.” demiyoruz, o dönemde de söyledik.
BAŞKAN – Sayın Taner, biraz önce bir şey söylediniz. Burada tam tutanak tutuyoruz, tam kayıtlı.
“Zaman zaman ankesörleri dinliyoruz.” demiştiniz. İsterseniz çıkartalım mı onu tutanaklardan?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Vallahi devlet sırının da konuşulduğu noktalara zaman
zaman geliyoruz, bunu biliyorum. O yüzden bu kadar kalabalık bir heyetin önünde olabildiği kadar
örtülü ve tesettürlü konuşabiliyorum.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Müsteşarım, sizin Müsteşar Yardımcısı olduğunuz dönemde
üstlerinizden size bu cemaati –o zaman ki adı cemaat miydi neydi bilmiyorum- haber eleman ağı olarak
kullanma önerisi geldiğini, sizin de buna şiddetle karşı çıktığınız “Bunu yaparsak bizim yaptığımız işi
de öğrenir bunlar, daha tehlikeli olur.” dediğinize dair bir duyumum var. Bu tür şayialar varsa da yoksa
da…
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Hayır, hayır, ben doğrulayacağım şimdi bir kısmını.
Sayın Çıray, şöyle ifade edeyim: bu kabil demeçler olmuştur. O zamanın Başbakanları, rahmetli
Ecevit dâhil hepsi konuyu yakından bilirlerdi. Denilmiştir ki: “Yüzlerce okul, bunlar dünyanın her
yerine yayılmış vaziyette. Amerikan istihbaratı bunları kullanıyor da siz niye kullanmıyorsunuz?”
Amerikan istihbaratı Fetullah Gülen’i bir entelijans olarak ele aldıysa alsın, bize ne. Gülen’in o konuda
bize yanaşma sebebi şuydu: Himaye arıyorlardı. En önemli motiftir himaye, ne paradır, ne puldur, ne
başka bir şeydir; himaye çok önemli bir motiftir malumunuz. Böyle bir ilişkiye girdiğimiz takdirde
doğrudan doğruya ortak olacağız ve himaye noktasında da bir hami vaziyetine geleceğiz, o yüzden
kabul edilmemiştir tarafımızdan, doğrudur. Hâlâ da bunu yaptığım için hiç pişman değilim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Peki, Sayın Müsteşar size böyle bir öneride bulundu mu, Köksal Bey,
Köksal Bey böyle bir öneri getirdi mi MİT toplantılarında size.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Köksal Bey’in zamanında ben Kıbrıs’ta sürgündeydim.
O yüzden cevaplayamayacağım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Doğru, tamam ama bu konunun aydınlanması konusunda da teşekkür
ederim yani gayet samimi her şeyi ifade ettiniz.
Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Dönem derken 2005-2010 mu?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Benim 2005-2010 efendim, evet.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – 1999 operasyonlardan sorumlu MİT Müsteşar Yardımcısı, 2005
MİT Müsteşarı, 4 kere görev süresi uzatılarak 2010 emekli.
BAŞKAN – Aytun Bey, var mı sorunuz?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır ama benim söylediğim karışmasın diye söylüyorum: Sayın
Müsteşarımızın Müsteşar Yardımcısı olduğu döneme aittir sorduğum soru o, siz de öyle anladınız?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Efendim, benzeri teklifler Müsteşar olduğum zaman
da geldi, o zaman da hayır dedik.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tamam, teşekkür ederim.
BAŞKAN – Şimdi soru sırası, Mehmet Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi, Muğla Milletvekili.
Buyurun efendim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Hoş geldiniz Sayın Müsteşarım.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Teşekkür ederim, sağ olun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, “7 Şubattan sonra karşılıklı mücadele başlamıştır.” dediniz,
yanlış anlamadım herhâlde.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Evet.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - 15 Temmuz yaşandığına göre, bu 7 Şubat ile 15 Temmuz
arasında o zaman eksiklikler, kopukluklar, boşluklar var. Bunlar nedir? Bir daha böyle bir yapıyla, 15
Temmuzla karşılaşmamak için o boş alanı nasıl kapatmamız lazım? Birinci sorum bu.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Şimdi, soruyu tam net olarak şey yapamadım. Yani, 7
Şubat ile 15 Şubat arasında ben görevde olmadığım için…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – 7 Şubat 2012’den itibaren karşılıklı olarak devlet ile örgüt
aslında bir mücadele başlamıştır ama üç sene sonra, dört sene sonra 15 Temmuz gecesini yaşadığımıza
göre burada devlet tarafında bir eksiklik var. Bu eksiklik nedir, bunu nasıl kapatmamız lazım?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Efendim, tabii, “Eksiklik şu anda şudur, budur.”
diye ifade etmek kolay değil. Bir defa, o tarihlerde görev başında olmadığım için gizli, kapalı ve açık
bilgilerin çoğundan haberdar olmadım, bilemiyorum. O itibarla, ancak bir basın izleyeni, bir görsel
izleyici olarak bazı şeyleri cevaplayabilirim o süreç için.
Mücadele yapılmıştır ama mücadele zannedildiğinden de daha köklü olması gerekmektedir, belki
o nokta gözden kaçırılmıştır. Yani, şöyle ifade etmek istiyorum: 7 Şubatta 4 tane savcının, 5 hâkimin…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani, kırk beş yıllık tecrübe içerisinde bir değerlendirme
yapabilirseniz.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - O konunun değerlendirilmesinde zorlanıyorum,
açıkçasını ifade edeyim, zorlanıyorum. Çünkü, “mücadele başladı” dedikten sonra siyasi iktidarın
bir eksikliğinden söz etmek o noktada kolay değil ama alınan önemlerle yetersiz kalındığını da ifade
edebilirsiniz çünkü alan çok geniş bir alan, kontrolde zorluklar vardır, haber trafiğinde sıkıntılar vardır,
önlemlerin alınmasında da bazı gecikmeler zarureten olmuş olabilir. Yani, genel hatları itibarıyla bu
şekilde özetlemek daha makul olur diye düşünüyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – MİT’in diğer istihbarat örgütlerinden -CIA, Alman istihbaratı,
İsrail istihbaratı, İngiliz ve benzeri- ne farkı var? Sizin döneminizde MİT’in yeniden yapılanması,
teşkilatın faaliyet alanını daraltan unsurların ortadan kaldıran bir çalışmanız, bir yasa değişikliği
teklifiniz oldu mu iktidarlara?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Efendim, o noktada bir yasa değişikliği teklifine
kadar olay gelmedi ama bu kurumun yeni baştan gözden geçirilmesi gerektiğine dair konuşmalarımız,
sohbetlerimiz, karşılıklı fikir teatileri içerisinde bu yapılmıştır ama bir yasa teklifi yapılmamıştır çünkü
o noktada bir yasa teklifinin hayatiyet kazanması mümkün değildi. Biraz evvel size ifade ettim: Asker
bana gönderiyor, diyor ki: “Sizi seven, sayan biriyim. Şu, şu, şu telefonlarınız dinleniyor, dökümleri
de aşağıdadır.” Benim, müsteşar yardımcılarının, başkanların; bakıyoruz, doğru, konuşmalara
bakıyoruz hepsi doğru. Şimdi, devletin devleti kontrol ettiği bir dönemde siz hangi yasa teklifiyle hangi
sadeleştirmeyi yapabilirsiniz? Mümkün değil. O kadar karanlık bir ortam ki yalanlar, doğrular iç içe,
her şey iç içe. Gerçek bilgiye ulaşmakta zorlanıyorsunuz, gerçek doğruyu bulmakta zorlanıyorsunuz,
o itibarla yapılmamıştır ama yapılmasında fayda vardır. Belki benden sonraki dönemde Hakan Bey’le
yaptığımız bazı görüşmelerde onu öğrendim, bazı değişiklik teklifleri üzerinde çalışıyorlar, MİT’in
yapılanması konusunda da bazı anlayışları var.
Bilemiyorum, bu aceleye getirilmemeli, çok iyi düşünülmeli, ciddi olarak bakılmalı. Hep şu soru
sorulmuştur: “Neden CIA gibi çalışmıyorsunuz?” Ben de diyorum ki: “Siz evvela Amerika olun, ondan
sonra CIA’yı kuralım.” Şimdi, Amerika olmayan bir ülkede “Niye CIA gibi çalışmıyorsunuz?” tabiri

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

9 . 11 . 2016

T: 14

O: 2

fevkalade sıkıntılı bir tabirdir. Hepsi birbirine bağlantılı hadiseler. Siyasetinize, sosyolojinize, yetişmiş
personelinize, anlayışınıza, eğitim durumunuza bağlı bir hadisedir bu. Hepsi bir araya gelecek, o zaman
mükemmel çıkacak.
Bilmiyorum cevap oldu mu?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Evet, teşekkür ediyorum.
İstihbaratın tek elde toplanmasının çok daha iyi olacağından bahsettiniz. Onu da FETÖ gibi bir
örgüt ele geçirirse ne yapacağız, tek elde toplandığında bunu nasıl çözeceğiz?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - O zaman bir Ayetel Kürsi okuyup Allah’a sığınacağız,
başka yapacağımız bir şey yok. Eğer tuz da koktuysa ölmüştür bu iş, çaresi yok, çaresi yok. Olmamalıdır,
olmamalıdır, devlet, olmaması için gerekeni yapmalıdır. Temennimiz bu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – MİT varken Cumhurbaşkanı 15 Temmuzu neden eniştesinden
öğrendi? Bunu merak ediyor, bütün herkes bunu soruyor.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Efendim, şimdi çalışanları buraya davet ettiğiniz
zaman en tatminkar cevapları onlardan alacaksınız. Yedi yıl oldu emekli olalı, bahçecilik yapıyorum,
sardunya üzerinde, gül üzerinde bir bilgi verebilirim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Kamu Güvenliği Müsteşarlığı kuruldu, sanıyorum siz
görevdeyken kuruldu Kamu Güvenliği Müsteşarlığı. Bu istihbaratın derlenip toparlanması ve
kullanılması konusunda bir fonksiyon üstlendiniz. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Efendim, onu da hemen cevaplayayım: Bunlar
kozmetik düzenlemelerdir, makyaja dayalı düzenlemelerdir. MİT’in Kanunu okunmalıdır yeniden, MİT
Kanunu okunmadan oradaki gereklerin hiçbiri yerine getirilemez. Bunların hepsi MİT Kanunu’nda var.
“Patron MİT’tir.” diyor MİT’in 644 sayılı Yasası, 2597 sayılı yasası, ondan sonraki tadilatların hepsini
üst üste koyun, görün, orada çok açıktır, orada “Patron örgüt MİT’tir.” diyor, evet ama MİT olamıyor bir
türlü patron örgüt, olamıyor; itibar görmüyor, yardım görmüyor, basından destek almıyor, kurumlardan
destek almıyor. O zaman nasıl olacak bu iş? Yani, şimdi burada olayın tamamını getirip istihbarata
dayamak çok büyük bir kolaycılık oluyor. İcrai mesuliyet sahibi olan kurumlar da bir şeyler söylemeli,
bir şeyler yapmalı, ondan sonra İstihbarat hesabını versin. Kırk dört yıl, bir istihbaratsızlığın hesabını
vermekle geçti benim hayatım. Hoş bir şey değil, hoş bir şey değil. Alınmış bilgiler vardır. Bu ülke iki
defa kültür ihtilalinin eşiğinden döndü, MİT döndürdü. Kimse bunu düşürmüyor, aklından geçirmiyor.
BAŞKAN – Hangi zamanlar efendim?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Efendim, aşırı sol terörle mücadeleyi bu teşkilat
tek başına yapmıştır; ne polis ne jandarma ne de diğerleri henüz o yetişmişlik seviyesinde değildi.
Çok mütevazı kadrolarla yapılan büyük bir mücadeledir. Arkasından, bölücü terör örgütüyle yapılan
mücadele aynı şekilde yürümüştür. Ee, şimdi FETÖ’de arkadaşlarımız aynı gayret içerisinde, mutlaka
gayret gösteriyorlar. Bu kadar insanın ismi nereden bulunuyor, on binler atılıyor. 15 Temmuza kadar
bilinmeyen isimler 15 Temmuz akşamından sonra bir anda ayan beyan ortaya çıktı. Nasıl oldu bu iş?
İstihbarat mı arttı birdenbire efendim?
BAŞKAN – Sayın Müsteşar, affedersiniz.
“İki defa kültür ihtilalinden dönüldü, biz önledik.” dediniz. Hangi tarihlerde, nasıl bir kültür
ihtilali?
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MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Efendim, 1970’li yılları arz ediyorum, aşırı sol terörün
Türkiye’de her alanda kol gezdiği dönemleri ifade etmek istiyorum. Belli yerlere kadar gelmişti ülke,
oralardan çekildi, alındı.
Efendim, şunu söylemek istiyorum: Millî İstihbarat Teşkilatı birçok şeyi yapamamıştır ama
yaptıklarına şaşmak gerekir mevcut imkânlarıyla. Bunu da bir tarafa kaydetmekte yarar var.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Evet, şimdi, Sayın İlker Başbuğ’un, biraz önce Sayın Aytun
Çıray Bey’in sorduğu soruyla ilgili olarak askerî personelin geliş gidişlerinin teşkilatta yarattığı
zorluklardan bahsettiniz. İşte “Biz tam yetiştiriyoruz, sonra tekrar geriye gidiyor, sonra tekrar geliyor.
Bu kopuklukların bir hafıza oluşmasında, kurumsal hafıza oluşmasında eksiklikleri var.” dediniz.
Pekâlâ, bu eksiklik bir taraftan bakınca böyle ama öbür taraftan bakınca TSK’nın kendi istihbarat
ihtiyacını karşılaması konusunda MİT’in orada elemanlarının yetişmesini sağlayarak bir katkı vermesi
olarak da buna bakmamız mümkün mü?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Evet, mümkün.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani, orada o kopukluk ordunun içindeki istihbarat eksikliğinin
temelini oluşturuyor gibi. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde öyle bir sonuç çıkıyor. Siz bunu nasıl
değerlendireceksiniz?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Sayın Milletvekilim şöyle ifade edeyim: Biz burada
devamlılıktan yanayız.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Muhakkak.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Silahlı Kuvvetler oraya bir personel versin, almasın.
Kabul. Versin, almasın. Bunun generallik sırası geldi, bunun albaylık sırası geldi, bunun kıtası geldi,
bunun karargâhı geldi deyip bu girmeler, çıkmalar devam ettiği sürece bu devamlılık olmuyor. Bizim
itirazımız buradandır yoksa askerî şahsa niye itiraz edelim? Kırk dört senenin otuz beş senesinde ben
askerlerle beraber çalıştım, en de mutlu olduğumuz dönemlerdi. Evet, fevkalade açık söylüyorum çünkü
askerler bu teşkilatın içerisine siyaset sokmamışlardır, fevkalade rahat çalıştık, o dönemde fevkalade
rahat çalıştık. Bakın bunu da burada söylüyorum, huzurda. Yarın basın da yazar bunu, herkes de duyar,
o kadar açıktır. Şimdi, askere karşı bir tavır yoktur Millî İstihbarat Teşkilatında.
BAŞKAN - Mefhumumuhalifinden “Siviller buraya siyaset soktu mu demek istiyorsunuz?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Hayır efendim, öyle bir şey söylemiyorum. Yani, biz
siyaseten çok rahat dönemler yaşadık demek istiyorum.
BAŞKAN – Eyvallah.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - “Siyaset buraları ele geçirmiştir, şunu yapmıştır diye
asla öyle bir şey söylemiyorum.” Millî istihbarat teşkilatı her dönemde kendisini korumasını bilmiştir,
bunun özeti, cevabı budur.
BAŞKAN – Tamam.
Buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Son olarak da siz tabii ki çözüm sürecinin mimarı olarak
biliniyorsunuz. Bu süreç Türkiye’de çok tartışıldı. O tartışmalara, polemiklere girmek istemiyorum,
oraya girersek hem Komisyonumuzun çalışma alanı dışına çıkmış oluruz hem de o tartışmayı bitiremeyiz
ama ben bu sürecin içerisinde Fetullahçı terör örgütünün bu işin içerisinde olup olmadığını, varsa sabote
mi ettiğini, katkı mı sunduğunu merak ediyorum. Onunla ilgili söyleyeceğiniz bir değerlendirmeniz
varsa…
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MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Evet, 7 Şubatta Fetullah Gülen şimdiki MİT
Müsteşarını, beni, benim dönemimdeki yardımcımı, 2 MİT personelini yargı önüne çıkarmak için çok
dehşetli bir kumpas kurmuştur. Ben KCK’nın kurucusuyum iddiaya göre. Allah’ın işine bakın! Bir
iddianame konur, doğru düzgün bir iddianame yazılır, başka bir şey değil. Diyarbakır doğumluyum,
evet.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Lice mi?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Liceli değilim Diyarbakırlıyım. Babam zavallı ikinci
askerliğini yaparken orada doğmuşuz diye biz bir anda olduk Kürt. Kürtlere karşı değilim, Kürt
meselesinde çözüm sürecine giriş sebebim de budur. Kan dursun istedik. Hâlâ durmuyor, sıkıntı devam
ediyor, devreye girişimizin sebebi budur. Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül hayattadır,
biliyor. Yapılacak işler konuşulmuştur. Sayın Erdoğan hayattadır. Devletin aklıyla yola çıkılmıştır, biz
kendi aklımızla yola çıkmadık. Bir yığın teması risk alarak yaptık, korkmadık, hâlâ da korkmuyorum.
Açıkça ifade ediyorum: Biz Oslo sürecine yabancılar Kürt meselesini oyuncak yapmasın diye
girdik. Şöyle bir baktık, ne kadar yabancı servis varsa hepsi PKK’yla iç içe, istedikleri gibi konuyu
alıyorlar, veriyorlar, zavallı Türkiye kenardan seyrediyor. “Olmaz.” dedim dönemin Başbakanlarına
ve diğerlerine, devreye girmemiz lazım, müdahale etmemiz lazım, biz baş başa kalmalıyız bu grupla,
problemi kendimiz çözmeliyiz, başkalarına bırakmayalım. Onların niyeti başkaydı, uluslararası
bir konferansa götürmek istiyorlardı konuyu, çok taraflı, çok yanlı bir konferansa götürmek, Kürt
meselesini orada hallettirmek istiyorlardı, tabii ki aleyhimize. Oslo’ya bu yüzden gidildi. Oslo ihanet
değildir, bunu söyleyenler yanılır. Her yerde sapına kadar konuşurum bunu, sonuna kadar konuşurum.
Oslo ihanet değildir. Oslo, bir kanın durdurulması için yapılmış bir hadisedir. Gizli servisler mayınlı
bölgeye girer, mayını temizler, arkadan siyaset girer, gizli servisler bunun için kurulur. Bunu alıp getirip
de gazete manşetlerinde hıyanet içerisinde kaldılar, onu yaptılar, bunu yaptılar diye… Ne bir protokol
vardır, ne bir anlaşma vardır, ne bir sözleşme vardır, sadece güven artırıcı önemler üzerinde bir tartışma
zemini yaratmaya çalışılmıştır, hadise budur. Bunlar konuşulmadı, anlatılmadı. Bunları ben çıkıp bir
gün televizyonda söyleyecektim, bugün nasip oldu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Pekâlâ, bu işin deşifre olmasında Fetullahçı terör örgütünün bir
yapısı var mı bu çalışmaların deşifre olmasında?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Efendim, çözüm süreci iç ve dış bazı mihraklar
tarafından yürümesin diye istendi. Yabancılar çözüm süreci olduğu takdirde Türkiye’nin bölgesinde
bu problemi halletmiş, kanatlanmış bir ülke olmasını istemediler. Örgütün içinde bazı kadrolar çözüm
sürecinden ürktü, ben bunları yüz yüze görüştüm bu adamlarla, çok açık ifade ediyorum. Sebep şuydu:
500’ün üzerinde bir yönetici kadro “Biz ne olacağız? Çözüm sürecinden sonra biz Türkiye’ye dönersek
tutuklanacağız. Ne yapacağız?” Gidin Norveç’te oturun, gidin İsveç’te oturun. Hangi parayla, hangi
pulla, hangi fonlarla? Büyük tereddütler vardı, o gün dağa çıkanlar bugün 55 yaşında. 60 yaşına
gelmiş adamlar var. Dağda emeklilik yok, dağda ölüm var bunu biliyorlar, yanaşmak istediler fakat
yapamadılar, olmadı çünkü önlerine doğru düzgün bir yol haritası koyamadık. Çözüm süreci belli bir
yere geldi, Habur’da tıkandı. Habur ihanet değildir.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Silahlar bırakılmadan bu görüşme nasıl yürüyebilirdi ki?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - İşte, silahların bırakılmasına çalışıyorduk, bütün mesele
buydu, bunun altyapısı sağlanıyordu. Evvela eylemler bırakılacak, ondan sonra silahlar bırakılacak,
ondan sonra bu kadrolar olduğu gibi Türkiye dışına çıkacak, daha sonra da bunların rehabilitesi için bir
uluslararası program uygulanacak, çözüm süreci budur.
BAŞKAN – Mehmet Bey, var mı başka sorunuz?

125

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

9 . 11 . 2016

T: 14

O: 2

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ben orada cemaatin bir etkisi olup olmadığı sorusuna cevap
alamadım.
BAŞKAN - Cemaatin bir etkisi var mıdır? Oslo görüşmelerinin sızmasında bir rolü var mıdır?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Cemaatin etkisi vardır. Cemaat bu konuda çözüm
sürecinin mevcut Hükûmet eliyle başarılmasından rahatsızdır. Bundan daha açık bir cevap olmaz
herhâlde.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Aykut Erdoğdu Bey, İstanbul Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi.
Buyurun Sayın Erdoğdu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Öncelikle şunu söyleyeyim: Devlet bürokratı kökenliyim, Hazine
Müsteşarlığından. Şu sol hakkında söylediğiniz şeyler dışında, ilk geldiğinizde, bizim üstatlarımız
vardı böyle babacan, eski devlet adamı üstatlar, o şeyi almıştım ama bu solla ilgili sizinle entelektüel
olarak tartışmak isterim. Belki de MİT’in o kararı bu ülkenin geri kalmasındaki en önemli karardır,
bunu başka bir platformda konuşuruz.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Hayır, ben şu kadarını söyleyeyim: Emekli olduktan
sonra düşündüğüm sorulardan bir tanesidir. Biz acaba çalıştığımız dönemde doğru kullanıldık mı?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bunu konuşalım üstadım.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Her zaman konuşalım.
Kullanılmadık.
BAŞKAN – Sayın Erdoğdu, buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, biz bürokrasideyken bizim aramızda bir MaliyeHazine çekişmesi vardı. Gördüğüm kadarıyla Genelkurmay-MİT çekişmesi veya Gümrük-Dış Ticaret
çekişmesi vardır. Genelde bu tatlı rekabet kaliteyi de getirirdi ama bazen tabii sonuç olarak şeyde…
Biz kara para incelemelerini de yapardık, gizli kara para incelemeleri müfettişiydim ben, bizi
Amerika’ya götürdüler. Amerika’da bu hazine kontrolörleri orada CIA’in de üstündedir, kambiyo –
currency- kontrolörleri, onlarla çalışıyoruz. Deminki o ankesör meselesi kötüye kullanılmasın, tutanağa
geçsin diye söylüyorum. PEP diye bir sistemden bahsettiler. PEP, Politically Exposed Person, Amerika
Birleşik Devletlerinde -ders olarak- dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş kara para müfettişlerine Nedir
bu? dedim Dedi ki: “Türkiye’de Maliye Bakanının oğlu kumarhaneden kredi kartını geçirdiğinde
Amerika’da kırmızı bayrak sallanır ve biz bu bilgiyi toplar ve izleriz. Sonra bu bilgileri birleştiririz “IT”
diye programlar var. IT programı şu: Bunun gibi binlerce sütunu yan yana koyuyor, öykü oluştur diyor.
Sonradan bizde MASAK’ta da kullanmaya çalıştılar da herhâlde anladığım kadarıyla Fetullahçılar
kullanmış, şimdi kimse devam etmiyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum: İstihbarat böyle dağa gideyim
de Cilo Dağı’na bakayım değil. İstihbarat böyle kaliteli, nitelikli bir iştir, ağırlıklı masa başı işidir.
MİT Müsteşarlığına baktığınızda da kökleri Osmanlı’ya dayanıyor. O sol hakkındaki fikirlerine rezerv
koyarak, müsteşarı zaten kurumun kalitesini de belli eder. Yani bu anlamda baktığınızda bizim için
önemlidir, bizim ülkemizde bu birimlerin güçsüz olmasının sebebi de bu ülkedeki siyasi akımların
birbirine ölümcül karşılık olmasıdır. Kutuplaşmış bir şeyde sol geliyor, sağ geliyor, işte radikal İslamcı
hareket gidiyor, falan filan. Bu yüzden bir ülke… Mesela, Amerika Birleşik Devletleri bunu üç yüz sene
önce, İngiltere bilmem, iyi mi halletti, o da neyse şey yapmıyorum.
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Şimdi, sorularıma geleyim: Bu Oslo görüşmesine devam olarak bir soru sormak istiyorum efendim:
Yani, anladığım kadarıyla, şimdi Oslo’da bir üçüncü göz var anladığım kadarıyla; İngiltere. Sizce bunu
kim sızdırdı? Önce onu sorayım efendim.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Yani, tek defada cevaplanması zor soru, biliyorsunuz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam, daha sonra o zaman şey diyorsanız.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Hayır, Rufailer bilir. Ama, doğrusunu söylemek icap
ederse, bu çözümün olmasını istemeyenler sızdırmıştır.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çünkü…
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Şimdi, bakın, şöyle ifade edeyim, sözünüzü kesiyorum:
Oslo’da masanın başında oturanlar böyle oturuyor. Norveç gizli servisi hattını bağlamış, İngiliz gizli
servisi hattını bağlamış, muhtemelen. Yani, yabancıların elinde bir enstrüman hâline gelmiş konu.
Bizim koparıp almak isteyişimizin sebebi budur. O yüzden, bu olayın arkasında Türkiye’nin Kürt
meselesini çözmesini istemeyen birçok ülke vardır. Yani, burada ete kemiğe büründürüp de şudur,
budur diye saymanın bir anlamı yoktur. Biraz evvel de ifade ettim, örgütün bir bölümü istememiştir ve
Fetullah Gülen ve arkadaşları da bu mevcut Hükûmet üzerinden bu problemin çözülmesinden rahatsız
olmuşlardır. O yüzden onların dahlini o noktada şekillendirmek doğru olur kanaatindeyim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, tarihî bir tutanaktır bu, bir sürü konuşma yapıldı, ben
çok önem vermiyorum. Şu tarihî bir tutanaktır: Türkiye’nin Kürt meselesiyle alakalı devletin en yetkili
kurumlarındaki birinin başının bunu söylemesi bence çok önemli, değerlidir de Türkiye’nin geleceği
açısından çünkü çok önemli bir şey söylediniz “Bu iş uluslararası konferansa gidiyor.” dediniz.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Evet.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani, bugün Suriye’nin uluslararası konferansa gitmesi, Birinci
Dünya Savaşı meselelerinde olanlar… Bu uluslararası konferansa giderken bu engellenmiş. Bu benim
için önemli bir şey. Yani, ben bunları kafama not etmeye çalışıyorum. Şu anlamda soruyorum, sizden
önce ben şunu sordum: Cemaat, PKK’yla alakalı Başbakanlıkta bir sunum yaptı mı? Bu sunumun
içerisinde Abdullah Öcalan’la görüşme yöntemleriyle ilgili bile detaylı bilgi verdi mi? Ki o sunuma göre
de cemaat PKK’yla mücadele edilmesini istiyor görünüyor. Buna cevap vermediler, vermek istemediler
veya bilmiyordular ama bunlar önemli bağlantılar. Çünkü, Kürt meselesi ile cemaat meselesi birbiriyle
karşılaşan meseleler. Siz bu konuda önemli bir şey söylediniz. Bu kapsamda şunu soruyorum: Paris’te
3 kadının öldürülmesiyle alakalı PKK sürekli şöyle bir propaganda yaptı: “Bunu MİT öldürdü.” diye.
Bu konuda bir şey demek ister misiniz efendim?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Diyemem çünkü o noktada görevde değildim. O
itibarla o noktayı artık daha sonra Sayın Müsteşar buraya gelirlerse ona soracaksınız. Yanlış bir şey
söylemiş olmak istemem, yorumdur, şudur, budur yapamam.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama, anladığım kadarıyla yine devletin iyi, çok önemli bir
bürokratının gözünde Kürt meselesinin barışçıl çözülmesi en büyük yurtseverlik benim anladığım
kadarıyla, sizin bu çizdiğiniz kompozisyonda.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Evet efendim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani, kan aktıkça bu ülke güç kaybediyor. Kim ki bu ülkede
kan akmasına devam ediyorsa bu ülkenin güç kaybetmesinde aynı zamanda… Çünkü bugün bir cinnet
döneminde artık kimse kimseyi dinleyemiyor.
BAŞKAN - Aykut Bey, bir soru sormuştunuz, o soruya…

127

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

9 . 11 . 2016

T: 14

O: 2

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Aldım.
BAŞKAN - Hayır, daha önce bir soru sordunuz.
Dediniz ki: Başbakanlıkta Fetullahçılar –Genelkurmaya- bir brifing verdiler mi?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hayır, öyle değil ama durum. Emniyet içerisinde bir birimin
Başbakana verdiği bir sunumdan bahsediyorum, Başbakana görüntülü bir sunum yapıldığını
söylüyorum.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Ben bunu bilmiyorum efendim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani, şey anlamında, bunu desteklemek için söyledim.
Şimdi, buradaki önemli mesele şu: 2010 yılındaki 7 Şubat krizi, siz o zaman MİT Müsteşarısınız.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Hayır, ayrılmıştım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Evet, peki, sizce cemaat MİT Müsteşarlığını mı istiyordu, MİT
Müsteşarını mı istiyordu?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Cemaat MİT Müsteşarlığına hulul edemedi; dağıtıp,
yıpratıp tasfiye etme sürecine girdi;, aynı zamanda, MİT Müsteşarları üzerinden de Başbakana hesap
çıkarmaya çalıştı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, sizce cemaatin MİT Müsteşarı adayı kimdi veya en
azından Hakan Fidan cemaatin MİT Müsteşarı adayı mıydı?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Buna benim cevap vermeye boyum da yetmez, yaşım
da yetmez, onun için bu konuda bir şey söyleyemem.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Anladım efendim.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Cemaatin imamlarını bile daha yeni yeni öğrenir
hâldeyiz yani, MİT Müsteşarı adayını tabii ki bilemem, bir şey söyleyemem.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, çünkü o 7 Şubat krizi aslında bu konudaki en önemli
şeyden biri ama oradaki karanlık perde bir türlü aralanamadı. Çünkü, oradaki soru işareti şu: Hakan
Fidan’ı ifadeye çağırıyorlar; bu, demek ki kişisel olarak Hakan Fidan’ı hedefe koyuyorlar ama aynı
zamanda bütün Fetullahçıların da Hakan Fidan döneminde MİT’e girdiği gibi bir sonuç çıkıyor.
Burada iki şey var: Bir, bu mücadele göstermelik olabilir; iki, Hakan Fidan dışında MİT’te bir yapının,
özellikle personeli alan yapının cemaatin eline geçmesi olabilir. Bu iki alternatif arasında ben kafamı
netleştiremedim Hakan Bey gelirse soracağım.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Evet, doğrusu o.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, burada bizim sürekli konuştuğumuz bir mesela var
yani darbe yapıldıktan sonra da Hükûmet yetkilileri “Bu darbenin arkasında Amerika vardır.” dedi.
Şimdi, tabii “Amerika” dediğimiz Maliye Bakanlığı değil Merkezi Haber Alma Örgütü CIA’den
bahsediliyor. Şimdi, bizi bu konuda bilgilendirebilecek tek yer, tek yer diye haksızlık etmeyeyim en
önemli yer Millî İstihbarat Teşkilatıdır. MİT sizin döneminizde yapılan çalışmalarda CIA ile Fetullah
Gülen örgütü arasında Türkiye’de doğrudan bir bilgi paylaşımı, bilgi havuzu oluşturulması, mesela bu
şey gibi Fuat Avni hesapları tarzı, havuz hesaplarının oluşturulması tarzı bir şüphe duydu mu? Delil
olarak söylemiyorum, bir şüphe duydu mu? Bir bilgi geldi mi? CIA’nın Türkiye ajanları ile cemaatin
Türkiye’ye yerleştirilmiş kamu görevlileri arasında bilgi paylaşımı veya paslaşma oldu mu özellikle
Ergenekon davalarında, Balyoz davalarında?
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MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Şimdi, tabii, Fetullah Gülen anılan tarihte Amerika’ya
gittikten sonra örgütün karar ve hareket noktası oraya taşındı biliyorsunuz. Bunu orada da yaparlar yani
illa Türkiye içerisinde böyle bir şey yapıldı, yapılmadı diye bir zorlamaya girmeye gerek yok. Orada ne
olup bittiğini tam bilemedik bunu söylüyorum. işin başında da ifade ettim Gülen’in Amerika’ya gidişi
onu rahatlatmıştır, bizi zora sokmuştur çünkü bazı bilgileri almakta çok sınır ve sıkıntıya girmişizdir.
Bir şey söylemem mümkün değil ama yıllardır orada yaşayan bir örgüt liderinin hangi sebepten orada
tutulduğunu anlamak için “Küresel sermayenin izdüşümüdür.” dedim biraz evvel ifademde.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Farkındayım, o önemli sözü not ettim zaten.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Evet, yani şimdi, artık daha… Hava bulutluysa yağmur
yağacak demektir.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tabii “küresel sermaye” önemli bir söz ama vaktimiz yok başka
bir şey sormam gerekiyor.
Şimdi, bu Ergenekon süreci sırasında, Ayşenur Arslan’a 2008 yılında “Aslında Ergenekon diye bir
şey yok. Ama, Sayın Başbakanı bu cemaat korkuttu ona suikast olacağı dolayısıyla bu meyanda haberler
çıktı.” Böyle bir beyanınız oldu mu? Ergenekon davasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ergenekon,
Balyoz, askerî casusluk gibi o paket davalar hakkında?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Şimdi, tabii, çalışma dönemimin sonuna gelen
hadiselerdir. O itibarla eksik kalır daha sonraki gelişmeler çok daha vahim noktalara kadar ulaşmıştır
ama Ergenekon davasının başından itibaren bir kumpas olduğu açıktır seçiktir ve sonunda da bu
bütün haşmetiyle ortaya çıkmıştır. Yani bu konuda artık öyledir böyledir diye bir düşünce çeşitliliğine
kanaatimce ihtiyaç olmadığını zannediyorum. Başından itibaren düzmece bir faaliyettir, sonuçları da
bunu göstermektedir.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sizce veya MİT içinde karşı istihbarat faaliyetleri nasıldır? MİT
içerisinde çeşitli ülkelerin etkisinde olan ve birbirine rakip olan yapılanmalar var mıdır?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Hayır, olamaz. MİT, kendi içindeki grupları kontrol
eder.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bunu şu yüzden sordum efendim, delil olarak…
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Çoğu kurumda olmayan iç kontrol mekanizması
MİT’te vardır. MİT’e girmekle olay bitmiyor; ne yaparsınız, ne edersiniz, ne oluyor ne bitiyor diye bir
kontrol mekanizması vardır hele bu son zamanlarda o kontrol mekanizmasının daha da kuvvetlendiğini
hissediyorum ve zannediyorum. Hakan Bey bu konunun daha detay bilgisini size verebilir.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sizin operasyonel dönemde en önemli, Müsteşar Yardımcılığınız
olan döneme de belki sirayet etmiştir ama işte, Mehmet Eymür üzerinden ve bunlardaki karşılıklı
ekiplerin çatışmaları üzerine biz kitaplar okuduk. Bu anlamda sormuştum “MİT içerisinde karşı
yapılanmalar var mıdır?” diye.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Öyle gösterilmek istenmiştir. MİT içerisinde böyle
şekillenmiş bir Amerikancı kısım, bir başka kısım, ve sair çeşitli adlar altında fraksiyonel bir bölüm
asla olmamıştır. Asla olmamıştır ama ayrıldıktan sonraki şeyi bilmiyorum, o tarihten bu yana geçen
yedi yılı bilmiyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Peki.
BAŞKAN – Sayın Erdoğdu…
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir on dakika olmuş ben sorularımı sormaya başlayalı devam
edeceğim ben.
BAŞKAN – Biraz önce kullanmadığınız soru hakkını da veriyorum o zaman.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yok ya, hani “Önemsiz soru varsa bunu sorma.” de. Şimdi, o
zaman birkaç soruyu atlıyorum.
Şimdi, Sayın Müsteşarım, burada bir Komisyon var. Komisyonun bence önemi şu: Sadece bir
darbenin gerçeklerini mümkün olduğu kadar en geniş platformda ortaya çıkartmak değil olabilecek bir
başka darbeye, bir önceki darbenin gerçeklerini ortaya çıkararak engel olma görevi var.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Hatırlattınız bana, notumda var hızlı geçtim.
Efendim, çok açık bir soru; hep siz bana soruyorsunuz bir tane de ben sorayım müsaade ederseniz:
Korgeneral, tümgeneral, başsavcı, Anayasa Mahkemesi mensubu, emniyet müdürü, vali, bu insanlar
bu gruba neden teveccüh ediyor bunu düşündük mü hiç? Meselenin temeli budur. Neden bu insanlar o
tarafa teveccüh ettiler? Korkunç bir şey, 50 pilot birden gözaltına alındı. Ee, nasıl oluyor bu? İtibarı var,
mesleği var, parası var, şöhreti var. Fetullah ne verdi bunlara? Ne anlattı? Ne söyledi? Bunun sosyal
anlamda, psikolojik anlamda ciddi incelenmesi gerekir. Sızmanın temelini anlamak için bu noktanın
adının konması lazımdır. Neden teveccüh ediliyor o tarafa doğru?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sizin düşünceniz ne?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Ben onu bilemiyorum, bilsem zaten gidip hemen
söyleyeceğim. Şöyle söyleyeyim: Ana hatları itibarıyla sosyal, ekonomik, inanç açısından birçok boş
alan var. Bu alanlar boş kaldığı sürece başkaları doldurur. Devletin bu alanları doldurması gerekir.
Yasaklamayla yapamazsınız bunu. Bugün baba evladına dinini anlatamıyor, bilmiyor. Evlat hiç bilmiyor,
çocuğuna zaten bir şey söyleyemiyor. Bu ihtiyacı kim karşılayacak? Birçok FETÖ’cüyle konuştum
geçmiş dönemde, yurt dışında görev yaptığım zamanda da “Nedir bu itibar? Niye gidiyorsunuz bu
ışık evlerine? Ne var burada? Size cazip kılan nedir?” diye. Babaları cevap verdi bana: “Oğlum daha
mazbut oldu.” dedi. “Oğlum ahlaklı oldu.” dedi. “Oğlum Allah’ını, kitabını tanıdı.” dedi. Babayı bu
ilgilendiriyor, baba bunun peşinde. Baba oğlunun haylaz olmasını istemiyor. Bakın, çok basit bir
örnekle ifade ediyorum, buna benzer birçok şey çıkarabilirsiniz. Bu alanların doldurulması lazım
bu alanlar boş. Bu alanları devlet, düzenleyici ve yaratıcı anlayışıyla dolduracak. Nasıl yapacak onu
bilemem. Kamu yönetimi için kurulan Müsteşarlıktan bahsettiniz o Müsteşarlığın kuruluş amacı budur.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, benim beş dakikam size kurban olsun, önemli değil.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Estağfurullah.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Benim hesabıma yazıyor da Başkan onu.
Şeyi söyleyeyim, son sorudan önce bir şey söyleyeyim: Ben de muhafazakâr bir ailede yetişmiş
ve daha sonra sol felsefeyi okumuş biri olarak, ben bunları okudum. Temel, şöyle bir hata yapılıyor:
Öfkeyle diyor ya “Salya sümük… İşte, ilkokul mezunu vaiz.” şimdi böyle diyorlar veya PKK’ya “Üç
beş baldırı çıplak meselesi” denildi ya. Buradan başlayarak, asıl önemli sorun bu; bu tartışılabilir, bizim
de söyleyeceğimiz var ama tabii, laik bir kafayla okuduğunuzda daha farklı bir gözle de okuyorsunuz
bazı şeyleri. Bunu da başka bir zaman özel sohbetlerde size ve Sayın Müsteşara anlatırım.
Son sorum şu: Sizin bu kadar önemli, kırk küsur yıllık bir istihbarat tecrübeniz var ve bu tecrübenizle
15 Temmuza baktığınızda sizce 15 Temmuzda kafaları karıştıran noktalar nedir? Bu Komisyona şu
konu üzerinde durmanızı memleket adına tavsiye ederim dediğiniz şeyler nelerdir efendim?
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Erdoğdu.

130

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

9 . 11 . 2016

T: 14

O: 2

MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim, 15 Temmuz, öncesinde bilinmese de oluş tarzı
itibarıyla, sonuçları itibarıyla bir büyük faciadır. 15 Temmuz, sadece ve sadece FETÖ’nün ve grubunun
anlayışıyla realize edilmiş bir faaliyet olamaz. FETÖ’nün boyu kısa kalır, FETÖ’nün boyu kısa kalır.
Bakın, çok açık ifade ediyorum, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü darbeden endişe ediliyorsa FETÖ’nün boyu çık
kısa kalır. Arkasındaki ortak aklın, arkasındaki küresel aklın mutlaka göz ardı edilmemesi gerekir. O
itibarla, büyük bir faciadır. İlker Paşa’mın tabiriyle “Büyük bir beladan, köşebaşından dönülmüştür.”
Çok büyük sıkıntılar olabilirdi. Olmaması için biraz evvel yaptığımız bütün konuşmaların özeti, her
türlü tedbirin alınması gerekiyor. Tabii ki, böyle şiddetli bir kalkışma çok şiddetli tedbirlerle engellenir;
onu da yadırgamamanız lazım. Evet, kurunun yanında yaş da yanıyor bazı ifadeler böyledir, doğrudur,
kabul ediyorum ama böyle bir şiddetli hareket ancak çok kapsamlı bir karşı koymayla giderilebilir
o yapılıyor. Hatalar, eksikler, yanlışlar olabilir bunlar düzeltiliyor; itiraf ediliyor, söyleniyor, Sayın
Başbakan bunları açıklıyor. Çok samimiyetle bir faaliyet yürütülüyor. Bir daha olmaması için herkesin
kendi özeleştirisini yapması, kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi… Ben haber toplayacağım,
siz icra edeceksiniz, öteki iyi yönetecek; bir helva olacağız, topyekûn bir araya geleceğiz bütün mesele
budur. Ayrışmayla olmaz, kavgayla olmaz, deklarasyonla olmaz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sorumu açacağım çünkü Başkandan da izin aldım. Bu sorum
çünkü buradaki Komisyonun faaliyetini de ilgilendiriyor. Şu anlamda soruyorum; bir 2’nci, 3’üncü,
4’üncü darbeden, hatta darbenin devam ettiğinden bahseden bir endişe var. Buna iktidar başka muhalefet
başka bakıyor. Şu anlamda, benim kişisel endişem, bu darbe artık bir iç savaş darbesi olacaktır. Zaten
bunun da ilk amacı odur ve bu iç savaşın en makul olacak… Bu ülkeye kötülük yapmak isteyen
bir melon şapkalı baksa şunu söyler: “Bu ülkede Kürtlerle Türkleri, Alevilerle Sünnileri birbirine
kırdırırsam bu ülke uzun zaman beli kırık bir hâlde kalır.” Orta Doğu’daki plan. Bunun da şöyle işleme
konulduğunu -ben kendi adıma söylüyorum, sizin düşüncenizi de soracağım- HDP operasyonuyla
başlayan, muhtemelen CHP operasyonuyla devam edecek, yargısal süreçle başlayıp toplumsal çatışma
zeminine doğru götürülen bu süreçte ben bir darbe kokusu alıyorum. Bunu bu anlamda size sormak
istedim.
Bir de şuna da cevap verirseniz, son bu soruyla ilgili olarak: O gece Hakan Fidan’a Sayın
Cumhurbaşkanının ulaşamaması kurum kültürü açısından baktığınızda normal bir durum mudur?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim, şimdi, ben Türkiye’deki 15 Temmuz hariç
bütün darbelerde görev yaptım, övünmek gibi olmasın. Benim meslek hayatım Türkiye’nin demokrasi
hayatıyla aynen eş değerdir, o yıllara takaddüm eder. Süleyman Bey’le çalıştım, rahmetli Ecevit’le
çalıştım, Özal’la çalıştım, arkasından Sayın Erdoğan’la çalıştım ve birçok ona benzer devlet insanıyla
çalıştım. Çok iyiliklerini gördüm, çok öğrendim açıkça ifade edeyim.
Şimdi, hadise tabii, çok şeydir, çok farklı; iyi görmek lazım. Bizim o dönemde Millî İstihbarat
Teşkilatı aldığı her haberi bağlı olduğu Başbakana bildirir Allah’ın emridir bu, Evvela Başbakana
bildirir. Eğer haber muhtevası gerektiriyorsa Cumhurbaşkanına, ilgili komutanlıklara, varsa ilgili
kurumlara ve ilgili bakanlıklara da durumu intikal ettirir. Haberin burada asıllı veya asılsız olması
önemli değildir. Haber “Önemine binaen kaydıihtiyatla da olsa sunulmuştur.” kaydıyla bildirilir. Bizim
zamanımızda haberler böyle bildirilirdi. O itibarla bu dönemde bildirildi bildirilmedi meselesinin yine
cevabını ben veremem; bilemiyorum, bilemiyorum.
BAŞKAN – Sayın Müsteşarım, bize soru sormuştunuz “Neden bu Fetullah Gülen cemaatine
teveccüh oldu?” diyerek. Cervantes’in bir sözü vardır: “Bal olanın sineği çok olur.” der.
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Biz Hükûmet olarak mutlaka ki siyer derslerini koyduk, Kur’an-ı Kerim derslerini koyduk,
Osmanlıca derslerini seçmeli ve zorunlu olarak bazı okullara koymuştuk ama yeterli görmedik. Mutlaka
ki eksikleri vardır, Diyanet İşleri Başkanlığı daha aktif olmalıdır. Özellikle yurt dışında temsil edilen
tüm kültür ataşelikleri, din ataşelikleri, eğitim ataşelikleri çok daha farklı çalışmalı, yurt dışına giden
herkesi kucaklamalı. Örgütlerin kucağına düşmemeli bu insanlar, hür akıllarıyla hareket etmeli. Mutlaka
ki devletin de yapması gerekenlere bir atıfta bulundunuz, yapmaya devam edeceğiz. İnşallah, bundan
böyle gençliğimiz veya insanlarımızın akıllarını ipotek ettirmeyecekleri noktaya doğru gideceklerini
düşünüyorum.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Teşekkür ederim, sağ olun.
BAŞKAN – Söz sırası yine İstanbul milletvekilinde… Bu Komisyonda hep İstanbul
milletvekillerinin ağırlığı var; 6 milletvekilliğiyle temsil ediliyorlar payitaht olmanın herhâlde ayrıcalığı.
Buyurun Sayın Kavakcı.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Hoş geldiniz.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Teşekkür ederim.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için Sayın Müsteşarım.
Bize sunumunuz esnasında güvenlik istihbaratın diğer unsurlarını hatırlattınız. “MİT’in adı da
Merkezî Devlet İstihbarat Teşkilatı olmalıdır.” dediniz. Daha önce dinlediğiniz misafirlerimiz arasında
Genelkurmay Başkanlarımızdan “Bize MİT’ten herhangi bir bilgi gelmedi.” diyenler oldu.
Bu manada, ordu içerisindeki örgüt yapılanmalarının tespiti yasal olarak MİT’in yetkisi altında
mıdır bunların tespiti yoksa Genelkurmayın da bu konuda yetkisi, görevi var mıdır, sorumluluğu?
Özellikle, Genelkurmayda bir İstihbarat Daire Başkanlığı olduğunu da biliyoruz. “MİT’in raporu
olmadan kimseyi atmadık.” demişti Sayın Başbuğ, kendilerine bununla alakalı rapor gelmediğini
belirtmişti bunu ilk olarak sormak istiyorum.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Ben hemen cevap vereyim müsaade ederseniz sorular
çünkü karışıyor arka arkaya.
Şimdi, yani “MİT raporu olmadığı için atmamıştım.” tabirini şöyle anlamak lazım: Bizim, bir
insanın atılabilmesi için o insanın kanuni parametreleri içerisinde yaptıklarını belli bir noktaya ortaya
koyabilecek tarzda bir rapor hazırlamamız lazım. Şimdi, böyle bir bilgiye ulaşamadığımız zaman zoraki
zorlamalarla, duyumlardan kaynaklanan “Şu şudur, bu budur, bu albay şunu yaptı, bu general bunu
yaptı.” tarzındaki ifadeler mesnetsiz ve temelsiz kalır o itibarla bildirilmemiştir sıklıkla ama stratejik
anlamda sıkıntı söylenmiştir. Yani, ordu içinde bir yapılanmaya yöneldiler bunlar. Bunlar sızmaya
başladılar. Sorular çalınıyor, dershanelerde faaliyet yürütülüyor, yetiştiriliyor, imtihanlara hazırlanıyor.
O itibarla, artık yani oraya doğru bir giriş başlamış. Bunu içeride siz kendi iç kontrolünüzde ki biz
oraya giremiyoruz. Biraz evvel, MY 114-1 talimatı ona amirdir “giremezsiniz” diyor. “Garnizondan
içeri giremezsiniz.” Ee, giremediğime göre nereden haber alacağım ben? Ancak dışarıdan duyarsam
duyacağım duyamazsam da bilemeyeceğim; öyle olmuştur nitekim. Eksiklik vardır. Sayın Genelkurmay
Başkanımız haklıdır ama bu eksikliğin sebeplerini ben burada anlatmaya çalıştım. İstihbarat eksikliğinin
sebebi kurumsal eksikliklerden kaynaklanmıştır bunun giderilmesi lazım bir daha olmaması için.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bu manada, Jandarma İstihbaratın da mesela Jandarma
sınırlarının haricinde, birliğin dışında istihbarat alamadığı için içindeki FETÖ’cüleri tespit edemediği
söylenmişti de. Burada da askerlerin ya da Jandarma mensuplarının sivil hayattayken takibiyle alakalı
MİT’in bir şeyi olabilir miydi?
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MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Eğer bize talepte bulunurlarsa, “Şunun kıta dışındaki
faaliyetleri kontrol edin.” derlerse bu yapılır, yapılmıştır ama talep olmadığı zaman siz kendiliğinizden
izleyemezsiniz. Asker üniformalı şahsı siz izleyemezsiniz.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bu yasak değil mi?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Evet efendim, yasak.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – MY 114-1
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Evet efendim.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bu çok kıymetli, çok teşekkür ederim bu açıklamanız için.
Sayın Müsteşarım, Emniyet eski Genel Müdürü Cevdet Saral biraz evvel, sizden evvel misafir
ettiğimiz kişi “Fetullah Gülen yurt dışına kaçtı.” diye bir ifade kullandı. Siz de belki biraz evvel tekrar
değindiniz ama “Daha rahat hareket edebilmek için yurt dışına gitti.” dediniz. Burada acaba, oradan
ona Amerika’dan destek olduğunu düşündüğünüz için mi böyle söylediniz biraz daha açabilir misiniz
onu lütfen?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Yani şimdi, orada “Gitti, kaçtı” tabirleri arasına
sıkışmamak lazım. MİT’in o dönemde Gülen’e dönük yoğun baskısı ve faaliyeti vardı hatta o dönemde
ben İstanbul Bölge Başkanıydım çok iyi hatırlıyorum, Ümraniye’de kaldığı eve saat farkıyla girdik,
dakika farkıyla girdik; yatağı sıcaktı ama kendisi yoktu çünkü içeriden haber vermişlerdi, polisten
haber vermişlerdi. Şimdi, böyle bir noktada artık, başına gelecekleri hesap ettiği için Türkiye’de kalmak
istemedi. İstemedi ve gitti yani buna ister “kaçma” deyin, ister “gitme” deyin, normal pasaportla çıktı
gitti. Öyle “kaçırıldı” tabiri yanlış olur.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bir de son olarak, burada ifadelerinizdeki samimiyetinize
güvenerek soruyorum. Haberler arasında gözüme takıldı da eğer uygun görürseniz cevap vermeyi
lütfen… Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin Sayın Balçiçek İlter’e verdiği
demeçte şöyle bir şey kullanıyor sizin için.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Zorlamayın kendinizi ben cevap vereyim.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Evet “Yaşlı adam, uğraşmayın.” diye bir ifade.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Evet, evet.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Çok teşekkür ederim, sağ olun.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim, ben Mülkiyeliyim. Teşkilata ilk girdiğimde
bana solcu gibi baktılar. 7 Şubatta KCK’yı kurmakla suçladı FETÖ beni. Şimdi, nasıl oluyor bu iş; ben
KCK’yı kuruyorum, solcuyum, ondan sonra bir de FETÖ’nün yandaşı oluyorum?
Fetullah Gülen’i ne gördüm ne elini sıktım ne karşı karşıya geldim ne sesini duydum sadece
istihbarat raporlarından tanıyorum. İsmail Hakkı Paşa’m çok saygıdeğer bir insandır. Beraber
çalıştığımız dönemde de çok iyi işler yaptığımızı zannediyorum. Hani bir konuşma içerisinde böyle bir
husus bu ölçülerde geçmiş değildir ama mizahi bir anlayış içerisinde bazı şeyler agrandize edilmiştir.
İstihbaratçının kader planında daima böyle asılsız suçlamalar vardır onu o şekilde kabul ediyorum; aslı
astarı yoktur. Ne FETÖ’cüyüm ne KCK’lıyım ne solcuyum. Neyim onu ben de bilmiyorum; emekliyim.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederiz Ravza Hanım.
Emine Nur Günay, Eskişehir Milletvekili.
Buyurun Sayın Milletvekilim.
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EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Çok teşekkür ederiz değerli bilgiler için Sayın Müsteşarım.
FETÖ mensubu gazeteci Ekrem Dumanlı ile Gültan Kışanak arasında bir ziyaret gerçekleşti.
Belediye binasına arka kapıdan girdiği söylendi.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Arka kapı değil protokol kapısı.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Devam edebilir miyim?
Dumanlı’nın Kışanak’a polis ve jandarma istihbarat elemanlarının isimlerini verdiği iddia edildi
ve verme amacının da PKK ile bu istihbarat elemanlarının iş birliği yapmasını sağlamak amacı olduğu
söylendi. Bu konuda bir bilginiz veya duyumunuz var mı?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Hayır, öyle bir şey duymadım, bilmiyorum. Yani ben
de basından takip ettim, sizin bildiğiniz kadar biliyorum. Örgütler içerisinde daima böyle sapıklıklar
olabilmiştir, sapmalar olabilmiştir. Yadırgamadım, olabilir ama yanlıştır.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Teşekkür ederim.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Estağfurullah.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Bir de FETÖ yapılanması 1970’li yıllarda ortaya çıktı.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Hayır, 60’lı yıllar diyelim, 70’li yıllarda gelişimini
daha artırdı demek istedim; herhâlde hızlı geçtim.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Örgüt yapısını ne zaman aldı? Silahlı örgüt yapısını ne zaman
aldı? Baştan beri, 1960’lı yıllardan beri niyetleri bu şekilde bir örgüt kurmak mıydı sizin yorumunuz
nedir?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Hayır, bunu ifade ettim biraz evvel. Başlangıcından
itibaren fevkalade demokrat, çok munis, çok sevimli bir yüzle yola çıkmışlardır. Bahsettiğim tarihleri
tekrarlamak istemiyorum ama 7 Şubattan itibaren kırılma yoğunlaşmıştır yani bir silahlı…
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Yani başta niyetleri bu değildi diyorsunuz.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Evet, değildi, kesinlikle değildi.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Tamam, tamamdır.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Bir silahlı örgüt kurduklarına dair, bir silahlı aparat ve
altyapı oluşturduklarına dair çalıştığım dönemde hiçbir bilgi almadım.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Anladım.
Bir de, yine, itirafçılar ekranlardan inmiyor FETÖ anılarını ve analizlerini paylaşıyorlar sürekli.
Bu kişilerin FETÖ’yü güçlü ve yenilmez gösteren tavırlarında bir psikolojik harekât esintisi görüyor
musunuz?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Ee, doğaldır yani “Öyle oldu, böyle oldu, sonunda
da ben her şeyi anlatayım.” İtirafçılık; efendim, sonu “cılık”la biten meslekleri seçmeyeceksiniz.
Camcılık, aynacılık, balıkçılık, itirafçılık; kırılır, kırılır… Babam bana bunu meslek seçerken söyledi;
ona göre… Yani itirafçılık iyi bir şey değildir, iyi bir şey değildir. Bugün size ihanet eden yarın kime
ihanet edecektir veya hizmet edecektir? Bizim “kaynak” diye yıllarca kullandığımız insanlar böyledir.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Bir de Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş’in
defalarca yurt dışına çıktığı saptandı hatta Adil Öksüz için “110 defa çıktı bir yılda.” deniliyor. Bu
kadar sık çıkışlar istihbaratın dikkatini çekmez mi? Ben sadece öğrenmek için soruyorum, böyle bir
mekanizma var mı?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim, var, yapılabildiği kadarıyla yapılıyor.
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Şimdi, Türkiye coğrafyasını biraz evvel ifade etmeye çalıştım. Birçok örgütün, birçok yıkıcı
faaliyetin kol gezdiği bir ülke. Binlerce insan giriyor, çıkıyor yabancısıyla yerlisiyle. Biraz evvel
güvenlik istihbaratı kuruluşunun gözden geçirilmesinin zaruretini söylerken bunun altını çizmeye
çalıştım. Bu kontroller layıkıyla yapılamıyor; yapılsaydı zaten görülürdü, dikkat ederdi.
Şimdi, bir de şu var, bu çok önemlidir: Haber toplamak marifet değildir toplanan haberin analizi
önemlidir. Analiz herkes tarafından yapılamaz. Analiz bir merkezde yapılmalıdır, ciddi yapılmalıdır;
büyük tecrübe ister, büyük mazi bağı ister, büyük bir arşiv bilgisi ister. Türkiye’de bu yapılamıyor,
MİT’e rağmen yapılamıyor. Türkiye’de bu analizi yapan bir tek MİT’tir başka ikinci bir kuruluş yoktur.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN – Mihrimah Belma Satır, İstanbul Milletvekili; buyurun efendim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Efendim, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Emekli Genelkurmay Başkanımız Hilmi Özkök Paşa buraya geldiğinde, efendim, askeri istihbarat
kurumu olmadığından istihbarat toplayamadıklarını, diğer istihbarat kurumlarından yeteri kadar bilgi
gelmediğini, bu nedenle FETÖ’yle yeterince mücadele edemediklerini ve bu durumun bir zafiyete
sebep olduğunu söylemişti.
Askeri istihbarat kurumuna ihtiyaç var mıdır? Bu konuda ne düşünürsünüz; birinci sorum bu.
İkincisi; FETÖ içinde yabancı menşeli güçler var mıdır? Bunlar bugün mü vardı, ilk baştan beri
mi vardı, kısmen cevap verdiniz.
Bir üçüncü sorum da cemaat içinde derin cemaat var mıdır? Cemaat içindekileri, destekçilerini,
yöneticilerini birbirinden ayırır mısınız yoksa aynı hedefe kilitlenmiş, uyuşturulmuş insanlar diye mi
düşünürsünüz?
Bir de terörle mücadelede son zamanlarda özellikle bu FETÖ’nün olumsuz etkisi oldu mu? Bunu
sormak istiyorum.
Teşekkür ederim.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim, şimdi, şöyle ifade edeyim: Yani askeri
istihbarat konusu hep dönüp dolaşıp o önümüze geliyor. Bu konuda MİT, aldığı bilgileri verir,
asker kendi kaynaklarından duyabildiği kadarını duyar ataşelerin marifetiyle, başka enstrümanların
marifetiyle… Jandarması vardır, eskiden Jandarma oraya bağlıydı. Jandarma çok ciddi ölçülerde bir
istihbarat teşkilatı mesabesinde hizmet yapmıştır hatta bizi de dinleyecek kadar gelişmiştir. Ee, şimdi,
bu hâle gelmiş bir Jandarmadan bilgi alamıyorum derseniz ben bir şey diyemem. Bunun ötesini yoktur;
bilgi varsa gider yoksa gitmez. Hepsi bundan ibarettir. Devlet kendi kendine birbirini kontrolden
vazgeçmeden bu problem çözülmez. Bir tek nazım, bir tek yönetici. 5 tane devlet olmaz, 5 tane güvenlik
örgütü olmaz 1 tane örgüt olur öteki örgütler ona haber verir, yardım eder, bütün değerlendirme orada
yapılır; hesabını o örgütten sorarsınız.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Terörle ilgili ne diyorsunuz?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Öteki sorular için tabii biraz konuşma zorluğu oluyor.
Şöyle ifade edeyim yani örgüt, FETÖ örgütü içerisinde…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yabancı unsurlar…
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MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Yabancılar, böyle yabancı damgalı, pasaportlu insanlar
olduğunu söylemek mümkün değil ama yabancılarla temasları var. Yani yabancının oraya girip de bizzat
kadrolu çalışmasına gere yok, temaslar var. Amerika’daki bütün temaslarda yabancılar var, gizli servis
var. Daha ötesi yok, gizli servis var yani gizli servisten alınan talimatlarla bu iş yürüyor bu kadar açık.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Cemaat içinde derin cemaat var mıdır?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Nasıl efendim?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Cemaat içinde farklı gruplar, dini cemaat veya
sempatizanlar diye düşünür müsünüz yoksa hepsi aynı hedefe kilitlenmiş, hepsi uyutulmuş insan mı?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Yani cemaat olabildiği ölçülerde disiplinli bir görüntü
sergilemiştir bugüne kadar ki geldikleri noktada da bunu gördük. O itibarla bir fraksiyonel farklılık,
belki Fetullah Gülen’in hayata veda etmesinden sonra bir fraksiyonel farklılık olabilir.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Terörle mücadelede sıkıntı yarattılar mı son zamanlarda?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Böyle bir şey hissetmedim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teşekkür ederim, sağ olun.
BAŞKAN- Teşekkür ederiz.
İstanbul Milletvekili Zeynel Emre Bey, buyurun efendim.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Sayın Taner, hoş geldiniz.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Teşekkür ederim.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) - Verdiğiniz samimi bilgiler için de teşekkür ederiz. Esasında,
Komisyon çalışmaya başladığı günden itibaren birçok önemli ismi dinledik, bir kısmı çok samimi
beyanlarda bulundu ve aslında Komisyonun çalışmasına yön verdi; bugünkü sizin açıklamalarınızı da
böyle değerlendiriyorum ve bizim belki de vâkıf olmadığımız ya da şöyle söyleyeyim daha yüzeysel
bilgilere sahip olduğumuz konuları da açıklığa kavuşturdunuz. İşte, çözüm süreciyle alakalı yine
önemli bilgiler paylaştınız. Dolayısıyla, bir iki soru soracağım bununla ilgili.
Şimdi, söylediklerinizi yorumladığımda şöyle bir şey mi çıkıyor: Yani bir şekilde Türkiye’nin
güçlenmesini istemeyen yabancı devletler, Türkiye problemlerini çözsün, terör sonlansın istemeyenler
bunlara müdahale ediyor ve bu böyle gidiyor gibi yani süreç de bir yerde böyle bitti denilebilir belki
de bilmiyorum.
Peki, şöyle bir şey olsaydı yani sonuçta bunun bir de tecrübesini yaşamış oldunuz. Bu süreç
Parlamento eliyle yürümüş olsaydı çünkü bu sürece ilişkin çok sayıda itirazı olan insanlar dahi bugün
Türkiye’de, kimisi yanlış bilgi biliyor, kimisi farklı yani şu an biz de milletvekili olarak aslında çok
sağlıklı bilgiye sahip değiliz yani anlatılırsa bütünüyle öğrenebiliriz. Parlamento eliyle yürüseydi sizce
sonuç nasıl olurdu ilk sorum bu.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Onu hemen cevaplayayım müsaade ederseniz.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Memnun olurum.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Çok önemli bir noktaya temas ettiniz bizim arzumuz
da buydu, İmralı’nın arzusu da buydu. Yani eğer bu böyle olsaydı Habur faciası yaşanmazdı, Oslo
yaşanmazdı, belki bu ölçülerde yaşanmazdı. Bu, o dönemde siyasi iktidarın kendi tercihi ve anlayışı
çerçevesinde aldığı bir kararla şimdilik böyle yürüsün tarzında planlandı. Bir başka art niyetin olup
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olmadığı konusunda zaten konuşmaya yetkili değilim ve o dönemde birçok seçim vardı o kadarını
söyleyeyim. Bir çok seçim vardı, arka arkaya seçimler vardı ve Türkiye’nin eylemsiz günlere ihtiyacı
vardı biz bunu sağladık. Kâfi mi?
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Teşekkür ederim.
Peki, yine, bütün bir soru olarak da değerlendirebiliriz. Bundan sonrası için hem bu konuyla
ilgili, nasıl sonuca gideceğini düşünüyorsunuz yani gidişatla alakalı ve bir darbe süreci yaşadık biz,
15 Temmuzu yaşadık. Şimdi, bu süreçten sonra yeni bir darbe süreci, böyle bir risk görüyor musunuz
ülke açısından. Çünkü, bu darbe girişimi bizim tarihte okuduğumuz darbe girişimlerine göre bugünden
bakıldığında hepsinden çok daha tehlikeli -yani darbeler arasında bir ayrım yapılmaz ama bu anlamdabir şekilde planlandığına yönelik de emareler var yani bir iç savaş ortamı yaratma gibi. Ve 15 Temmuz
özelinde de mesela bazı gariplikler var, işte safi garip yani trafiğin yoğun olduğu bir saatte Boğaziçi
Köprüsü kapatılıyor gibi, diğer darbelerle kıyasladığımızda hep sabaha karşı herkes evinde yatarken
girişilen bir şey, burada biraz daha farklı gidiyor. Bir de, şimdi darbeye katılan FETÖ’cüler var, darbeye
katılmayan FETÖ’cüler var. Soruşturmalar bize onu gösteriyor. İçeriğine şu an vâkıf olmadığımızdan
yani darbeye katılmasa da daha sonrasında işlem yapılanlar var. Bu tespitler doğru da olabilir. Ne
dersiniz yani bunu neye bağlıyorsunuz?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Birinci soru güme gitti, onu tekrarlar mısınız, özür
dilerim.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Şöyle: Bundan sonraki süreçte yani hem yeni bir darbe süreci olur
mu? Nereye doğru gider?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Hatırladım, sizi yormayayım.
Bizim istihbari literatürümüze göre, darbe işinden sonra eğer başarısızlık olursa ondan sonra suikast
gelir, tek enstrüman odur. Darbe zor iş, kolektif bir faaliyet ister. Suikastlara dikkat etmek gerekir. Ben
bu kadarını söyleyebilirim eski tecrübelerime binaen, hiçbir bilgiye sahip değilim, tamamen sardunya
bilgisini verebilirim, biraz evvel söyledim. Ama, suikastlar son derece önemlidir. Güvenlik son derece
önemlidir. Tabii, buna DEAŞ gibi bilmem ne gibi birtakım kendini kaybetmiş, çıldırmış örgütün
eylemlerini de ilave ederseniz yani çok şey olabilir. Onun için daha güvenli, daha sağlıklı, daha özel
önlemler alınması lazım. Biraz evvel söylediğiniz hususta da, tabii darbe bu ölçülerde çok şiddetli
olunca önlem de o ölçülerde şiddetli oldu. Yani, bir kısım FETÖ’cünün bu işin içinde olup olmadığı
meselesi de o çok miktarda insanın alınmasından kaynaklanan, belki de hiç haberi dahi olmayan
insanlardan oluşan bir grubun da soruşturma kapmasına girmesinden kaynaklandı. Bu zamanla tasfiye
edilecektir, düzelecektir. Onu ifade etmek istiyorum.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Şeyi sormuştum, saati garip yani o şeyi söylediniz ya.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Yani onu tabii bir şey söyleyemem, bilemem yani öyle
çok fevkalade bir iş ortaya çıktı. Bugün artık Hande Hanım’ın kitabını okuduktan sonra görüyoruz.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) - Bana şöyle geliyor: Ayyuka çıkacağını anladılar, acele ettiler gibi
geliyor.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Acele de edilmiş olabilir, zaruret de hâsıl olmuş olabilir
yani orada bir infial söz konusu olunca erken bir doğuma sezaryenle müdahale etmişler ama hasta öldü.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Emre.
Sezgin Tanrıkulu İstanbul Milletvekili.
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Buyurun Sayın Tanrıkulu.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Taner’e ben de çok teşekkür ediyorum bize
verdiğiniz bilgiler için, gerçekten de yani tarihe geçecek kayıtta –bence- sözler söylediniz burada.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Sehpaya da götürür.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Biz onun olmaması için çalışıyoruz en azından.
Şöyle: Konuşmanızın başında MİT operasyonuyla ilgili bir şey söylerken “Diyarbakır’da başladı.”
dediniz bir iki davayla. Hangi davaları kastettiniz?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Hayır, öyle demek istemedim. Erzincan olayından
sonra bir iki kırılma daha oldu, bir tanesi Diyarbakır’da, bir tanesi Batman’da oldu. FETÖ’cü polis,
hâkim, savcı üçlüsü orada da bizim bir kapımızı zorladı ve arkadaşlarımızı tutuklamak istedi, öyle
bir, lokal bir gelişme oldu. Arkasından Ergenekonlar falan diğerleri geldi. Yani bunları adım adım,
deneye deneye, sınaya sınaya, o noktada baktılar, ne oluyor, kapıyı ne kadar aralayabiliriz, içeri ne
kadar girebiliriz bunu gördüler.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Anladım efendim, açılmamıştı, açmanız iyi oldu.
Siz 2005-2010’da birinci derecede yetkiliydiniz MİT’te ve o dönemde gerçekten de önemsediğim,
bence Türkiye bakımından çok önemli olan silahsızlanma süreci başladı Habur’la beraber. Orada yani
sonuçta silahlı örgüt mensupları silahlarını bırakıp Habur
Sınır Kapısı’ndan, devletin resmî
kapısından girdiler ve savcıya, polise teslim oldular. Şimdi, orada yani yönetilmeyen bir süreç var.
Mesela o kıyafetlerle gelmeleri, kendi kıyafetleriyle gelmeleri büyük bir infial yarattı mesela. İşte,
Habur’dan Diyarbakır’a kadar otobüsle falan gelmeler, gösteriler büyük bir infial yarattı. Ben daha
sonra sordum tutuklu olanlara falan, Diyarbakır Barosu Başkanıydım. Bana dediler ki: “Bize kimse
söylemedi, üzerinizdeki elbiseyi çıkarın da size verdiğimiz şu takım elbiseleri giyin.” Yani şöyle… O
süreç neden bozuldu? Çünkü daha sonra 2012’de başka bir süreç başladı ve yine bozuldu?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim, o sürecin sözünüzü kesmeyeyim,
tamamladıysanız cevap verebilirim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Tamamladım. Neden bozuldu yani yeterli bilgi
sahibi mi değildi, inisiyatif mi yoktu, neydi yani, kim bozdu ya da nasıl bozuldu?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - O sürecin bozulmasında FETÖ’cü polislerin büyük
rolü vardır. Şimdi isimlendirmek istemiyorum. O gece Beşir Atalay Bey, ben ve örgütün diğer tarafında
olan insanlarla telefon görüşmelerimiz devam ediyor, artık saatler yaklaşıyor Habur’a, o noktadayız.
Fevkalade önemli bir iş olacak ama öyle bir iş oldu ki dediğiniz gibi, şaşkınlık içinde kalındı. O noktada
bir büyük yanlış daha vardır. “Dağdan çocuklarınız gelecek, kızlarınız gelecek.” diye ailelere haber
salmışlar. Aileler karşılamaya gitti. Bir kısmı sevinçle karşılamak için gitti fakat orada bir oyun oynandı,
bu gösteriyi sevince dönüştürmek isteyenler tersine bir infial gösterisine kendilerini kaptırdılar. Orada
birtakım polis yönlendirmeleri olduğunu duyduk, elimizle tutmadık, görmedik. Habur’un sınırdaki
oyun kısmı budur ama Habur’un esas arkasındaki hadise… Şimdi, para Avrupa’dadır, propaganda
Avrupa’dadır, Brüksel’dedir, silah Kandil’dedir, beyin İmralı’dadır. Bu üç tane mihrak birbiriyle
yarışır. Herkes birbirini geçmeye çalışır. Biri “Ben demeden olmaz.” der, öteki “Para bendeyse ben
yaparım.” der “Propaganda bendedir.” der, öteki “Dağda ben ölüyorum.” der ve Kandil’in ağırlığı ona
göredir. Şimdi böyle olunca yapılan temaslarda şu çıktı: “Bize öyle bir güvence verin ki, anayasal
teminat verin, biz dağdaki bütün grupları aşağı indirelim.” Bu bir anda yapılacak bir hadise değil ki,
bunu anlatamadık, bunu söyledik. Dedik ki: Bu olmaz. Bir anda böyle bir güvence verilemez, devlet
size böyle bir güvence veremez. Zaman itibarıyla güven artırıcı önlemler çerçevesinde terör duracak,
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silahlar bırakılacak, vesaire vesaire ve ondan sonra bu güvenceler arka arkaya, belki ülkenin Anayasa’sı,
belki İmralı’nın hayatı dâhil olmak üzere hepsi yeni baştan gözden geçirilebilir. Ama, o noktada bu iş
boğulmuştur. Biraz evvelki sözlerime dönüyorum. Bu sürecin olmasını istemeyenler iç ve dış mihraklar
bu boğulmada aktif rol aldılar ve Habur’da bu iş öldürüldü. Habur yanlışa döndü, doğru başladı, yanlışa
döndü. Sonuçlarının doğru olduğunu söylemiyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Şimdi, hani yine yani 2013’te bir süreç
başladı. Kayda geçsin diye söyleyeceğim de, sonuçta biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak ısrarla
Parlamentoda bunun bir ayağının olmasını istedik. Şimdi bu süreçlerde… Niye bunları söylüyorum,
onu da söyleyeyim kayıtlara geçsin diye.
Şimdi, ben şuna inanırım hep: Şiddet, çatışma, terör ve Kürt meselesinin bu boyutu Türkiye’de
sonuçta istikrarsızlığı, kaosu besliyor ve darbe yapmak isteyenlere de bir zemin hazırlıyor. Hani sonuçta
bu meseleyi çözmüş bir Türkiye, siz de söylediniz, çok daha güçlü olacak ve kendi iç barışını sağlayınca
da çok güçlü olacak. Ama, bu meselenin çözülmemesi -çeşitli nedenlerle- sonuçta darbe yapanlara
da bir zemin sunuyor. 7 Hazirandan sonra da bunu gördük, doğu ve güneydoğuda işte biliyoruz çok
kanlı bir ortam var ve o ortamda görev yapan komutanların tümü neredeyse 2’nci ordu, 7’nci kolordu,
Şırnak, Hakkâri komutanları hepsi bu darbe mekanizma içerisinde tutuklandılar. Yani birbirine bağlı
işler. O nedenle soracağım. Şimdi, 2013’ten sonra da bir süreç başladı iyi, kötü, yanlış. Bu süreçlerde
biliyoruz ki -dünya örneklerinden- siyasi aktörler çok önemlidir ama aynı zamanda parlamento da
önemlidir eş zamanlı olarak. 2013’ten sonra biz ısrarla bu işin bir ayağının Parlamentoda olmasını
istedik ama sonuçta olmadı hatta MİT kayıtları sızdı, MİT kayıtlarında, bizzat benim sunduğum, 25
arkadaşımla, ilgili bir önergenin bizim irademize rağmen Parlamentoya getirilmesi gibi bir konuşma
olmuş sürecin taraflarında. Bunların basına yansıyan bölümünü söylüyorum ve “Getirin, CHP’yi zor
durumda bırakalım.” demişler yani MİT kaynaklı olarak. Yaniy sizin döneminizde Parlamentoda olsun
diye MİT’in ısrarı var; 2013, 2014’te ise CHP’yi zor durumda bırakan bir MİT ayağı var, basına yansıdı
bu kayıtlar. Sonuçta şey için söyleyeceğim, büyük tecrübe sahibisiniz ve bu devlet içerisinde Kürt
meselesi konusunda kırk yıl boyunca çalışmış, fikir sahibi olan ve büyük bir şeyle yani biraz önce
söylediniz, sehpayı da göze alarak bazı girişimlerde bulunmuşsunuz. Şu anda Türkiye’de kanlı bir süreç
var yani 2009’dan daha kötü bir dönem bana göre, 2013’ten daha kötü bir dönemdeyiz. Aynı zamanda
bizim bir daha bir darbeyle karşılaşmamız açısından da bu meselenin bir vesileyle çözülmesi lazım. Ne
önerirsiniz?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Evet, evet, ben anlıyorum Sayın Sezgin, anlıyorum,
çok iyi anlıyorum. Bir defa şunu söyleyeyim ifade edeyim: Mecliste bu işin ele alınması konusunu
devlete götüren benim. O zaman getirdik bunu, dedik ki: Bakın bunun ucundan tutulsun, her parti elini
altına koysun bu taşın. Yani bunu sadece benim üzerime, sizin üzerinize, başka bir yere yıkmakla olmaz,
eninde sonunda tökezleyeceğiz, bu açık seçik meydandadır. Biraz evvel ifade ettim, seçim dönemleri
vesaire orada bir zaman kaybı oldu, olamadı yani o kanaatinize aynen iştirak ediyorum. Bundan sonra
eğer böyle bir düşünce gündeme gelecekse mutlaka yapılmalıdır. Bir de tabii siyaset çok önemli bir
hadise, hepiniz bu işin içindeki insanlarsınız. Yani, böyle güzel giden büyük işler olacak, güzel işler
olacak derken, bunu niye başkasıyla paylaşsın, “Ben yapayım.” tarzında bir ego şişmesi olabilir, gayet
normaldir bu, bunu da kabul ediyorum. Ama, eninde sonunda doğru bulunacaktır.
Şimdi, ondan sonraki sorunuzu gene dağıttık, neydi?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani, bugün için ne öneriyorsunuz?
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MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Şimdi, bugün için öyle bir noktaya gelindi ki “Hadi
gelin, oturun, konuşalım.” diyecek noktada değilsiniz. Bir ortak akla ihtiyaç var. İnsanlar ölüyor. Şimdi,
burada ölüler sadece şehitler olarak alınıyor. Değil. Dağda da ölenler var. Çok miktarda insan ölüyor,
korkunç yaralar var şu anda. Her ölünün ailesinden 4 kişi ertesi gün dağa çıkıyor. Sayın İlker Paşam
bunu söyledi. Dağa çıkışları niye engelleyemiyorsunuz? Bu ölümler devam ettiği sürece dağa çıkışları
engelleyemezsiniz. Ailesinden 10, 15 adam ölmüş, 20’si de dağda. Çocuklarının adını bilmeyen
insanlar var. Şimdi böyle olunca bir defa, ortak bir aklın, siyaset aklının devreye girmesi lazım, bu
HDP olabilirdi, o kadarını ifade etmek istiyorum. Yani siyasi bir akıl olarak oraya birinin girmesi lazım.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Ben Diyarbakır Barosu Başkanıyken sizi şikâyet
ettim, onu söyleyeyim de efendim. Siz MİT Müsteşarıydınız, ben de Diyarbakır Barosu Başkanıydım.
MİT Müsteşarlığı Diyarbakır’daki bir hâkimlikten, Türkiye’deki bütün iletişim araçlarının, telefon, faks
ne varsa dinlenmesi kararı için başvuru yaptı. Diyarbakır’daki bir hâkim de bu kararı verdi. Potansiyel
olarak ben de dinlenebilirim diye başvuru yaptım, şikâyet ettim. Başbakanlık izin verdi sizinle ilgili
olarak ama aynı gün izinden sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı hiç beyan almadan bir gün
içinde sizin için takipsizlik kararı verdi, Siverek Ağır Ceza Mahkemesine başvurdum, o da reddetti.
Dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürdüm, daha karar verilmedi, onu da söyleyeyim.
Ama, sizinle ilgili değil yani…
BAŞKAN – Sayın Emre Taner’i dinledikten sonra vermezdiniz herhâlde.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yok ama o kendi görevini yapmış, ben de kendi
görevimi yaptım.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Sağ olun, çok teşekkür ederim, dinlenmedik yerimiz
kalmadı, onun için hiç endişemiz yok.
BAŞKAN – Sayın Erdoğan buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Örgütün birçok boyutunu bugüne kadar konuştuk ama örgütün
sanıyorum Komisyon olarak en az konuştuğumuz kısmı mali boyutu. Size de bu konuda hiç soru
sorulmadı. Sizin Müsteşarlığınız döneminde örgütün mali yapısıyla ilgili ne kadar çalışma yapıldı?
Bunların kullanıldığı mali kaynağın büyüklüğü konusunda bir değerlendirme yapmak mümkün mü?
Yani bu örgütü elbette ayakta tutan devletin içine sızmış yapı elemanları var, şu var, bu var ama ne olursa
olsun bu işin en önemli tarafı para. Bu işin içinde ne kadar para var? Bununla ilgili bir değerlendirme…
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Çok önemli bir soru tabii. Finansman olmadan faaliyet
olmaz, gayet normal.
Şimdi, tabii ki o kadar çok çeşitli alanlara yayıldılar ki, Anadolu sermayesinin çok önemli, büyük
bir bölümü bunlara “teberru” adı altında “hizmete katkı” adı altında kaydı. Yurt dışından aldıkları
katkılar, okullarının olduğu ülkelerden edindikleri kazanımlar hepsi üst üste konduğu zaman ayrı bir iş
adamları federasyonu oluşturabilecek ölçüye kadar da bu konuyu getirmiştir ve çok başarılı bir faaliyet
yürütmüştür o dönemde cemaate ait olan iş adamları konfederasyonu. Rakamlarını biz o dönemde
global anlamda ortaya koymuştuk ama şu anda benim aklımda yok fakat çok büyük rakamlar olduğunu
söyleyebilirim, çok tatminkâr rakamlar olduğunu söyleyebilirim. Şu kadardır, vesaire rakamları yani
dillendirme imkânına sahip değilim, epeyi zaman geçti. Bilemiyorum, bunlar kurumun kayıtlarında
vardır.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Pekâlâ, bu yapının mali boyutuyla ilgili olarak ilgili kurumlara,
Hükûmete yaptığınız telkinler, bildirimler olmuştur herhâlde, onlarla ilgili de biraz…
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MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim, zor bir soru. İltifat marifete tabidir
biliyorsunuz. Eğer birileri bir konuya ilgi duyarsa, sizden isterse siz karşılarsınız. Şimdi, fevkalade zor
bir durum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Yani bu konuda size bir talep gelmedi.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Ciddi bir talep gelmedi. Ben bir tarihte rahmetli
Süleyman Demirel’le beraber gene bir konuyu konuşurken “Bana tetik çeken ile tespih çeken adamları
aynı kefeye koyup getirmeyin.” dedi. Şimdi bu siyasi anlayışta bunlar vardır. Hepimiz Müslümanız
bunu gayet açık ifade ediyorum. Tabii ki tespihin manasını da biliyoruz, tetiğin manasını da biliyoruz.
Ama, bu kabil siyaset yakıştırmaları konuyu içinden çıkaramıyor. Yani şimdi, İlker Paşam bunu kendisi
burada ifade ettiler. Yani “Bunları fazla önemsemeyin.” tarzında aldığı cevabı da söylediler, benzer
cevapları biz de almışızdır.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Sayın Hüseyin Kocabıyık İzmir Milletvekili.
Buyurun efendim.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Hoş geldiniz Emre Bey.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Sağ olun.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Siz ilginç bir bürokrattınız. Bir kere -herkes sanıyorum aynı
fikirde- gradosu yüksek bir bürokrattınız.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Estağfurullah.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Birtakım konuların sizi üzdüğü anlaşılıyor, hiç üzülmeyin
sizinle ilgili hem siyaset alanında hem toplumsal alanda çok olumlu hatıralar var yani onu söyleyeyim.
Şimdi, ikinci olarak şu bakımdan da tarihimizde bir yeriniz var: Siz emekli olmadan azıcık önce
MİT Teşkilatının 80’inci yıldönümü münasebetiyle çok önemli bir açıklama yaptınız. Bir açıklama
falan değil doğrudan doğruya bir deklarasyondu.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Manifestoydu efendim.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Manifestoydu ve Hükûmete, devlete bir yöneylem verme
amacı da taşıyordu içeriğine baktığınız zaman. Nitekim o manifestonuzu önümüze koyup bir
metin analizi yaptığımız zaman, devletin ve hükûmetlerin sizin öngörülerinizi çok ciddiye aldığını,
görüşlerinizi, vizyonunuzu çok ciddiye aldığını ve ona uygun politika değişikliklerine gittiğini
görürüz, çok açık. Şimdi, o deklarasyonda diyorsunuz ki tarihsel bir önemi olduğu için kayıtlara da
geçsin istiyorum: “Türkiye gerek stratejik gerekse jeopolitik önemi nedeniyle kendisini hiçbir zaman
olayların akışına bırakma ya da bekle gör, tavır al taktiğiyle sınırlama lüksünü sahip değildir. Yalnız
savunma pozisyonunda olmak Türkiye’yi haiz şartlar nedeniyle kabul edilemez bir davranış olacaktır.
Bu nedenle de Türkiye tüm kartlarını, avantajlarını maksimum düzeyde bir verimlilikle değerlendirmek
durumundadır.” Zaten o deklarasyonda da hatırladığım kadarıyla bu Arap Baharı’nı...
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Söylemiştik.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) - …önceden bilmiştiniz ve uluslararası sistemin yeniden
şekilleneceğini söylemiştiniz. Diğer taraftan birçok ulus devletin de bu maratonu kaybedeceğini
söylemiştiniz.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Evet.
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HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Şimdi, bu gerçekten yani onun altını bir daha çiziyorum, bizim
seksen yıllık MİT tarihimizde ilk kez bir müsteşarın açık bir şekilde bu manifestoyu yayınlamasıdır. Bu
ilk defa oldu ve içeriği de son derece önemliydi. Devlet de bundan -görebildiğim kadarıyla- etkilendi
ve hükûmetler.
Şimdi, nasıl etkilendi? Hükûmetler, ondan sonraki hükûmetler, o günkü hükûmet ve ondan sonraki
hükûmetler çevresiyle ilgilenmeye daha keskin hatlarıyla ilgilenmeye başladı, daha yeni politikalar
uyguladı. Politikaları eleştiren olur, tasvip eden olur ama bunu yaptı sizin dediğiniz istikamette bir
değişim yaşandı.
Şimdi, biraz önce konuşmanızın bir yerinde bu FETÖ örgütünden bahsederken dediniz ki: 15
Temmuz vesaire yani bunların boyunu aşar, bunların arkasında birtakım küresel güçlerin olduğunu ima
ettiniz yahut da açıkça söylediniz. Şimdi sizin bu açıklamanızda…
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Kişisel kanaatimdir.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Kişisel kanaatiniz, tamam.
Şimdi, sizin bu açıklamanızda tavsiye ettiğiniz değişim teklifini kabul eden ve ona göre politikalarını
da değiştiren bir Hükûmet tarihi yaşıyoruz yani. Ve bundan da küresel güçlerin hiç hoşnut olmadığı
da açık. Dolayısıyla, 15 Temmuzla AK PARTİ hükûmetlerinin sizin de o deklarasyonda belirttiğiniz
istikamette politika değişikliklerine gitmesinin bir ilişkisi var mı sizce?
Teşekkür ederim.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim bir defa, 80’inci yıl bildirimizi hatırlayan
nadir insanlardan biri olduğunuz için teşekkür ederim.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – O bildiriden bahsedildi…
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Evet evet, teşekkür ederim tekrar.
Gerçekten önemliydi, o aslında devlete verilmiş bir manifesto değildi, halka bir itiraftı halka
anlatmaydı. Kendimizi bir yerlere anlatamadığımız zaman halka anlatmak ihtiyacını hissettik. “Biz
büyük Türk milletinin hizmetindeyiz.” diye kapılarımızda bizim bir amblemimiz vardır. Herhangi bir
hükûmetin veya şunun bunun değil, biz büyük Türk milletinin hizmetindeyiz; hâlâ da böyledir bu.
O deklarasyonun temel sebeplerinden bir tanesi buydu, halk bunu duysun, halk bunu işitsin, anlasın.
İstikamet kötüydü, bahar geliyordu ve o bahsi geçen maratonu kaybedecek ülkeler içerisinde Türkiye
de vardı. İşin enteresan tarafı budur. Tabiatıyla, bunlardan istifade etmek hükûmetlerin bileceği iştir.
Doğrular yapılmış olabilir, eksikler kalmış olabilir. Biz orada çok samimiyetle ifade ettik. Savunma
pozisyonunda oyunu kabul edemezsiniz, bu, bu kadar açıktır. Bugün de zaten yapılmaya çalışılan
budur. Bazı şeyleri artık rakip sahada oynamak mecburiyetindesiniz ama buna konjonktür ne kadar
müsaade eder, siyaset buna ne kadar müsaade eder, gücünüz ne kadar buna fırsat verir; bunlar tabii
tartışılacak konular. Ama, oradaki sözlerimizin hâlâ geçerli olduğu kanaatindeyim. Yapılmasında da bir
zarar yoktur, fayda vardır diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Sorum şuydu: Rasyonel bir analiz yaptığınız zaman, 15
Temmuz ile bu politika değişikliğinin arasında bir ilişki kurulabilir mi yani? Biraz önce de dediniz ki…
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Yani çok derin bir soru bu tabii bunu bilemeyeceğim.
Bu akşam istiareye yatmam lazım.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Hayır, bir cümleyle aslında cevap verirsiniz sizin seviyenizdeki
bir…
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MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Biraz tesettür, biraz tesettür efendim.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Peki.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
ESKİ MİT MÜSTEŞARI EMRE TANER - Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN – Zekeriya Birkan, Bursa Milletvekili.
Buyurun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Çok Değerli Müsteşarım, öncelikle hoş geldiniz ben verdiğiniz
bilgiler için de teşekkür ediyorum.
Tabii, birçok konuya değindiniz. Son soru sorulunca bazı şeyleri toparlıyorsunuz ama sonradan
zaman içinde de değiştirmek yoluna gidiyorsunuz.
Şimdi, Türkiye’nin yani bu en son darbe, bu FETÖ darbesi bizim meşru Hükûmete yapılmış olan
en son darbe. Türkiye’nin hemen hemen her on yılında bir askerî vesayet müdahalelerini de dikkate
aldığımız zaman, her on yılına bir darbe düştüğü dönemler olduğu için yani çok kırılgan bir yapımız
var. Bu, bir sistemden mi kaynaklanıyor? Yani, tabii ki her on yılda bir darbe olunca, sil baştan yapınca,
yeniden düzenlemek yeniden toparlamak zor oluyor. Bu, sadece MİT açısından değil bütün kurumlar
açısından zor oluyor. Yani, bu örgütün büyümesinde ve bu darbeler kuşağının oluşmasında, hep bu
darbelerin bir bağı var mı ya da Türkiye’de bir sistem sorunu var mı? Çünkü meşru iktidarı her on yılda
bir şekilde götürüyoruz. Sistem sorunu görüyor musunuz, bilmiyorum anlatabildim mi?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Evet, ben müsaade ederseniz hemen buna cevap
vereyim, ondan sonra öteki sorunuzu alayım.
Şimdi, 15 Temmuzu öteki darbelerle aynı kefeye koymamız mümkün değildir. Öteki darbelerde,
ihtilallerde, denemelerde ve başından sonuna ordunun hiyerarşi içerisinde -27 Mayıs hariç- yekpare bir
faaliyet söz konusudur. O yüzden de halk bir şey yapmamıştır, sokağa da çıkamamıştır çünkü güç, çok
kararlıdır ve etkilidir. O itibarla, 15 Temmuzu tamamen FETÖ’nün ordu içine sızan çeteleri marifetiyle
yapmaya çalıştığı bir darbe olarak nitelemek durumundayız. Öteki darbelerden kaynak aldığını veya
esinlendiğini söylemek ne kadar doğru olur bilemiyorum. O kanaatte değilim.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) - Bir sorum var, yani arka arkaya darbeler geliyor, kurumları
dağıtıyoruz, sonra yeniden toparlıyoruz. Yani bir sistem…
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Ama, yani şimdi onu öteki darbelerde tabii zaruretler
ve gerekçeler çok farklıydı 12 Eylül de dâhildir buna, diğerleri de dâhildir, denemeler de dâhildir, belki
27 Mayıs da bir bölümüyle dâhildir ama burada öyle değil. Burada çok daha farklı bir anlayış söz
konusu. Burada dış destek var.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Ama, nihayetinde bir darbe.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Burada dış destek var; bu çok önemli.
BAŞKAN – “Dış destek var.” dediniz.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Evet, burada bir dış destek var.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Bir sorum daha var… Bu MİT Kanunu’yla ilgili değişiklikleri
soruyor da Hüseyin Bey.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) - MİT Kanunu’nda çok önemli değişiklikler yaptık, onları yeterli
bulmuyor musunuz?
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MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim, o değişikler benden sonra oldu. Hakan
Bey’in zamanında oldu. Onları ben bilemiyorum yani o itibarla ben kendi dönemim itibarıyla burada
bilgi takdim ediyorum.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) - “Yeni birtakım kararlar almak lazım.” dediniz de. Yeterli değil
mi o alınan kararlar?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Okumadım, bilmiyorum yani o konuda bir şeyim
olmadı.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) - Çok önemli kararlar alındı.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Evet, onu bilsem ona göre konuşurdum zannediyorum
ama ben eski kanuna göre gündeme getirdim bunu.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) - Şimdi, Değerli Müsteşarım, bir şeyi anlamakta hakikaten sadece
ben değil eminim ki hepimiz de zorlanıyoruz çünkü biz konuşmacı olarak buraya kimi çağırdıysak hani
bu olaylarla, bu örgütle ilgili, darbelerle ilgili devletimizde görev yapan, işte bilgisine başvurmamız
gereken kişileri çağırdığımız zaman bir şey görüyoruz: Herkes bu örgütle mücadele ediyor yani herkes
mücadele ediyor, işte örgüt var, 1990’da var, 1970’de var, işte 2000’de var, orada var, burada var, MİT
krizinde var. Ama, bir şey var ki biz bir darbeye maruz kalıyoruz. Yani, bunu gerçekten ben anlamakta
zorlanıyorum. Şimdi, Genelkurmay başkanlarımız geliyor yani her camiyi dinleyip, her dindarı örgüt
üyesi görüp, ciddi bir istihbarat oluşturan, az önce söylediğiniz gibi “Jandarma öyle bir istihbarat ki bizi
bile dinliyordu.” diye bakıyorsunuz. “Bize MİT’ten rapor gelmedi o yüzden atamadık.” Yine geriye
dönüp bakıyorsunuz “Benim zamanımda hiç yoktu.” Emniyet müdürü diyor ki: “Benim bölgemde hiç
bir tanesine rastlamadık.” Yani burada bir şey var, yani bu nasıl bir şey? Yani gerçekten bunu şey için
soruyorum: Hani, tamam biz sivil hayattayız. Ben hayatım boyunca bürokrat olmadığım için, yani
hiçbir örgüt üyesini de şu makamdan alıp bu makama atamadım. Yani, devlet işinde olmadığım için
söylüyorum.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Anlıyorum, anlıyorum.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yani, bunun bir şeyi olması lazım. Yani bu sadece siyasilere
yıkılacak, sadece sivillere yıkılacak bir şey değil bu.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER - Doğru.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yani, bunun bir açıklamasının olması lazım diye düşünüyorum.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim, o açıklama şöyle…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) - Çok özür diliyorum sadece bir cümle daha eklemek istiyorum
buna.
Hüseyin Gülerce ilginç bir söz söyledi. Siz az önce dediniz ki: “Aslında birbirini tamamlıyor.
Örgüt liderinin Amerika’ya gitmesiyle bizim işimiz zorlaştı, onların hareket alanı arttı.” Ama Hüseyin
Gülerce dedi ki… Yani bunu artık sağır sultan, herkes biliyor. Yani buradan onlarca bürokrat, iş adamı
ve hatta…
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Milletvekili.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Milletvekili, işte, neyse, 100 defa aynı yıl içinde yurt dışına girişçıkış yapan adamlar var. Yani hadi biz göremedik, tamam, biz sivil boyutunu gördük, dindar boyutu,
işte, ne bileyim okul boyutu… Yani bu nasıl iş? Ben gerçekten bunu sizin tecrübenize soruyorum…
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Estağfurullah.
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ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yani sizi suçlamak ya da sizin döneminizdeki hatadır, eksikliktir
anlamında sormuyorum. Buna bir cevap verebilirseniz çok memnun olurum.
Teşekkür ediyorum.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim, şöyle ifade etmek lazım: Bunu, işin başından
itibaren, konuşmalarım içerisinde belki dağınık noktalarda vurguladım.
Bir defa, çok ciddi bir örgütle karşı karşıyayız, onunla mücadele edenlerden daha akıllı bir örgüt.
Sebeplerden biri budur.
İkincisi, mücadeleyi yapanlar, yapmak durumunda kalanlar, örgütün önemi konusunda bazı
çevreleri belki ikna edememiş olabilirler. Yani şimdi, mücadelenin çapını genişletme şansını bulamamış
olabilirsiniz ancak bu kadar söylenebilir. Sizden daha akıllı, sizden daha örgütlü, sizden daha disiplinli,
çok disiplinli. Hulul edememe sebeplerinden bir tanesi budur. Çok donanımlı ve bu hâle gelmesinin
sebebi de arkasındaki ortak akıl. Bir gizli servisin yönetiminde olur ancak bu işler, sizin aklınızla olmaz,
mümkün değil. O zaman, servisler mücadele ediyor, FETÖ’yle mücadele değildir bu olay. Bu olay
FETÖ’yle mücadele değildir, servislerin mücadelesidir. Ona göre tavır almak durumundasınız. Biraz
evvel söylediğim, güvenlik konseptinin yeni baştan gözden geçirilmesi dediğim hadise budur. Ona
göre tertipli değiliz, yakalayalım, alalım, silah var mı, malzeme var mı, suç var mı, davayı halledelim,
dosyayı hazırlayalım, bağlayalım gitsin; hayır, arkasındaki hadiseyi çözemedik, bilemedik. Biz, bunun
en açık örneğini, o 1970’li yıllarda yaşadık. Herkes, Mehmet Ağar da burada söyledi aynı şeyi, değerli
arkadaşım aynı şeyi burada söyledi.
O dönemde Türkiye’deki aşırı solun arkasında Batı Avrupa’daki siyasi örgütler ve gizli servisler
vardı, Moskova yoktu. Biz bunu o zaman söyledik. Rahmetli Mahir Kaynak bunun en başta söyleyeniydi
servisimizde çalıştığı dönemde.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Adamı kahrından öldürdük.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Evet, söylenmiştir ama yankı bulamadınız, olmamıştır
çünkü kolaycılık onu o noktaya getirmiştir, kuzey komşunuza bakın, Moskova vardır, yürüyün gidin,
işte Mao da o taraftadır, Arnavutluk, Emek Partisi de bu taraftadır.
Avrupa, Türkiye’nin başına ne bela geldiyse Avrupa’dan geldi ve geliyor.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Estağfurullah.
BAŞKAN – Komisyon üyemiz değil ama Milletvekilimiz, Sayın İlhan Cihaner.
Buyurun Sayın Cihaner.
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Evet, teşekkür ediyorum.
Ben İlhan Cihaner.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Sizi çok iyi tanıyorum Sayın Cihaner, Erzincan’dan
akraba oluyoruz.
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Evet.
Şimdi, aslında açıklamalarınızla… Bir kere o baştaki özeleştiri kısmını çok önemsiyorum, bu
Komisyonun önemi biraz daha arttı verimli kullanılırsa, yani Türkiye’nin en önemli sorunlarından
birisinin bu yapılanmanın müdahalesiyle belki de çözülememiş olabileceğini ima ettiniz, belli kritik
şeylerle…
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Evet, efendim.
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İLHAN CİHANER (İstanbul) – Ve bir yerde de dediniz ki “Marifet iltifata tabidir, ilgi duyarlarsa
verirdik.” Mali durumuyla ilgili… Ben ilgi duymuştum.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Orada kalacağız efendim.
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Hayır, devam edeceğiz, çok önemli çünkü bu arka planını
öğrenmemiz lazım ki önlemleri doğru koyalım çünkü bu Komisyonun bir amacı da doğru önlemleri
tespit etmek.
Ben bu ilgiyi duymuştum ve size yazmıştım.
Yazım aynen şöyleydi: “a) Kadrolaşma, izinsiz eğitim kurumu açma, yardım toplama, kanuna
muhalefet, suç örgütü kurma, yönetme, kara para aklama konularında rapor, bilgi notu vesaire olup
olmadığı, varsa bir örneğinin gönderilmesi.
b) Fetullah Gülen’in herhangi bir ad altında, Müsteşarlığınızın ya da başka güvenlik, istihbarat
birimleriyle…”
Neyi kastettiğimi biliyorsunuzdur.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Evet efendim.
İLHAN CİHANER (İstanbul) – “…organik bağının bulunup bulunmadığı, hâlen veya geçmişte.
c) 1997 yılında Müsteşarlığınızca Fetullah Gülen grubunun kara para aklama suçu vesaire gibi
suçlar işlediğine ilişkin bir raporun düzenlenip düzenlenmediği, böyle bir rapor varsa bir örneğinin
Başsavcılığımıza gönderilmesi.”
Buna “Böyle bir rapor yoktur.” diye yanıt verdiniz ve sadece Aydınlık gazetesinde “Onların
yayınladığı bir bilgidir, biz de bunu sunduk.” dediniz ama geçen gün bir şey ortaya çıktı ki 2004 yılında
Millî Güvenlik Kuruluna basbayağı çok güzel bir rapor sunmuşsunuz.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Evet.
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Bunu benden niye sakladınız?
Birisi ilgi duymuş, soruşturmaya başlamış, niçin “Böyle bir şey yok.” dediniz?
Birinci sorum bu.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim, şimdi şöyle ifade edeyim. Her zaman saygı
duyduğum bir insansınız, onu baştan ifade etmek istiyorum.
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Ben de size saygı duyuyorum, bugün bu saygım da arttı.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Evet, bunu hissetmeniz beni memnun etmiştir.
Şimdi, tabii, MİT’in o dönemde bazı böyle Ortodoks kararları vardı. Yani Başbakanın dışında,
kanunda yer alan hususların dışında, doğrudan doğruya, adalet mekanizması da olsa Adalet Bakanlığı
üzerinden gelmeyen bazı taleplerin cevaplanmaması veya işte bu şekilde cevaplanması tarzında bir
anlayış hâkimdi, başka bir art niyet yoktur, inanınız ki bir şeyi örtmek, saklamak vesaire değildir, daha
sonra 2004’te bu herkesin önünde ifade edildiğine göre zaten bunu siz de gördünüz, biliyorsunuz…
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Benim sormam daha sonraydı.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Evet.
Ama, yani orada bir art niyet aramayın lütfen, yoktur. Dediğim gibi…
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Bu, sadece MİT’in Ortodoks kararları mı, yoksa siyasi iradeyle
bunu… Yani “Burada bir savcı var, böyle bir soruşturma yapıyor, bu bilgileri verelim mi?” gibi bir…
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Hayır.
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Efendim, çok önemli bir soruya ben de önemli bir şekilde cevap veriyorum. Millî İstihbarat
Teşkilatında çalıştığım, sorumlu olduğum son beş senede, Sayın Erdoğan benden kanun dışı hiçbir şey
istememiştir.
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Evet.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Hiçbir şey istememiştir.
Bazı şeyleri yapamayacağımı kendisine söylediğim zaman da aynen kabul etmiştir. Ben biraz
evvel de dedim, bu teşkilat Türkiye’nin namusudur, ben de o teşkilatın namusuysam bunu yaparım.
İLHAN CİHANER (İstanbul) – İkinci sorum…
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Buyurun.
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Ben bir gerekçeyle sizden önceki MİT Müsteşarını dinlemek
istedim, tanık olarak dinlemek istedim, MİT Yasası da bu tarz tanıklıkları müsteşarın iznine bağlıyordu
o dönem, şimdi gene bir izin mekanizması var.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Müsaade etmez, evet.
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Benim dinlemek istememin gerekçesi şuydu: Kamuoyuna “Balbay
Günlükleri” olarak yansıyan, gerçek olup olmadığı konusunda da tereddüt olan ama Ergenekon
iddianamesine de giren bu metinlerde Şenkal Atasagun’un şöyle söylediği iddia ediliyordu: “Bizim
tespitimiz şu: Gülen grubu bürokrasiyi kullanarak iktidara gelmek istiyor, millî görüşçüler sandıktan
gelmek istiyor, böyle bir yöntem farklılıkları var. Gülenciler başta 2000 yılını, sonra 2005 yılını hedef
seçmişlerdi, şimdi 2025 diyorlar. Millî görüşçüler biraz sabırsız, Fetullahçılar ise daha uzun vadeye
yaymış durumdalar, bu yüzden de daha tehlikeliler. Maddi güçleri fazla, yurt dışında okul açma
faaliyetleri çok iyi organize ediliyor, bizim gözlemlerimize göre bu, Gülen grubunun başarabileceği bir
şey değil, mutlaka başka bir destek söz konusu.”
Daha sonra, aynı tutanaklarda Gülen grubunun öteden beri CIA lehine, özellikle Türki
cumhuriyetlerde casusluk faaliyetinde de bulunduklarına dair tespitler var. Ben de bunu soruşturmanın
bir ayağı olarak almıştım ve Şenkal Atasagun’u tanık olarak dinlemek istemiştim. Şenkal Atasagun’un
tanıklığına bence de CMK’ya aykırı bir şekilde izin vermediniz çünkü suç olgusu içeren konularda
devlet sırrı savunmasına sığınılamaz, hatta bunu da yazdım ve tabii, raporun arkasını getirmeye zaman
yetmedi, sizin mensuplarınız gibi ben de tutuklandım.
Şenkal Atasagun’un tanık olarak dinlenmesine niye izin vermediniz?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim, şimdi, dediğim gibi…
BAŞKAN – Bu kadar mı? Başka sorunuz var mı?
İLHAN CİHANER (İstanbul) – İki çok önemli soru, gerçekten çok önemli.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim, o dönemde tamamen gene bir çerçeveli
anlayış çerçevesinde hareket edilmiştir. Yani, MİT müsteşarları Başbakanın müsaadesi olmadan böyle
bir şey yapmaz, yapmamalıdır, Başbakan müsaade ederse ki Erzincan olayında Başbakan oradaki 2
arkadaşımız için bu müsaadeyi vermiştir yoksa onlar da alınamazdı.
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Bakın, ben bu yapıyı soruşturmak için müsaade istediğimde
verilmiyor ama o yapının kurguladığı ve sizce kumpas olduğu bilinen kişilere yönelik bu izin veriliyor.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Haklısınız… Yani bir çelişki var, kabul ediyorum, ama
bunu, tabii…
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Çelişki, ama Türkiye’yi bu noktaya getirdi bu çelişki.
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MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Evet.
Şenkal Atasagun’a müsaade verilmemesi konusunu, ben, şu noktada… Çünkü, onun altında
çalışan bir adamdım o dönemde, o itibarla yorumlayacak yetenekte değilim, lütfen…
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Bir soru daha soracağım.
Ben, bu olaylar böyle gelişince, biraz kişisel ama sahiden çok kritik, çünkü o dönem bu soruşturma
sağlıklı yürütülseydi bu noktaya gelinmezdi. Onun için zamanınızı da alıyorum, kusura bakmayın.
Ben bu olaylar böyle yürüyünce, biliyorsunuz MİT Yasası’nın 5’inci maddesi aynı zamanda kamu
görevlilerine de bir sorumluluk yükler; ulusal güvenliği ilgilendiren bir durumla karşı karşıya kalınınca,
bu durumun MİT’e istihbarat edilmesi söylenir, resmen bildirilmesi söylenir.
Ben bunu Adalet Bakanlığına yazdım. Bakın, burada birileri tuzak kuruyor -ki siz de tuzak olduğunu
söylüyorsunuz, baştan beri de belliydi diyorsunuz- böyle bir durum var ve bunun ilgili paragrafı şu;
birtakım önerilerde bulunuyorum soruşturmanın etkin yapılması için: “Ayrıca, olası sonuçları nedeniyle
2937 sayılı Yasa’nın 5’inci maddesinin (b) fıkrası gereği, Millî İstihbarat Teşkilatına bilgi verilmesi
hususu da takdirlerinize sunulur. Adalet Bakanı.”
Size böyle bir istihbarat geldi mi? Burada böyle sıkıntılar oluyor… Adalet Bakanlığından.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Hayır, hatırladığım kadarıyla gelmedi.
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Enteresan.
BAŞKAN – Şimdi, Sayın Cihaner, beş altı dakika oldu sorularınız.
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Evet, tamam, çok kısaltarak soruyorum.
Şimdi, Türkiye’de kıyamet kopuyor, Genelkurmay Başkanları dinleniyor, yüksek yargıçlar
dinleniyor. Tekrar vurguluyorum, sizin de baştan kumpas olduğunu, kurgu olduğunu bildiğiniz birtakım
süreçler yürüyor ki bir aşamadan sonra MİT’i de içine alan birtakım kumpaslar yürüyor ve o ana kadar
ne bu usulsüz dinlemeler ne bu kumpaslarla ilgili olarak kamuoyunda, daha doğrusu kamu gücünü
kullanan kurumlarda, siyasi iktidarda böyle bir algı yok. İşte, “Yargısal süreci bekleyelim.” falan filan
deniliyor.
Siz, bunu, dönemin bağlı olduğunuz Başbakanına “Burada bir kumpas var.” diye söylediniz mi?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – “Kumpas” tabirini kullandığımızı, yani o şekilde
netleşmiş bir…
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Örneğin Erzincan olayını anlattınız mı?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Tabii.
Erzincan olayını biraz da fazla şiddetli anlattım, sonra beni ilgili bakanlar Sayın Başbakana şikâyet
ettiler “Üzerimize yürüdü.” diye.
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Hangi bakanlar?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Yani bu işle ilgilenen bakanlar diyelim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Adalet Bakanı ve benzeri…
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Yani mesela onun gibi.
Şimdi, şöyle ifade ediyorum: Erzincan olayı fevkalade vahim bir olaydır. Servis denendi, servisin
reaksiyonları denendi, ne yapabilir, nasıl karşı koyabilir, bizim refleksimizi ölçmeye çalıştılar ve
muvaffak oldular, hiçbir şey yapamadık çünkü. Arkasından 7 Şubatta kapının ağzına gelip götürdüler.
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Ben o zaman söyledim, “Sayın Başbakan, bundan sonraki adres sizsiniz, benim.” dedim. “Bunlar
oraya gelecekler, Erzincan’da bu olay kalmayacak.” dedim. Evet, kendileri kabul ettiler bunu ve önlem
alınacağı ifade edildi, üstüne varılacağı ifade edildi ama Erzincan olayı, bırakın yargı incelesin, baksın,
görsün, gerçek çıksın ortaya tarzında da arkadaşlarımız için bir kanaat serdedildi, budur. Yani size hak
veriyorum ama karşılık alamadık fazla miktarda, doğrusu budur.
BAŞKAN – Evet.
Sayın Taner, birkaç soru da benim var.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Buyurun efendim.
BAŞKAN – 1965’te ortaya çıkan bir Fetullah Gülen var, önce imam ve vaiz, ardından bir cemaat
lideri.
1972 yılında şöyle bir iddia var: Fuat Doğu Paşa, dönemin MİT Müsteşarı, aynı zamanda 1971
muhtırasını Sayın Demirel’e haber veremeyen veya vermeyen kişi olarak anılan kişi, onunla beraber
Yaşar Tunagür ve de Fetullah Gülen’in Ankara’da zaman zaman toplantılar yaptığı söyleniyor. Bunu
neye bağlıyorsunuz? Acaba, MİT’le ta o zamanlar mı irtibata geçti veya MİT mi bununla irtibata geçti?
İkinci sorum, Oslo süreci teklifini kim yaptı? Siyasi irade mi yaptı, siz mi yaptınız siyasi iradeye?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim, hemen cevap vereyim, sonuncusundan
başlayayım.
“Oslo süreci” dememek lazım, “çözüm süreci” demek lazım.
Çözüm sürecini, temas edelim, yüz yüze görüşelim, doğru düzgün bir noktaya bu işi getirme
şansımız olabilir tarzında biz teklif ettik, Sayın Başbakan kabul ettiler, hatta “Bakanlar Kuruluna gelin,
bunu anlatın.” dediler. Bakanlar Kuruluna çıktım, onlara beş altı saat süren bir brifing verildi, bazı
şeyler anlatıldı, daha sonra Millî Güvenlik Kurulunda, o zamanki Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet
Necdet Sezer zamanında da orada alınmış kararlarla bu süreç böyle başladı. Yani, siyasi iktidar buna
“evet” dedi, biz teklif olarak ortaya çıktık ama bana göre, bu konuya müsaade eden siyasi iktidar büyük
risk aldı.
BAŞKAN – Anladım.
Hemen hemen her örgütün içinde elemanlarınız olduğunu tahmin ediyorum, illegal örgütlerin
içerisine elemanlar yerleştirmeye çalışırsınız.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Öyleydi ama son olayda, Erzincan olayında bizim
üzerimize sürülen kanallar, kaynaklar marifetiyle o canlı kaynak hikâyemiz de maalesef zedelenmiştir.
Çok zor bir konudur gizli servislerin canlı kaynak kullanması, size ihanet eder, size yardım eder, yarın
kime ihanet edecek belli değildir; kaynak budur.
BAŞKAN – Bu yapıyı uzun zamandır takip ettiğinizi, yabancı istihbarat örgütlerinin de bu yapıyı
kullandığını söylediniz, “biliyoruz” dediniz. Böyle bir yapıya elemanlarınız duhul edemedi mi?
Bulunamadı mı? Elemanlarınız yok muydu bu yapının içerisinde de bu darbeden haberdar olamadınız?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Tabii, var.
Şöyle ifade edeyim: Yapının neresine hulul ettiğiniz önemli. Beyin kısmında mısınız, göbekte
misiniz, diz kapağında mısınız? Eğer kaynaklarınız ayak altında bir yerde geziyorsa, hiçbir zaman
buradaki bilgileri alamazsınız.
Bizde bir tabir vardır “temas yoluyla kontrol.” Ben Sezgin Bey’den rahatsızsam mutlaka onunla
temas eder, bilgi almaya çalışırım. Bu temas yoluyla kontroldür, onu başıboş bırakmamak demektir,
bizzat gizli servis mensubu yapar. Fuat Paşa’nın o dönemde yapmış olduğu temas budur.
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BAŞKAN – Teşekkür ederim.
MİT tırlarına bir operasyon yapıyorlar biliyorsunuz. Nasıl yorumluyorsunuz?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim, MİT tırlarına operasyon yapıldığında
ben gene sardunya yetiştirmekle meşguldüm yani o konunun gerekçesi hakkında fazla bir şey
söyleyemiyorum, ancak…
BAŞKAN – Ben yorumunuzu sordum zaten, nasıl yorumluyorsunuz?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Pencereden bakınca ne görüyorsunuz?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Millî İstihbarat Teşkilatı bir faaliyet yürütüyorsa, bu
faaliyet devlet çapında karara bağlanmışsa örtülü bir faaliyettir, mutlaka icrası gerekir ve icrası sırasında
da herkes buna yardım etmeye mecburdur, MİT Kanunu’ndaki 5’inci madde buna amirdir; yardım
etmeye mecburdur, ama ihbar edip kapıda çevirmek, bu olacak iş değil. IŞİD’e gidiyor silah, bilmem
kime gidiyor, o ayrı hadise. Devlet bir karar aldıysa, bir malzeme sevk ediliyorsa bunun güvenle gitmesi
gerekir, bizim anlayışımız budur, biz böyle çalıştık, böyle gördük ama ondan sonra ne oldu bilemem.
BAŞKAN – Bu yapı ortaya çıktıktan sonra genellikle iktidarları desteklemişler. İktidarda kim
varsa oradan istifade etmeye, onlarla beraber büyümeye çalışmışlar istifade ederek, hatta 1980’de
darbeyi desteklemişler. 28 Şubatta yine darbeyi destekleyerek rakiplerini bir noktada “imam hatipler”
diyerek veyahut da “başka partiler” diyerek onları kenara koyup kendilerini büyütmeye çalışmış bu yapı
ama bakıyoruz iktidardayken Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la ve iktidarla kavga etmeyi tercih etmişler
2012’den itibaren veya 2011’den itibaren, daha doğrusu biraz daha müşahhas şeyler söylediğimizde,
somut şeyler söylediğimizde, 2012 veyahut da MİT krizinden itibaren. Bu yapı neden iktidarla dövüştü?
Neden erkene aldılar darbe girişimlerini?
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim, bu sorunun cevabını, tabii, iktidarla araları
bozuk değilken nasıl bir ilişki varsa orada aramak lazım. O ilişki bozuldu herhâlde, talepleri büyüdü.
“Gücün kontrolsüzlüğü” diye bir hadise var Sayın Başkan. Yani FETÖ ve örgütü öyle bir noktaya
geldi ki zapt edilemez bir nokta, artık taarruzi bir şeyler yapması lazım, savunmada kalması mümkün
değil.
Şimdi, bakıyoruz, çok yetişmiş bir kadro. AK PARTİ iktidar oldu geldi, hazır kadro. Kadro hazır,
bu kadrodan istifade edilmiştir belli ölçülerde, liyakatli bir kadro. Ben çoğuyla çalıştım, müsteşar
seviyesindeydi hepsi, gördüm. Yani bir kolaycılık vardır orada, bir zaruret vardır, bir mecburiyet vardır.
İlişkiler böyle bir dostane havada, hoşgörü ortamında gelmiş ama sonra pazarlıklar hangi noktaya geldi,
bilemem, bunu istihbarat servisi cevaplayamaz.
BAŞKAN – Son cümle olarak şunu söyleyeyim: Çözüm süreciyle ilgili olarak şunu söylediniz,
“Hâlâ bir ihtimal vardı, HDP bu noktada arabuluculuk yapabilirdi.” dediniz. “Bir noktada yapmadılar.”
gibi kullandınız.
Türkiye, demokratikleşme konusunda hepimizin malumu olduğu gibi, çok ciddi hamleler yaptı,
gerek Kurmancinin, Zazacanın serbest bırakılması, propagandaların yapılmış olması gerek ana dil
noktasında öğrenmeler, seçmeli dersler, Zazacanın, Kurmancinin seçmeli ders olarak okutulması, özel
okulların açılması ve bu özel okullar da herkesin her dilde çok rahat bir şekilde eğitim görebilmesi
noktasında çabalar oldu ama buna rağmen kan durmadı.
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Ben milliyetçi gelenekten gelen bir insanım, ülkücü kökenliyim. Türkiye’de -aynen sizin gibi
düşünüyordum, hâlâ da öyle düşünüyorum- sadece askerlerimiz değil, dağa çıkan çocukların da bu
memleketin çocukları olduğunu düşünüyorum. Dağa çıkmamaları gerekiyordu, çıktılar ve onlar da bu
toprağın çocuklarıydı diye değerlendirdim, hâlâ da öyle düşünüyorum, ama burada “Bir yerde beyin
var, İmralı’da, bir yerde silah var, bir yerde de para var.” dediniz, Brüksel’i gösterdiniz.
Burada HDP’yi de çözüm olarak sundunuz. Her şey yapıldığı hâlde hâlâ daha PKK silahı
bırakmıyor, hâlâ daha PKK gelip çocuk öldürüyor, kadın öldürüyor, korucuları, askerleri, polisleri,
imamları, öğretmenleri, doktorları öldürüyorlar ve hâlâ daha belli bir noktada, tırnak içinde söylüyorum,
ayrı bir devlete, federal yapıya, özerkliğe inanıyorlar, hâlâ daha Türkiye’yi bölme noktasında çaba
içerisindedirler. Böyle çaba içerisinde olan bir yapı dışarıdan da besleniyorsa nasıl çözeceğiz ki? Başka
bir yolumuz kalmadı ki. Ve çözüm sürecini sabote eden de bunlardı biliyorsunuz. Devlet bu noktada
her türlü çabayı da gösterdi çözüm süreci noktasında, ama kalkıp elinde silah var, hâlâ daha, tırnak
içinde, “Ben ayrı bir devlet kuracağım.” diyorsa, bununla herhâlde başka türlü de mücadele edilmez
diye düşünüyorum.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim, haklısınız, gayet yerinde ifadelerde
bulundunuz ancak bu problemin bir sosyal problem olduğunu da görmek mecburiyetindeyiz. Ben
bunları söylediğim için KCK kurucusu oldum.
Sadece terör değildir olay. Terör bir vasıtadır, arkasında siyasi amaçlar vardır.
Bölgemizde, coğrafyamızda hudutlar 1930’lu yıllarda İngilizler tarafından veya ona benzer ülkeler
tarafından cetvelle çizilmiştir, malum. Şimdi o hudutlar kendi doğal sınırlarını çizmeye çalışıyor.
Yugoslavya dağıldı, 7 tane devlet doğdu. Karadağ 2,5 milyon bile değil, devlet, Makedonya
devlet. Adam diyor ki: “30 milyonum, benim devletim niye yok?” Şimdi bu sorunun cevabını vermek
durumundasınız, bazı şeylerin cevabını vermek durumundasınız.
Olay sosyaldir. Biz o dönemde bir proje ürettik. Laf lafı açıyor. Kürt kadınına ulaşamadığınız
sürece bu problemi çözemezsiniz. Ana dil, oradan geliyor.
Sanayiye gittik, iş adamlarına gittik, “Okul açalım, Kürt kadınına ulaşalım, mutlaka ulaşalım,
okumaları lazım.” Hayır, yapamadık, beceremedik, çözemezsiniz. Meselenin sosyal kısmını görmeden
bu konu silahla pek zor çözülür.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Eşiniz de rahatsızmış herhâlde, aynı zamanda şifalar diliyoruz.
Eşinize ve size hayırlı, uzun ömürler diliyoruz efendim.
Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
MİT ESKİ MÜSTEŞARI EMRE TANER – Efendim, sağ olun, çok teşekkür ederim.
Beni sabırla dinlediniz, ben teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.
BAŞKAN – Arkadaşlar, toplantıyı kapatıyorum.
Kapanma Saati: 20.23
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