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I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
TBMM 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 Araştırması Komisyonu saat 11.38’de açılarak iki oturum yaptı.
Komisyon Başkanı Reşat Petek, Komisyonun yaptığı yazışmalara,
İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun babası ile eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin’e
Allah’tan rahmet dilediğine,
İlişkin birer açıklamada bulundu.
Komisyonun İstanbul’da yapacağı çalışmalara ve Ankara’da yaptıkları çalışma ziyaretlerine ilişkin
bir görüşme yapıldı.
Doktor Hasan Polat,
Adana İl Emniyet Müdürü Osman Ak,
Tarafından, 15 Temmuz gecesi yaşananlara ve Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi verildi.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 18.41’de toplantıya son
verildi.
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.38
BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)
BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)
SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)
BAŞKAN – Değerli Komisyon üyeleri, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli basın mensupları;
Araştırma Komisyonumuzun 20’nci toplantısını açıyorum.
Bugün Doktor Hasan Polat konuğumuz, şu anda içeri alıyoruz.
Sayın Hasan Polat, hoş geldiniz.
Şimdi siz yerinizi alın. Biz Komisyona kısa bazı bilgilendirmeler yapacağız ondan sonra size söz
vereceğiz.
II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Komisyon Başkanı Reşat Petek’in Komisyona gelen cevaplara ilişkin açıklaması
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, Komisyonumuzu -Sayın Hasan Polat’ı dinlemeye geçmedenyazışmalarımızla ilgili kısaca bilgilendirmek istiyorum.
Daha önce, Komisyon üyelerimizin talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğüne bir yazı yazmıştık. Henüz yazışma devam ediyor ama ilk gelen bilgi cevabı gelmiş
oldu. Özet olarak: Kanun hükmünde kararnameyle kapatılan İstanbul Fatih Üniversitesine yani FETÖ,
PDY soruşturması kapsamında kapatılan bu üniversiteye Nilüfer Şakire Gülek’in veya Kasım Gülek’in
arsa bağışıyla ilgili bir soru sorulmuştu. Gelen cevabi yazıya TAKBİS kayıtlarına göre bir cevap
verilmiş. Sözlü olarak, şifahi olarak sorduğunuza göre, TAKBİS kayıtları belirli bir tarihten sonraki
bilgisayara işlenen kayıtlar. Biz evveliyatıyla bazı detayları tekrar sorduk ama ilk cevabi yazı geldi.
Bunu Komisyonun bilgisine sunmuş oluyorum arkadaşlar.
Diğer taraftan, Fetullahçı terör örgütü-FETÖ-PDY ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Dışişleri
Bakanlığı tarafından alınan tedbirler ve dış temsilciliklerimizce yapılan girişimlerle ilgili olarak
sorumuza cevabi bir çalışma raporu gönderdiler, bu çalışma raporunu da Komisyon üyelerimizle
İnternet ortamında, dijital ortamda paylaşıyoruz. Detaylı bir rapor, içeriğine burada detaylı olarak
girmemiz söz konusu değil şu anda ama cevabın geldiği bilgisini vermiş olayım.
Ayrıca, Türk Hava Yollarına bir soru sormuştuk: “21 Mart 1999 tarihinde Fetullahçı terör örgütü
sözde lideri Fetullah Gülen Amerika Birleşik Devletleri’ne giderken uçakta kimlerle gitti, yanında
kimler vardı?” Bunun Türk Hava Yolları kayıtlarında varsa gönderilmesini talep etmiştik. Ancak,
gelen cevabi yazıda 21 Mart ya da 22 Mart 1999 tarihinde seyahat ettiği bilgisi var. Yolcu listelerine
ulaşılamıyor. “O tarihte başka kimler var?” konusunda bir bilgiye ulaşılamadığı cevabını aldık.
Diğer taraftan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bir yazı yazarak 15 Temmuz kanlı darbe
girişiminde şehit düşen vatandaşlarımızla, yaralanan yani gazilerimizin isim, ikamet, meslek, bunların
dağılımlarıyla, şehit yakınlarıyla ilgili detaylı bir rapor istemiştik. Bunu da Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığımız 02/12/2016 tarihli yazısıyla bir CD’le dijital ortamda gönderdi. Komisyon üyelerimiz
bundan bilgi sahibi olsunlar, isteyenler detaylı bilgiyi oradan alabilir arkadaşlar.
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Diğer taraftan, İçişleri Bakanlığından bilgi, belge talebi konusunda bir bilgi istedik. O da 21 Mart
1999 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Fetullah Gülen’in koruması olarak herhangi bir
emniyet mensubunun görevlendirilip görevlendirmediği, böyle bir görevlendirme olduysa kimin hangi
devlet makamının izniyle ve ne kadar süreyle görevlendirildiği, Fetullah Gülen’e yeşil pasaport verilmiş
olup olmadığı, verilmişse adı geçen kişinin yeşil pasaport düzenlenmesi için gerekli şartlara sahip olup
olmadığı konusunda bilgi istedik. Detaylı bir cevap geldi. O cevap doğrultusunda Komisyonumuzu
yine bilgilendireyim arkadaşlar. Oradan çıkardığımız özet şu şekilde: Fetullahçı terör örgütü başı
olarak ifade edilen Fetullah Gülen, 20 Mart 1981 tarihinde Çanakkale merkez vaizliğinden 6’ncı
derece kadrodan ancak 5’inci derecenin 7’nci kademesinden emekli olduğu bilgisi var. Diyanet İşleri
Başkanlığının Pasaport Şubeye yazdığı 7/11/1990 tarihli yazıda… Tabii, buradaki anormallikler hemen
dikkatinizi çekecektir. “Neden öyle?” diye sormaya bile gerek olmadan ben ifade edeyim: Bilgiler
tamamen şu anda kayıtlarda olan bilgiler. Bunların doğruluğu soruşturulma konusu hususlar olduğunu
dikkatinize sunarak söylüyorum. Kendisinin Emekli Sandığı’na tabi devlet memuru olarak 5’inci
derecenin 7’nci kademesinden emekliye ayrıldığı söylenmesine rağmen, Diyanet İşleri Başkanlığının
1990 yılında yazdığı bir cevabi yazıda “Emsalleri 3’üncü derece kadrodan, 3’üncü derecenin 1’inci
kademesinden maaş almaktadır.” şeklinde bir yazı yazıldığı için yeşil pasaport alma şartı olarak 1, 2
ve 3’üncü derecede devlet memuru veya o derecelerden emekli olma zorunluluğu olduğu için böyle
bir aldatmacayla, böyle bir sahte yazıyla… Artık, bu sahtecilik hangi safhada, kimlerin eliyle olduğu
konusu soruşturma konusu. Ama, bizim araştırmamızda ulaştığımız önemli bir bilgi, resmî olarak hak
etmediği hâlde kendisine yeşil pasaport verilecek bilgi verilmiş, buna dayalı olarak da yeşil pasaport
verilmiş kendisine.
Efendim, 1990 ile 2011 tarihleri arasında yeşil pasaportun süresi 3 defa uzatılmış. 2 Haziran 2011
tarihinde New York Başkonsolosluğunca verilen pasaportta şahsın imzası bulunmadığından bu pasaport
iptal edilerek 2 Haziran 2011 tarihinde geçerli olmak üzere yeni bir hususi damgalı pasaport yani yeşil
pasaport değil, hususi damgalı pasaport verilmiş.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hususi pasaport nasıl verilmiş?
BAŞKAN – 2/6/2011 tarihinden geçerli olmak üzere…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hususi pasaport kamu görevlilerine verilen pasaport değil mi?
BAŞKAN – Yok, normal pasaport verilmiş.
3 Mart 2014 tarihinde basın-yayın organlarında bu pasaportun yasa dışı yollardan alındığına dair
haberler çıkıyor, şimdi arkası gelince anlaşılıyor. 26 Mart 2014 polis başmüfettişince bu hususi pasaport
almasının yasal dayanağı olan 7/11/1990 tarihli 39548 sayılı yazının gerçeğe aykırı olduğu, Diyanet
İşleri Başkanlığının yazısında açıkça ifade edildiğinden hususi damgalı pasaport alması şeklindeki
idari işlemin baştan itibaren yok hükmünde olduğu, pasaportun iptal edilmesi gerektiği polis müfettiş
raporunda ortaya çıkarılıyor. 28 Mart 2014 tarihinde Dışişleri Bakanlığından ve Erzurum Valiliğinden
söz konusu pasaportun iptal edilmesi talep ediliyor ve talep üzerine pasaport sistem üzerinden iptal
ediliyor. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu için fiziken elinden alınıp iptal imkânı
olmuyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğünce pasaportun iptali işlemi üzerine Fetullah Gülen’in vekili
tarafından Erzurum 2’nci İdare Mahkemesine açılan davada idare mahkemesi FETÖ’yü haklı buluyor
ve idari işlemin iptaline karar veriyor 28/3/2014 tarihinde. Daha sonra valilik temyiz ediyor, Danıştaya
başvuruyor; Danıştay idare mahkemesinin kararını bozuyor ve idari işlem kesinleşmiş oluyor. Yani,
yapılan idari işlem, pasaportun iptali işleminin haklı olduğu, idare mahkemesi kararının da yanlış
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olduğu Danıştay 10’uncu Dairesinin kararıyla ortaya çıkıyor. 26 Ocak 2015 itibarıyla da Dışişleri
Bakanlığınca pasaportun iptal edildiği bilgisi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığına sözlü
olarak iletiliyor değerli arkadaşlar.
Burada, tabii, uzunca bir yazıyla Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen bu bilgiler doğrultusunda;
ayrıca, yine kamuoyunda bilinen, medyada yer alan haberlerde ikinci bir durum da şöyle: “1981’de
emekli oldum.” diyerek yeşil pasaport alabilmek için Emniyete başvurduğu hâlde daha sonra Emekli
Sandığı’ndan emekli olmadığı, SSK emeklisi olduğu ve 1 Şubat 1990’da emekli olduğu kayıtlarda
yer alıyor. Bu konunun daha vuzuha kavuşturulması için tekrar SGK’ye bir yazı da yazdık. Ama,
SGK emeklisi şu anda. SGK emeklisi olan bir kişinin zaten yeşil pasaport alma ihtimali yok ama
buna rağmen, işine geldiğinde hemen bir sahte evrak düzenlenip “5’inci derecenin 7’nci kademesinden
emekli.” diyerek bir belge sunuluyor, ona dayanarak emeklilik alıyor ama bu emeklilik değil, izinli
olarak veya istifayla ayrıldığı Diyanet İşleri Başkanlığından; bir başka şirkette on yıl kadar SSK’lı
çalıştığı ve 1 Şubat 1990’da SSK’dan emekli olduğu bilgisi ortaya çıkıyor diğer taraftan.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Başkanım, bu Diyanetten yazıyı veren hakkında bir araştırma
isteyelim. Zaman aşımı olabilir ama idari anlamda bir tahkikat var.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Diyanetteki yazıdan ziyade, burada Emniyet o yazıyı baz
alarak…
Mikrofonu açarsanız, kayıtlara girsin.
BAŞKAN – Bitireyim bir, isterseniz not alın.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bence bunun üzerinde bir konuşalım.
BAŞKAN – Buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Burada iki tane idari tahkikat ihtiyacı var: Bir, Diyanetin
yapması gereken var ama her şeyden önce Emniyetin bu bilgiye göre… Yani, siz 3’üncü dereceden
maaş alıyorsanız bir kamu görevlisi olarak ya da emekliyseniz -1, 2, 3, neyse- en az 3’üncü dereceden,
yeşil pasaportu ancak o şekilde alabilirsiniz. Pasaport Kanunu bu konuda çok açık. Emsallerinizin
3’üncü dereceden ya da 1’inci dereceden maaş alması sizi ilgilendiren bir şey değil. Onlarla ilgili
Emniyet bir şey yapmış mı, yapmamış mı? Yapmamışsa Emniyetten de o günkü görevlilerle ilgili
gerekli adli ve idari tahkikatın yapılmasıyla ilgili talepte bulunalım. Çok önemli bir konu.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Zaten, değerli arkadaşlar, soruşturulması gereken çok miktarda burada farklı eylemler var. Onun
için, ben şu anda gelen cevabi yazıyı arz ediyorum. Tabii ki Sayın Mehmet Erdoğan’ın değerlendirmesi
hukuki anlamda doğru. Çünkü, burada çelişkilerle dolu olduğunu zaten anlatıyorum. Hem 5’inci
derecenin 7’nci kademesinden emekli olduğu bilgisiyle başvuracak, yeşil pasaport yani diğer anlamıyla
hususi pasaport almış olacak hem de…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ayrıca, hususi pasaportla ilgili bir zaman aşımı da yok yani o
da muhakkak tahkikat konusu.
BAŞKAN – İkisi zaten aynı şey, demin sizin dediğiniz o anlamda doğru.
Efendim, şimdi, diğer taraftan yazıyla ilgili bize verilen bilgide yine, 1993 yılında vefat eden 1990
yılında dönemin Personel Daire Başkanı tarafından böyle bir yazının verildiğine dair bilgi var. Ama,
bu konular gündeme getirilip de soruşturma konusu olup olmadığı konusunda biz yeniden sorduk,
Sosyal Güvenlik Kurumuna da yazı yazdık. Çünkü, 26/1/2015 tarihinde tamamen iptal ediliyor ve
Amerika Birleşik Devletleri’nin Dışişleri Bakanlığına bu bilgiler veriliyor. Yani, en azından şu verilen
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bilgilere göre ortaya çıkan şu ki: Fetullah Gülen, FETÖ terör örgütü ve 15 Temmuz darbe girişiminin
baş sorumlusu olarak hakkında kamu davaları açılan örgüt lideri zaten pasaport almasından kimliğine
kadar sahtelik ve sahteciliklerle dolu.
Şuna da devam edeyim, bitireyim bilgilendirmeyi çünkü biz sorumuzda kendisine koruma verilip
verilmediği, Amerika Birleşik Devletleri’ne korumasıyla gidip gitmediğini de sorduk. Özet bilgi şöyle:
1996 yılında koruma istiyor, gerekçe olarak da İBDA-C terör örgütünün hedefi olduğunu beyan ederek
koruma istiyor. 1996’da 1 koruma kendisine tahsis ediliyor. 1997 yılında tekrar koruma sayısının
artırılmasını talep ediyor ve koruma sayısı 3’e çıkarılıyor. 1998-1999 yıllarında 3 koruması var, 1999’da
tekrar 1’e indiriliyor koruma sayısı. Amerika Birleşik Devletleri’ne koruma polisi Ahmet Akgün
görevlendiriliyor. Daha doğrusu, koruma polisi olarak görevlendiren Ahmet Akgün, 1999 yılında yurt
dışına gittiğinde de yine ilgili mercilerin onaylarıyla yurt dışına koruma görevlisi olarak gidiyor. Orada
iki ay kadar kalıyor arkadaşlar ama yurt dışında korumanın Cumhurbaşkanı, Başbakan, genelkurmay
başkanı gibi az sayıda kişinin uzun süre korunabileceği, diğerleri eğer koruma talep ediyorsa dış
misyonluklarımız tarafından bunun temin edileceği yönündeki mevzuat dikkate alınarak daha sonra
koruma kaldırılıyor. Bir artı bir gibi, iki ay kadar rapor aldıktan sonra da Türkiye’ye dönüyor. 2000
yılında İstanbul İl Koruma Komisyonu kararıyla koruma kararı da 20 Ocak 2000 tarihinde kaldırılıyor
Fetullah Gülen’in. Onunla ilgili, ilgili bakanlık olayları, alınan kararların isimlere göre detayları var.
Bunlar da bilgi olarak bize İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Koruma polisiyle ilgili herhangi bir bilgi var mı? Verilen polis
memuru kimdir? Yani, isim var ama onunla ilgili sonrasında bir idari yargı tahkikatı yapılmış mı?
BAŞKAN – Bu yazı dün geldi, bunları dikkate alarak detaylı yani “Hakkında sonradan işlem
yapıldı mı?” diye onları da soracağız.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Başkanım…
BAŞKAN – Bitiyor hemen.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Başkanım, ben bir cümle söyleyebilir miyim, konuyla bağlantılı
olduğu için.
BAŞKAN – Hemen vereceğim söz. Bilgilendirmeyle ilgili başka eksik kalmasın sonra diye.
Şu anda gelen bilgiler bunlar.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Başkanım…
BAŞKAN – Zekeriya Bey, buyurun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Bu bahsettiğiniz konuyla ilgili olarak tabii ki idari işlemleri
yapanlar hakkında idari tahkikat ve zaman aşımı gibi şeyler var ama mutlaka bir idari tahkikat olması
lazım çünkü idari tahkikatta bir zaman aşımı yok ama bu sahtekârlığı bizzat yapan kişi hakkında, Fetullah
Gülen hakkında bir dava açılıp açılmadığı noktasında… Çünkü, bunu bilerek ve isteyerek yapıyor
ve böyle bir pasaport alıyor. Bunun da Emniyet Müdürlüğünden sorulması gerektiği kanaatindeyim
efendim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Tutanaklara geçti.
Emine Hanım, buyurun.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ben de yine aynı şeyi söyleyecektim.
Bu Ahmet Akgün hakkında ne yapılmış? Şu anda nerede? Hangi görevlerde bulunmuş? Bu konuda
daha sonraki süreci de aydınlatmak amacıyla bilgi almakta yarar var diye düşünüyorum.
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Türk Hava Yollarının bilgi verememe nedenini ben anlayamadım. Ellerinde o zaman böyle bir
dijital ortam mı yoktu, neydi?
BAŞKAN – Bu konuda detaylı bir izah yok ama…
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Mutlaka ellerinde yani.
BAŞKAN – Ama, bunun en azından gerekçesini veya ulaşılabilecek…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne de sormak lazım.
BAŞKAN – Bir de oraya soralım.
Onu da not alalım arkadaşlar, tutanaklara da geçti.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Mutlaka bilgi vardır yolcu listesinin olduğu ve o yolcu
listesinde bu korumayla birlikte yanında kimlerle seyahat ettiği de çok önemli. Eminim bir yerlerde bu
bilgi var yani sonuçta on beş yıl, on altı yıl önceki bilgileri istiyoruz.
Onu arz edecektim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Soralım.
Teşekkür ederim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Veya pasaportla çıkış listesini de almak lazım o günün.
BAŞKAN – Şimdi, şunu söyleyeyim: Bilgilendirmeyi yaptık değerli arkadaşlar. Adli soruşturmayı,
idari soruşturmayı gerektiren hususlarda biz bu bilgiler ışığında ilgili makamlara en azından bizim
öğrenmek istediklerimizi sorup diğer taraftan da gereğinin takdiri ve ifası açısından da bir yazı
yazacağız. Komisyonumuzun bilgisi olsun.
Zeynel Bey, buyurun.
III.- ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI
A) GÖRÜŞMELER
1.- Komisyonun İstanbul’da yapacağı çalışmalara ve Ankara’da yaptıkları çalışma ziyaretlerine
ilişkin görüşmeler
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Hem bugünkü açıklamalarınız hem gelen evraklarla ilgili detaylı inceleyip daha sonra da beyanda
bulunacağız, açıklamalarımızı yapacağız. Yalnız, şimdi, Sayın Başkan, şöyle bir durum söz konusu:
Bize hafta sonuna ilişkin program geldi; cuma, cumartesi, pazar. Şimdi, bu program salt bu hâliyle
tartışılır bir hâle gelir. Yani, biz Komisyon olarak çalışmalarımızı bu ve benzeri çalışmalar üzerinde
yoğunlaştırdığımız zaman tartışılır hâle gelir kamuoyunda ve şu olur: Komisyonun ana kuruluş
amacından ve bağlamından koptuğu yönünde kamuoyunda da güçlü bir irade ortaya çıkar. Neden?
Çünkü, Komisyonun kuruluş amacı, hepimizin bildiği gibi, 15 Temmuz darbesini araştırmak, en
başta 15 Temmuz özelinde o gece yaşananları araştırmak; iki, yine 15 Temmuza giden süreçteki bu
FETÖ’nün bu gücü nasıl elde ettiğine yönelik verilerin tespiti, bunların kamuoyuyla paylaşılması
ve Komisyonun çözüm önerileri. Şimdi, bunun için biz daha evvel aslında hem yazılı hem sözlü
defaatle bahsettik. Bakın, 15 Temmuzu bütün yönleriyle anlayabilmek için bir defa Cumhurbaşkanını,
Başbakanı, Genelkurmay Başkanını, kuvvet komutanlarını, MİT Müsteşarını, İstanbul ve Ankara
darbenin, darbecilerin yoğun faaliyette bulunduğu iller olması nedeniyle İstanbul ve Ankara belediye
başkanlarını, bazı darbeci, darbeye katılan isimleri, tutuklananları ki buna yönelik daha önce talepte
bulunduğumuzda şöyle bir karar alınmıştı, itirazlar da bazı arkadaşlar tarafından dile getirilmişti yani
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yargıya müdahale olabileceğine yönelik ancak Meclis çatısı altında tek kurulan komisyon bu Komisyon
değil, geçmiş dönemdeki kurulan komisyonların çalışmalarına baktığımızda mesela Soma Komisyonu
tutuklanan isimleri gidip cezaevinde ziyaret etmiş. Kaldı ki Mecliste kurulan İnsan Hakları Komisyonu
dinlemiş, ondan sonra, gidip de Meclisteki İnsan Hakları Komisyonu Cezaevi alt komisyonu birçok
tutukluyla cezaevinde görüşüyor. Şimdi, dolayısıyla, bu kısımları, ilk etapta bunları, eksikleri yerine
getirmek lazım.
İki: Bu gücü nasıl elde ettiğine yönelik… Bakın, daha önce biz daha güncel isimleri bildirdik ama
dilerseniz şunu da yapabiliriz: Hiç ayrım yapmadan ki üç dört tane temel noktada örgütlendiklerini
biliyoruz işte adliye, mülkiye, askeriyede vesairede o nedenle şu anda hayatta olan tüm Adalet bakanlarını,
tüm İçişleri bakanlarını, Millî Savunma bakanlarını, Genelkurmay başkanlarını yani dinlememiz elzem
çünkü asıl faaliyetleri, kadrolara yerleşmesi buralarda olmuş, tehlikeli boyutu buralarda olmuş yani
Türkiye genelinde belki geniş bir ağa yayılmış olabilirler ama darbeyi yapabilecek güce erişmeleri bu
vesilelerle ortaya çıkmış. Dolayısıyla, bu isimleri davet edip Komisyon olarak dinlememizi de yine ben
elzem olarak görüyorum.
Bir diğer nokta, yine yüksek yargıya ilişkin hakkında işlem yapılan, tutuklanan, kadrolaşmasında
faydası, katkısı olan, bu yapıya güç veren isimlerin yine dinlenmesinde fayda var.
Sonra, bazı konuları da biz tanıklar geldiğinde dile getirdik, mesela daha önce polis akademisinden
bir müdür yardımcısı geldiğinde bize çok önemli belgelerin olduğu bir çuvaldan vesaireden bahsetti.
Bunu ibraz etmesi konusunda siz de beyanda bulundunuz. Mesela bunun sonucu ne oldu yani iddiası
gerçek dışı mıydı, gerçek miydi, bir sonucu var mı? Ve gelen emniyet müdürlerine ben şunu hep
soruyorum: Darbeye katılan, aktif katılan, darbeci safında yer alan polis sayısı o geceye özel, sayı çok
fazla ama sonrasında tutuklanan polis sayısı çok daha üzerinde yani darbeci polisten polis sayısına bir
baktığımızda FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan polis sayısı arasında fark var. Şimdi, bunlar
darbeciyse ya da FETÖ üyesiyse darbeye neden fiilen katılmadı? Şimdi, tespitler doğru da olabilir
yani yargının emniyete yönelik yaptığı tespitler doğru da olabilir ama bu çelişkileri de gidermek lazım.
Şimdi böyle olunca da burada yapılmayanlar özelinde baktığımızda yapılacak olanları da tartışılır hâle
getiriyor. Belki biz bütün bunları yaptıktan sonra Komisyon süreli çalışıyor, bu süreler içerisindeki
kalan zamanda benzeri çalışmaları yapabiliriz ama tabii, hafta sonundaki programa baktığımızda
şu da bir gerçek: Biz İstanbul Emniyet Müdürünü çağırdık, Büyükşehir Belediye Başkanını buraya
çağırmamız lazım, doğrusu bu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – “Belediyeyi ziyaret.” yazıyor, “belediye başkanını” demiyor.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – İstanbul Emniyet Müdürü de yani Özel Harekât Şube Müdürlüğü,
Çengelköy İlçe Emniyet Amirliği, bunlar hepsi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çalışan birimler,
bunlarla ilgili soracaklarımızı ya da genel değerlendirmeyi burada Emniyet Müdürümüz Sayın
Çalışkan kapsamlı bir şekilde açıkladı ve o toplantının doyurucu olduğunu da söyleyebiliriz yani o
günkü açıklamaları Sayın Çalışkanın açıklayıcıydı oldukça yani samimi bir şekilde bildiklerini anlattı.
Dolayısıyla, şimdi, zaman açısından da baktığımızda zamanımız az kaldı şayet uzatılmayacaksa, bir
aydan daha az bir süre var söz konusu. Yine bundan sonraki programların kapsamı ne olacak? Ben
bunları dile getirdim şundan ötürü: Çünkü yarın öbür gün süremiz de bitip rapor yazım aşamasına
geçtikten sonra artık ondan sonra kimsenin bu eksikleri giderme şansı olmayacak ve dört partinin ortak
kurduğu Komisyon amacına eksik, tam olarak ulaşamamış olacak. Ben bu nedenle Komisyon üyesi
olarak bu itirazlarımı dile getirmeyi uygun buldum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Zeynel Bey.
Tutanaklara geçti, biz de notlarımızı aldık.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Başkan, ben de birkaç…
BAŞKAN – Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Tabii, bunu daha önce defaatle ifade ettik, öncelikle bu hafta sonu yoğun bütçe çalışmaları
içerisinde böylesine üç günlük bir programın komisyonumuz çalışmalarına çok önemli bir katkısı
olacağını düşünmüyorum. Çünkü biz İstanbul Valisini, İstanbul Emniyet Müdürünü dinledik. Özellikle
Özel Harekâtın profesyonelliğini yerinde hem Özel Harekât Daire Başkanlığını hem de Ankara Özel
Harekât Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek gördük. Yani bütün Özel Harekât birimlerini ayrı ayrı
ziyaret etmenin Komisyon çalışması bakımından bir anlamı… Arıca İstanbul’dan gelen diğer gazi
vatandaşlarımızı da dinledik, şehit yakınlarını da dinledik. Dolayısıyla, bu programın birazcık zaman
kaybı olduğunu düşünüyorum. Eğer biz daha verimli çalışmak istiyorsak bütün partilerin sunduğu ortak
isimler var, bu konuda kamuoyunda hâlâ Komisyonla birlikte en çok tartışılan konu Genelkurmay
Başkanı ve MİT Müsteşarının buraya gelip gelmeyeceğidir. Bu konu Komisyonun sonuna yaklaşmamıza
rağmen hâlâ açıklığa kavuşmamıştır. Öncelikle bu konunun komisyon Başkanlığı tarafından bir
açıklığa kavuşturulması lazım. Gene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hem o gün İstanbul’da
bulunmaması hem de çok yakınındaki bazı aile fertlerinin FETÖ davasıyla ilgili olarak tutuklu
bulunması sebebiyle burada dinlenmesi gereken bir isimdir, buraya getirilip dinlenmeyen bir kişinin
belediyeye gittiğimizde orada nasıl bir karşılaşma olacak belediyeye gidildiğinde bu da bence önemli
bir soru işaretidir. Burada özellikle biz komisyon olarak yurtta sulh konseyi ve bu işin siyasi ayağının
öne çıkmasını istiyorsak, siyasi bağlantının ortaya çıkmasını istiyorsak muhakkak cezaevindeki 2
ismin hani birçok isim dinlenebilir ama 2 ismin asla ve asla pas geçilmemesi lazım, Mehmet Partigöç
ve Mehmet Dişli’nin muhakkak dinlenmesi lazım, bunda da Komisyonun zamanının daraldığını da
düşünmek lazım. Komisyonun süresini bir ay uzatsak bile bu işin en az bir on on beş günlük kısmının
rapor yazımı ve rapor görüşmeleriyle geçeceği de, onunla ilgili de açıktır. Dolayısıyla, biz süre uzatımı
alsak bile, önümüzde maksimum bir ay süre vardır. Bu süreyi doğru kullanmak zorundayız yoksa bu işin
vebali bizlerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde kalır, buna hiçbirimizin hakkı olmadığı
kanaatindeyim. Bu uyarılarımızın dikkate alınarak bu zaman kaybetme yerine işin özüne dönük somut
çalışmalara hız vermemiz gerektiğini bildiriyor, hepinize teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkürler.
Zekeriya Bey, buyurun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Bu arada konuğumuzdan özür diyorum yani biraz şeye dalıp
konuğumuzu unuttuk ama.
BAŞKAN - Söz vereceğiz.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Değerli Başkanım, bu FETÖ terör örgütü, yani Fetullahçı
örgütün yapmış olduğu darbe girişimini Araştırma Komisyonu olarak, nasıl kurulduğunu, devlete
nasıl sızdıklarını ve bu darbeyi nasıl yaptıklarını, bundan sonra da böylesine bir darbeyle milletimizin,
devletimizin karşı karşıya kalmaması için alınması gereken önlemlerle ilgili Komisyonumuzun çalışma
alanı. Tabii bu darbenin asıl mağduru olan milletimiz, başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız,
Bakanlarımız, Parlamentomuz. Biliyorsunuz, Gazi Meclisimiz alçakla bombalandı. Ama yine burada
bu Araştırma Komisyonunun mutlaka tutanaklarına girmesi gereken bir husus var, o da bizatihi çıplak
elleriyle silahsız, sivil olarak, tanklara karşı direnen , şehit olan ve gazi olan vatandaşlarımız ve bunda
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direnenlerin de mutlaka bu komisyonun tarihî tutanaklarına geçmesi gerekiyor. O anlamda bu İstanbul
ziyaretimiz, Ankara’da yapmış olduğunuz ziyaret, şehitlerimizin ve gazilerimizin dinlenmesini ben
önemli buluyorum ve çok önemsiyorum, aksi hâlde bu eksik kalırdı.
Bir diğer husus, bu Komisyon olarak da biz salı, çarşamba, perşembe günleri çalışıyoruz. Dikkat
ederseniz, bu konun şey de cuma, cumartesi, pazar yani ekstra konmuş olan bir şey. Dolayısıyla, bir
zaman kaybı olduğu kanaatinde değilim.
Bir diğer husus çok önemli. Ben avukatım, yani hukukçuyum. Özellikle bizatihi darbe girişiminde
bulunduğu iddia edilen işte Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli ve diğer sanıkların sanık olmaları hasebiyle
ve haklarında yargılama devam etmeleri nedeniyle bu komisyonda dinlenemeyecekleri kanaatindeyim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Zekeriya Bey, siz hukukçusunuz. Adli soruşturma başka bir şey,
idari soruşturma başka bir şey. Yani, adliye onun ifadesini alıp soruşturma yapar, biz adliyenin işine
müdahale edecek değiliz.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Şunu söyleyeyim, bakın: Bu tür şeylerde idari soruşturmalarda
aynı zamanda fezleke hükmüne geçer. Yani bu tür kriminal olaylarda idari soruşturma da aynı zamanda
fezleke hükmündedir. Ben sanık olanların Komisyon tarafından dinlenmemesi gerektiği kanaatindeyim,
bu, yargıya müdahale anlamındadır ama bu darbeye bizzat katılan kişilerin dinlenmemeleri noktası ayrı
bir nokta, bunların vermiş oldukları ifadelerin haklarındaki iddianamenin Komisyonumuz tarafından
istenmesini talep ediyorum. Aynı zamanda, da gizlilik de olabilir, bunun da dikkate alınması gerektiği
kanaatindeyim.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Ravza Hanım, herhâlde kısa kısa söz…
Buyurun Ravza Hanım.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bana gelince birden kısa oldu söz Sayın Başkanım.
Teşekkür ederim.
Bu arada misafirimize de hoş geldiniz diyorum.
Ben Zekeriya Bey’in söylediklerine katılıyorum. Sayın vekillerimizin de tabii söylediği gibi
süremiz oldukça daraldı onun için çok dikkatli hareket etmemiz gerekiyor, o konuda da hassasiyeti
anlıyorum ama özellikle TÜRKSAT ziyaretinde, Özel Harekât ziyaretinde bizzat gidip konuştuğunuzda
çok farklı şeyler ortaya çıkabiliyor yani bir soru, oradaki bir nasıl söyleyeyim, ben işçilerin biraz da
duygusal boyutuyla da ilgilendiğim için, orada bir sorduğunuz soruyla yeni kapılar açılabiliyor. Gidip
yerinde görmenin de farklı bir şey olduğunu düşünüyorum yani ben dediğim gibi, özellikle TÜRKSAT,
Özel Harekâtta da öyle, oradaki ziyaretlerde bizim onlarla etkileşimimizin buradakinden daha farklı
olduğunu düşünüyorum çünkü buraya gelen kişi farklı bir atmosfere girmiş oluyor, kendi yerinde belki
daha rahat konuşuyor, bilmiyorum ama bir de gidip oraları gerçekten görüp… İstanbul’daki programda
da oldukça yoğun bir program gözüküyor. Biz İstanbul milletvekilleri olarak devamlı oralardayız zaten
ama Komisyon olarak gidip o açıdan bakmanın çok daha farklı olacağını düşünüyorum.
İnşallah hayırlı neticeler çıkar diye ümit ediyorum.
BAŞKAN – Emine Hanım, buyurun.
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EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Sayın Başkanım, bu yapılanmanın mali boyutunun çok önemli
olduğunu düşünüyorum ve bütün Komisyon olarak düşündüğümüzü de biliyorum. Bu bağlamda, daha
önce de önerge verdim; TMSF Başkanı, BDDK Başkanının -bir önceki dönemde görev yapan Başkan
diyeyim her ikisi de- MASAK, TOBB ve KOSGEB Başkanlarının dinlenmesinin önemli konulara
açıklık getireceğini düşünüyorum.
BAŞKAN – Bir önerge de verdiniz herhâlde siz o konuda.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Önerge de verdim, bu bütün kurumlar için dinlenilmesi için
önerge verdim. Süremiz bitmeden bütün bunları değerlendirebilirsek mali boyutunun da önemli bir
şekilde açığa çıkacağına inanıyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Notları aldık değerli arkadaşlar.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bir şey daha, bir cümle daha söylemek istiyorum.
BAŞKAN – Buyurun Mehmet Bey.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bir de, Sayın Başkanım, tabii ki zaman çok daraldığı için
önümüzdeki hafta ne yapacağız? Bu programı bu hafta bitmeden alabilmemiz lazım, bizim de ona
göre hazırlık yapabilmemiz lazım. Hep programlar son dakika geliyor, biz de buna yeterli hazırlık
yapamıyoruz, bu da önemli bir konu.
BAŞKAN – Tüzük’e uyuyoruz Mehmet Bey. Kırk sekiz saatten çok daha fazla…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tüzük’e uyuyorsunuz da ama mesela önümüzdeki hafta hangi
günler çalışacağız? Salı, çarşamba, perşembe, 3 gün de çalışacak mıyız? Çalışacaksak ne yapacağız?
Bunu da bir ortaya koyabilmemiz lazım. Bu manada da biraz…
BAŞKAN – Daha erken bilgimiz olsun diyorsunuz.
Teşekkür ediyorum.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan, bir cümle de ben söyleyeyim.
BAŞKAN – Belma Hanım, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok teşekkür ediyorum.
Bu hain grup himmet paralarıyla bu darbeyi gerçekleştirdi ve bu himmet paralarını STK’lar
üzerinden çok ciddi bir kaynak yarattı. Bu anlamda mağdur ettiği STK’ların dinlenmesini... Bununla
ilgili biz de dilekçe vermiştik daha evvel. Deniz Feneri ve benzeri STK’larla ilgili, onlara yapılan
karalama kampanyalarıyla ilgili de bir çalışma yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, ben de teşekkür ediyorum.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bunu da zapta geçirelim Başkanım. Deniz Feneri,
ayrıca sayın vekilimizin söylediği gibi, Mehmetçik Vakfıyla da ilgili karalama kampanyaları vardı,
yine Kızılay’la ilgili. Bunlarla da ilgili bir çalışma yapmamız gerektiği kanaatindeyim.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
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Tabii ki tutanaklara geçiyor. Değerli arkadaşlar, normal bu toplantıları yapamadığımız zaman,
burada Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarla zaman zaman, zaman zaman da ben yalnız olarak
uzmanlarla birlikte bu yazışmaların takibini, cevaplarının gelme süreçlerini çalışmalarını da yapıyoruz,
bu bilgiyi arz edeyim.
Efendim, diğer taraftan, şu anda Zeynel Bey’in, Mehmet Erdoğan Bey’in, Emine Hanım’ın
-özellikle somut olarak olduğu için- yine Belma Hanım’ın bu önerilerini de not aldık. Yazılı olarak
Emine Hanım bildirdi, o teması da sürdürüyoruz yani MASAK, Maliye Bakanlığı tafsilatlı bir rapor
sunacak, bunu yazılı sunmakla birlikte bir “Brifinge dönüştürebilir miyiz?” diye bir temasımız var,
henüz dönüş olmadı. Ama Komisyona şu bilgiyi de vereyim: Millî İstihbarat Teşkilatından istediğimiz
detaylı rapor, ayrıca -Zeynel Bey’in az önce bahsettiği- en başta dinlediğimiz Polis Akademisi Başkan
Yardımcısı Profesör Sayın Ertan Çomaklı’nın bahsettiği bilgiler hazırlandı -bize bilgi verildi- sanıyorum
pazartesi günü Komisyonumuzu bilgilendireceğiz, bilgiler gelecek çünkü o gün tutanaklara geçti çok
önemli bir belgenin bir noktada tesadüfen gibi bulunduğu ifade edildi. Bu gelince de…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Polis Akademisinden gelen mi?
BAŞKAN – Polis Akademisinden.
Bunu yazdık. O belge acaba gelecek mi veya yok mu gibi endişeler oldu uzayınca. Polis Akademisi
Başkan Yardımcısı arkadaş dış görevde olduğu, yeni döndüğü için -o da bu güneyimizde yapılan
operasyonlarla ilgili bir görev nedeniyle yeni geldiğini- gecikmeden dolayı Komisyonumuzun bilgisi
olmasını istedi. Ancak hazırlamış vaziyette, sanıyorum biz pazartesi günü Komisyonumuza bilgi arz
edeceğiz o konuda.
Çok teşekkür ediyorum. Diğer aldığımız notları da dikkate alacağız.
Bu hafta çarşamba günü çalışmadık ama cumayı da dâhil ederek, cuma, cumartesi, pazar, üç günlük
İstanbul ziyareti yaptık, önümüzdeki hafta da gününü belirlemedik ama önce burada konuşulduğu gibi
yani müşterek taleplerden biri de Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunulan Marmaris’te o gün
orada vatandaşın, polisimizin ve görevlilerin mahallinde kısa kısa dinlenmesi suretiyle orayada aydınlık
getirecek bir çalışma için Komisyon olarak bir günlük Marmaris ziyareti planlıyoruz önümüzdeki hafta.
Özellikle Mehmet Bey’in
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Cuma günü Muğla Emniyet Müdürlüğünün… Bu cuma değil,
öbür cuma değil mi?
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Evet.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ayın 10’u.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – 9’u.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Pardon, ben onu öbür hafta zannediyordum. Muğla Emniyet
Müdürlüğü o gün fiilen göreve katılan polis memurlarına, emniyet görevlilerine bir ödül töreni yapıyor.
Ama bu cuma günü o, ben onu bir sonraki cuma diye düşündüm.
BAŞKAN – Aynı güne denk getirebilir miyiz diye…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – “Denk getirebilir miyiz?” diye ama İstanbul programıyla
çakışıyor. O ertelenebilir belki bir hafta çünkü ona herhâlde buradan giden kimse olmayacak.
Bir de söz almışken, bu Komisyonun heyecanıyla unuttuk. Tabii ki dün Türk siyasetinin çok
önemli bir ismini kaybettik. Meclis Başkanlığı yapmış olan, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Millî
Eğitim Bakanlığı yapmış, Ege Bölgesi’nin yetiştirdiği duayen siyasetçi Sayın İsmet Sezgin’i kaybettik.
Ben kendisine Cenabı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.
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BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)
2.- Komisyon Başkanı Reşat Petek’in İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun babası
ile eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin’e Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
BAŞKAN – Ben de o konuda, üç not almıştım. Komisyonumuz üyesi Sezgin Tanrıkulu’nun babası
vefat etti, kendisine taziyede bulunduk, buradan da babasına Allah’tan rahmet, kendisine de başsağlığı
diliyoruz.
Yine, eski Meclis Başkanlarımızdan… İfade ettiğiniz gibi biz de burada taziyelerimizi Komisyon
olarak iletiyoruz, Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun diyoruz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Kameraman arkadaşlarımız görüntüleri aldılar, kendilerine teşekkür ederek biz konuğumuzu
dinleme sürecine geçiyoruz.
III.- ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI (Devam)
A) GÖRÜŞMELER (Devam)
2.- Dr. Hasan Polat’ın 15 Temmuz gecesi yaşananlara ve Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi
vermesi
BAŞKAN – Şu anda öncelikle, Komisyon Sözcümüz İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mihrimah
Belma Satır Hanımefendi kısa bir öz geçmiş taktim edecek, daha sonra size söz vereceğim Hasan Bey.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hasan Bey, hoş geldiniz Komisyonumuza.
Sayın Hasan Polat, 1969 yılında Erzurum’da doğdu. 1986 yılında Erzurum İmam Hatip Lisesini
bitirdi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdi. 1992 yılında mezun olduktan sonra FETÖ yapılanması
içerisinde farklı görevlerde bulundu. Yapıdan ayrıldıktan sonra özel sektörde çeşitli firmalarda görev
aldı. 2014 yılından itibaren kurucusu olduğu bir sağlıklı yaşam merkezinde doktor olarak görev
yapmaktadır.
Hoş geldiniz.
DR. HASAN POLAT – Hoş bulduk.
BAŞKAN – Sayın Hasan Polat, ben tekrar hoş geldiniz diyorum.
Biz sizinle ilgili, Fetullahçı terör örgütünün tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, hücresel çalışma
metotları, örgütlenme, değişik alanlardaki faaliyetleri konusunda önemli bilgileriniz olduğu, geçmişte
de bu konuda zaten örgütün bu faaliyetlerinde kendi açıklayacağınız ölçüde -nedir onu şu anda
sizden dinleyeceğiz- bilgileriniz olduğu kanaatinde olduğumuzdan sizi davet ettik; geldiniz, teşekkür
ediyorum.
Biz burada usul olarak başta sözünüzü kesmeden yirmi dakika, yarım saat gibi dinleme yapıyoruz
ama bu konunun önemine, anlatacaklarınızın Komisyonumuzun araştırma konusunu aydınlatma
durumuna göre süre konusunu ayarlayabiliyoruz.
Şimdi, sözünüzü biz kesmeden… Amacımız da şu onu da ifade edeyim, belki tabii buraya,
Komisyona gelmenin verdiği bir heyecanla bazı şeyler unutulabilir, daha sonra biz bunları soru olarak
da size yönelteceğiz. Ama hatırladığınızda tekrar, “Şunu unuttum.” deyip, söyleyebilirsiniz.
İki şey üzerinde duruyoruz, 15 Temmuz darbe girişimini nasıl gerçekleştirmeye kalktılar, o
süreçte yaşananlar. Ama bir de şu anda kesin olarak bilinen bir gerçek Fetullahçı terör örgütü bu darbe
girişiminde bulunuyor. Bu örgüt ne zaman kuruldu, nasıl çalıştı, devletin, silahlı kuvvetlerine kadar,
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yargısına, emniyetine, üst bürokrasisine nasıl sızdı? Bu faaliyetlerde, elbette ki biz yargı değiliz, savcılık
değiliz ama burada geçecek konularla ilgili gerektiğinde yargı da gereğini ayrıca takdir edebilecektir. O,
yargının görev alanına girer. Ama burada yapacağınız açıklamalar, bilgilendirmeler tarihe not düşecek.
Tam tutanakla kayıtlara geçiyor ve bu bilgiler, şu anda medyamızın da bulunduğu şeffaf bir ortamda,
bütün ülkemizin karşı karşıya olduğu bu felaketin, bu darbe girişiminin ve o örgütün aydınlatılmasına
hizmet edecektir.
Söz sizin Doktor Hasan Polat, buyurun.
DR. HASAN POLAT – Saygıdeğer Başkan, sayın komisyon üyeleri, kıymetli basın mensupları;
böyle bir resmî giriş yapmak gerekiyor. Ben böyle bir ortama geleceğimi işin doğrusu tahmin
etmiyordum, ister istemez tabii heyecan oluyor.
Ama kısaca toparlamaya çalışayım veya baştan, basın mensupları için şöyle bir spot cümle de
olabilir: “Adil Öksüz veya Kozanlı Ömer nasıl bir adamdı, bu adamlar nasıl yetişti ve nasıl düşünürler?”
sorusunun cevabını belki bugün bulabilirsiniz yani aynı onlar gibi yetişmiş bir insan şu anda karşınızda
konuşuyor.
BAŞKAN – Bu giriş oldu çünkü sanıyorum hem Komisyon üyelerimizin hem de medyanın daha
can kulağıyla dinleyeceğiyle şeyler söyleyeceksiniz demek ki.
DR. HASAN POLAT – Aynı eğitimlerden geçmiş, aynı yapıda yetişmiş, aynı fikir yapısına sahip,
uzun yıllar beraber çalışmış… Kozanlı Ömer’le olan fotoğraflardan da getirdim ben zaten Komisyon
için.
Tabii 15 Temmuza kadar bakış açıları farklıydı, 17-25 Aralığa kadar farklıydı ama cemaatin
veya bu örgütün yapmış olduğu çalışmaların birkaç temelinden biri olan, fakir ve zeki öğrencilerin
kazanılması noktasında gene numunelerden birisi sayılabiliriz.
İlkokuldan ortaokula geçerken Erzurum’da 1979 yılında 12 Eylül ihtilalinden önce Ahmediye
Medresesi diye bir yerde biz Gülen’in yeğeniyle beraber medresede okuduk, Kemal Gülen’le beraber.
Tabii, Erzurum’da yetişiyorsunuz, muhafazakâr bir aileden geliyorsunuz ve medrese ortamı. Orada
aynı zamanda cemaatten 1-2 tane insan da medreselerde “kalfa” dediğimiz görevi yapıyordu yazın.
Yani, öğrencilere Kur’an’ı Kerim öğretirler, işte o arada başka bilgiler de verirler. Tabii, bunun bir saha
araştırması olduğunu bilecek bilgimiz, donanımımız o zaman yok. 1979’dan bahsediyorum, ilkokul yeni
bitmiş. Medresede bir sürü öyle kalfa görevi yapan insanlar var, İran’a o zaman yakın olan zihniyette
insanlar var, belki bilmiyoruz şu anda başka gruplara yakın insanlar var ama özellikle Gülen grubuna
mensup 2 kişi dikkat çekiyor çünkü ikisi de doktor Erzurum Tıp Fakültesinde okuyorlar, çok bilgili
ve donanımlı insanlar; Hüseyin Aka, Hasan Gök. Daha sonra belki profesör oldular belki çok ciddi
akademik kariyer de yaptılar ve bunlar gerçekten insan güzeli insanlar, pırlanta gibi insanlar, çok güzel
insanlar. İlkokulu bitirmiş bir öğrenci için ulaşılmaz kutuplar. Tabii o insanlar çok iyi davranıyorlar,
arada bir evlerine davet ediyorlar, orada kalıyorsunuz, kahvaltı yapıyorsunuz. Fakir bir ailenin çocuğu
için çok lüks sayılmayacak kahvaltı ama ortam çok güzel, iyi bir davranış var veya aileden bir fert
mesela, rahatsızlandığı zaman çok rahat, “Çok yakın insanlar.” diye gidip davet edebiliyorsunuz,
evinize geliyorlar, 2 tane doktor yani o zaman hastanelerde bile doğru dürüst bakım görüm olayları yok.
Bunlar tabii insana çok etki ediyor. Sonra 1980 darbesi olunca bu irtibat kesildi ama işte o çocukluk
mantığıyla nasıl bir tohum atılmış, nasıl bir yaklaşım olmuşsa, 1985 yılında bir camide namaz kılarken
ön safta birisini gördüm ben, döndü, Hasan Gök. Ben de çok sevindim, o da çok sevindi. Ama işin
enteresan tarafı şu: Yani aradan bunca yıl geçmiş o beni unutmamış ilkokul mezunu bir çocuğu, ben
de onu unutmamışım. Tohum böyle başlıyor, mutlaka bir sevgiyle, muhabbetle, bir insanlıkla, bir
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faydayla, bir yakınlıkla başlıyor. Hiçbir şey sormadım ben, “Seninle bir yere gideceğiz.” dedi hiçbir şey
sormadım ama yani lise üçüncü sınıftayım, imam-hatipte okuyan bir insanım. Beraber bindik arabaya,
bir eve götürdü, dedi ki: “Burada bizim arkadaşlar kalıyor.” Orada da ilahiyat mezunu bir insan var,
tabii söylememe gerek yok, o da gerçekten çok güzel bir insan. Yani, hakikaten o yaştaki bir çocuk
olarak, bir genç olarak odasına girdiğin zaman huzur duyduğunuz bir insan; o da çok iyi, davranışı her
şeyi. Ama o arada ben okul birincisi olduğum için farklı bir yaklaşım olduğunu da hissediyorum yani
o anki bilgimle. Nil dershanesi yeni açılmış Erzurum’da 1985-1986 yılları, ücretsiz kayıt yapmamı
istiyorlar ısrarla.
BAŞKAN – Bu olay Erzurum’da oluyor değil mi? Erzurum imam-hatipte üçüncü sınıfsınız.
DR. HASAN POLAT – Erzurum’da oluyor. Erzurum imam-hatipte okuyorum ben, 1985, 1986
yılları.
Tabii, o arada çok etkileyici insanlarla tanışıyorsunuz yani tıp fakültesinde okuyan… Bazen mesela
birisinde beraber giderken ben, o zaman bu kadar üniversite bilinci ve ÖYS bilinci yoktu, içimden şöyle
talep ediyordum, diyordum ki, Allah’ım, doktor bir ağabeyimiz mesela, şunun kadar olsam hayatta başka
hiçbir şey istemem, Erzurum Tıpta okuyor. Sonra Cerrahpaşa’yı kazanınca, aa biz de kazanırmışız gibi
oldu ama o zaman öyle düşünemiyorsunuz yani çok ulaşılmaz insanlar var karşınızda, çok bilgili, çok
kültürlü o zamanki seviyeye göre, çok yardımcı ve insan. Neyse, biraz da cebren dershaneye ücretsiz
kayıt oldum, dershaneye gittim geldim çok faydalı olmasa da. Dershanede bana bir adres verildi, hiç
şüpheleneceğiniz bir durum yok, adres verilirken söylenilen şey, o zaman tıp fakültesi 4’üncü sınıfta
okuyan İshak Yıldız diye bir ağabeyimiz “Olur ki hani üniversiteye gittin Kredi Yurtları kazanamazsan
-kredi yurtlara müracaat ettiğimi söylemiştim ben- bu adrese gidersin.” dedi. Ben zaten asla kafamda
öyle bir düşünce yok çünkü imam-hatipte bizim dönemlerde -şu anda var mı bilmiyorum- şöyle bir
hava da vardır, mesela Nurcularla dalga geçerler veya işte ne bileyim, biraz böyle içe kapalı Süleyman
Efendi’nin talebeleri gibi gruplarla imam-hatipte dalga geçerler. Mesela, ağabeylerine sormadan bunlar
tuvalete gitmez diye bir yaklaşım vardır. Dalga geçe geçe biz imam-hatibi… Yani, “Nurcular” filan
diyoruz dalga geçiyoruz. O zaman -rahmetli- Kırkıncı Hoca var, “Kırkıncı buysa, kırk birincisi kim?”
esprileri falan oluyor. Yani uzak duruyoruz, öyle bir yapının içiresine girme, öyle bir şey… Zaten
imam-hatibin genelinde cemaatlere bir soğuk bakış vardır.
Sonra üniversiteyi kazandık geldik, Adapazarı’nda akrabalarımız var gittik, Kredi Yurtlar çıkmamış.
Ben tabii panik yaptım Kredi Yurtlar çıkmayınca, eyvah ortada kaldık diye. Nereye gidebilirsiniz?
Elinizde bir adres var ve çok güzel bir insan, çok iyi bir insan. İçimden dua ederek gittim, inşallah
reddetmezler dedim. Hani, o heyecanla gidiyorsunuz. Hiç de itiraz etmediler, “Oo çok iyi olmuş, iyi
ki geldin.” Bavulu bıraktım kaçtım, hani olur ki kabul etmezlerse bavulum orada kalsın garanti olsun
diye. Amcamla beraber çıktık ama ben ne kadar seviniyorum. Sonra geldik, döndük başladık, üniversite
birinci sınıfa başladım ben hâlâ antipatik davranıyorum, hâlâ grup içi şeylere girmek istemiyorum,
Risale-i Nur sohbetleri yapıyorlar, onlara girmek istemiyorum, asla okumuyorum. Yani, bana mesela
ısrarla söylenen “Bu eserlerden her gün şu kadar okunacak.” denildiği hâlde, ben de diyorum ki, siz
dediğiniz için ben bu eserleri okumayacağım. Ben o arada kütüphanede ne kadar eser varsa Cemil
Meriç’ten, Nurettin Topçu’dan girip… Cemaatin diğer Nur cemaatlerinden -o dönemki Nur cemaatleri,
şu anda bilmiyorum- şöyle farklı bir yönü var: Hiçbir şekilde başka eserlerin okunmasına müsaade
etmezler, daha içe kapanık; okuyucular, yazıcılar grubu veya işte başka Sıddıkiler, bir sürü grup var,
bilmiyorum. Ama cemaatte şöyle bir yapı var: Her türlü kitap okunur. Hatta, mesela, Gülen’den -bu
bahsettiğim 1986- işte Petrol Fırtınası –yanlış hatırlamıyorsam- işte Orta Doğu’yla ilgili Amerikan
yazarlardan çevirme eserler tavsiye olarak gelir “İşte, bunları arkadaşlar okusun.” diye. Ben, ısrarla,
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altı ay boyunca hiçbir şekilde Risale-i Nur okumadım. Benim öyle yapmama kimse ses etmedi. Bu da
ayrı bir taktik tabii. O işin başındaki “ağabey” dediğimiz, o zaman, bölge imamı olduğunu sonradan
öğrendiğim Muaz Ağabey… Tabii, kaçıncı isim bilmiyorum ben bunu.
BAŞKAN – Soy ismi var mı?
DR. HASAN POLAT – Hâlâ bilmiyorum, hâlâ bilmiyorum çünkü o sene ayrıldı, gitti ama daha
sonra Bursa’da çok önde gelen isimlerden biri olduğunu öğrendim.
Muaz Ağabey insani olarak çok iyi yaklaşımlarda bulundu, mesela “Sen karışma, sen kitap
okumasan da olur, sen yan odaya geçsen de olur.” dedi ama bir taraftan da bu arada Kredi Yurtlar çıktı
birkaç ay sonra. Gidecek bir bahane arıyorum ama insani yönden bulamıyorum, çok güzel insanlar.
Hani ortada kaldık, geldik, Kredi Yurtlar çıktı, gittik olmasın diye de öyle bir şeyim de var kendimce,
dürüst davranmaya çalışıyorum güya. Kredi Yurtlar çıkmasına rağmen, tabii, ben gidemedim. Altıncı
aydan sonra Muaz Ağabey kendi kaldığı evin yanına aldı ve birinci senenin sonuna kadar Risale-i Nur
okumadan direnmeye rağmen hiçbir tepki, hiçbir antipati olmadan idare ederek ısınma dönemi bitmiş
oldu.
Senenin sonunda o zaman yaz kampları vardı. Tabii, daha sonra benim çok takdir ettiğim,
hatta diğer grupları, cemaatleri biraz da küçük görmeme sebebiyet veren bir faaliyet başladı. Eylem
anlamında çok yoğun bir ortam var, fikir anlamında yoğun bir ortam var. Mesela, yazın biz “kamp”
denilen yerlere gidiyoruz bir ay, iki ay, Risale-i Nur baştan sona bir kere okunuyor. Ben, mesela, bir
sene boyunca okumadığım hâlde on beş günde Risale-i Nur’u tamamen okudum. 6 bin sayfa bu eserler.
İmam-hatipli olduğunuz için de tabii algılayabiliyorsunuz da okuduğunuz şeyleri ve ikinci seneden
sonra şöyle düşünmeye başladım: Ya, herkes İslam’a hizmet diyor ama bak kardeşim, burada insanlar
memleketine gitmiyor, fedailik var, falan filan. İlk sene on beş gün memleketime gittim, döndüğüm
zaman, o zaman okulun ağabeysi -6’ncı sınıflar okul ağabeysi oluyor- Kani Ağabey “Neredeydin
kardeşim?” dedi, “Memlekette.” Yani bu anlattığım şeyleri DHKP-C’de de görebilirsiniz, başka
gruplarda da görebilirsiniz. Bu onun İslami versiyonudur muhtemelen. Çünkü daha sonra ben kitle
hareketlerini okuduğum zaman bunun bir genel konsept olduğunu, dünyada uygulanan bir şey olduğunu
sonradan algılıyorum ama o zamanki samimiyetler içerisinde böyle düşünülmüyor bunlar. “Neredeydin
kardeşim?” dedi, “Ağabey, memleketteydim.” dedim. “Yahu, memleket batmış, sen utanmadın mı tatile
gitmeye?” dedi. Şimdi, bizim gibi Anadolu’da yetişmiş, motivasyonu yüksek, imam-hatip mezunu,
dinime hizmet edeceğim arzusunda bir insan için bunlar her ne kadar Batıcı görünse de genelde ama
o dönemin algılamasındaki genç, heyecanlı bir insan için motive edici sözler ve 2’nci sınıfta –vurucu
darbelerden birisi budur genelde- bir görev verilir. Eğer o insan hani aklı keser, biraz ağzı laf yapar,
biraz da ağabeylik yapacak ağırlığı olan birisiyse ev ağabeysi yapılır. Birinci basamak burada başlar.
Aslında her ev ağabeysi küçük bir Fetullah Gülen’dir, kendini öyle görür, öyle davranır. Daha yeni
yani 2’nci sınıftasınız, hani “Boyun ne, posun ne kardeşim?” dersin, sakalı çıkmamış, tıfıl bir delikanlı
ama arka planda eskiden medreselerde yapılan birtakım eğitimler verilir. Yani bunu örgütsel de
düşünebilirsiniz, bunu bir tarz da düşünebilirsiniz, çok iyi uygulanan. Nedir o? Mesela denir ki: “Evdeki
arkadaşlarınızın yanına, cemaatin yanına cübbesiz çıkmayın, espri yapmayın, çok gülmeyin, kendinizi
biraz ağır satın.” Evde benden 1-2 yaş büyük insanlar var, hatta liseli öğrenciler geliyor, neredeyse yaşı
bana yakın olanlar var. Ben 5,5 yaşında başladım okula. Nüfus cüzdanını ortada bırakmıyorum, yaşımı
görmesinler, beni takmazlar diye. Orada bir havaya giriyorsunuz, ev ağabeysi havasına. O eve o sene
orta 2’den öğrenciler geliyor, lise 2’den öğrenciler geliyor. Bu da bir hazırlık. Orta 3’ten yani askerî
liselere girecek öğrenci hazırlamak, o bir üst versiyon, o ayrı bir iltihak. Lise 3’ten harp okullarına
öğrenci hazırlamak, o da ayrı bir üst versiyon ama siz o döneme gelmeden önce iltifat olarak orta
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2’den ve lise 2’den öğrencilerle hazırlanıyorsunuz, onları yetiştiriyorsunuz. Sizin oradaki yetkinize
ve dirayetinize bakılıyor. Mesela o dönem için söylüyorum, daha henüz dershanelerin yeteri kadar
olmadığı, hani dershanelerin doldur boşalt yapamayacağı, insan araştırılan şeyin zor olduğu bir dönem.
“Peki, nereden bulacağız?” diyorum. “İşte Fatih’te Horhor Caddesi’nde Sancaklar Apartmanı yanında
–ilk ev imamı olduğum için unutamadığım bir yer- Oruçgazi Ortaokulu var, bu Oruçgazi Ortaokulu
sana ait, burayla sen ilgileneceksin.” dediler. “Peki, nasıl yapacağım bunu?” dedim, ortada öğrenci
yok. “Gidin bulacaksın kardeşim.” Peki, bu işler nasıl oluyor? Zaten ortada hani örnek olarak verilen
insanlar, bu işin çilesini çekmiş sahabeler, peygamberler falan. Yani bir okulun önüne gidip öğrenci
kazanmak ne ki bunun yanında, çok kıçı kırık işler, öyle geliyor insana. Peki “Ben bunu yapamam.”
deyince, hani biraz da bir okul kazanmışız, bu işin bir gururu var, doktoruz filan, Boğaziçi’nde okuyan
bir ağabeyimiz, “Tamam, ben sana öğretirim.” dedi. Beraber çıktık, gayet rahat bir şekilde okulun önüne
gittik, rastgele bir çocuğu çağırdı “Gel bakayım ufaklık, kaçta okuyorsun sen, sınıfın ne?” dedi. Şu…
Dersini… Tak tak tak bir sorular sordu, on dakikada çocuğun röntgenini çekti bıraktı. “A, kolaymış bu
iş ya” dedim. Tamam, sonra da bana sınıf 1’incisi… Çünkü orada mutlaka onların tanıştığı çocuklar var.
İşte ne oluyor şimdi, 7’nci sınıf mı oluyor? 7’nci sınıftan sınıf 1’incisi olan bir çocuğun ismini verdiler,
dediler ki: “Git bu çocuğu sen bul, tanış, bu çocuk sınıf 1’incisi, hazırlarız, bir dahaki sene… Tabii,
bunlar o zaman söylenmiyor bana. Orta 3’te de iki sene, askerî okullara yetişecek öğrencilerin genelde
istenen şey iki sene hazırlanmasıdır en az. Ortaokulda giremezse çocuk bir sebeple, o çocukla irtibat
devam eder, lise sonda bir daha denenir. Lisede giremezse üniversiteyi bitirdiğinde bir daha denenir, bir
daha denenir, bir daha denenir yani kritik, hassas bir şey olduğu için kendince. Ben de tamam dedim,
hadi gideyim tanışayım madem. İsmini, soy ismini verdiler. Hemen okulun önünde karşıma gelen
bir çocuğa “Sen kaça gidiyorsun?” dedim, “7’nci sınıf.” Oh dedim, iyi. “Şu isimdeki çocuğu tanıyor
musun?” dedim, “Benim o.” dedi. O da şok oldu, ben de şok oldum. “İsmimi nereden biliyorsunuz?”
dedi. Kem küm, hık mık, ya, işte bir akrabam vardı da, sen çok iyiymişsin filan, macera böyle başladı.
Ondan sonra, o sene tabii tecrübe oldu, tecrübe bittikten sonra ev ağabeyliğinde başarılı olunca başka
bir yere geçtik. O arada da üniversite 3’üncü sınıfa geçtim ben. Tabii, bir taraftan dersler, bir taraftan
öğrenciler, motivasyon almış başını gidiyor, ayaklarınız yere basmıyor çünkü hani insanlara faydalı
olduğunuzu düşünüyorsunuz. Öyle ortada bir örgüt, şu bu, öyle bir şey yok. Yani insanlara işte dini
sevdiriyorsunuz, bir çocuk namaza başlıyor. Bunun ayrı bir arka felsefi planı var yani şu ana kadar hiç
konuşulmayan, Gülen’in çok iyi becerdiği, belki de İslam tarihinde tek örnek olacak çok ciddi bir arka
plan var. Bunun üzerinde hiçbir şekilde durulmuyor. Bu pazartesi günü bir konuşması vardı, dinleseniz,
eğer bir insan, örgüt içerisindeki bir insan, Fetullah Gülen’e “hain” demiyorsa şu anda bile hiçbir şey
anlaması ve çözülmesi mümkün değil çünkü yaptığı tehdit şu: Allah da dışlar sizi, peygamber de dışlar,
ahiret de biter kardeşim. O eğitimi alan ve Gülen’e öyle bakmayan bir insanın bunun altından kalkması
mümkün değil. 17-25’den sonra bizzat öz ağabeyim şu anda içeride; eniştem Yargıtay hâkimiydi, şu
anda içeride; amcamın oğlu Yargıtay hâkimiydi, şu anda içeride; amcamın oğlu emniyet amiriydi, şu
anda içeride. 17-25’ten sonra günler, geceler, sabahlara kadar konuştuğum hâlde sırf şu noktadan dolayı
çözülmüyorlar: “Fetullah Gülen haindir.” demeyen hiçbir örgüt mensubu çözülmez çünkü işin ucunda
Allah’tan ve peygamberden olmak var. Yani o kadar basit değil.
Üniversite 3’e geldik. Benim bulunduğum eve 100 tane Pertevniyal Lisesinden öğrenci geliyor
yani motivasyon çok yüksek, derslerden direkt geçiyorum, sınıfı direkt geçiyorum ben, bir taraftan
da okuldaki arkadaşları davet ediyorum, onlar da çok etkileniyorlar. “Ya, bu adam bizim gibi hem
üniversitede okuyor hem sınıfını geçiyor direkt hem de bir sürü öğrenciyle ilgileniyor.” Öğrencilerde
benim en ciddi motivasyonum, bir bilgi oluşuyor, bir şuur oluşuyor, namaza başlıyorlar, işte dinini
seviyorlar, memleketine hizmet etmeyi arzu ediyorlar, neyse işte, o zamanki algılama tarzıyla. Bu
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yüzlerce öğrenci içerisinde sene sonu yaklaştığı zaman şunu öğrenmiş olduk: Gene hedef harp okulları.
11 tane öğrenciyi o zaman 100 öğrenci içerisinden seçtik. Tabii, hani, şu an çok medyaya yansıdı, birlik,
ikilik, üçlük, dörtlük, beşlik diye sınıflandırmalar var. Otomatikman ev ağabeysi olunca siz beşlik
oluyorsunuz. Yani dörtlük dediğiniz… Mesela diyelim ki ben buraya, içeriye girdim, işte Mehmet Bey
var.
İsminizi demin öğrendim, hatta nereden milletvekili olduğunuzu da bilmiyorum, kusura bakmayın.
CHP’den mi?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – MHP, Muğla Milletvekili.
DR. HASAN POLAT – MHP.
Özür dilerim, bilmiyorum gerçekten.
Mesela MHP milletvekili, değil mi? Hareket şu: İçeri girdiğim anda -yani siz görmüyorsunuz- üç.
Üç demek şu: Mehmet Bey namazında abdestinde demek ama diğerleri yok. Böyle yaparsa altı. Yani
bunlar medyaya aksetti. Yani “altı” derse cemaat mensubu demek yani ya Süleyman Efendi’nin talebesi
ya falan tarikata mensup ya da filana mensup.
BAŞKAN – Örgüt mensubuysa ne olacak?
DR. HASAN POLAT - Ona hiçbir şey yok, o zaten bu, beş. Yani bu daha henüz lider değil,
bu olursa beş, Rabia lider değil, lider beş. Beşlik olduktan sonra bir öğrenci ancak askerî okullara
girdirilir veya ev ağabeysi yapılır. O arada, tökezleyen herkes için de cemaatte bir pozisyon mutlaka
vardır, hiç kimse dışlanmaz, en problemli insandan en başarılı insana kadar hiç kimse dışlanmaz,
herkesin kullanılacağı bir yer mutlaka vardır. Beşlik olduktan sonra, tabii, o öğrencilerin içerisinden de
beşlikleri seçiyoruz. Ben o öğrencilerin bir kısmını lise 2’den beri tanıyorum. İki senedir görüştüğüm
öğrenciler mayalama görevi görüyorlar. Öğrencilerin içerisinden seçtiğimiz 10-15 tane öğrenci de
-100 kişi içerisinden seçiyoruz ya- normalde haftada bir gün, iki gün sohbete geliyorlar, bir yemek
yiyoruz, çay içiyoruz, sonra ben onlara sohbet yapıyorum. Arkada ikinci bir toplantı yapmaya
başladık öğrencilerden birisinin evinde. Onları daha farklı bir motivasyonla -yani örgüt bilinci demek
çok içimden gelmiyor- hani biraz daha farklı bir İslami bilinçle yetiştirmek diyebilirim, o zamanki
düşünce olarak söylüyorum. Bu öğrenciler içerisinden, 20’ye yakın öğrenci içerisinden de 11 tanesi
seçilip -yani fizik şartları uygun, çok başarılı, bu öğrencilerin hemen hepsi Boğaziçini kazabilecek
çocuklar, 1989 mezunlarından bahsediyorum- onlarla konuşarak, ikna ederek, bir sene boyunca
görüşüyoruz ya, “Kardeşim, Boğaziçine herkes girer, İTÜ’yü herkes kazanır ama bak işte askeriyede
bir tane bile müspet general yokmuş...” Bunları nereden öğreniyorsunuz? Üstten bilgi olarak geliyor.
“Müspet” dediğimiz, hani muhafazakâr bir general yok. Genelde “müspet” derken mesela cemaat
içerisinde “namaz kılan” kastedilmez, hele 1990’dan sonra cemaatin hiçbir şekilde “namaz” diye bir
ölçüsü yoktur. Bir anlamda şöyle düşünün: Cemaat, Mevlâna’nın öğretileriyle insan kazanıyor yani
cemaat, öyle antipatik yaklaşımlarla girmiyor ki tamamen sevgi diliyle yaklaşıyor insanlara, öyle
bir antipatik yaklaşımlarla girmiyor. Bu öğrencilerden, 11 tane seçtiğimiz öğrenciden 4 tanesi harp
okullarını kazandılar. İşte birisi Kara Harpi kazandı, 3 tanesi Deniz Harpi kazandı. O zaman bu çok
büyük bir payeydi. Bu payeyi elde etmeden önce ev ağabeysi konumundasınız, Gülen’le görüşmeye
gidiyorsunuz, bu da çok büyük bir paye yani bir ev ağabeysinin Gülen’le özel görüşmeye gitmesi.
Gittiğimiz zaman ben şunu gördüm: Orada 100’e yakın insan var, benim gibi belki ev ağabeysi, belki
semt ağabeysi; konumunu bilmiyorum. Bu insanların tamamı o sene askerî okullara öğrenci girdirecek
olan insanlar. Onlara konuşma yaparken Gülen şöyle konuşuyor, diyor ki: “Arkadaşlar, okullar, yurtlar,
bunlar hep göstermelik şeyler. Bizim esas hedefimiz, orduda bir insan olmasıdır. Bir tek insanın orada
olması, bir yurt ve bir okul yaptırmış kadar size sevap kazandırır.” Buradaki motivasyonu görebiliyor
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musunuz? Üniversite 3’te bir öğrenciyim, bir yurt ve bir okul yaptırmış oluyorum. Hatta şöyle bir
söylem vardı bizim o dönemki arkadaşlar arasında: “Ya, kardeşim, adam 20 milyar-30 milyar -şimdinin
20 bini, 30 bini- veya 20 milyon vermiş olabilir ama bir yerlere adam girdirmek aynı şey değil.” Bu
motivasyondan sonra, tabii, o öğrenciler girdiler. Öğrenciler girdikten sonra da sistem şöyle devam
ediyor: Öğrenciler mezun oluncaya kadar, eğer Ankara’daysa, Kara Harp Okulundaysa on beş günde
bir bizzat siz gidip görüşüyorsunuz. Diyelim ki on beş günde bir görüşmeye gittiniz. Bunların hepsi bir
eğitim olarak size de veriliyor, çocuğa da veriliyor. Ankara’ya gittiğiniz zaman bir yurtta Kara Harpin
sorumlusu kimse “murakıp” dediğimiz takibe gelen insanları topluyor, önce onlardan saha bilgisini
alıyor, “Ne tür bir sıkıntı var, arıza var mı?” diye okulla ilgili bilgileri alıyor, sahayla ilgili bilgileri
alıyor. Ondan sonra da oradaki stratejileri size… Mesela “Arkadaşlar, bu hafta öğrencileri dışarıya
çıkarmayacaklar, çarşı izni yok, dönün gidin.” diyor veya mesela diyor ki: Bu hafta geldiniz, diyelim
ki görüşemediniz, on beş günlük periyot olmadı ya, çocuk da bunu biliyor. Cumartesi günü gittiniz,
sabah saat 10.00’da Kızılay Meydanı’nda veya -öyle olmaz da- hani Keçiören’de bilmem nerede, izbe
bir yerde buluştunuz. Çocuk gelmedi, oldu ya, çıkamadı. Şunu biliyor: Saat 11.00’de ben onu tekrar
orada bekleyeceğim, yine gelemezse saat 12.00’de bekliyorum, 12’de de gelmezse ben o gün dönüp
gidiyorum ama İstanbul’a dönmüyorum. Pazar günü aynı yerde saat 10, 11, 12’yi bekledikten sonra
İstanbul’a dönüyorum ve çocuk şunu biliyor: Ertesi hafta ben gene oradayım. Dört sene boyunca bu
şekilde. Zaten belli bir noktaya, seviyeye gelmiş. Ben onunla görüşmeye devam ediyorum. Dört sene
bittikten sonra tamamen devrediyorsunuz. Mezun olduktan sonra selam vermek bile ihanettir cemaatin
terminolojisinde. Diyelim ki bir yerde yemek yemeğe gittiniz. İşte, otuz yıldır tanıdığınız bir öğrenciniz
var. 1989’dan bahsettiğime göre yirmi yedi yıl olmuş. Ben 2002’de cemaatten ayrıldım. Diyelim ki
işte, on üç yıl önce tanıştığımız ve üzerinde çok emeğimiz olan insan bunlar. Lokantada karşılaştık,
başınızla selam vermeniz bile ihanettir. Hiçbir şekilde görüşemezsiniz, soramazsınız, telefonunu
öğrenemezsiniz, o artık gitti, öldü, sizin için o yok, onun için de siz artık yoksunuz. Yeni ağabeyi kimse
ve hücresel sistemle çalışır. 1986’da -yanlış bilmiyorsam Kuleli’den atılmalardan sonra benim cemaate
yeni girdiğim süre- cemaat bir strateji değiştiriyor. O dönem epeyi bir astsubay atılıyor ve anlattıkları
kadarıyla yani bu askerî okullara öğrenci girdirecek olanlara anlatılan şöyle bir vakıa var: Astsubayların
atılmaya başladığı zaman Fetullah Gülen sabaha kadar odasında dolaşmış demiş ki: “Ben bugün
çıldırmazsam bir daha hiç çıldırmam.” 1986’da zannediyorum Yaşar Büyükanıt zamanında, mesela
Büyükanıt cemaatte hiç sevilmez, beddua edilen, hain bilinen yani o öğrencileri atma dönemindeki
bir insan olduğu için, aleyhinde o şekilde bir şey konuşulan bir insan. Aynı şey olmasın diye hücre
sistemine geçiliyor. Yani Kuleli Askeri Lisesinde öğrencileri kantinde toplayıp veya dışarıda rahat rahat
konuşulurken ondan sonra hücre sistemi dediğimiz 3 öğrenciden fazla birbirini tanımayacak şekilde
bir stratejiyle hareket edilmeye başlanıyor. Bizim dönemimizde öyle yapılıyordu bu. Daha sonra
murakıplara devredilen bu öğrenciler de kendi içlerinde ayrıca gruplandırılıyorlar üçlü, dörtlü grup.
Onların da mesela kendisinden olmayan grupları görmesi aynı şekilde ihanet sayılıyor.
1990’da yani o seneden sonra semt ağabeyliği yapmaya başladım ben yani biraz daha terfi etmiş
oldum üç, dört tane eve bakmaya başladım Sultanahmet’te. O sene de İstanbul Lisesi ve Cağaloğlu
Anadolu Lisesi bana ait okullardı. Yani sistem şu: Hafta sonları Çemberlitaş FEM Dershanesine
gidiyoruz, orada herkesin masası var, masalarda oturuyorsunuz. Ya bire bir ilgilendiğiniz okuldan
öğrencilerle tanışıyorsunuz. Mesela diyelim ki Pertevniyal Lisesiyle ilgileniyorsam benim bulunduğum
masaya öğrenciler geliyor veya orada ilgilenilmeyen insan varsa bir masada çağırıyorsunuz, bire bir
ilgileniyorsunuz. Bu da o dönem çok yaygın bir uygulamaydı. Tabii İstanbul Lisesine nüfuz öyle
kolay değil, öğrenciler servisle gidiyor, FEM Dershanesine çok az öğrenci geliyor. 10, 11 öğrenci
geldiği hâlde hiçbir şekilde o çocuklar tabii ki öyle bir şeye girmediler. Zaten hani dinî şeylere karşı

21

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

8 . 12. 2016

T: 20

O: 1

da antipatileri var çocukların, e bir de bir bilinç de var aileden gelen. Adamın birisi size geliyor, sana
diyor ki: “Ben tıp fakültesinde okuyorum, gel sana yardım edeyim.” Sen kimsin kardeşim? “Bir de
benim senin yardımına ihtiyacım yok ki.” Gariban Anadolu çocuğu öyle değil ki. Yardımına da ihtiyacı
var, bilgisine de ihtiyacı var, öyle bir şeyle de yetişmemiş. Her neyse yani 1990 yılında da İstanbul
Lisesinden Cağaloğlu’ndan gene Hava Harp Okuluna, birkaç yere daha öğrenci girdirdikten sonra ben
bir üst konuma yükselmiş oldum, bölge imamlığına. Bölge imamlığında…
BAŞKAN - Kaç yılında bölge imamlığı?
DR. HASAN POLAT – 1991 olması lazım yani 1990-1991.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Hangi bölgenin imamı?
DR. HASAN POLAT – İlk olarak Fatih ama Fatih dediğim de coğrafya sürekli değişiyor, Fatih,
Gaziosmanpaşa, o zaman Bayrampaşa Fatih sayılıyordu, daha sonra yapı genişledikçe coğrafi bölgeler
daha küçülüyor. Mesela ben cemaatten ayrıldığım zaman İstanbul’da en son yaptığım görevde
1994’te Kıbrıs’a gitmeden önce İstanbul’da yedi bölge vardı. Ben yedi bölgeden birinin imamıydım.
İstanbul’daki bu yedi bölge ile denk yani Ankara beş il, İzmir üç il -o zamanki yapılanma-, İstanbul yedi
il şeklindeydi. Yedi ilden birisine bakıyorsunuz. Daha sonra cemaatin yapısı genişledikçe bu yapılanma
da değişiyor. Bölge imamı olduktan sonra esnafla muhatap olmaya başladık. Tabii bu arada hani yetişme
tarzı dikkatinizi çekiyordur, sürekli kitap okuyan, senede en az bir defa Risale-i Nur’u okuyan, Cemil
Meriç’i, Nurettin Topçu’yu, Necip Fazıl’ı, bildiğiniz bütün meşhur yazarların hemen çoğunu, güncel
yazarları sürekli okuyan ve düşünen bir beyin takımı var. Yani o beyin takımı içerisinden geliyorum ben.
Bu takım sürekli, motivasyonu çok yüksek, idealizmi çok yüksek, sürekli okuyor, sürekli düşünüyor,
sürekli sahada, sürekli icraat hâlinde. Ben mesela 20 defa, 20’ye yakın okumuşumdur Risale-i Nur’u.
Sözleri çok daha fazla okumuşumdur. Ama hani 20 defa Risale-i Nur’u okudum da Cemil Meriç’i
okumadım mı? Sezai Karakoç’u? Onları da okudum. Güncel kitapları da okudum. Yani diyelim ki
güncel bir kitap o zaman neydi, işte falan kitap, onu da okuyorsunuz. Dolayısıyla bir taraftan sahada
insanlara sürekli bir şeyler anlatan, bir taraftan manevi motivasyon olarak çok yüksek bir manevi
motivasyona sahip, memleketi kurtaracak, dini kurtaracak, dünyayı kurtaracak öyle bir insan var, bir
taraftan derslerde de çok bir sıkıntı yok, gerçi genelde o dönemlerde cemaatin beyin takımında ders
sıkıntıları vardı, daha sonra o da azalmıştır zannediyorum herkes mesleğine yönlendirildiği için.
Gene çarpıcı bir bilgi olarak söyleyeyim. Mesela ben cemaatteki ilk on senem, senede bir gün
-yani birinci seneden sonraki seneler- memlekete gitmeye başladım, o da Ramazan Bayramı’nın birinci
günü. Kurban Bayramı’nda gitmek ihanettir çünkü deri toplamak var, o da bir cihat, başka şeyler de var.
Şimdi böyle bir motivasyon… Zaten aileden koparılıyor. Hani bir anlamda devşirme gibi de bir insan
oluyorsunuz, ailenin anne babanın çok bir önemi kalmıyor, hakikaten kalmıyor yani özlemiyorsunuz
da. Yeni bir ortam bulmuşsunuz, sizin bir hayran kitleniz var, sizi alkışlayan insanlar var, sürekli
konumlarınız değişiyor. Daha genç yaştayken neredeyse küçük bir Fetullah Gülen olmuşsunuz yani
motivasyon da ona göre, bilgi de ona göre, sürekli bilgi de artıyor. Ama bunlar yaşanırken arka planda
hiçbir zaman bir sorgulama olmuyor. Mesela hani 1989 yılında Çemberlitaş FEM Dershanesine
giderken -işte o çocukları askerî okullara hazırlıyoruz ya- ÖYS’den -o zaman ÖYS’ydi ikinci sınavın
ismi- bir gece önce çocukları çağırdılar FEM Dershanesine, soru vereceklermiş. Tabii “Soru verilecek”
denmiyor da “Çocuklara son bir çalıştırma yapacağız, bir tekrar.” diye. Benim soru çalmayla ilk
karşılaştığım sene 1989. O Zaman Veysel Ayhan Bey var rehberlikte, rahmetli Mehmet Ayvacı Bey
dershanenin müdürü ve ciddi bir kadrosu var, daha çok büyük bir açılım yaşamamış yani sonranın çok
önde gelen adamları var orada öğretmen olarak.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - O zaman İstanbul FEM’in Genel Müdürü kimdi?
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DR. HASAN POLAT - Genel müdür yok. Genel müdür Mehmet Bey değil. Genel müdür var
mıydı tam bilmiyorum o dönem. Yani Çemberlitaş vardı, Altunizade vardı, Şirinevler ya yeni açılacaktı
ya açılmamıştı, Ekrem Dumanlı o zaman Şirinevler’in başındaydı, Altunizade’de muhtemelen gene
Ahmet Kirmiç Bey vardı, Çemberlitaş FEM’de de Mehmet Ayvacı Bey vardı. Çemberlitaş FEM’in
Hüseyin Şengül, sonra Mehmet Ayvacı da olabilir yani dönüşümlü.
BAŞKAN – Mehmet Ayvacı illüzyonist olarak duyuluyordu, o mu?
DR. HASAN POLAT - İllüzyonist değil yok hipnoz. İyi bir hipnoz uzmanıydı Mehmet Bey. Diş
hekimiydi, Hüseyin Dövme Bey’in damadıydı, daha sonra hanımından ayrıldı, sonra da rahmetli oldu
kalp krizinden, çok değerli, kıymetli, iyi bir insandı.
1989’da tabii bu olay yaşanınca çocukları çağırdılar. Ben gönderdim. İşte, özellikle o seçme, hani
Boğaziçini, işte Hacettepeyi kazanacak öğrencilere soru veriliyor, düşünün, yani bu öğrenci başarısız
bir öğrenci değil, zaten kazanacak. Ertesi gün çocuklar sınavdan çıktı, geldiler. Hani, yetişme tarzları
itibarıyla da eve gitmeden önce ağabeyinin yanına geliyorlar. Ne yaptılar, ne yapmadılar önce size
anlatıyorlar, beraber paylaşıyorsunuz çünkü sizin onların üzerindeki emeğiniz anne babadan fazla.
O zamanki beklentim benim bile öyleydi yani anne babasından çok beni sevsin istiyordum çocuklar,
yetişme tarzım. Sonra dedim ki çocuklara: “Ne oldu?” “Ağabey, dün akşam verilen soruların tamamı
çıktı.” dediler, ama gülüyorlar çocuklar. İşte, 50 soru vermişler, 15 tanesi bire bir, hiç şıkları değişmeden
çıkıyor, 35 tanesinde de bazısında şıklar değişmiş, bazısında 4, 5 olmuş, bazısında s, p olmuş tarzı
değişimler olmuş. Ben kalktım, gittim, o zamanki vicdanımla, arkada kalmış vicdanımla gittim, dedim
ki Veysel Bey’e: “Ağabey, bu ne hâl? Ya, bu sorular verilmiş?” “Ya, güneydoğuda PKK soruları
çalmış -cemaate bahane mi yok- piyasada da satıyorlardı -o zaman bir rakam da söyledi, belki uydurdu
bilmiyorum, 5 lira, 10 lira bir rakam söyledi- şimdi falan filan girmesindense inançlı insanların girmesi
daha iyi, soruları para verdik aldık.” dedi. Dedim ki: “Ağabey, bunu Hoca Efendiye sordunuz mu?”
“Ya, sorduk.” dedi. “Nasıl sordunuz?” “İşte falan ağabey gitti, sordu.” “Ne dedi?” “Kesinlikle böyle bir
şey yapmayın.” dedi. Bu da bir noktadır. Hiçbir kötülüğün arkasında Fetullah Gülen yoktur. Fetullah
Gülen’in haberi olmaz böyle şeylerden, aşağıda birtakım tu kaka adamlar vardır, onlar çok kötü işler
yaparlar, bunu öğrendiği anda da Fetullah Gülen çok kötü fırça atar onlara, onlar çok kötü adamlardır.
Mesela Mustafa Özcan çok kötü bir adamdır. Cemaatten bütün atılanlar Mustafa Özcan’la atılır, Gülen
kurtarır.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Takiye yapar.
DR. HASAN POLAT - Herhâlde canım yani. Hani “takiye” kelimesi çok basit kalır bunlarda.
Şiilikteki takiyenin hani düşmana karşı yapılması vardır. Firavunun yanında Mümini Âli Firavun diye
bir adam vardır, adam mesela yirmi yıl boyuna Müslüman olduğunu gizlemiş, Firavun Hazreti Musa’yı
öldüreceği zaman, atılmış, demiş ki: “Allah dediği için bir adamı mı öldüreceksiniz?” Ama bu adam
yirmi yıl boyunca Firavuna yardım etmiş, Firavuna tuzak kurmamış. İslam’daki takiyede tuzak yoktur,
düşmanın zararını engellemek vardır. Cemaatin iğdiş ettiği ve içini boşalttığı kavramlardan birisi de
budur. Kendisine ve dinine zarar geleceğini öğrendiği zaman kendisini koruyabilir, birtakım şeylerini
gizleyebilir ama asla tuzak kuramaz. İster Firavun olsun ister Nemrut, Esat olsun asla bulunduğu
konumda beraber olduğu insana tuzak kuramaz çünkü mümin emin insandır, ehil insandır, ne kadar
yaşıyoruz bilmiyorum onu yani teoriği böyle.
Sonra bu çocuklara soruları verdiler. Şimdi anlıyorum ben, aslında o çocuklar daha o zamandan
gebe bırakılıyor cemaate. Askerî okula girdiği zaman, ki bunların çoğu şu an kurmay albaylıktan
atıldılar benim Emniyetteki ifadelerim üzerine.
BAŞKAN - Tanıyorsunuz değil mi?
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DR. HASAN POLAT - Tabii canım, bire bir tanıyorum ben. Bunların ifadeleri Emniyette var, daha
sonra Komisyon isterse tamamının isimleri filan da verilebilir.
Şimdi, tabii, o çocuklarla konuşmalarımız devam ediyor. Yalnız ben burada bir şeye dikkat çekmek
istiyorum, bir şeytan üçgeni var. Ben şu anda şeytan üçgeni diyorum. Ama o zaman bunları düşündüğüm
zaman motivasyonuma katkı yapıyordu. “A, helal olsun ya bize.” Yani en çok bunlar medyaya yer
yer aksetti adliyeye, yargıya en çok insan girilen dönemlerden birisi Seyfi Oktay dönemiydi, yanlış
hatırlamıyorsam ve cemaatten girenler Alevi dedelerinin referanslarıyla girdiler yargıya yani cemaat o
konuda hiç zorlanmaz. Mesela Oltan Sungurlu Bey zamanında, hani bütün muhafazakâr hükûmetler her
geldiğinde bir şekilde bu Türkiye’deki işleyen şeyi siz benden daha iyi biliyorsunuz, bazen listeler gider,
bazen şu gider, bazen bu gider, işte müspet insanlar diye birtakım insanlar gider. Ama o dönem mesela
dikkatimi çekmeyen, şu an dikkatimi çeken bir şey var: O dönem yani 1990-1991 sonrası yargıya giren
insanların tamamı şu anda atılan özel savcılar. Benimle beraber askeriyeye insan girdiren insanlar.
Bunların hepsinin isimlerini gene daha sonra Komisyona verebilirim, bazısı resimleriyle de var olan
arkadaşlarım ve bunlar maalesef gene bire bir insan olarak baktığım zaman pırlanta gibi insanlar. Çoğu
memleketime hizmet ettim zannederek bugünlere gelmiş insanlar. Maalesef yani Komisyonun bundan
rahatsız olacağını biliyorum…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok akıllı birisine benziyorsunuz ama bu cümle yani…
DR. HASAN POLAT - Akıllı olsam o kadar durur muydum içinde?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hayır, siz akıllısınız. Onlar…
DR. HASAN POLAT - Belma Hanım, şöyle düşünün, bu insanlar…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – “İyi insanlar” demeyin bunlara Allah aşkına.
DR. HASAN POLAT – Peki, siz öyle deyin, ben böyle diyeyim, anlaşalım orta yolda.
Yani orada mesela dikkatimi çekmeyen bir şey şu anda dikkatimi çekti, ben Emniyetteki ifadeden
de bunu söyledim. Bu insanlar yargıya girdiler. Onların o zaman askeriyeye girdirdikleri insanlar yani
1989’da girdiyse 1993’te mezun oldular, şu anda tamamı kurmay albay ve üzeri seviyede. 1990’dan
sonra da tamamen ağırlıklı olduklarını düşünün askeriyede. Hani 1989’da Fetullah Gülen’in yaptığı
toplantıda askeriyeye öğrenci girdirmiş Harp Okuluna. Benim gibi 100 insan olduğunu düşünün,
İstanbul’da sadece, ben 4 kişi girdiydiysem, diyelim ki hadi minimum 2, 3 kişi girdirsin, 300 kişi
İstanbul’da, 300-400 kişi şu anda kurmay albay ve üzeri seviyede insan girdi. Bu genelde algılanmıyor.
Bir de yani daha sonra cemaatin belki felsefi arka planını konuşma imkânı olursa çok yanıltıcı
noktaları, cemaatin çok yanıltıcı çalışma şekilleri var, Nazlı Hanım’ın “Şu anda ben yeni anlıyorum.”
dediği tarzda şeyler mesela, bunlar çok yanıltıcı oluyor. O zamanın semt ağabeyi öğrenciyi harp
okuluna girdirdi, o öğrenci şu anda kurmay albay oldu, Ergenekon davasında birtakım insanlar sadece
solcu olduğunu bildiğim, sadece solcu olduğu için içeri atılan ve harcanan insanlar oldu ve maalesef
gene aynı şimdi bu kumpasla binlerce insan bir şekilde öyle veya böyle memleketin kaybı olarak gene
gidecek. O zaman da, sadece solcu olan insanları, hiçbir Ergenekon, şuyu buyu olmayan insanları
içeriye girdirdiklerini düşünüyorum. Neden? Çünkü, özel savcılar, kurmay albayların, on beş yirmi yıl
önceki ağabeyleri.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sadece solcular mı?
DR. HASAN POLAT – Mehmet Bey, MHP’ye şöyle bir insaf tarafı var: Ya, gene, MHP hani
bizden. Böyle bir şey var. Ben kesinlikle bu fikre karşıyım. Sağ-sol ayrımından başlayan ve şu anda
gelinen noktada memleketimin, ülkemin çok büyük kayıpları olduğuna inanıyorum, dinî söylemlerden
fevkalade rahatsızım, iki senedir, üç senedir dinî söylemlerden. Sadece dinî söylemlerden değil, yani
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radikal, sivri bütün söylemlerden rahatsızım ve ülkenin çok zaman kaybettiğine inanıyorum. Şu anda
benim yedi sülalem cemaatten dolayı içeride ve benim çocukluğumdan şu yaşa kadar tanıdığım bu
insanların hiçbir yanlışı yok aldanmaktan başka bizim gibi.
Sene 92’ye geldi, tabii, hani büyüyerek gidiyor iş, vazife ve konum daha değişiyor, bilgi birikim
değişiyor. 23 yaşımda falandım yanlış hatırlamıyorsam, esnaf sohbetleri yapmaya başladım ben.
Önce genç esnaflarla başladım, gene, yani, kademe kademe tecrübeyle gidiyor. Daha sonra İhsan
Kalkavanların olduğu gruplara ders yapmaya başladım ben. Hatta, şöyle bir espri yaşadık İhsan Bey’le:
23 yaşında bir genç düşünün. İhsan Bey’in yanında, yanlış hatırlamıyorsam, Cengiz Kaptanoğlu’nu
ziyarete gittik. Cengiz Bey, “İhsan, kim ya, yeğenin mi?” falan… E, o zaman da genciz tabii yani.
“Yok ya bizim Hocamız.” dedi. “Bırak İhsan ya, sen herkese zaten ‘hoca’ diyorsun.” dedi. Geldi, bir
de yanak aldı adamcağızdan. “Ne yapıyorsun, bu bizim hoca.” dedi. “Bırak ya İhsan.” dedi. Şimdi, 23
yaşında bir hoca, bir genç, İhsan Kalkavan, Şadan Kalkavan ve Cengiz Kaptanoğlu seviyesinde sohbet
yapıyor. Yani sadece o değil, Mehmet Bey, o zaman Mehmet Ceylanlara, Adem Ceylanlara, Atlas
İnşaat, MHP’ye gene sohbet yapıyordum ben. Yani onların böyle çok toplandığı MHP’nin, daha sonra
Mehmet Ceylan Bey milletvekili oldu, ayrıldı ya, mesela onlar da çok samimi hani o dönemlerde “Ya,
Orta Asya’da bizim düşündüğümüz idealist şeyleri bu arkadaşlar yapıyor. Her şeyiyle destek olalım.”
diye onlar da canıgönülden bir dönem öyle devam ettiler.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani, onlara da siz ayar atıyordunuz.
DR. HASAN POLAT – Yok canım, benim o ayara şeyim yetmez de, ama ayartma şöyleydi: O
dönem, gerçekten, insanlar, insanlığa faydalı, eğitimle yürüyen, işte ülkeye faydalı, çocukları yetiştiren,
devletin boşluk bıraktığı noktaları dolduran, maddi imkân da sağlayan, manevi imkân da sağlayan
bir yapı gördüler. Ama bu yapının içerisinde, genelde şu anda da sahada harcanan, her zamanki gibi,
bencileyin gariban Anadolu çocukları. Yani maddi imkânı olan insanlar gene bir şekilde sıyırdılar, gene
bu işin sonu gariban Anadolu çocuklarının başına patlayacak diye zannediyorum.
Sonra 1994 yılına kadar İstanbul’da Maltepe bölge imamlığı yaptım. İşte o Kalkavanlar, o zaman
başka isimler de vardı, bu isimler medyaya aksettiği için saymayacağım, İhsan Bey aksetti medyaya.
Sohbetlerde bir sürü yeni esnafla tanışma imkânımız oldu. Sonra 94’te ben Kıbrıs’a Samanyolu TV’nin
temsilcisi, daha doğrusu ülke imamı olarak gönderildim, ama onun resmî görünümü Samanyolu TV’nin
temsilcisi. Oradaki fotoğraflar, işte, Denktaş Bey’i ziyarette, işte Hakkı Atun, Derviş Bey’i ziyarete ait
fotoğraflarda Nevzat Ayvacı, Harun Tokak, Şerif Ali Tekalan, onların fotoğraflarını ben Komisyona
getirdim zaten, onlar var.
Biraz daha hızlandıracağım, sonra sorularla belki daha açarız. Ben, esas, yani zaman kalır
veya imkân olursa işin fikir planında çözülemediğini anlatmaya çalışacağım Komisyona. Şu anda
“beşlik” dediğimiz seviyedeki insanlardan 3 tane 5 tane bile çözülme olmadığını düşünüyorum. Ben
tanımıyorum, yargıda siz tanıyorsunuz, mesela… Nedir?
BAŞKAN – HSYK’da mı?
DR. HASAN POLAT – He, HSYK’da…
BAŞKAN – Ahmet Hamsici mi?
DR. HASAN POLAT – Ha, mesela Ahmet Hamsici Bey olsun, diğer konuşan arkadaşlar olsun…
BAŞKAN – Mustafa Kemal Özçelik…
DR. HASAN POLAT – Ben onların dışarıdan ilgilenilen insanlar olduğunu düşünüyorum.
BAŞKAN – Onlar şimdi ev hapsinde.
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MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Dışarıdan…
DR. HASAN POLAT – Dışarıdan ilgilenilen insanlar, yani sonradan olmuş insanlar. Mesela
benim gibi üniversite 1’den ilgilenen insanlardan böyle bir çözülme olacağını düşünmüyorum. Ha
duymadım…
BAŞKAN – Çözülenler temelden değil, sonradan…
DR. HASAN POLAT – Değil, hayır, sonradan ilgilenilen insanlar ve dikkat ederseniz mesela,
yani o çözülme ve itiraf mahiyetinde konuşulan şeylerin tamamında da hep öyle o zayıflık, bir kere o
zayıflık seziliyor.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Sizin gibi temelden gelenlerde çözülme olmaz dediniz.
DR. HASAN POLAT – Olmaz, çok zor.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Peki, siz?
DR. HASAN POLAT – Ben, 2002’de ayrıldım zaten, ben düşmeseydim, inecektim hesabı oldu.
Yani ben kovulmasaydım, şu anda Adil Öksüz’ün bir versiyonuydum veya Kozanlı Ömer’dim veyahut
da Mustafa Yeşil’dim yani kovulmasaydım, çünkü, yani…
BAŞKAN – O süreci de anlatırsın bize.
DR. HASAN POLAT – Tabii, anlatırım.
Sonra, Kıbrıs’tayken iki buçuk sene, özellikle Kıbrıs’a gönderilme sebebi şu: Kıbrıs, beynelmilel
bir yer, entelektüel bir yer. Oraya gidecek olan insanın çok rahat, mini etekli hanımların olduğu
ortamlarda da… Gerekçeyi söylüyorum, bu gerekçe aynen böyle izah ediliyor görev tebliğ edilirken.
“Kardeşim, sen Kıbrıs’a gidiyorsun. Bak, orası çok beynelmilel bir yer, orada mini etekli hanımefendiler
de olacak, ortamlarda da bulunacaksınız, bu ortamlarda sen kılını kıpırdatmadan -ve bekârım, düşününo insanlara konuşabilecek misin? Zaten, ona göre seçilmiş de gönderilmiş o insan. İki buçuk sene
boyunca ben Kıbrıs’ta bulundum. Tabii, Kıbrıs biraz…
BAŞKAN – Ülke imamısın değil mi Kıbrıs’ta?
DR. HASAN POLAT – Ülke imamı sıfatıyla.
Sonra Kıbrıs’ın diğer bir özelliği de, Türkiye’de üniversiteyi kazanamamış ama genel anlamda
aileleri zengin çocuklar orada bulunuyor; Binali Bey’in oğlu mesela orada vardı. İşte, ne bileyim, şimdi
çok böyle önde olan insanların çocuklarıyla Kıbrıs’ta tanışma imkânımız oldu.
Sayın Ahmet Davutoğlu’nun bir fotoğrafından dolayı, yazık, ona da iftira ettiler, “Bakın adamcağız
paralelmiş.” diye. Ahmet Davutoğlu ile benim bir fotoğrafım var, medyaya çıktı. Ahmet Bey, ESKAD
Kıbrıs’ta millî görüş kökenli bir derneğin davetlisi olarak gelmişti. Ben Kıbrıs’a gittikten sonra,
“Oradaki milliyetçi kökenli arkadaşlarla veya millî görüş kökenli arkadaşlarla, yani temsilcileriyle,
görüşüp şöyle bir konsept oluşturalım.” dedim, dedim ki: “Arkadaşlar, biz, burada, zaten hani bir avuç
insanız. Burası da beynelmilel bir yer. Gelin, şöyle yapalım: Size bir misafir geldiği zaman o misafire
ben de cemaatteki arkadaşları davet edeyim. Ben bir misafir getirdiğim zaman siz de arkadaşları davet
edin. Sonuçta, bir ortak şey oluşsun istiyoruz, bir güzellik olsun istiyoruz. Beraber çalışalım.” Kabul
ettiler. Ahmet Davutoğlu Bey’i ESKAD davet etti. Magosa’daki konuşması bizim…
BAŞKAN – Açılımı nedir ESKAD?
DR. HASAN POLAT – ESKAD, bilmiyorum, ESKAD, “D” ile.
BAŞKAN – Şirket…
DR. HASAN POLAT – Hâlâ duruyor. Hayır, dernek.
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BAŞKAN – Ha, dernek, tamam.
DR. HASAN POLAT – Şu anda Kıbrıs’ta mevcut bir dernek, millî görüş veya şu anki ismiyle
Saadet kökenli arkadaşlar.
Bizim yurtta yapılmasını teklif ettim. Ramiz Bey yurdu veya farklı da olabilir, Ramiz Bey
Lefkoşa’da da olabilir, ismi farklı olabilir. Yurdun üst kısmında -üç, dört cemaat grup, kim varsa
geldiler. Ahmet Bey’in o fotoğrafları da orada çekilmiş fotoğraflar- bir sohbet yapıldı. Sonra, Kıbrıs’ın
son senesine doğru, tabii 28 Şubat süreçlerine denk geldi. Ben Kıbrıs’a gitmeden önce bir çalışma
yapmıştım Altunizade FM’de. Biraz okumaya, takip etmeye veya dinlediğim şeyleri tahlil etmeye
yatkınlığımdan dolayı, biraz da o zaman Gülen’in yanında bulunan mollalardan birkaç tanesi benim
yakın arkadaşım olduğu için, sürekli Altunizade’ye gitme veya sohbetlere katılma imkânım oluyordu.
Mesela Adil Öksüz, eski mollalardandır, çok iyi tanıdığım, o zaman da çok hasbihâlimiz olan bir
arkadaş.
Şimdi, bir mollaları, bir de oradaki çalışmayla ilgili iki şeyi söylemek istiyorum: Birisi; mollalık
sistemi Gülen’in ta ilk gününden beri, Latif Erdoğan yaşında veya şu andaki İsmail Büyükçelebi,
Mehmet Ali Şengül, bunların tamamı molla olarak yetişmiş insanlar, çoğu ilahiyatçı. Mesela Mustafa
Özcan. Bu adam hafızdır, hiç takılmadan hatimle namaz kıldırır. Yani…
BAŞKAN – Fetullah Gülen de ilkokul mezunu olduğuna göre molla olarak yetişen değil mi?
DR. HASAN POLAT – Molla olarak yetiştiği gibi -destan mıdır, gerçek midir bilmiyorum, amaben cemaat içinde bulunduğum on altı sene içerisinde mesela Fetullah Gülen’in hadis hafızı olduğunu
biliyorum. Hadis hafızı olmak Kütüb-i Sitte’i ezbere bilmek demek. Böyle söylenir. Ama bunu test etme
şansımız yok tabii ki. Ve aynı zamanda mesela Fetullah Gülen Cemaati’nin ilk gününden bugüne kadar
yanında en az 10 tane, bazen 20, bazen 30 tane, Türkiye genelinde ilahiyatlardan seçilmiş mollalar
bulunur. Bu mollalar zaten, hani zeki insanlardan seçiliyor, sabah, akşam Gülen’in yanında 7/24 ders
okurlar. Mesela bir ramazan uygulamasını söyleyeyim ben, Amerika’ya gitmeden birkaç sene önce ben
Kıbrıs’a gitmeden, herhâlde 94 -tahminim 94’te- bir ramazandaki uygulamayı söyleyeyim size, Seyyid
Kutub’un Arapça Fî Zilâl-İl Kur’an eseri -kaç cilttir bilmiyorum, 10 cilt midir, Arapçası? yani Türkçesini
galiba 6-7 cilt diye çıkardılar- düz metin ve harekesiz mollalarla beraber bir ramazanda günde sekiz,
on saat okumak suretiyle bitirildi. Ben şahidiyim, bizzat yanında oldum ve teravih namazı da üç saat
sürüyordu. Şimdi, böyle bir molladan, böyle bir imamdan bahsediyorsunuz. Yani, dinî bilgi olarak,
mesela, çok rahat -bu konuda çok yazılar geçmişte yazıldı- Gülen, İslami klasiklere hâkim bir insandır.
Yani, onları yorumlamada, onları anlatmada hiç zorlanmadığı gibi, şu an mevcut, günümüzdeki İslam
âlimlerinin pek çoğunun eksiğini ve yanlışını ortaya çıkaracak kadar dirayetli bir adamdır. Mesela,
rahmetli Yaşar Nuri Öztürk hakkında soru sordular, o, böyle, Yaşar Nuri Bey’in çok aktif medyada
olduğu dönemlerde, “Hocam, ne yapalım?” dediler. O ara galiba cemaate çattı Yaşar Nuri Bey, yanlış
hatırlamıyorsam. “Sakın Yaşar Nuri’ye dokunmayın, Yaşar Nuri, bizim alternatifimiz olarak piyasaya
sürülmüş bir adam.” dedi. “Benim” demiyor da yani “bizim…” Yani, Yaşar Nuri, Gülen’e alternatif
olarak sürülmüş bir adammış. Bu tarz yaklaşımları vardır, ama, yani Gülen, gerçekten, bu molla
sistemini şu anda bile Amerika’da devam ettirir. Ama buraya da bir “off the record” bilgi ekleyeceğim
ben…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Off the record” olmaz burada.
DR. HASAN POLAT – Pardon, burada “off the record” olmuyor. Yani, nasıl söylenir o?
BAŞKAN – Şeffaf…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Her şey kayıt altındadır.
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DR. HASAN POLAT – Ne diyeceğiz?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Parantez içi.
DR. HASAN POLAT – Parantez içi de değil aslında. Neyse, burada her şey açık.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ya söyleyeceksiniz ya söylemeyeceksiniz.
DR. HASAN POLAT – Yo, şöyle bir bilgi ekleyeceğim ben ona.
BAŞKAN – Ülkeye hizmettir, söyleyin.
DR. HASAN POLAT – Mesela 7/24 şu an yanında bulunan mesela Osman Şimşek, bütün
yazılarını tashih eden, Facebook’a koyan, şunu yapan, bunu yapan, tahlillerini yapan insan, 7/24
yanında duruyorlar. Gülen’in sabah namazından çıkıp yatsı namazına yattığı zamana kadar illegal
hiçbir faaliyetini görmezler, hiçbir şeyini bilmezler ve 7/24 yanındalar, sürekli tefsir okunur, sürekli
hadis okunur, sürekli… Peki, ne zaman çevirdi bu adam bu dolapları? Ne zaman bitirdi bu işleri?
Mesela, diyelim ki, ayda bir hastaneye gider Amerika’da, ama o hastanede bir gün boyunca kiminle
görüştüğünü kimse bilmez. FBI’ın veya CIA’in -hangisiyse bilmiyorum- haftada bir gelip kendisini
sorguladığını kendisi ifade eder. 17-25’e kadar, hani benim cemaat geçmişimden dolayı kendi devre
arkadaşlarımdan soru soranlar oluyordu, özellikle AK PARTİ içerisindeki arkadaşlardan; “Ya, arkadaş,
yani bu adam, hani nedir? Gerçekten samimi bir mümin midir?” falan dedikleri zaman veya “Mesela
CIA’yle çalışır mı, MOSSAD’la çalışır mı?” dedikleri zaman, cemaatten yetişen birisinin fikriyatı
olarak dinleyin, şöyle söyler ve inanarak söyler bunu: “Hoca Efendi -cemaatteki ifadesiyle- CIA ve
MOSSAD’la çalışır. CIA ve MOSSAD, onu kullandığını zannederler, o da kullanılıyormuş gibi yapar
ama o, onları kullanır.” Şimdi, böyle bir kesin inancın neresinden tutup bozabilirsiniz? Meramımı
anlatabildim mi? Şimdi, yanındaki mollalarda da böyle bir…
BAŞKAN – Yani, şöyle anlıyoruz: FETÖ militanları onun CIA, MOSSAD, FBI bunu kullandığını…
DR. HASAN POLAT – Tabii, tabii.
BAŞKAN – …bu kadar akıllı zira o onları kullanıyor, kendini kullandırmıyor olarak bilir.
DR. HASAN POLAT – Bir taraftan bu yönü var Başkanım, bir taraftan da şöyle bir yönü var:
İçselleştirme var. Yani, mesela, çok rahat şunu söyler: “Ya, Afrika’da bir okul açacaksın kardeşim,
CIA’den bir adam olmadan okul açılır mı?” Mesela, bizim ihanet gibi konuştuğumuz, algıladığımız ve
bir cemaat mensubuna soruyu yönelttiğimiz zaman etkilenmesini beklediğimiz şeyi o aslında fazilet
olarak algılıyor. Diyorsunuz ki: “Kardeşim, bak, gittik orada işte bir CIA elemanı öğretmen olarak
görev yapıyor. Bu seni rahatsız etmiyor mu?” Diyor ki: “Çok doğal yani, hayatın doğal akışı bu. Yani
dünyanın her yerinde 2 bin tane okul açacağınız zaman size gelip de ‘Gel burada aç kardeşim.’ derler
mi? Tabii ki orada CIA’den olacak.” Hatta, Gülen, övünerek şunu anlatır, görüntülü sohbetlerinde
var: “KGB’den elemanlar verdiler bizim Rusya’da açılan okullarımıza, yıllarca bizi takip ettiler en
mahrem noktalara kadar. En son dediler ki bu insanlardan bir tehlike gelmez.” Gerçi bunu dedikten
sonra, Moskova’daki okullar kapandı da, daha sonra ama… Yani, cemaat şunu algılayarak deklare
etmiş oluyor…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani, Hoca Efendi bir şey yaptıysa hikmetinden sual olunmaz
diyorsunuz kısaca?
DR. HASAN POLAT – Yani, biraz daha derin, yani tam o kadar düz değil, biraz daha derin. Yani,
hikmetinden sual olmamanın arkasında izah da var. Hani, siz ikna olacağınız şekilde ortada bir realite,
bir izah var. Yani arkası boş değil, yapılan her şeyin bir gerekçesi var.
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Bu molla sisteminden cemaatin lider kadrosu yetişmiş otuz yıldır. Şu anda kaçak olan Mustafa
Özcan, Mustafa Yeşil, Cevdet Türkyolu, Harun Tokak, Ali Bayram, Mehmet Ali Şengül, İsmail
Büyükçelebi,
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Abdullah Aymaz…
DR. HASAN POLAT – Abdullah Aymaz en şeylerindendir, en mollarındandır Abdullah Aymaz.
Bunlar tamamen molla sisteminde yetişmiş, daha sonra mesela hani minik bir molla sisteminde
yetişiyor, sonra onu gönderiyor, aynı bu anlattığım sistemde, neredeyiz? İzmir’de yetiştirdik, Manisa’ya
gönderiyoruz, “Abdullah Hoca, Manisa senin, ne yaparsan yap.” Mesela ben Kıbrıs’a giderken tam
yetkiyle gidiyorum, bana orada deniyor ki: “Kardeşim, bütün misyonu sen eda edeceksin.” O özgüvenle
ben Cumhurbaşkanıyla görüşüyorum, STV temsilcisi olarak, oradaki evleri açıyorum, oradaki yurdu
organize ediyorum ama o noktaya gelene kadar ben zaten onlarca süzgeçten geçmişim. Yani o
süzgeçlerde ben kendimi ispat etmesem zaten öyle bir yere gelmez. Gülen’i sorgulayan bir insan Adil
Öksüz olamaz, Gülen’i sorgulayan bir adam Kozanlı Ömer olamaz, Gülen’i sorgulayan bir adam, işte,
askeriyede bilmem neyin sorumlusu veya bir murakıp olamaz, mümkün değil. Yani bu bütün örgütlerde
böyledir, cemaatte haydi haydi böyledir.
Cemaatte çözülemeyen bir nokta da şu: Kuru bir ezoterik söylem yok. Cemaatin bütün söylemleri
İslami kaynaklara dayandırılmış, arka planı olan, belli bir mantığı olan söylemlerdir. Hadise dayanır,
ayete dayanır, sahabe hayatına dayanır. Pazartesi günü yaptığı konuşmayı dinleyin Fetullah Gülen’in,
dersiniz ki: “Bu adam sütten çıkmış ak kaşık. Tuzu da o kadar kuru. Hiçbir şeyi yok, masumun önde
gideni. Hiçbir hatası yok.” Dolayısıyla, cemaatin sorgulama şansı yok bunu.
Sonra, Kıbrıs’ın son senesine doğru ben evlilik talebinde bulundum. Bir tarikat şeyhi, Erzurumlu
bir zat, temiz, kendi hâlinde bir insan kayınpederim. Bu, tabii, cemaat içerisinde antipatik bir durum,
yani bir şeyhin kızıyla evlenmek ama ben bu talebi Mustafa Özcan’a ilettim, bu şeyh efendi, o zaman
cemaati çok takdir eden, daha sonra, tabii, ne mal olduğunu anladığı için, garibim, o da bizim gibi… O
zaman o da çok takdir ediyordu, yani cemaatle ilgili çok olumlu şeyler söylüyordu. Aracı olan birisinin
vasıtasıyla Mustafa Özcan’a bu iletildi, ben kendim de bizzat sordum. “O zat bizi seven bir insan, takdir
eden bir insan, hiçbir mahzuru yok.” diye evlilik izni aldık.
BAŞKAN – 1994 mü?
DR. HASAN POLAT – 1999. 2000’e geldik artık, 2000 yılında evlendim ben, 1999 Aralık ayında
evlendim. Evlilik iznini aldık tabii. Rahatsız edici bir durum yok. Normalde cemaat dışı evlilik çok
hoş görülmez, hele imam seviyesinde. Zaten, bakın, imam seviyesinde cemaat dışı evlilik olur. Mesela
bana güveniliyorsa bir tarikat şeyhinin kızını almam avantaj bile sayılır. Mesela Mehmet Yavuzlar
hoca var, Mehmet Fikri Yavuzlar, kimya hocası, Mahmut Efendi cemaatinin önde gelenlerinden,
hatta Mahmut Efendi’nin bir akrabasıyla izdivaç yaptı, ta bu söylediğim 1990’lı yıllarda, kimseyi
rahatsız etmedi. Niye? Mehmet Yavuzlar hakkında kimsenin bir tereddüdü yok. Ama askeriyedeki
bir insanın dışarıdan evlenmemesinde daha çok güvenlik kaygısı var, cemaat kaygısı değil. Mesela
çok rahat hanımı solcu olabilir, çok rahat hanımı ateist olabilir, bundan cemaat hiçbir zaman rahatsız
olmaz, hatta teşvik bile eder. 17-25’ten bir müddet önce bir akrabamı ziyarete gitmiştim, halamın kızı,
on beş yıldır görüşmediğim. Tabii, yeğenim, iki, üç yaşında görmüşüm veya görmemişim -o da tıp
fakültesini kazanmak istiyormuş, muhtemelen başarılı bir çocukcağız- geldi, çay, kahve hizmeti yaptı
ama çocuğun giyinme tarzı o ailenin muhafazakâr yapısına hiç uygun değil. Yani, anne babanın yapısını
biliyorum ama kızcağız öyle giyinmiş ki, hani, Nişantaşı’nda zor bulunur öyle bir giyinme, abartılı bir
giyinme tarzı, normal bir giyinme tarzı değil. Benim hemen, tabii, kafamda şimşekler çaktı, tahmin
ettim, aileye söylemiyorum da, dedim ki: Kızımız FEM dershanesine mi gidiyor? “Evet abi.” dediler.
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Orada ablalarla filan görüşüyor mu? “Görüşüyor.” dediler. Peki, hiç kızınız sene içinde kapanmak istedi
mi? “İstedi abi.” Ne dedi ablalar? “Yok, daha erken, sen üniversiteye gireceksin, acele etme, hele bir
düşün.” dediler. Aslında konu şu: Bu çocuğun tıp fakültesini kazanacağı dershane başarısından belli.
Kızcağız askeri evliliğe hazırlanıyor daha şimdiden. Mesela dedim ki: Sol kesimden bir insan, olur ki
-1990’dan sonra bu dediğim stratejiler- hasbelkader, bir şekilde cemaatin okullarından birini takdir etti
ve çocuklarını verdi. Yani hiç mi solcu olup da çocuğu cemaatte okuyan insan yok? Çok, bir sürü var.
Olur ki verdi mesela. Veya MHP’den fazlasıyla yani var, “Eğitimde kardeşim siz kalitelisiniz.” getirdi,
verdi. Olur ki hanımefendi de başı açık veya o konuda kıyafeti farklı giyinen bir insan. Ama oldu ya, altı
ay, bir sene geçti, sohbetlere geldiler, bir ısınma oldu, hanımefendide de bir değişiklik arzusu oldu, dedi
ki: “Ya, ben kapanmak istiyorum.” Cemaat “kapanma” demez, “yasak” demez, zaten dışarıdan gelmiş
bir insan, zaten daha üç olmamış, cemaati tanımayan bir insan, onun olabildiğince geç kapanması teşvik
edilir çünkü onun yapacağı işler var, o vitrinde olacak ya. Şimdi, yargıdan dün bir hanımefendinin
-ismini bilmiyorum- bir beyanatını okudum, dedi ki: “Beni vitrin olarak kullandılar.” HSYK’dan atılan
bir hanımefendi. Şimdi, tabii, bu şekilde bir hareket tarzında sizin insanları test edip keşfetme şansınız
yok. E, İhsan Kalkavan’la gittiğiniz bir yerde de insanların size kapı kapatma şansı yok.
Cemaatin diğer bir stratejisi de şöyledir: Mesela, tıp fakültesini kazanmak isteyen bir çocuğu
ona örnek, rol model olacak tıp fakültesinde okuyan, sempatik, ağzı laf yapar bir insanla görüştürür,
tanıştırırlar. Zaten çocuğun ufku o, orayı kazanmak, o gider anlatır, “A, benim nirvanama bu ulaşmış.”
der. Daha olmazsa… Bu Cumhurbaşkanı yaverine kadar giden bir süreç. Her süreçte, mutlaka, zenginse
kendinden daha üst bir zengin onunla ilgilenir, eğer bürokratsa kendinden bir üst seviyedeki bürokrat
ilgilenir, eğer diyelim ki normal bir vatandaşsa kendinden bir iki gömlek üstteki birisi ilgilenir etki
açısından, etki alanı açısından. Dolayısıyla, yani, kırk yıldır ülkenin en ücra köylerine kadar…
Hikâyesini ben kısaca anlatıp bitireyim Başkanım veya ayrılma sürecine geçeyim. 1979’da İzmir
Kestanepazarı yeni açılmış, ben ve abimi oraya öğrenci olarak götürmek için bu iki tıp öğrencisi, ta, bizim
köye kadar geldiler, Erzurum Azap köyü, 80 kilometre Erzurum’a. Köye kadar geldiler, babam dedi ki:
“Ben karışamam, dedeleri var, aile büyüğümüz odur, gidin, dededen izin alın.” Kalktılar, geldiler köye
kadar, dedeme rica etmeye, “Müsaade et, bunları İzmir’e götürelim.” diye. Kestanepazarına öğrenci
toplanıyor Anadolu’dan ne kadar zeki öğrenci varsa. Sonra 12 Eylülde kapanıyor Kestanepazarı.
Dedem de o zaman, hani, Anadolu’da adettir, dinimizde de olan, istihare namazı kılıyor, şer görüyor,
diyor ki: “Ben hayır görmedim, izin vermiyorum.” Öyle kaldı. 1979’da kaçıyorsunuz 1985’te tekrar
yakalanıyorsunuz, 1985-1986’da kaçsanız üniversitede yakalanacaksınız, üniversite bitecek, mesleğe
başlayacaksınız, gene, sizin önünüzde kürsü başkanına kadar gene yakalanacaksınız. Mecliste nasıl
yakalanıldığını ben bilmiyorum, onu belki siz daha iyi biliyorsunuz, ama bir şekilde Türkiye’nin kırk
yıldır girilmedik noktası, el atılmadık noktası bırakılmamıştır.
Bu konuda Gülen’in çok net bir ifadesi vardır, yani bu bir felsefe olarak konuşulur. Bir yerde bale
yapılıyor mesela, İslami kesimde nedir? Bale yapan bir insanın dindarlığı ne kadardır İslami kesimde,
değil mi? Hani, genel anlayış. Gülen’e göre bu böyle değildir. “Bir yerde bale yapılıyorsa ve orada siz
yoksanız siz yoksunuz.” der. “Ya hepsiniz ya hiçsiniz.” E, şimdi bale yapılan yerde de olmayı kafaya
koyan bir insan herhâlde ki Türkiye’nin bugüne kadar kaderine etki eden yerlerin en incesine kadar
nüfuz etmeden durulmaz.
Sonra, bu evlilik izinli bir evlilik olmasına rağmen cemaat içerisinde bir sene, iki sene sonra farklı
bir şeye kapı açtı, benim farkında olmadığım bir şekilde. Evliliği yaptıktan sonra İzmir’e tayinim çıktı,
Ege Bölgesinin müfettişi olarak veya eğitim sorumlusu olarak.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bu arada neyle geçiniyorsunuz?
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DR. HASAN POLAT – E, cemaatten maaş alıyorsunuz ama çok sembolik bir maaş. Düşünün,
ben o zaman doktorum, normal piyasadaki bir doktor minimum, o zaman da öyleydi, 7 bin lira maaş
alıyorsa, ben 2 bin lira, 2.500 lira maaş alıyordum.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sosyal güvenliğiniz falan?
DR. HASAN POLAT – Yok, sosyal güvenliği de yatırmamışlar. Sormazsınız ki. Yani, yarısından
çoğu yatmamış, kimisi yarım yatmış.
Öyle bir şey sorulmaz, cemaatte öyle bir şey sorulmaz, dile getirilmez, o seviyedeki insan için
sosyal güvenlik sormak, gelecek sormak, “Lan ben ölür müyüm, kalır mıyım; çoluk çocuğum olur
mu?” Çok ayıp şeyler bunlar. “Sen dava adamısın kardeşim, sen mini bir Fetullah Gülen’sin, dünyayı
sen kurtaracaksın, gelmişsin…” Şu anki konuşmaları bile öyle. Dinleyin: peygamberler, işte, sahabeler,
onlar hep böyle yaptılar.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Tamamen enaniyet.
DR. HASAN POLAT – Tabii. Enaniyetin değişik yönü.
Ama enaniyetin zirvesi Kıtmir’dir zaten. “Fakir, aciz, ben konuşmayı bilmeyen…” Şimdi, hani,
çalçene konuşuyorum ben burada, çat çat çat, “Estağfurullah, ben konuşmaktan anlamayan, aciz bir
insanım zaten.” İyi ki de konuşmuyorsun, bir de konuşsan ne yapacağız yani? İnanın böyle. Çok komik
geliyor insana ama.
Bakın ben birtakım tahliller yazdım, getirdim. Aslında emniyete gönderdim ben onu. Dedim
ki: Lütfen emniyet amirlerinizi veya sahada çalışan insanlarınızı şu konuda bilgilendirin: Karşınızda
sofistike bir yapı var. Düşünen insanlar var, üreten insanlar var, bilinçli insanlar var. Bunlar boş beleş
adamlar değil, rasgele işler yapmıyorlar. Mesela, Gülen orada konuşuyor, rasgele bir laf etmiyor.
Onunla ilgili tahliller yazıyorum ben, diyorum ki: Burada şöyle söyle ama şu mesajı veriyor. Bu ayrı bir
söylem. Yani bu daha henüz hiç çalışılmadı Türkiye’de, çalışılır mı da bilmiyorum. Dediğim gibi, gene
muhtemelen gariban Anadolu çocukları mağdur olarak bu dosya da kısa veya uzun vadede kapanacak.
Öyle tahmin ediyorum. İnşallah karamsar değilimdir.
Sonra bu evlilik meselesi cemaat içi nasıl bir kaygıyla ne hâle getirildi, ben sonradan öğrendim.
Türkiye’nin yedide 1’inin eğitim sorumlusuyum, Ege Bölgesi’nin, Ege Bölgesi’nde yüzlerce okul,
dershane, yurt var, onları tek tek, ayın on beş günü tek tek geziyorum, yeni evlenmiş bir insanım, on beş
gün on beş tane il geziyorum. On üç tane il var o zaman. İzmir’den başlıyorum, Uşak vesaire gidiyorum,
ta Antalya’ya kadar gidiyorum ve toplayıp insanları rehberlik notlarını anlatıyorum. Mustafa Yeşil o
zaman Ege Bölgesi’nin imamı, ben de bölge imam yardımcısıyım. 7 tane bölge var Türkiye’de, her
birisinin başında da bu şekilde bir yapılanma var. Yapılanmayla ilgili soru olursa daha sonra anlatırım.
Sonra benim önüme bir sene sonra şöyle bir şey getirdiler, dediler ki: “Sen kayınpederinin oraya
cemaatten insanlar taşıyormuşsun.” Ben ayda iki gün İstanbul Altunizade’ye toplantıya geliyorum. “Bu
toplantı esnasında seni ziyarete eski öğrencilerin geliyormuş, senin de Fatih Koleji’nden çok mezun
ettiğin öğrenciler var.”
Mesela Berat Bey, Enerji Bakanımız, Fatih Koleji’ndeyken tanışmıştık, o zaman benim öğrencimdi
ama cemaate 180 derece karşıydı. Yani hayatında bir kere cemaate küçük bir sempati duymuşsa herhâlde
benimle duymuştur. Bilmiyorum, kendisi ne der bu konuda? 17-25’ten önce de görüşmelerimiz oldu.
Ama ben 17-25’e kadar, açıkça söyleyeyim, cemaatin böyle bir girişimde olduğunu, böyle bir darbe
girişimi olduğunu asla düşünmüyordum. 17-25’ten sonra biraz farklılaştı tabii tablo.

31

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

8 . 12. 2016

T: 20

O: 1

Önüme böyle bir şey getirdiler, dediler ki: “Sen orada yeni bir oluşum içerisindesin, bir cemaat
düşüncen var, kolej öğrencileri gelecek vaat eden öğrenciler, senin kayınpederinin de manevi bir yönü
var. Dolayısıyla sen yanlış bir iş yapıyorsun.” “Öyle midir, değil midir?” derken, bu fitne büyümüş, ben
fark edene kadar zaten ateş bacayı sarmış.
Cemaatte şöyle bir yapı vardır: Mesela Latif Erdoğan Gülen’in en yakınındaki insan, otuz beş
sene yanında bulunmuş ama daha öğrencilik yıllarında itiraz etmeye başladığı için Gülen onu ne
uzaklaştırmış ne de yakınlaştırmış. Mesela Kemalettin Özdemir hakkında böyle bir düşüncem var,
benim şahsi yorumum. Televizyonlardaki konuşmalarına baktığım zaman, ya gerçekten çoğu şeyleri
Kemalettin Bey bilmiyor veyahut da Said Özdemir’in -başka bir, Nur Cemaati’nden bir insan Said
Özdemir- oğlu olduğu için Kemalettin Özdemir her ne kadar emniyet sorumlusu olsa da aşağıdaki
insanlar ona yeterli bilgi prensibiyle hareket etmişlerdir. Cemaat Adil Öksüz modunda veya Kozanlı
Ömer modunda olmayan insanlara, Kemalettin Özdemir bile olsa, Latif Erdoğan da olsa, Nurettin
Veren de olsa bilgi vermez. Bilgi verdiği insanın “pure” bir insan olması lazım. En küçük bir pürüzü
olmuşsa, Gülen’e bir itirazı olmuşsa veya geçmişte azıcık böyle bir problem yaşamışsa veya kendince
sivri çıkışları olmuşsa cemaat hiçbir şekilde onu kritik noktaya getirmez. Zannediyorum şu anda Latif
hocayla diğerleri hakkında cemaatin davranışı öyle bir durum. Ben böyle bir şey yaşayınca sorgulamalar
başladı. Sorgulamaların sonucunda tabii otomatikman hemen görevden alındık, sonra sürgün dönemi
başladı.
BAŞKAN – Şimdi, orası tam anlaşılmadı. Yani, sen evliliğini Mustafa Özcan’dan izin alarak
yaptın değil mi?
DR. HASAN POLAT – Tabii, Mustafa Özcan’dan izin alarak.
BAŞKAN – Buna rağmen evlilik üzerinden nasıl bir aforoza gidildi?
DR. HASAN POLAT – Evlilik üzerinden bir seneden fazla zaman geçtikten sonra…
Evlilik üzerinden şöyle: Tarikat şeyhi ya, benim evlilik yaptığım insan, kayınpederim tarikat şeyhi.
Bulunduğu, onun kendince 5-10 tane etrafında mensubu var, oraya insanlar gidip geliyor, orası dergâh
gibi bir yer. E, ben de İstanbul’a geldiğim zaman, hanımımın evi, orada gidip kalıyorum, oraya da
insanlar geliyor. Böyle bir vesvese, böyle bir vehim oluşturulmuş. Yani, “Orayı kullanarak yeni bir
oluşum, manevi bir oluşum çabası içerisindeyiz.”
Dedim ya, mesela Latif Hoca’yla da ilgili böyledir. Latif Hoca ana mütevellilere çağırılır, büyük
himmetlere çağırılır, konuşturulur ama Latif Hoca gelmeden önce, o geleceği bölgenin imamına veya
ilin abisine mutlaka şu tembih edilir: “Aman ha, dikkat edin. Bak, Latif Hoca’yı biliyorsunuz, aman
ha!” Adamcağızı otuz beş yıl böyle idare ettiler.
Sonra Gaziantep’e sürgün olarak gönderildim, Gaziantep’te HÜRSİAD diye bir derneğin başına,
yani, Türkiye’nin yedide 1’inin sorumluluğundan dernek sekreterliğine gönderilmek yani tenzili rütbe
bile değil, sürgün. Sonra, orada altı ay tutulduktan sonra “terfi” adı altında -yani bunları daha sonra
öğreniyorum ben tabii- Amerika’ya tayinim çıktı, Colorado’ya. Amerika’ya tayinim çıktığı zaman da,
o zaman Bahattin Ağabey yani Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sorumlusu karşısına alıp şöyle tembih
etti.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bahattin’in soyadı ne?
DR. HASAN POLAT – Bahattin, yani biliniyordur ismi, çıktı ismi.
KOMİSYON UZMANI – Adam mı?
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DR. HASAN POLAT – “Adam” yok değildir, Adam başka, Bahattin Hoca başka. Bu 73’lük
bir liste yayınlanmıştı, 73 kişi Sabah gazetesinde galiba; orada fotoğraf var, soyismi de var da,
şimdi hatırlayamadım. “Kardeşim, bak biz seni gözledik altı aydır; efendi, uslu bir tipsin, iyi bir
arkadaşımızsın.” dedi. Sanki o güne kadar ben hiç cemaatte yokum, sanki o güne kadar on altı senedir
bu adam hiçbir önemli görevde bulunmamış ve bana söylediği şey şu: Dedim ki hani büyüğümüz ya,
“Ağabey, bana bir tavsiyeniz, nasihatiniz var mı?” “Kardeşim, benim babam Nakşi Tarikatı’ndaydı,
yani çok da böyle derin bir adamdı. Bana bir gün dedi ki: ‘Oğlum, bu yeryüzünde bir tane büyük zat
varsa böyle her şeye hitap eden, o oda Gülen’dir, Fetullah Gülen’dir.’ dedi.” dedi. Ben tabii mesajı
aldım ve dedim ki: “Ağabey, ben Hoca Efendi’nin yerine farklı birisini koyduğum gibi bilgi mi geldi
size bana niye böyle bir şey söylüyorsunuz?” Kem küm, hık mık etti. Esas konu o, yani bu Gülen’in
yerine bir ismi koymuşum artık, nasıl bir şeyse. Sonra Amerika’ya tayin çıktı. Vizeler, pasaportlar
uğraştık, çoluk çocuğu İstanbul’a getirdik. Sonra ben Amerika’ya normal vizemi alarak gittim, daha
sonra, çocukları götürmek üzere önce Gülen’in yanına gittim, orada on gün Gülen’in yanında kaldım,
on gün de görev yerime gittim Colorado’ya. Gülen’in yanındayken bariz bir şekilde Gülen benimle
ilgilendi. Yani göreviniz ne olursa olsun, herkesin içerisinde Gülen’in iltifat etmesi, mesela bir yere
sohbete gidilecek New Jersey’de soruyor İsmail Büyükçelebi Hoca’ya; diyor ki: “Ya, işte, Doktor Bey
nasıldır?” İşte, “Efendim, şöyle iyidir, böyle iyidir.” “Yok, Doktor Bey benim yanımda kalsın.” falan.
O öyle çok büyük bir iltifat o yani oradaki insanlar nezdinde siz artık, hani elini sürse kutsallaşmış bir
adamsınız. Abartayım ama biraz da öyle yani o çok büyük bir iltifat. Ben on gün çok bariz bir şekilde
iltifata maruz kaldım yani belli ki ilgileniliyorum. Yalnız, Allah selamet versin…
BAŞKAN – Pensilvanya’da değil mi?
DR. HASAN POLAT – Pensilvanya’da… Recep Uzunallı -Zaman gazetesinin eski Yayın
Yönetmeni, Ekrem Dumanlı’dan önceki- o da bir sürü ayak oyunlarına maruz kalmış bir adam ama
muhtemelen çıkamadı kaldı işin içinde. O beni bir kenara çekti, şöyle bir şey söyledi: “Kardeşim, şu
anda sana bir tuzak kurulmuş sen fark etmiyorsun.” Dedim ki: “Ağabey, vallahi ben böyle bir şeyi hiç
düşünmedim.” Yani zaten düşünme şansınız yok hani Matrix’teki gibi, Matrix’in içindeki bir adamı
sorgulama şansı yok ki. “Nasıl bu?” dedim. Dedi ki: “Bak, bir grup insan var. Bunlar başkalarını ayak
oyunlarıyla yiyip devre dışı bırakıyorlar.” “Kimdir bunlar?” dedim. Yani muhtemelen Mustafa Özcan,
Ahmet Kara; cemaatin kötü adam grubu. Biz de iyi adamlarız; bunlara karşı… Dedim “Ağabey, iyi
adamlar kim?” “Gel, işte, biz de bunlarla mücadele edelim.” Ben de şalterin koptuğu nokta bu. Zaten iki
senedir, bir bir buçuk senedir sürgündü, şuydu buydu yorulmuşum, oradan oraya, bir senede 3 tane tayin
yeri yaşamışım. Bütün devreler yanmış, “hain” ilan edilmişsiniz, arkada, Gülen’i dışlamış veya başka
bir şeyh bulmuş gibi algılanmış. Dolayısıyla ben de iyice şalter koptu. Colorado’ya gittim tayin yerine,
eşyalarımı bıraktım ama oradaki on gün işte, devam edemeyeceğimi düşündüm yani iç dünyamda çok
ciddi yıkımlar yaşadım kendimce. Belki depresyondu, belki başka bir şeydi, belki de Allah korudu
işte yani şu anda hain de olmuş, belki yurt dışındaydım. Sonra ben dönmemek üzere Türkiye’ye geri
geldim. Dönmeyeceğimi orada bir iki insana deklare ettim. Daha sonra, ben geldikten dört beş ay sonra
Gülen soruyor işte: “Ya, ne oldu Doktor Bey, çoluk çocuğu?” O arada tabii, beni içeriye çekiyor, özel
konuşuyor. İşte “Doktor Bey, bak iyi olur.” falan “Sen git çoluğunu çocuğunu getir.” falan diye ayrıca
ayar çekiyor tabii cemaatteki tabiriyle. Ben de tabii devreler yandığı için ben döndüm, geri gitmedim.
Geri gitmediğimin kesinleştiği gün Amerika’dan telefonla, o zaman New Jersey İmamı Ömer Hilmi Bey
aradı, dedi ki: “Hocaefendi ‘geliyor musun gelmiyor musun’ diye soruyor.” Ben de dedim ki, o zamanki
o artık doluluğun şeyiyle “Ağabey, sen niye dört aydır aramıyorsun?” Dört ay olmuş ben geleli. Dört
ay önce de Gülen’in bir toplantı yaptığını ve toplantıda oradaki bir eyalet imamına -ben 11 eyaletten
birinin imamı; o zaman 11’di, şu anda eyalet kaç bilmiyorum- onlardan birine diyor ki: “Doktor Bey
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nerede?” “bilmiyoruz” diyorlar; hâlbuki bal gibi biliyorlar. Dört ay sonra beni aradı Gülen sorduktan.
Ben dedim ki: “Niye ağabey, dört ay boyunca aramadın? Aramana engel olan şey ne?” “Ya, yok benim
eşekliğim.” falan dedi, “yemezler” dedim ben. “Ne zamanki Gülen İstanbul’a döner tekrar, bu zulmü
yapan insanlardan hesap sorar, ben o zamana kadar yokum.” ifadem aynen ona söylediğim ifademdir
şu anda kullandığım. “Dolayısıyla ben artık işin içinde yokum.” dedim. Ben bunu söyledikten iki gün
sonra İstanbul’daki bütün il ve bölge imam ve imameleri toplanıyor, bay, bayan ve şöyle ilan ediliyor:
“Doktor İhsan… Cemaatteki örgütteki kod isim İhsan…
BAŞKAN – Kod adın İhsan.
DR. HASAN POLAT – Zaten ikinci sınıfta ev imamı olduğunuz anda listeler gider Gülen’e.
Biz o zaman şöyle iltifat olarak algılıyorduk onu: Hani Hasan, Arapçada İhsan oluyor. İhsan, Arapça
ismi tafdil hani Hasan, güzel demek, İhsan, en güzel demek; bir de Hoca Efendi’den geliyor. Ooh,
ayar oluyorsunuz. Hâlbuki sonradan anlıyorsunuz ki kod isim yani niye konulduğu da belli ama işte,
maalesef… “Doktor İhsan haindir.” diye bunu Ali Bayram ve Harun Tokak bütün İstanbul’a ilan
ediyorlar.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Hangi senede?
DR. HASAN POLAT – 2002, ben döndükten dört ay sonra. “Bunlarla kimse görüşmeyecek, gören
de selam vermesin.” Hakikaten de böyle uyguladılar yani gördüler mi selam vermezler.
Sonra, tabii aradan bir on yıl geçti. Bu 17-25’ten önce Harun Tokak -bunun bilgisi bilmiyorum,
Sayın Cumhurbaşkanımızda vardır muhtemelen, ben sadece cemaat içi duyumum olarak söylüyorumAli Bayram, Recep Uzunallı cemaatin gidişatından endişe ederek Sayın Cumhurbaşkanımızla -O
zaman Başbakandı galiba değil mi?- görüşmek istiyorlar, hatta görüşüyor galiba Ali Bayram. Harun
Tokak’ı yoldan çeviriyorlar çünkü hani istihbarat çok güçlü; gittiğini öğrenince yoldan arıyorlar, Recep
Uzunallı’yı aforoz ediyorlar. Ben bunu cemaat içerisinde okul müdürü olan bir yeğenimin kocasından
öğrendim. Bana bir akşam geldi dedi ki: “Ağabey, Harun Tokak ve Ali Bayram hain ilan edilmiş.”
Kader tecellisi bu da; on yıl önce bizi “hain” ilan edenler… “Ne oldu; hayırdır?” dedim. “Ya, işte,
Başbakanla görüşmeye gitmişler Gülen’den habersiz. Ali Bayram Amerika’ya gitmiş, bir ay boyunca
orada kalmış, Gülen selam vermemiş.” Cezanın büyüklüğüne bakın, bir ay boyunca orada kalıyor, En
son Ali Bayram diyor ki: “Eğer konuşmayacaksa benimle defolup gideyim.” O da diyor ki: “Defolup
gitmesin, tayinini falan yere çıkarın.” Harun Tokak’ın da bu şekilde ceza olarak Kudüs’e tayini çıkıyor,
Recep Uzunallı’nın ceza olarak tayini Yunanistan’a çıkıyor ama bu isimler tabii şu anda artık o şeyin,
havuzun içerisine düşmüş isimler olarak kalıyor.
On dört yıl boyunca da -yani cemaat hiçbir şekilde takibini bırakmaz- 2005, 2006 yıllarında bir
fabrikada müdürlük yapıyordum, aynı zamanda ortağıydım ben. O zaman fabrikanın sahibi olan zata
yine Anadolu Yakası sorumlusunu göndererek “Bu adam hain, bununla çalışma.” diye tebliğ ettiler; o da
tabii, kovdu, yüz geri etti. 2010 yılında da yine fabrikadan -silah fabrikasıydı, gerçek silah fabrikasıydıEmniyetteki mensuplarla sağ olsunlar bir kumpas çevirip üç ay bizi içeriye aldılar -Fabrika kapandı
büyük bir zararla tabii- aksini ispat etme şansınız yok. Şimdi, 15 Temmuzu yaptılar, sağ olsunlar bir
aydır da kliniğimiz kapalı, mühürlü; herhâlde soruşturmadan. Bir de böyle bir mağduriyet yaşıyoruz.
Allah memleketimizin yardımcısı olsun, benim söyleyeceklerim bu kadar.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyoruz.
Yaklaşık bir saat on beş dakikalık bir sunum oldu.
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Tabii, siz kendi yaşadıklarınız açısından örgütü anlatırken -bugün artık başka tabirleri- siz içinden
gelerek “cemaat”, “ağabey” diye, bunların anlaşılması bakımından da yararlı olduğunu düşünüyorum
ama şu anda karşımızda Fetullahçı terör örgütü dediğimiz, bir darbe girişiminde bulunmuş bir örgüt var.
Hasan Bey…
DR. HASAN POLAT – Kozanlı Ömer var gibi soru sorun derim ben.
BAŞKAN – Efendim?
DR. HASAN POLAT – Adil Öksüz ve Kozanlı Ömer’e soru soruyormuş gibi sorun.
BAŞKAN – Peki, tam öyle soralım.
Mutlaka arkadaşlarımız da soru soracak ama ben kafama takılan birkaç şeyi…
DR. HASAN POLAT – Teknik anlamda söylemedim ama felsefi anlamda.
BAŞKAN – Anladım.
DR. HASAN POLAT – Teknik anlamda ben bilmem öyle.
BAŞKAN – Anladım ama sanıyorum en çok merak edilen, şimdi 2002’de aforoz edildiniz “Doktor
İhsan hain.” diye Harun Tokak tarafından bütün imam ve imamelere duyuruluyor. Dolayısıyla, siz, saf
dışı olduğunuzu söylüyorsunuz.
Aradan -2002-2016 yani- on dört yıl geçti ve 15 Temmuz kanlı darbe girişimi. Siz 15 Temmuzun
öncesinde FETÖ’nün -ki bir kısmını anlattınız; Silahlı Kuvvetlere nasıl girildiğini, yargıya nasıl
girildiğini- böyle bir darbe girişimi Silahlı Kuvvetler içinden FETÖ’nün organize edip bu girişimde
bulunacağını düşünüyor muydunuz, bekliyor muydunuz?
DR. HASAN POLAT – Asla. 17-25’ten sonra hiçbir şekilde ihtimal vermiyordum. Yani darbe
şeklinde, silahlı bir darbe şekline geleceğine ihtimal vermiyordum. Gülen’in bu konuda çok net ters
söylemleri vardır ama darbede, özellikle darbenin ikinci günü benim zaten medyada yayınlanan
bir mektup vardı “Cemaat Abilerinden Fetullah Gülen’e Açık Mektup” diye Ahmet Taşgetiren Bey
köşesinde yayınladı. Ben onu Ahmet Bey’e göndermedim, gruplara göndermiştim. Bunu ben zaten
heyete getirdim, yazılı olarak, dijital veri olarak verdim.
BAŞKAN – Evet, arkadaşlar, o bilgiyi vereyim, bunu Komisyon üyelerimize dağıtacağız.
DR. HASAN POLAT – 17 Temmuzda birebir tanıdığım isimleri darbeci generaller içerisinde
görünce yani gerçekten ayrı bir patlama oldu bende, hani “Bunu da mı yapacaktınız?” tarzında bir
patlama oldu, oturdum ben o mektubu yazdım. Yani hiç tashih etmeden, içimden geldiği gibi yazılmış,
bir oturuşta yazılmış bir şey. Nasıl olduğunu yani bilmiyorum okuyabilir üyeler.
BAŞKAN – Şöyle bir bilgi vereyim o zaman: Şimdi, siz “Fetullah Gülen’e Açık Mektup” diye
benim elimde şu anda, “Genel Bir Analiz” başlıklı bir yazınız var, 2 Eylül 2016…
DR. HASAN POLAT – Yo, onlar değil, “Fetullah Gülen’e Açık Mektup” başlığı, o diğerleri analiz,
farklı.
BAŞKAN – Ha, bunlar da farklı, yani elime verdiğiniz için diyorum.
DR. HASAN POLAT – Onları izah edeceğim ben.
BAŞKAN - 2 Eylül 2016 tarihli “Müslümanlık Bizden Evvel Böyle Zillet Görmedi” diye bir…
DR. HASAN POLAT – Onlar “Fetullah Gülen’e Açık Mektup” haricindeki dokümantasyonlar…
BAŞKAN – Ayrı ayrı dokümanlar.
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DR. HASAN POLAT – …Gülen’in şu anda yapmış olduğu, 2016’da yapmış olduğu konuşmalardan
vermiş olduğu subliminal mesajları deşifre edici, benim kendi yaptığım özel çalışmalar.
BAŞKAN – Bunları da bize dijitalle getirdiniz değil mi?
DR. HASAN POLAT – Tabii, getirdim tamamını.
BAŞKAN – Yani dijital olarak da Komisyon üyelerimize biz bunları iletiyoruz arkadaşlar, bilgi
olarak söylüyorum.
Evet, ikinci bir soru şöyle: Şimdi, 15 Temmuzu yaşadık, hemen arkasından efendim, “Ha, bir
durun.” mesajları geldi. İşte “Ağustos içinde bir gün, şu güne kadar.” Daha sonra “Kasımda bir gün”
konuşmaları oldu hatta eski Polis Akademisinde Profesör Önder Aytaç’ın bir yazısı oldu, dedi ki:
“Silivri’de Hazreti Yusuf bayram namazı kıldırıyor; bütün duvarlar açılmış herkes de uyuyor.” gibi
yani böyle mesaj yüklü bazı açıklamalar.
Tabii, toplumda da hani biz Darbe Araştırma Komisyonunun ben Başkanıyım, arkadaşlarımız
üyeler ve deniliyor ki: “Gerçekten ya, siz bunu araştırıyorsunuz. Bu FETÖ örgütünün yeniden bir
girişimde bulunması bekleniyor mu? Şimdi durum nasıl? Tehlike devam mı ediyor?” Bu sorularla
karşılaşıyoruz. Aynısını ben size sorayım; ne diyorsunuz?
DR. HASAN POLAT – Cemaatin kendi iç dinamikleri açısından böyle bir şey tahmin etmiyorum
çünkü yeteri kadar yoruldular ve böyle bir harekete kalkışacak iletişim ağını kaybettiler. Şu anda
üstten aşağıya inecek iletişim ağı dünya genelinde Gülen’in yapmış olduğu konuşmalar. El altından
gönderdikleri mesajlar var ama Türkiye’deki damarları hemen hemen kesildi veya uyuyan hücreye
dönüştüler, geriye çekildiler. Ama eğer bu strateji uluslararası bir strateji olarak okunabiliyorsa, böyle
bir strateji heyetimiz varsa ve 15 Temmuz darbesinin arkasında birtakım dış güçler varsa gerçekten o
dış güçlerin davranış şekillerini okuyarak doğru karar verilebilir çünkü ben cemaatin son beş yıldır
ciddi anlamda kilit noktalarının, kritik noktalarının dış güçler tarafından elde edildiğini düşünüyorum.
Yani artık cemaat refleksleri Gülen’in söylemleri, cemaatin kendi söylemleri veya bugüne onu
getiren söylemler üzerinden yürümüyor, tamamen dış güçlerin maşası olarak nasıl hareket etmelerini
istiyorlarsa öyle hareket ediyorlar. Almanya’da tanıdığım arkadaşlarım var. 15 Temmuz sürecinden
sonra sosyal medyada takip ettiğim, gördüğüm arkadaşlar var, “twitter”dan bana gelen tehdit içerikli bir
sürü mesaj var hatta mesela, “WikiLeaks” belgeleri Berat Bey’in çıkmadan önce, çıkmadan birkaç önce
“twitter”dan bana bir mesaj geldi. Benim Berat Bey’e attığım mail ekran görüntüsü olarak kopyalanmış,
benim şu yazdığım “Cemaat abilerinden bir grup” yazısını Berat Bey’e de gönderdim, daha doğrusu
mail adresine gönderdim, bilmiyorum ya “Sayın Bakanım, bir incelersiniz.” dedim. Onu bana fotoğraf
olarak gönderdiler “twitter”dan. RedHack grubuna bu bilgeleri verenlerin de ben cemaat olduğunu
düşünüyorum. Dolayısıyla, şu an uluslararası şeylerle öyle bir içli dışlı oldular ki onların vereceği
reflekslere tamamen Türkiye’nin iç-dış politikasını bir arada düşünerek herhâlde karar vermek lazım
diye düşünüyorum. Böyle bir darbe güçleri kaldığını zannetmiyorum. Ama, sayı olarak -ben bir hesap
söyledim- zannediyorum askeriyede 1.050 tane albay var, 1989 senesinde İstanbul’da 300-400 tanesi
-sadece İstanbul’da- bir şekilde cemaatten girmişse… Herkes bir tahminde bulunuyor, hani “yüzde
60, yüzde 80” diyenler çok oldu, ben yüzde 60’ın altında olmadığı kanaatindeyim askeriyede özellikle
yapılanmanın. Emniyetteki var olan hücrelerin de uyuyan hücreye dönüştüğünü düşünüyorum. Yani,
mesela, olduğu günden beri o adamcağız solcu görünüyordur. Mehmet Bey, benim bir arkadaşım var,
-tutuklu şimdi- olduğu günden beri ülkücü görünüyor, siz onu ülkücü zannediyorsunuz. Her türlü
toplantıya, şuraya buraya gidiyor, ülkücü olarak görünüyor, bütün söylemleri, eylemleri öyle ama, otuz
yıldır siz onu öyle tanıyorsunuz. Zaten görüşmüyor.
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Bir vaka anlatayım, somut bir örnek. Bir iş adamı ağabeyimizle konuşuyorum, bir ay önce falandı.
Ben Çavuşbaşı’nda oturuyorum, kapı komşumuz; gittim, ziyaretimi yaptım, eskiden beri tanıştığımız
bir insan. “Ya, bizim şurada bir komşu var, vali yardımcısı, pırlanta gibi bir insan; bunu da tutukladılar,
bu nasıl oluyor?” falan dedi. Hasbelkader dedim ki: “Ağabey, ismini, soy ismini bir söyler misin?”
İsmini, soy ismini söyledi, “Bizim 1’inci sınıfta beraber kaldığımız arkadaş o, cemaatten.” dedim.
“Ya, nasıl olur? Son on beş yirmi yıldır geçtiği bütün bürokratik kademelerde hep benim referansım
üzerinden gitti. Sordukları zaman ‘Bu bizim arkadaşımızdır, falandır, filandır.’ dedim.” dedi. Şimdi,
zaten öyle bir kanal bulmuşsa, diyelim ki bir Alevi dedesinin referansıyla gelmişse o arkadaş Alevi’dir
artık, cemaatçi değildir. Yani, siz onu cemaat olarak görmezsiniz, siz onu solcu olarak görmezsiniz;
o, o rolü oynamaya devam eder. Onun için, cemaatin felsefi arka planının, izlerinin, şu anki genel
yapılanmasının çok iyi çözümlenmesi lazım diyorum.
BAŞKAN – Evet, çok dikkatli dinledim Hasan Bey.
Sizin uzmanlık alanınız nedir?
DR. HASAN POLAT – Alternatif tıp ama şu anda pratisyen hekimim. Özgeçmişte yazmıştım ben,
1992 mezunuyum. Mezun olduğum zaman, usulen yani o usul bozulmuştu ama biz biraz daha üst düzey
görev yaptığımız için diplomamı ben -sembolik tabii bu söylediğim- Fetullah Gülen’e gönderdim
ve “Ne yapayım?” diye sordum. Yani “Uzman olarak kal.” dese… Maalesef biz hiç soru alanlardan
olmadık, çok şükür yani onu da ayrıca söyleyeyim. “Uzmanlığa mı geçeyim, cemaatte mi kalayım il
ağabeyi olarak?” dedim, il ağabeyi olarak kalmamı tavsiye etmiş. Zannediyorum bunda etken olan şey,
işte, 23-24 yaşındaki bir genç, İhsan Kalkavan’lar seviyesinde cemaat sohbeti yapabiliyorsa geleceği
de ona göredir, cemaate faydası da ona göredir, doktor olsa şudur falan gibi bir hesap yapılmıştır.
Dolayısıyla, ben mesleği hiç icra etmedim.
BAŞKAN – Evet.
Şimdi, burada biz Diyanet İşleri eski Başkanından, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanından,
akademisyenlerden, onlardan da bilgi aldık. Genelde, o bilgilere dayanarak şöyle bir… Hani, Fetullah
Gülen’in molla, işte, çok iyi hadis hafızı, kendi alanında bilgili olduğu söyleniyor ama siz “Test etme
imkânım yok.” dediniz. Doğru, ama özellikle son yıllarda yani Samanyolu Televizyonu kullanılarak
da veyahut da herkul.org’daki konuşmalarında Kur’an ve sünnet kaynağından ziyade, kendi rüyaları,
ilhamları, mesih inancı, hep kendine dayalı yani benmerkezci ve o merkezde hep Fetullah Gülen var yani
Kur’an merkezli değil. Nitekim, adliyelerde verilen bazı ifadelerden veya yine medyada çıkanlardan
da şunu öğreniyoruz: Kur’an ve mealini veya doğrudan hadis okunmasını biraz tehlikeli görerek yani
“Onlar bir nur, dokunmayın yanarsınız. Siz güneşe dokunabiliyor musunuz? Siz Fetullah Gülen’den
gelene bakın.” şeklinde telkin ve tavsiyelerinin olduğu ifade ediliyor. Siz bununla karşılaştınız mı?
Karşılaştıysanız, -baştan da ifade ettiniz, siz hakikaten zekisiniz, 1’incilikle okulları okumuşsunuz- bu
durumda sizin kendi dinî bilginiz “Ya, burada ne oluyor?” dedirtecek şekilde zihninizde bir şimşek
çaktırmadı mı? Yani, Kur’an, sünnet gibi dinin asıl kaynakları yerine, Fetullah Hoca’nın rüyaları,
ilhamlar, Allah’la -haşa- Peygamber’le görüşmeleri öne çıkıyor. Burada bir tehlike… Veya bunu
gördünüz mü, ne zaman gördünüz? Ne dersiniz bu konuda?
DR. HASAN POLAT – Yani, İslam aleminin bin yıllık problemleri ile Türkiye’nin son üç yüz
yıllık problemlerinin hepsini on dakikada anlatmak mümkün olursa çözebiliriz.
BAŞKAN – Yok, bu elbette derin bir konu ama hani FETÖ’ye özel olarak soruyorum bunu tabii.
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DR. HASAN POLAT – Şöyle özetlemeye çalışayım ben: Şimdi, bir kere Gülen gerçekten molla,
dinî bilgisi çok derin. Kim ne derse desin; tefsirde de, hadiste de, fıkıhta da çok derin bir adam ve Gülen
içtihadı becerebilmiş bir adam, Gülen sosyal müçtehittir. Gülen’in ortaya koymuş olduğu bu içtihat
anlamındaki sosyal bilgiler bizim İslami kesimin maalesef en çok ihtiyaç duyduğu bilgiler.
Ben Kıbrıs gibi bir yere gidiyorum, oradaki insanların kıyafetlerine takılmadan insanı hedef alarak
bir söylemde bulunuyorum. Aslında, İslam’ın on dört asırdan beri birikmiş pek çok problemlerinin
dünya genelindeki çözümüyle alakalı Gülen’in önerdiği şeylerin yüzde 80’i isabetli şeyler, yüzde 90’ı
isabetli şeyler. Evet, bizim İslami kesim olarak kendimizi çok sorgulamamız gereken bir sürü noktalar
var. Gülen bunlara sosyal içtihat tarzında çok ciddi ve doğru cevaplar vermiş bir adam. Mesela, Batı
üniversitelerinde diyelim ki onun hakkında araştırma yapılıyorsa…
Mesela, ayeti ve hadisi çok doğru kullanır, meali çok doğru kullanır. Meal hakkında “Ya, işte,
yok bilmem rüyalar…” Rüyalara Gülen hiç değer vermez gerçekte ama tabanda bu tür rüyalar geldiği
zaman… Hani, bir “tape” dinletildi ya “Hocam, işte, Peygamber Efendimiz’i görmüşler, ‘Tweet’leri
artırın.’ demiş.” “Artırın o zaman.” diyor. Zaten Gülen değil, Mahmut Efendi Cemaati’ne gitseniz,
Süleyman Efendi Cemaati’ne gitseniz, oradaki cemaat liderine getirip deseniz ki “Efendim, işte,
bizim müritler böyle bir rüya görmüşler. Rüyada denmiş ki: ‘Herkes mavi takke taksın.’” “Taksınlar o
zaman.” der yani. Söylediği o şey, dinin dışındaki bir söylem değil. Söylem ve yorum olarak size abartı
gelebilir ama bunlar yanlış olmakla birlikte, tabanda ve genel İslami kesimde prim yapan şeyler. Yani,
şu cemaatle ilgili konuşulan birtakım yanlışların, yanlış yorumların, dinî söylemlerin 10 katı diğer
bütün cemaatlerde var, seviye olarak da çok daha düşük seviyede seyrediyor. Ben mesela on dört sene
oldu cemaatten ayrılalı, gittiğim bir sürü -hani gönlünüz arzu ediyor, bir sohbet dinleyeyim, manevi
huzur bulayım diye- yerlerde sistem ve seviye olarak aynı sistem ve seviyeyi hiçbir zaman görmedim.
O zaman, burada, ortada bir eksiklik var. Bunu ne Diyanet doldurabiliyor ne cemaatler doldurabiliyor
ne başkası doldurabiliyor. Halkın bir ihtiyacı var, İslam’ın on dört asırdan gelen problemleri var IŞİD
gibi, işte, bilmem ne gibi. IŞİD’in bugün insan kestiği bilgiler fıkıh kitaplarından alınan bilgiler. Size,
bana garip geliyor ama yeri geldiği için söylüyorum. Gülen bunları otuz yıldır söyleyen bir adam.
Gülen insanlarla diyaloğu Mevlâna çizgisi gibi tutturabilmiş bir adam. Onun için cemaate etki ediyor.
Yanında duran, mesela bir Cemal Türk veya meşhur olan Adil Öksüz gerçekten molladır. Ben iddia
ediyorum, bilgi olarak, birikim olarak Adil Öksüz’ü Diyanet İşleri Başkanı yapsanız, yapar. İstedikleri
kadar küçümsesinler, o insanlarda çok ciddi bir birikim var.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Hasan Bey…
DR. HASAN POLAT – Özür dilerim, bir cümleyle tamamlayayım.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Çok özür dilerim ama bir çelişkiniz var.
DR. HASAN POLAT – Çelişkiyi siz söyleyin, ben bitireyim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir molla… Hatta “müceddit” lafını kullandınız.
DR. HASAN POLAT – Müceddit demedim, “sosyal müçtehit” dedim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Sosyal müçtehit” lafını kullandınız ama böyle bir şahıs… Soru
çalınıyor, KPSS, ALES soruları, efendim, subaylık soruları, Polis Akademisi soruları çalınıyor ve
nasıl bir molla, Peygamber’in yapmadığı bir sünneti, Allah’ın emretmediği bir şeyi böyle bir şekilde
cemaatine telkinde bulunabilir ki? Bu çeliştirici değil mi, tezat değil mi? Beni bağışlayın.
DR. HASAN POLAT – Estağfurullah Selçuk Bey.
Selçuk Bey, değil mi?
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Selçuk Özdağ.
DR. HASAN POLAT – Buradan kopya çekiyorum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ben de sizi müceddit zannettim, acaba böyle kalpleri mi
okuyorsunuz falan zannettim.
DR. HASAN POLAT – Eyvallah, espriniz için teşekkür ederim. Şekil ve tipten kaybediyoruz biz.
Şimdi, bir kere, Gülen, mehdi ve mesih iddiaları defalarca önüne gelmesine rağmen… 1990 ile
1992 arasında Gülen’in mehdi olduğuna inanıyordum ben ve bütün çevremde anlatıyordum bunu,
“Gülen mehdi.” diyordum 1990 ile 1992 arasında. Sonra, öyle olmadığını düşündüm. Gülen’in kendisi
çok net açıklamalar yaptı, dedi ki: “Bana ‘mesih’ diyen kâfir olur, ‘mehdi’ diyen de yanlış bir iş yapmış
olur çünkü herkes mehdi. Büyük mehdinin kim olduğu da öldükten sonra anlaşılır. Benim hayattayken
mehdi olma şansım yok, ne olduğumu…” tarzında birtakım izahlarda bulundu. Gülen bu tarz şeyleri
şiddetle reddeder. Ama, tasavvufta siz de bilirsiniz yani tasavvufta ve cemaatlerde şöyle bir söylem
vardır, hani “Mürit uçurur.” meselesi var ya: “Bir mürit şeyhinin kutup olduğuna inanırsa, liderinin
yeryüzündeki maneviyatı en yüksek kişi olduğuna inanırsa ‘Peygamber’ demediği sürece bunda hiçbir
mahzur yoktur.” diye bir söylem var mıdır İslami kesimde? Vardır, değil mi? “Gavs” diyebilir mi?
“Kutup” diyebilir mi? Fetullah Gülen için mesela “Bu asrın kutbu.” diyebilir mi? Der.
BAŞKAN – Kutbul ekber.
DR. HASAN POLAT – Kutbul ekber yani kainat imamı; diyebilir mi?
BAŞKAN – Kainat imamı diyorlar, değil mi?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – …öyle zannedebilir, söyleyebilir ama başkaları hakkında hüküm
veremez.
DR. HASAN POLAT – Veremez.
Dolayısıyla, bakın, Gülen’in mesela askeriyede verdiği fetvalar… “Sosyal müçtehidi” açayım
şimdi biraz, hani dediniz ya “Nasıl soru çalınmasına izin veriyor? diye.
BAŞKAN – Veya Meclis nasıl bombalanıyor mesela? Bombalayan…
DR. HASAN POLAT – Onun zaten izahı yok, ona ben bile izah getiremem. Yani, ona ne Adil
Öksüz izah getirebilir… Ona kimse izah getiremez.
BAŞKAN – Ama siz şöyle bir şey dediniz: “Zaten son beş yıldır…”
DR. HASAN POLAT – Tabii, kontrol kendisinde…
BAŞKAN – Hani, siz on dört yılı… “Beş yıldır artık uluslararası başka odakların kontrolüne
girdi.” dediniz.
DR. HASAN POLAT – Aynen.
BAŞKAN – Yoksa, tamam dinî bilgisi çok olabilir ifade ettiğiniz gibi, molla olabilir ama bu
örgütü… Bir örnek verdiniz hani, kırk yıl mı, otuz yıl mı durduktan sonra bir görevi var, sadece onu
yapmaya…
DR. HASAN POLAT – Aynen.
BAŞKAN – Demek ki Silahlı Kuvvetlere, yargıya yerleştirdiği militanlar bir gün için bekliyor, o
da 15 Temmuzmuş.
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DR. HASAN POLAT – Evet, onu bugün görüyoruz ama. Bakın, bugünden beş yıl öncesinde bir
şeyh efendiye ben Gülen’i sordum -şu anda da hâlâ öyle- dedim ki: “Efendim, ne diyorsunuz Gülen
hakkında? ‘Ehli kalp’ denilen bir zat.” Ne demiştir sizce? “Türkiye’de bir insanın şeyh olup olmadığını
veya hakikat ehli olup olmadığını anlamak istiyorsanız Gülen’i sorun. Eğer Gülen’i takdir ediyorsa o
hakiki şeyhtir.”
BAŞKAN – Vallahi zaten hep bu “şeyh” adı verilen kişilerden çekti Türkiye.
DR. HASAN POLAT – Ama, işte, Başkanım, yani bunlar otorite, lider seviyede insanlar yani.
BAŞKAN – Öyle görüyorlar ya.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yok, öyle görmeyenler de vardır.
DR. HASAN POLAT – Elbette ki. Otuz yıldır karşı olanlar da var.
BAŞKAN – Peki, şöyle yapalım…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Başkanım…
BAŞKAN – Her ne kadar Mehmet Bey’in ışığı yanıyorsa da müsaade ediyor galiba.
Zekeriya Bey’den başlayalım.
Buyurun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yani, şimdi, bu sosyal müçtehit, sosyal içtihat meselesi gerçekten
ilginç bir mesele. Niye ilginç bir mesele? Şu açıdan ilginç bir mesele Başkanım: Yani, Müslümanların
Batı’yla temasları ilk defa bu dönemde olmuyor, FETÖ döneminde olmuyor. Dolayısıyla, Batı kültürüyle
var olan temaslar noktasında çok daha önceden İslam dünyasında birçok konuyla ilgili fetvalar var.
Yani, Mevdudi’nin fetvaları var, birçok âlimin fetvaları var, hepsinin farklı fetvaları var. Yani, şimdi,
sosyal içtihada baktığımız zaman, tamamen kafamıza göre bir imam ya da bizim talebimize göre cevaz
veren bir fetva. Peki, siz imam-hatip mezunusunuz yani içkinin haram kılındığı bir yerde -ne bileyimdaha birçok şeyin haram kılındığı bir yerde soru çalmanın, hak yemenin… Yani, bütün bunların olduğu
bir yerde bu sosyal içtihat şeyleri hiç mi molla olan bir insanın dikkatini çekmiyor? Bir insanın,
düşünün ki bir kişinin hayatını mahvediyorsunuz yani adama diyorsunuz ki: Sen şöyle olacaksın,
sadece öyle düşünmeyeceksin, aynı zamanda da öyle yaşayacaksın. Yani, hem Müslüman olacaksın
ve buna diyeceksin ki: Sen gayriislami bir yaşam tarzı üzerinde görüneceksin, böyle de yaşayacaksın
yani bir insanın hayatını mahvedeceksin. İslam literatüründe… Yani “Bu molla.” diyorsun, “Müçtehit.”
diyorsun ki bu Cevdet Saral’ın raporunda Fetullah Gülen’in, bu terör örgütü liderinin dinle bağlantılı
olmayan şeylerini çok güzel tespit etmişler yani bu şeylerini. Bunu nasıl açıklayamadınız? Yani, bir
girdap mı var burada? Çünkü, az çok siz imam-hatip mezunusunuz.
DR. HASAN POLAT – Az çok değil, tam imam-hatip mezunuyum.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Pardon, çok özür diliyorum.
DR. HASAN POLAT – Yedi senede bitirdim, 1’incilikle bitirdim.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – İmam-hatip mezunusunuz yani imam-hatip mezunu olan bir
insan -tabii oradaki siyasi ve ideolojik etkileşimleri de bildiğim için- mutlaka bu konuda bilgi sahibidir.
Yani, bir adama “Bir gün, iki gün takiye yap.” demiyorsunuz, bir adama “Ömür boyu takiye yap.”
diyorsunuz. Bu anlamda, bu sosyal müçtehitlik…
DR. HASAN POLAT – Zekeriya Beyciğim, hayır, bakın, şimdi…
BAŞKAN – Bir saniye Hasan Bey, bitirsin Zekeriya Bey.
DR. HASAN POLAT – Ha, özür dilerim.
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BAŞKAN – Bitti mi Zekeriya Bey?
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yani, bu kafama göre imam buldum, her konuda fetva vereyim
gibi bir şey yani bunu açarsanız…
DR. HASAN POLAT – Değil, değil. Gülen vermiş olduğu bütün hükümleri, vermiş olduğu bütün
fetvaları mutlaka İslami literatürde bir yere dayandırır. Literatür buna çok müsait, literatürde çok ciddi
sıkıntılar var. Örnek vereyim, siz kendiniz karar verirsiniz. Mesela, Şafii mezhebinde namaz kılmayan
insan hükmü Şafii’de, Hanbeli’de ve Maliki’de katildir. Hanefi mezhebinde nedir Selçuk Bey?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Hapistir.
DR. HASAN POLAT – Hapistir. Ne zaman bırakılır?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Namaz kılmaya başladığı zaman bırakılır.
DR. HASAN POLAT – Başlamazsa?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Başlamazsa bırakılmaz.
DR. HASAN POLAT – Fıkıh kitabında bu yazıyor mu? Yazıyor. Peki, bu fıkıh ne fıkhı? Hanefi
fıkhı. Kaç asırdır? On dört asırdır. Fıkıh kitaplarındaki bu bilgiler maalesef güncellenmediği için IŞİD
buna dayanarak diyor ki: “Gel kardeşim, Müslüman ol. Ben halifeyim.” “Olmuyorum.” “E, keserim
ben seni.” “Niye?” “Öyle yazıyor fıkıh kitabında.” “Hangi fıkıhta?” “Hanefi fıkhında.” Hanefi fıkhı,
devlet fıkhı olarak uzun yıllar… Hani, Yaşar Nuri Hoca, rahmetli, çok uzun yıllar bunları izah etmeye
çalıştı da bizim problemlerimiz bir tane değil, bataklık çok büyük, ürettiği şey de çok farklı. Bunları
çözmek çok zor.
BAŞKAN – Ayrı bir sempozyum konusu.
DR. HASAN POLAT – Aynen.
BAŞKAN – Zaten burada Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanını da, Diyanet İşleri Başkanını da
dinlediğimizde… Yani, o konuya ben şöyle bir cümle söyleyeyim, sonra arkadaşlarımın sorularına
geçeyim.
Şunu söylediler burada, dediler ki: Aynen ifade ettiğiniz gibi, İslam dünyasının on dört asırdan
bugüne gelindiğinde, sorunlara çözüm konusunda Kur’an ve sünnet dışı, işte, mezhep, tarikat, benzeri
anlayışlarla ortaya konan çözüm veyahut da önceden konulanların bugün devam etmesinin sorunlar
olduğunu, problemler olduğunu ifade etti. Tabii, bundan da FETÖ gibi örgütler de bir türlü yararlanmış.
Şimdi…
DR. HASAN POLAT – Özür dilerim. Gülen bunu en profesyonel yapan, askeriyedeki içtihatlarını
da bir bilgiye dayandıran bir adam. “İçki içmek diyorsunuz ya, takiye.
BAŞKAN – Şimdi, İstanbul Milletvekili Sayın Zeynel Emre Bey, buyurun.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Teşekkür ederim.
Hoş geldiniz Hasan Bey.
DR. HASAN POLAT – Hoş bulduk, teşekkür ederim.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Şimdi, ilk sorum, merak ettim tabii: Şimdi, geçmişte bu örgütün
içerisinde, o yapının içerisinde yer almış, daha sonra ayrılan, bir şekilde yolunu ayıran çok sayıda
insanlar da var tabii, yok değil. Bunların önemli bir kısmı -işte izliyoruz- televizyonlara çıkıyor, kitaplar
yazıyor vesaire. Ben şimdi baktım ama sizi hatırlayamadım yani…
DR. HASAN POLAT – Ben meşhur olmayanlardanım.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Evet, meşhur değilsiniz yani daha önceden bir şeyiniz yok.
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DR. HASAN POLAT – Özellikle değilim yani.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Dolayısıyla, bu Meclisteki Komisyona nasıl davet edildiniz yani siz
mi şey yaptınız, kim sizi çağırdı?
DR. HASAN POLAT – Hiç bilmiyorum, benim öyle bir talebim olmadı.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Çünkü, burada ortak taleplere ya da işte bütün Komisyon üyelerinin
taleplerine baktığımda ben sizin isminizi de göremedim orada.
BAŞKAN – O zaman bunu ben izah vereyim Çünkü bilmiyor Hasan Bey.
DR. HASAN POLAT – Başkanım bilir, ben bilmem, ben gerçekten bilmiyorum.
BAŞKAN – Şöyle: dikkat ederseniz, dinlenecek ama sanık veya dava açılan konumunda
olmayanlarla ilgili savcılıklardan bilgi topluyoruz, bunların bilgilerini, davet edelim diye. Bu anlamda,
Doktor Hasan Polat Bey’in…
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Savcılık beyanı var, öyle mi?
BAŞKAN – Savcılıktan aldık ismini.
DR. HASAN POLAT – Evet, 30 sayfa ifadem var savcılıkta.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Tanık olarak mı, şüpheli olarak mı?
DR. HASAN POLAT – Bir sohbette gözaltına alındık “FETÖ toplantısı yapılıyor.” diye, 29
Temmuzda, 15 kişi. İşin ironik tarafı, tamamen FETÖ aleyhine bir toplantı.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Darbeden sonra?
DR. HASAN POLAT – Darbeden sonra. Gözaltına alındık. İlk yedi gün Şişli Emniyette ifademizi
aldılar. Şişli Emniyette benim anlattığım şeylerden oradaki emniyet müdürü arkadaş “Ağabey, siz biraz
biliyorsunuz galiba bu işleri. Bizimle bilgi paylaşır mısınız?” dedi. Ben de seve seve dedim, hani, ben
bunu bir vatan görevi görüyorum ama hakikaten öyle bir tutuklanma olayı olmasaydı ben Hüseyin
Gülerce’nin telefonunu almış, bir şekilde ulaşmış bir savcı ismi alıp, gidip konuşmayı düşünüyordum.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Peki, sizinle birlikte o gün gözaltına alınanlar da sizin gibi serbest
mi?
DR. HASAN POLAT – Tabii, serbest.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Yani oradaki herkes serbest.
DR. HASAN POLAT – Tabii, tabii, 3 kişi tutuklandı ama birisinin banka hesabı varmış, birisinin…
Yani, doğal akışta…
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Ama siz FETÖ aleyhine bir toplantı yapıyorsunuz -sohbetin konusuama orada tutuklananlar da var, öyle mi şu anda?
DR. HASAN POLAT – Tabii, 3 tane var.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Bu, tabii, enteresan bir durum, neyse.
BAŞKAN – Yani biz davet ettik ve bu metotla Zeynel Bey, onu…
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Tamam, peki, bu kısmı geçiyorum.
BAŞKAN – Şu anda bize de ulaşan detaylı bir bilgi vermiş, özet olarak da benim elimde ifadesi
var.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Takipsizlik kararı mı verilmiş?
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DR. HASAN POLAT – Tabii, takipsizlik. Ben hâkim karşısına da çıkmadım ama onun yargıdaki
ismi ne, bilmiyorum.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Birçok dosyada yani tanık seviyesinde, bilgi veren şeklinde ifade
var dosyalarda yani sanık da değil, etkin pişmanlıktan faydalanan da değil, bilgi veren pozisyonunda
ifadesi alınan, ben hatırlıyorum. Büyük bir ihtimalle o anlamda olduğu kanaatindeyim. Çünkü, ben de
itirafçıların burada dinlenmesine, sanık olabilecekleri gerekçesiyle karşı çıkmıştım.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Ama gözaltına alınan ile bilgi veren biraz farklı yani.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Hayır, bakın, şimdi, gözaltına alınmıştır, olayla ilgili bilgisi
olmadığı, terör örgütüne üye olmadığı ya da ne bileyim bir faile karışmadığı tespit edilmiştir. Ama,
konuyla ilgili, mesela, diyelim ki uyuşturucuyla alakalı teknik bilgisi vardır, mesela, bir anonim şirketin
dolandırıcılık olayıyla ilgili ciddi olarak teknik bilgisi vardır. Bilgi veren diye ifade alınmış olabilir ama
benim görüşüm…
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Takipsizliği var yani değil mi?
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Onu ben bilmiyorum, Başkanım biliyor.
DR. HASAN POLAT – Takipsizlik, mahkemeden sonra oluyor değil mi?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Evet, mahkemelerde takipsizlik…
DR. HASAN POLAT – Takipsizlik değil, savcı kararıyla salındım.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Benim görüşüm, Başkanım, sanıkların nasıl beyanlarını
almadıysak itirafçıların da beyanlarının alınmaması gerektiği yönündeydi.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Tamam, peki, ben bu kısmı geçiyorum.
İkincisi: “Bu yapı, Yaşar Büyükanıt’ı hiç sevmezdi.” dediniz değil mi, yanlış hatırlamıyorum?
DR. HASAN POLAT – Evet.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Şimdi, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt. Sevmediği
isimleri bildiğinize göre sevdiği isimleri de bilmeniz beklenir yani sevmediği isim Genelkurmay
Başkanı Yaşar Büyükanıt’sa sevdiği genelkurmay başkanları…
DR. HASAN POLAT – Tabii, sevdiği isimlerden de söyleyebilirim.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – …ondan sonra, bakanlar vesaireler, bildiğiniz, konuşulan varsa onu
öğrenmek isteriz.
DR. HASAN POLAT – Tabii ki.
BAŞKAN – Yani, isim konusunda bildiklerinizi burada söylemenizde mahsur yok. “Off the
record” yok zaten, açık.
DR. HASAN POLAT – Zeynel Bey, neden güldüğümü söyleyeyim mi? Şunun için güldüm: Hani,
hangi birini sayacaksınız ki? En sevdiği isim, ben desem ki Bülent Bey mesela, Bülent Bey suçlu
konumuna mı düşecek?
BAŞKAN – Yok, siz öyle düşünmeyin, siz hüküm vermeyin.
DR. HASAN POLAT – Mesela Hilmi Özkök hakkında Fetullah Gülen’in çok…
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Hayır ama biz kimsenin suçlu ya da suçsuz olduğunu şey yapmıyoruz.
BAŞKAN – Hüküm vermeyin, onu istemiyor Zeynel Bey, hüküm değil.
DR. HASAN POLAT – Yok, hüküm olarak değil.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bülent Ersoy’u mu kastettiniz?
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DR. HASAN POLAT – Arınç.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bülent Arınç.
BAŞKAN – Ama, isim, sizi bağlayan şeylerdir. İsim vermekte de bizim Komisyonumuz açısından
bir sakınca yok. Zeynel Bey’in sorusuna cevap verebilirsiniz yani ama o takdir sizin.
DR. HASAN POLAT – Şöyle cevap vereyim: Zeynel Bey, cemaat, birisini seviyor veya sevmiyor,
ayrı bir şey; onunla iş yapar, yapmaz veya faydalanır, çok ayrı bir şey. Mesela, arka planda, Çiller,
Tansu Hanım hakkında çok olumsuz konuşur Gülen ama görüştüğü zaman bir sürü iltifat eder. Mesut
Bey hakkında mesela olumsuz konuşur ama görüştüğü zaman bir sürü iltifat eder: “Bizim devlet
başkanlarımıza çok saygımız, hürmetimiz vardır.” Çıktıktan sonra “Ya, bunlar da devlet adamı mı!”
diyebilir çok rahat. Pragmatist yaklaşımlar.
Mesela Hilmi Özkök Paşa, hatta İsmail Hakkı Karadayı mesela… Cumhurbaşkanlığı seçiminde,
Abdullah Gül Bey’in olduğu seçimde Karadayı mı adaydı, yoksa daha mı önceydi? Cemaat, mesela
İsmail Hakkı Karadayı’yla alakalı çok ciddi çalışma yaptı ama yani bu, İsmail Hakkı Karadayı’yı
sevdiğinden, desteklediğinden değil, o anda cemaat kendine…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Cumhurbaşkanlığı için Çevik Bir çalışıyordu o zaman.
DR. HASAN POLAT – Ha yani kendine faydalı gördüğü için… Çevik Bir’le de çalışır. Cemaat
pragmatisttir, cemaat o konuda fikir veya bir ideoloji veya karşı taraftaki insanın sempatik, antipatik
olduğuna bakmaz. “Benim bir faydam varsa sizinle çalışırım.”
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Peki, şimdi, üçüncü olarak, dediniz ki: “Seyfi Oktay döneminde
Alevi dedeleri vasıtasıyla yargıya yerleşti, girdi.” gibi bir beyanınız oldu, öyle not aldım. İki buçuk yıl
Adalet Bakanlığı yaptı Seyfi Bey tabii, yaklaşık da yirmi küsur yıl oluyor. Şimdi, o dönem ne kadar, ne
sayıda bu yapının elemanları girdi, hani, toplam kaç…
DR. HASAN POLAT – Bilme şansımız yok.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – …o dönem içerisinde ne kadar yerleşti, tabii, onu biz burada Adalet
Bakanlığına yazı yazarak alabiliriz yani hangi adalet bakanı döneminde ne kadar hâkim, savcı alındı;
bugün tutuklananlar, gözaltına alınanlar hakkında işlem yapanların hangi dönemde girdiği ortaya çıkar
zaten.
BAŞKAN – Ne kadarı onlardan gibi…
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Ama, orada önemli nokta şu, bakın, hassas bir durum: Şimdi, “Alevi
dedeleri vasıtasıyla” dediniz. Şimdi, burada isim istememiz lazım bizim sizden: Kim, hangi vasıtayla
yani kime gidiliyordu? Şimdi, bizim buraya çağırdığımız konuklar böyle iddialı cümleler söylediği
zaman, Araştırma Komisyonu olarak onun devamını bekleriz hâliyle yani. Çünkü, öteki türlü, sizin
söyleminiz havada kalacak.
DR. HASAN POLAT – Doğru.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Dolayısıyla, kimdir bu isim?
DR. HASAN POLAT – Şimdi, mesela aynı cümleyi ben Oltan Sungurlu Bey için de kurdum dikkat
ederseniz. Anlatmaya çalıştığım şey şu: Spesifik bir isim değil, cemaatin pragmatist yaklaşımı. Eğer o
anda ANAP’tan bir insan varsa ANAP’tan referanslarla, eğer o anda mesela diyelim ki Seyfi Bey varsa
Seyfi Bey’e, eğer o anda diyelim ki başka bir Adalet Bakanı varsa ona. Cemaat hangi kademede…
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Bu bilindik bir şey de demin söylediğiniz bundan farklıydı. Yani,
bunların hepsi zaten tartışılabiliyor.
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DR. HASAN POLAT – Onu ben özellikle örnek olarak söyledim ama orada şöyle bir çalışma
yapabilir Komisyon, ben bilemiyorum nasıl çalışırsınız: Mesela, Seyfi Bey döneminde girenlerden şu
anda açığa alınan özel savcılar, bu özel savcıların referansları.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Hayır, şimdi, illa ki o şey vardır ama demin söylediğiniz farklıydı.
Neyse, şu anki açıklamanız…
DR. HASAN POLAT – Yo, o zaman şöyle söyleyeyim: Spesifik bildiğim, “Şu Alevi dedesi”
diyeceğim hiçbir isim yok çünkü ben onu teorik olarak biliyorum, zaten yargı benim dışımda bir şey.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Yani, duyduğunuz bir söylenti.
DR. HASAN POLAT – Söylenti değil, girenler somut ama şu: Mesela, Zeynel Bey’in referansı
şuydu diyemem çünkü hani 1 tane, 2 tane değil, yaygın bir şey olduğu için söyleyemem.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Peki, bu kısmı da geçelim.
Şimdi, sizin kliniğiniz kapalıymış, değil mi?
DR. HASAN POLAT – Evet.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Şu anda hâlâ kapalı. Peki, siz bu kadar kritik bilgiler vermenize
rağmen niye şu anda kliniğiniz kapalı yani hangi…
DR. HASAN POLAT – Şundan olabilir, tahminî söyleyebilirim: Normalde İl Sağlıkla bir iki gün
süren bir iş bu ama eğer benimle ilgili mesela soruşturma veya bilgi alımı devam ediyorsa ki böyleymiş
valiliklerde…
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Ne kadar süredir kapalı?
DR. HASAN POLAT – Bir ayı geçti. On gün önce teftişe gelindi, “Hiçbir sıkıntı yok, tamam,
açılacak.” dendi, mühür daha kalkmadı. Sebebini sorduğumuzda şöyle ifade ediyor gelen görevli
arkadaşlar: “Valiliğe giden yazı on gündür gelmedi.”, bir imza. Tabii, biz de iyi kötü bürokrasiyi biraz
biliyoruz yani hani bir imzanın on gün sürmeyeceğini ben de biliyorum ama maalesef bu süreçler böyle
işliyor.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Peki, son iki sorum daha var.
“Bana kumpas kurdular.” dediniz. Tutuklandınız herhâlde, değil mi?
DR. HASAN POLAT – Evet, 2010’da üç ay hapse girdik biz.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Suç neydi orada? Nasıl bir kumpastı?
DR. HASAN POLAT – “Silah kaçakçılığı” diye yazdılar, medyaya da yansıdı bu “Yemen’e kaçak
silah gönderiliyor.” diye. Daha sonra şöyle ortaya çıktı: Aslında İran’dan, Çin’den Yemen’e kaçak silah
sokulurken bizim kurusıkı olarak gönderdiğimiz tabancaları Dubai’de yakalıyorlar. Tamamen kurusıkı
olduğunu… Yani, konşimentosu var, ihraç belgesi var, birden fazla şekilde ihracatı yapılmış yani ürün
bilinen bir ürün, Sanayi Bakanlığının izinleri var, şu var bu var, her şey normal prosedür. Buna rağmen,
medyaya aksetti olay. Medyaya aksettikten sonra yani hani kurusıkıydı, değildi, gidene kadar direkt
şöyle yazıldı: “Yemen’e giden kaçak silahlar yakalandı.” dendi. Ondan sonra bir ay içerisinde bir teknik
takip yapılmış. Sonra başka birtakım veriler, deliller ortaya konmuş, bir ay sonra üç ay içeri alındık.
Sonra ilk duruşmada takipsizlik değil de erteleme oluyor, değil mi?
BAŞKAN – Duruşma olduysa…
DR. HASAN POLAT – Duruşma oldu, ilk duruşmada ben ertelemeyle… Ne deniyor ona?
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Ceza verilip ertelendi öyleyse yani.
DR. HASAN POLAT – Hükmün açıklanması mı? Ha, hükmün açıklanması…
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ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Peki, son sorum: Siz az evvel başlarken de ifade ettiniz. “Benimle
konuşurken hani Adil Öksüz’le konuşuyormuş gibi…”
DR. HASAN POLAT – Felsefi anlamda, fikir anlamında.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Felsefi anlamda da olsa o zaman şu soruyu sormak lazım: Bir;
oradan o gün sizce nasıl çıktı yani nereye gitmiş olabilir? Nasıl biridir? Yani, ne düşünürsünüz bu
konuda? “Felsefi anlamda” dediniz ya…
DR. HASAN POLAT – Tamamen tahminî bir yorum yapayım. Bir kere, ben Adil Öksüz olayı
çıktığı anda şöyle bir yorum yaptım kendimce: Adil Öksüz o gün orada Fetullah Gülen’i temsilen
bulunur. Zaten Havanın yıllardır imamı Adil Öksüz. Bunu cemaatte belli bir seviyeye gelmiş herkes
bilir, Mustafa Özcan’ın da o konuda yardımcısı olduğunu. Ondan önce, mesela, diyelim ki Emniyetin
sorumlusunun Kemalettin Hoca’dan sonra Kozanlı Ömer olduğunu benim düzeyimde görev yapan bilir.
Kozanlı Ömer’den sonra, Zaman gazetesinde yazardı, sonra Brezilya’ya kaçtı mesela, onun olduğunu,
ondan sonra falanın olduğunu, bunu genelde herkes bilir. Dolayısıyla, mesela benim yaptığım yorum şu
oldu: Adil Öksüz o gece, işte -daha sonra çıkıyor bunlar tabii, yanında GPS varmış, falanmış, filanmışGülen’i temsilen orada bulunuyor, moral motivasyon için bulunuyor. Bir anlamda da Gülen diyor ki:
“Ben buradayım yani arkanızdayım.” Bir taraftan irtibatı sağlıyor Amerika’yla sürekli yani o yapılan
eylemlerde hem askerlerle diyaloğu sağlıyor hem Amerika’yla irtibatı sağlıyor. Yanında diğerleri sonra
çıktı, mesela Kemal Batmaz falan diye isimler çıktı. Onları ben şahsi tanımıyorum ama Adil Öksüz’ü
çok iyi tanıyorum. Daha sonra, mesela işte Hakan Çiçek filan gibi isimler çıktı, bunların tamamı
yan unsurlar. Adil Öksüz, mutlaka bu eylem başlamadan önce Gülen’e bilgi götürmüştür, Gülen’den
birtakım talimatları alıp oraya gelmiştir ve Herhangi bir durum olduğunda, ikinci bir planda ne yapacağı
mutlaka konuşulmuştur. Çünkü, bu insan yirmi yıldır askeriyeyle muhatap, askerlerle muhatap. Bu
planı yapan askerler ona herhangi bir durumda nasıl kaçacağını, şuyunu buyunu mutlaka tarif ederler.
Onun konumu, “Molla sistemiyle yetiştiriyor.” dedim ya o atıftandı, onu vurgulamaya çalışacaktım,
arada unuttum. Bu molla sisteminde yetişen insanlar, tamamen Gülen’e sadık, ciddi anlamda dinî bilgisi
olan ve ağırlığı olan, oturaklı insanlar olup -çünkü, albay ve daha üst seviyedeki insanlarla muhatap
olacaklar, aklı başında görünümlü, bilgisi, seviyesi olan insanlar- bunlar asla Gülen’den haber almadan
tuvalete bile gitmezler. Mustafa Özcan içtihat yapabilir, arada farklı karar verebilir Gülen adına ama
Adil Öksüz seviyesindeki adamlar, ama Adil Öksüz, ama işte diyelim ki Kozanlı Ömer, ama şu, ama
bu, bu tür kritik kararlarında Mustafa Özcan dâhil hiç kimsenin Gülen’den başka bir hükmü olamaz.
Nasıl kaçtığına gelince. O geceki kaos ortamı, yani yazılanlardan, gazeteden, benim gördüğüm,
adamcağız elini kolunu sallayarak, fark edilmemiş, Adil Öksüz hakkında bir…
BAŞKAN – Yok, yakalanıyor, mahkemeye sevk ediliyor, serbest bırakılıyor.
DR. HASAN POLAT – Evet, olabilir.
Ben kayınbiraderiyle beraber gözaltında kaldım beraber, Vatan Emniyette. Bir de ondan dinledim,
ne oldu diye, “Abi vallahi hiçbir şey de yok yani tutuklanmış…”
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Sizin o aleyhe yapılan toplantı dediğiniz…
DR. HASAN POLAT – O başka, yok, ben denk geldim yani o toplantıda o yok.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Tamam, o yok.
Peki son sorum: 15 Temmuza kadar –siz 2002’de ayrılmışsınız yapının içerisinden- herhangi bir
şekilde adli bir bilgi vermeniz, vesaireniz oldu mu?
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DR. HASAN POLAT – Yani bilgi verecek bir şey yok Zeynel Bey, neyin bilgisini vereceksiniz adli
makamlara? “Cemaat beni kovdu, hain ilan etti.”mi diyeceksiniz?
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – 15 Temmuza kadar diye kastediyorum, o zamana kadar yürüyen
soruşturmalar vardı zaten.
DR. HASAN POLAT – Yok, 17-25’ten sonra benim sosyal medyada çok aktif bir şekilde, özellikle
Gülen’in yalan söylediğine dair… Bakın, şöyle bir süreç bu yalnız, hani böyle yetişen insanlar,
algılanması için söylüyorum: 17-25’ten bir hafta sonra benim doktor arkadaşlarım Topkapı’da Ziya
Şarka davet ettiler beni, 2-3 tane arkadaşım. Sosyal medyada çok aktif mücadele ettiler daha sonra, öbür
tarafın trolleriyle. Dediler ki: “Hasan ne diyorsun, yani bu işin Gülen’le alakalı…” Bakın, 17-25’ten bir
hafta sonraki yorumum bu benim, dedim ki bak: Gülen’in bu işten haberi yoktur, göreceksiniz. Bir hafta
sonra çıkıp açıklama yapacak, diyecek ki: “Okullarımız, memleketimize feda olsun, okulların hiçbir
önemi yok, ben asla ülkeme karşı değilim, Hükûmetimden yanayım.” Öyle bir açıklama yapmadı,
tam tersine, medyanın karşısına çıkıp savaş ilan etti. Anladım ki, bu bir strateji. Bir ay sonra yani
o arkadaşlarla konuştuktan bir ay sonra da ben şöyle bir deklare ettim safımı, çevremdeki insanları:
Kardeşim, şu anda deccal rolünü oynuyor. Çünkü, ön planda yüzde yüz hak gibi görünüyor, arka planda
yüzde yüz batıla kendini satmış, ihanet. Şöyle söylerdi Gülen geçmişte, kader ironisi, belki kendisi
de aynı şeyi yaşıyor, derdi ki: “Müsteşrikler bir kitap yazarlar, Peygamber Efendimiz’i anlatırlar 800
sayfa. 800 sayfa boyunca överler, 800’üncü sayfada bir şey sokarlar, mesela derler ki: ‘Ya işte Hazreti
Muhammed’den sonra da hadisler çok yazılmadı, orada da birtakım yanlışlar var.’ Sırf o soru işaretini
zihinlere atmak için 800 sayfa kitap yazarlar.” demişti Gülen. Aynı şeyi şu an kendisinin yaptığını
görüyoruz, kırk yıl boyunca bu adam, şu anda bile yanında bulunan insanlar, en küçük bir “fake”ini
görmüyorlar. Ama Selçuk Bey’in sorduğu gibi, ya soru çalma, şu, bu… “Sosyal müçtehit” dediğim de
onların içtihatları var da onun için “sosyal müçtehit” diyorum. Soru çalmanın, askeriyede içki içmenin,
meyhaneye gelmenin, yeri geldiğinde zina yapmanın kendince fetvaları var. Anlatabildim mi? Ama
yanlış ama doğru.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Zeynel Bey, size de teşekkür ediyorum.
Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Polat, tabii ki, bir sürü -bana göre- çelişkilerle dolu açıklamaları dinledim. Son kaldığınız
yerden devam etmek istiyorum. Şimdi, bazı şeylere cevap bulabilirsiniz, efendim içki içmeye de
bulabilirsiniz, efendim zina yapmaya da bulabilirsiniz, çünkü adam bir görev yapacak, o görevi yapmak
için kendisini saklaması lazım ama İslam hukukunda bir şeye hiç kimse mazeret bulamaz: Kul hakkına.
DR. HASAN POLAT – Hırsızlığa.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bu, şehitler için bile istisna tutulmamış bir haktır.
DR. HASAN POLAT – Doğru.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bu soru çalmak da, özellikle ta o SBS sorularından itibaren
başlayarak giderseniz hırsızlığın, kul hakkının en büyüğüdür.
DR. HASAN POLAT – Doğru.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani buna tevil getirmek, hani “Zırva tevil götürmez.” deniyor
ya, tam da buna uyuyor işte. Onun için buna ne Fetullah Hoca, ne sen, ne de başka birisi tevil getiremez;
bir kere bunu düzeltin, bu açıklamanızı…
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DR. HASAN POLAT – Ben tevil mi getirdim ona?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – İşte buna “Sosyal müçtehit olarak her şeye bir çözümü vardır
arka planda.” diyorsunuz ya, bunun arka planı olmaz, bence bunu bir düzeltin, oradan başlayalım.
DR. HASAN POLAT – Estağfurullah.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, benim sormak istediğim soru şu: Biraz önce dediniz ki:
“Kripto bir kişi asla deşifre edilemez.”
DR. HASAN POLAT – “Asla” demedim, çok zordur.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Siz kripto seviyesine ulaşabildiniz mi? Siz nasıl deşifre
oldunuz? Bugün, tabii bu “kripto” lafı çok kullanılıyor bütün kurumların içerisinde, mevcut kriptoları
nasıl bulacağız, nasıl tanıyacağız, nasıl deşifre edeceğiz? Devlet olarak burada bize bir fikir verebilir
misiniz?
DR. HASAN POLAT – Yani, tabii benim kripto olacak bir kritik noktam olmadığı için benden
kripto olmaz. Yani çünkü, kripto olması için kritik bir noktada olması lazım. Ben şu anda kendi hâlimde,
cemaatten 2002’de ayrıldıktan sonra tamamen kişisel işler yapmaya çalışan, çoluğunda, çocuğunda,
ailesinde düz bir vatandaşım. Onun dışında ne resmî görev almışım, ne bir cemaat kurmuşum, ne bir
şeyin içine girmişim, hiçbir şeyim yok. Sadece iyi bir insan olmaya çalışıyorum, sadece insan olmaya
çalışıyorum. Hatta dinî söylemleri bile ben son birkaç yıldır tamamen bir kenara bıraktım, “Kardeşim,
ben önce insanım.” diyorum, insan olmaya çalışıyorum. Yani Müslüman, takva, şu kadar şey… Bunları
ben bıraktım artık.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Biraz da bu devletin vatandaşı olarak bu manada sizden cevap
bekliyorum.
DR. HASAN POLAT – Benim şu anda burada bulunmamın tek gerekçesi var -mağduriyetler
yaşamama rağmen- memleketime faydası olacağına inanıyorum. Ben on dört yıldır bu işin mağduriyetini
yaşayan ve hâlâ daha o mağduriyeti devam eden bir insanım. Bu işten en küçük bir nemalanmayı
veya başka şeyi düşünsem, yanlış algılanmasın hani böyle yapan insanlar nemalanıyor… Asla öyle
bir şey söylemiyorum ama yani medyaya çıkmak, bu işi konuşmak, bu işi ücretli, bir köşe yazmak
veya televizyonda konuşmak yani dikkat ederseniz konuşamayacak kabiliyette değilim herhâlde.
Bunlar değil, ben şu anda bu yapıların çözümünün çok kalifiye, sofistike yetişmiş, düşünebilen, aklını
bir yere teslim etmemiş, çok seviyeli insanlarla olabileceğine inanıyorum. Bunun şu anda bizim millî
eğitimimizde, mevcut cemaatlerimizde, mevcut yapımızda da çok imkânı olmadığını da görüyorum.
Dolayısıyla, mesela ben asla “Hırsızlığa fetva buldu.” demiyorum. O arada da tevil var.
Bakın, takiye konusunu, hani teknik bir tabir olduğu için ben girmedim ama takiye -normalde
tekrar söylüyorum- düşmana karşı yapılır ve tuzak kuramazsınız, Müslüman tuzak kuramaz. Demiyor
mu Kur’an: “Allah tuzaklarını başlarına geçirir.” Müslüman tuzak kuramaz, Firavun’a da kuramaz,
Nemrut’a da kuramaz, Esad’a da kuramaz; Müslüman tuzak kuramaz. Müslüman güven insanıdır,
arkadan dolanıp hançerleyemez. FETÖ’nün en büyük ihaneti, başta İslam’a, İslami değerlerin içini
boşalttığına olmuştur. Türkiye’deki çok ciddi bir ana akım ihtiyacı tespit ettiler, o da nedir: İnsanların
dinin sempatik yüzünü görmeye ihtiyaçları vardı, son otuz yıldır. Çünkü, okuyoruz, düşünüyoruz,
dünyayı görüyoruz, entelektüel seviyede insanlarımız yetişiyorlar ve bu insanlar dini öğrenmek
istiyorlar. Bu damarı çok iyi kullandı, bunu kullanırken ön planda hiçbir problem göstermedi. Arka
planda, şu çevirdiği dolapları veya askeriyede, şunu, bunu, yanında otuz yıldır duran mollaların çoğu
bilmiyor. Anlatabildim mi? Sistem öyle çalıştığı için. Mesela, bunu birisi sorsa, şu anda bile, deseler ki:
“Efendim, diyorlar ki soru çalınmış.” filan. Şunu diyecek çok rahat: “Benim ne soru çalınmasına rızam

48

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

8 . 12 . 2016

T: 20

O: 1

olur ne öyle bir şeyden haberim olur. Onu yapanlar bizim arkadaşımız değildir, asla bizim arkadaşımız
olamazlar.” Bitti. Cemaat için başka bir izahat yapmanıza gerek yok. Arkasında hani dinî bir şey
aramanıza da gerek yok, beyanı söyledi bitti. Arkada yapanlar, dikkat ederseniz dedim ki, 1989’da ben
sordum: “Hoca efendiye sordunuz mu?” Dediler ki: “Sorduk, izin vermedi.” Eylem devam ediyor, hani
izin vermemişti? Bilmem anlatabildim mi?
Zaten sahtekârlığın en büyüğü, bu İslam tarihinden de eski tarihte, Hazreti Musa zamanında
yaşamış Belam Bin Baura diye bir adam var. Bu adamın versiyonu, modu, beyaz konuşurken siyahı
anlatmak. Ben 7-8 tane konuşmasından tahlil yaptım, onları dijital veri olarak da getirdim, lütfen
okuyun, orada şunu özellikle vurguladım: Olumsuz anlamda neyi anlatıyorsa ve olumlu ne anlatıyorsa
tersi tamamen kendisinde mevcut. Bu bir yapı yani iyiliği, güzelliği anlatırken, mesela Peygamber’i
anlatıyor, kendisini Peygamber’le içselleştiriyor ama bu, medyaya yansıdığı zaman “Bak, kendini
peygamber sayıyor.” dedikleri için cemaat nezdinde veya belli bir kesimde itibar görmüyor. Hayır,
kendini peygamberleştirmiyor ama orada öyle bir teşbihi ustalıkla yapıyor ki onu dinlediğim zaman
ben şunu diyorum: Bak, işte, Bilal, bak, işte Ammar, bak, bilmem falan: “Peygamber’i bırakmışlar
mı? Bırakmamışlar, demek ki benim de Gülen’i bırakmamam lazım.” Bilmem anlatabildim mi? Öyle
açıktan bir fetva verip “Soru çalabilirsiniz.” Öyle bir şey yok.
Bir fetvasını daha söyleyeyim size. “Askeriyedeki arkadaşlar harp hukukuyla hareket edecekler.”
Harp hukuku ne demek? Sen bir ülkeye casus olarak göndermişsin, kilisede zangoçluk yapıyorsun.
Bunu örnek olarak anlatıyor, defalarca dinlemişim kendisinden. “Mesela Yavuz Sultan Selim Hasan
Can’ı gönderdi, kilisede zangoçluk yapmaya. İçki içmeyecek miydi?” diyor. “İçki de içti, zangoç
da çıkardı, hatta Hasan Can mektup yazdı, dedi ki: ‘Sultanım, ben burada içki içmekten ve istavroz
çıkarmaktan, kıldığım namazlardan zevk alamıyorum. Beni buradan alın.’ O da dedi ki: ‘Senin yerine
koyacak adamım yok, sen burada devam et.’” Neyi anlatıyor burada? Bunun adı “harp hukuku” İslam
fıkhında böyle şeyler var, yok değil ama bu yaptığını asla doğru bulmadığım gibi ben şu anki algı ve
bilgi seviyemde şunu söylüyorum: Hiçbir kutsal hedef, isterse dünyayı kurtarsın, bunun yaptığı bu
ihanete de yalana da değmez.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, konuşmanız içerisinde geçen bir başka husus, dediniz ki:
“Cemaat özellikle solculara çok kıyım yaptı ordunun içerisinde.”
DR. HASAN POLAT – Ergenekonda sadece.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ama biz de bu devletin içerisinde yirmi beş sene hizmet etmiş
birisi olarak ben bunu bir adım daha ileriye götüreyim.
DR. HASAN POLAT – Onu bilmediğim için söylemedim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Cemaat kendisine uymayan, kendisinin kurallarını kabul
etmeyen Alevi, Sünni, ülkücü, solcu, hiç bunun ayrımını yapmadan herkese kıyım yaptı.
DR. HASAN POLAT – Doğru, eyvallah.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ama şimdi siz işi başka bir yere getirdiniz, dediniz ki: “Sizin
bugün Alevi olarak bildiğiniz, ülkücü olarak bildiğiniz, işte, sizin toplantılarınıza da otuz senedir
katılan cemaatçiler var.”
DR. HASAN POLAT – Olabilir. Var demem için şunu demem lazım, Zeynel Bey söyledi ya.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Biraz önce bir vali yardımcısından bahsettiniz.
DR. HASAN POLAT – Ben ismen tanıyorum, ismen söylerim ama bunu…
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, bu tanıdıklarımız ortaya çıkmadan bu işi nereden
çözeceğiz? Bir.
İkincisi de…
(Oturum Başkanlığına Başkan Vekili Selçuk Özdağ geçti)
BAŞKAN – Ben bir örnek vereyim.
Mehmet Bey, size destek vereyim.
YARSAV Başkanı şu an FETÖ’den tutuklu, aynı zamanda Türk Solu Dergisi Genel Yayın
Yönetmeni Fırat Gökçe şu an tutuklu.
Buyurun Mehmet Bey.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, buradan ben bir başka konuya gelmek istiyorum.
Çok sayıda itirafçı var. Siz bu itirafçıların çoğunu da tanıyorsunuz.
DR. HASAN POLAT – Çoğunu tanımıyorum, bazısını.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bir kısmını tanıyorsunuz yani.
Gene, bunların ortaya koydukları isimleri de tanıyorsunuz, bir kısmını en azından.
DR. HASAN POLAT – 2.500 hâkim, savcı galiba atılmış; ben 20’ye yakın tanıyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – 20 hâkim tanırsınız, 30 asker tanırsınız, ne bileyim, 50 öğretmen
tanırsınız, ben bu detaya girmek istemiyorum.
Benim sormak istediğim soru şu: Şimdi, bu itirafçıların ortaya koydukları isimler gerçekten
cemaatin yapılanması içinde mi, yoksa bugüne kadar bertaraf edemedikleri bazı insanları da bu itiraf
listeleriyle bertaraf mı ediyorlar, böyle bir tespitiniz var mı?
DR. HASAN POLAT – Bunun yapıldığına dair, benim medyadan takip ettiğim, gözlemlediğim
şeyler var, bunu da bilinçli olarak yaptıklarını düşünüyorum, hatta mesela çok da rahatsız olduğum…
Yani bu, tabii, daha sonra telafi edildi, Cumhurbaşkanımız da çıktı, konuştu. Ergenekon’da nasıl solcu…
Ben bildiğim örnek olduğu için özellikle solcu dedim, sizin bildiğiniz MHP’li veya başka türlü insan…
Bir insan bir görüşün sahibi olabilir, illa cemaatçi olmak zorunda değil. Bulunduğu yerde vazifesini
yapan her insan hangi görüşe sahip olursa olsun, bunun bir mahsuru yok ama cemaat bildiğimiz bütün
psikolojik, soğuk savaş taktiklerinin hepsini uyguluyor son beş senedir. Yani bunu sadece AK PARTİ’ye
uygulamıyor, bütün partilere uyguluyor, en büyüğünü de kendi tabanına uyguluyor. Kendi tabanına da
öyle bir aldatma yaşatıyor. Dolayısıyla, mesela benim tanıdığım cemaatle zerre kadar alakası olmamış,
benim devremde arkadaşım var, açığa alınıyor, ihraç ediliyor. Şimdi, bu neye göre açığa alındı, ihraç
edildi? Bir şikâyet üzerine alındı, ihraç edildi. Şimdi, bu byLock meselesi çıktı, biraz daha netleşti
ama benim abim byLock’tan tutuklandı, kırmızı byLock hem de. Biraderim de kolejde müdürdü, zaten
meslekten ihraç edildiler. Sordum, dedim ki: “Ya, birader bu neye kullandı ki kırmızı byLock’u?”
“Ya, abi, son bir senedir cemaat içerisinden talimat olarak en üstten alta şu geliyor -o şubata kadar
kullanmışlar ya- ‘Yazışmalarınızı tamamen byLock üzerinden yapın.’ Anadolu Yakası’nda okul genel
müdürü, Fatih Kolejlerinin Genel Müdürü baskı yaptı bize, dedi ki: ‘ByLock kullanacaksınız, byLock
üzerinden yazışacağız.’ Bir tek ben yüklemedim byLock’u. Bildiğin okul müdürü, on yıldır bu adam
öğretmen, hiçbir şeyle alakası yok, bildiğin okul müdürü, byLock’u bütün müdürlere yükletti, bir ben
yüklemedim. Dedim ki: ‘Ya, haftada üç gün beş gün beraberiz, ne söyleyeceksek şurada söyleyin.’”
“Hayır, olmaz.” Ne yazıyormuş: “Cevşen okudun mu, şuna kalktın mı, bunu yaptın mı?” Kardeşim,
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bunun için byLock yüklemeye ne gerek var? Bunları bilinçlice çoğu zaman yapmadılar. Ama ne oldu?
“Sabah akşam şunu oku, bunu oku.” dedi kırmızı byLock’a düştü, benim öz abim yani 49-50 yaşında
bir insan, aptal mı? İşte, belli bir seviyede dernek sekreterliği yapıyordu…
BAŞKAN – Abiniz yüklemedi ama byLock’tan içeride?
DR. HASAN POLAT – Hayır, yükledi. Yükledi de talimatla yüklüyorlar yani bir il imamının
bir bölge imamına “ByLock yükleyeceksin.” deyip de yüklememesi imkânsız. Bir genel müdür
müdürlerine “ByLock yükleyeceksin.” deyip yüklenmemesi imkânsız. Bu yapının içerisindeki insanlar.
Bunun daha sonra suç olacağını bilse yüklemeyecek.
“Sen niye direndin?” dedim. “Abi, saçma geldi bana yani her gün görüşüyoruz kardeşim, niye
byLock? Bir de ben sevmiyorum, Tango mango bir sürü şey söylediler, ondan önce de Kakao, Coco,
mesela bir sürü şey söylediler, hem kullanımı zor hem de gereksiz.” dedi. Şimdi, bakın, basit bir
gerekçeyle reddetti ama kenara çıktı.
Şimdi, bunu şunun için anlattım: Bu son beş senelik süreçte cemaatin tabanı iğdiş edildi, meydanlara
döküldü, yazık oldu. Yani öyle kötü bir şekilde istismar edildi ki cemaatin tabanı, şunu yükledi, bunu
yükledi vesaire yaptı, gene kaybeden ülke oldu. Çünkü büyükelçiliklerde şimdi bir sürü FETÖ’cü diye
insan atıldı, bürokraside bir sürü insan atıldı, Emniyette atıldı. Benim amcamın oğlu var, Emniyet
müdürü, ilk tutuklandığı zaman gazetelerde zafer işareti yaptı, 17-25’ten sonra. Çağırdık, “Bak, yanlış
yapıyorsun, neyin zaferini kazandın kardeşim sen? FETÖ’cüsün diye seni aldılar.” dedim. “Abi, işte, şu
şöyle…” Beş senedir öyle bir Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı, kini, nefreti Gülen tarafından cemaate
aşılandı ki o boyutta yani. Onun için demek istediğim şu: Yani cemaat her şeyi illa bir tutarlılık, bir
çelişkisizlik, bir bilmem ne içerisinde yapmıyor, aklınıza gelecek bütün kritik şeyleri yapacağından emin
olun. Son bir cümlem daha: 17-25’ten sonra bir genel müdür arkadaşla -İlim Yaymadan, o hatırlattı, ben
unutmuşum- görüşmeye gitmiştim ben, bizim çocuklar İrfan Kolejinde okuyor, bana demiş ki cemaatin
içinden geldiğim için: “Ya, bu FETÖ’cüler daha ne yapabilir?” Ben de demişim ki, unuttum ben onu
sonra: “Abi, bir kâğıt çıkaralım, aklına gelen bütün kötülükleri yaz, hepsini yapabileceklerine dair
altına imzamı atayım.” Bu bir savrulmadır, ihanetin ötesi yok. “Oraya girdikten sonra neyi yapamaz?”
derseniz, iftirayı da atar, adamı da harcar, yeter ki orada onun pragmatist bir şeyi olmasın.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, tabii, cemaatin 2013’ten bu yana Sayın Cumhurbaşkanıyla
uğraştığı doğru ama ondan daha önce…
DR. HASAN POLAT – Daha eski, daha eski.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - …2010’dan itibaren Sayın Devlet Bahçeli’yle ilgili…
DR. HASAN POLAT – Tabii, tabii.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - …uğraştıklarını da burada hiç dile getirmediniz, neyse.
DR. HASAN POLAT – Özür dilerim Mehmet Bey, ben kültür ve yapı olarak muhafazakâr
kesimden geldiğim için mesela MHP’yi hiç bilmiyorum, lütfen kimse alınganlık göstermesin, CHP’yi
hiç bilmiyorum, ben gerçekten hiç bilmiyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Muhafazakâr kanat yani şimdi bir muhafazakârın CHP’yi
bilmemesini anlayabilirim de MHP’yi bilmiyorsa onun muhafazakârlığından da şüphe ederim ben.
Şimdi, buraya kadar çok güzel şeylerden bahsettiniz ama hiç para konuşulmadı.
DR. HASAN POLAT – Konuşalım.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani cemaat bu himmetleri nerede, nasıl topladı? Kimden
himmet alınacağına kim karar verdi? Alınan himmetler nasıl bölüşüldü? Bunlar gerçekten hep
hizmetlere mi gitti, yoksa bir yerlere de paralar gitti mi? Bu konu hiç konuşulmadı.
DR. HASAN POLAT – Şimdi, 2002’de benim ayrıldığım döneme kadar cemaatin himmet
kültüründe topladığı himmetlerde hiçbir şekilde yolsuzluk yapma şansı yok, görünür şekilde. Yani
nasıl? Mesela, bu adam parayı çalmaz, çalamaz, öyle bir sistem yok, hemen belli olur o. Çünkü, bir
yapı düşünün, o yapının en üst seviyesindeki adam 5 bin lira maaş alıyorsa… Mesela, Ekrem Dumanlı
hani öyle âlâyıvalayla, gösterişle bir sürü medyaya, şuna buna çıkıyor, zannedersiniz ki bu adam CEO,
20 bin dolar maaş alıyor, gitseniz 6-7 bin lira maaş alıyordur şu anda bile. Başka türlü, ama peki, bu
adam 6 bin-7 bin lirayla mı… Hayır, mesela, onun fonu vardır. Biz kendi aramızda “fan fini fin fon”
derdik mesela. Nedir fonu? Adamın diyelim ki mesela gazetede 20 bin dolar kasasında para durur, ona
denir ki: “Sen bunu ihtiyacın kadar kullan ama şahsına kullanma.” Vakıf kültürünü çok işler cemaat.
Mesela, Gülen der ki…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Vakıf kültürü… Yani siz terimleri birbirine çok
karıştırıyorsunuz. Vakıfta helal vardır. Yani vakıf kültürüyle bunun ne alakası var?
DR. HASAN POLAT – Özür dilerim Belma Hanım, vakıf kültürüyle şöyle…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Vakıf kültürüyle bunun ne alakası var? Baskı yaparak,
insanların boğazını sıkarak himmetleri alıyorsunuz. Ondan sonra, vakıfla bunu özdeşleştirmek yanlış.
DR. HASAN POLAT – Yok, öyle almıyoruz Belma Hanım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Örtülü ödenek kullanıyorlar.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Örtülü ödenek kullanıyorlar. Paranın nereye gittiği belli
değil.
DR. HASAN POLAT – Hiç gırtlak sıkarak himmet almadık Belma Hanım.
Peki, şöyle, ben bildiğim şekliyle izah edeyim, tabii karar sizin. Vakıf kültüründen kastım şu,
Gülen der ki… Yani Gülen konuşurken çok üst perdeden, çok idealden konuşur. İdeali de şu: Sultan
Süleyman karıncaya demiş ki: “Çekil, ezilirsin.” Karınca da demiş ki: “Bak, sen karşımda durma, vakıf
malından bir çöp alır senin tahtına bırakırım, tahtın yerle bir olur.” Bunu anlatır Gülen vakıf kültürü
diye. “Ben yıllarca Kestanepazarı’nda kaldım, öğrencinin terliğine basmadım, yemeğinden yemedim.”
diye anlatır. Peki, böyle.
Ben ilk bölge imamı oldum, üzerimde Pierre Cardin takım, belimde -o zaman daha yeni çıkmışçağrı cihazı, himmet toplamaya başlamışız. Cebinize para katma yok ama nimetlerden istifade var.
Erzurum’a gittim ben, eniştem “Hasan, hayırdır, sen ne iş yapıyorsun?” dedi. “Bölge imamıyım abi.”
dedim. “Ne yapıyorsunuz?” dedi yani safa yatıyor. “İşte, himmet topluyoruz.” dedim. “Oo, maşallah,
Pierre Cardin takım filan, daha çağrı cihazı yeni… Uçakla mı geldin buraya?” dedi. “Uçakla.” dedim.
“Siz insanlardan para mı topluyorsunuz ya?” dedi. “Evet.” dedim. Mesajı aldınız mı? Sen o mesajı
almıyorsun ki, eniştem alıyor ama o halk insanı. O direkt o soruyu soruyor: “Kardeşim, insanlardan
ihtiyacım var diye para topluyorsun da sen, üniversite 4’te-5’te bir öğrenci Pierre Cardin takımla, şunla
bunla, uçakla nasıl geliyorsun Erzurum’a?” İstismar bu şekilde oluyor. En üst seviyedeki insanların
mesela…
(Oturum Başkanlığına Başkan Reşat Petek geçti)
BAŞKAN – Ve orada bunun helal olduğuna inanıyorsunuz siz değil mi? Amacına uygun diye öyle
inandırıyorlar.
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DR. HASAN POLAT – O zaten açık, ucu açık bırakılıyor yani üzerine gidilmiyor, öyle diyeyim.
Hani çok ciddi boyutlarda öyle milyon, milyon, öyle bir istismar kapısı değil, zaten ben 2002’de
ayrıldığım zaman işin daha o boyutları gelmemişti ama iş çok büyük noktaya geldikten sonra, mesela
ben Ali Bayram’ın bir aylık uçak masrafının 20 bin bilmem ne kadar olduğunu... Çünkü Kazakistan’a
filan gidip geliyordu, şu bu; bir defasında mesela konuşulduğunu biliyorum. Şimdi, hani 5 bin lira
maaş alıyorum ama uçak masrafım 20 bin lira, kıyafet masrafım… Böyle bir şey. Tabanda öyle midir?
Tabanda işi yani parasını veren esnaftan, samimi olan, 1990’lara kadarki, iş çok büyüyünceye kadarki
dönemde çok samimi, gerçekten fedakârlık yaparak veren çok insan gördüm ben ama iş çok büyüdükten
sonra, yurt dışına açıldıktan sonra o artık bir hani TUSKON olmuş, dernekler olmuş, oraya girmek bir
menfaat olmuş; onun artık hesabı yok ama muhasebe ve kayıt olarak düşünüyorsanız, muhasebe ve
kayıt olarak çok ciddi kayıt tutmaya başlamışlar 2000’den sonra.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum.
Söylediğiniz birçok şeyden tatmin olmadığımı ifade edeyim ancak tabii buraya geliş maksadınız
sadece herhâlde Berat Albayrak’ın cemaat yapılanması içinde olmadığını söylemekti, ben öyle anladım.
Onun dışında söylediklerinizin…
DR. HASAN POLAT – Hiç görüşmüyoruz, son iki senedir de hiç görüşmedik, en küçük bir
teşrikimesaimiz yok.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Vallahi bilmiyorum yani onu bilmiyorum ama ben öyle anladım.
BAŞKAN – Ama Mehmet Bey, kendisi gelmedi yalnız, Komisyonumuz davet etti.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Komisyonumuza tabii, işte, biz davet etmedik yani onu
Komisyon olarak siz davet ettiniz. Komisyona gönderdiği CV’de kendisi referans olarak Berat
Albayrak’ı gösteriyor ama burada kendisi Berat Albayrak’a referans oldu. Kamuoyunun da bunu
bilmesini istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Kayıtlara geçsin. Sayın Berat Albayrak’ın huzurdaki Doktor Hasan Polat Bey’in
buraya davet edilmesiyle sözlü, yazılı hiçbir referansı veya katkısı, dahli yoktur; biz tamamen İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığıyla yaptığımız görüşmeler sonunda Fetullah Gülen yapılanması, FETÖ
örgütüyle ilgili, içinde bizzat 2002’ye kadar çalışmış işte imam, bölge temsilcisi, ülke temsilcisi
pozisyonuna gelmiş bir yaşayan tanık bilgisi bakımından ismini tespit ettik, öyle davet ettik. Kendinin
de bir müracaatı da yoktur, ben bunu... Evet, yani son ana kadar, kendisine telefonla biz bildirinceye
kadar da bir bilgisi yoktu. Bunlar tamamen…
DR. HASAN POLAT – Bir şerh düşebilir miyim Başkanım? Kayda geçtiği için şerh düşeceğim.
Berat Bey’le dargınız, iki senedir görüşmüyoruz, hiçbir şekilde irtibatım yok, hiçbir şekilde bir
alışverişimiz, teşrikimesaimiz, hiçbir şeyimiz yok. Öyle bir düşünceyle de konuşmuyorum. Yani ben
burada bir parti, kimlik, bir cemaattir, hiçbir mensubiyetim olmadan konuşuyorum.
BAŞKAN – Hasan Bey, konu anlaşıldı.
Çok teşekkür ederiz.
Ravza Hanım, buyurun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
Şunu sormak istiyorum: Siz eğer ters düşmeseydiniz, cemaat ailesi içerisindeyken, hani küçüklükten
gelmişken, onların içinde hizmet ettiğinizi düşünürken İslamiyet’e, eğer haksızlığa uğramasaydınız
çıkar mıydınız, devam eder miydiniz?

53

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

8 . 12. 2016

T: 20

O: 1

DR. HASAN POLAT – Hayır, ama 15 Temmuz üzerinden düşünmeyin bunu, 17-25 üzerinden de
düşünmeyin yani 17-25’e gelinceye kadar Türkiye’deki pek çok cemaatten çok daha tutarlı bir gruptan
bahsediyoruz, çok daha modern, çok daha tutarlı, çok daha hayatın içerisinde bir gruptan bahsediyoruz.
Biz şimdi ihanet süreçleriyle sorguladığımız için “Aa, bak falanca…”
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Şöyle söyleyeyim: Yani amacım sizi bire bir sorgulamak
değil de ben anlamaya çalıştığım için…
DR. HASAN POLAT – Yok, öyle de sorabilirsiniz, önemli değil.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Yani demin dediniz ki: “Ben iyi insan olmaya çalışıyorum.”
Siz farklı kaynakları da… Aynı yerden bakıyoruz, ben de bir Müslüman olarak kendimi tanımladığımda
benim şeyim, iyi bir insan olursam iyi insan olan, Allah’ın rızasına göre yaşayan zaten etrafına zarar
vermez, çalmaz çırpmaz, hak yemez, hukuk yemez; trafik ışığında durmak dâhil kimsenin hakkını
yemez yani. Sözde ve fiiliyatta anlatmakla olacak bir şey değildir, bu siz olursunuz, o zaman iyi bir
insan olarak devam edersiniz, memleketinize de hizmet etmiş olursunuz ama şeyle alakalı, cemaatteki
insanların birbirlerine muamelesi, mesela sizin bu gördüğünüz muamele, muhtemelen sizden önce
başkası da hain ilan edildi, değil mi?
DR. HASAN POLAT – Çok.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – O zaman yani “Bu benim can dostumdu, bu insan böyle şey
yapmaz. Buna yapılan İslami olarak da doğru değil.” gibi bir şey hissetmemiş miydiniz, hiç aklınıza
gelmemiş miydi? Yani çünkü İslami olmayan o kadar çok şey var ki cemaatle alakalı ve siz başka
kaynaklardan da beslenmişsiniz, onun için sadece cemaatin şeylerini de okumamışsınız.
DR. HASAN POLAT – Yani Ravza Hanım, tabii, siyasette de bu böyle, cemaatlerde de böyle,
Türkiye’de bir gruba tabiyetinizi ve dâhil olduğunuzu ilan ettikten sonra ayrıldığınız günün sabahında
siz artık hainsiniz, ister parti olsun ister grup olsun. Daha genel konuşmaya çalışıyorum çünkü
hani Mehmet Bey sağ olsun, rahatsız oldu; ben burada bir ayar yaparak konuşmuyorum, ben geneli
söylüyorum.
BAŞKAN – Yok, siz girmeyin şahısla ilgili…
DR. HASAN POLAT – Bizim genel yapımız, medeniyet seviyemiz -öyle diyeyim- medeniyet,
kültür ve algı seviyemiz henüz o noktada değil. Yani ben sizden 180 derece farklı düşünüp de sizi
sevebilme noktasında… Hem İslami cemaatlerde böyle hem gruplarda. Ümidimiz şuydu: Cemaat
İslami topluluklar içerisinde modern anlamda, insan anlamında, laik yorumlara yakın veya dünya
üzerindeki İslam’ı temsil noktasında medeni bir yüz olarak ortaya çıktı, modern bir görünüm olarak
ortaya çıktı ve kendisini iyi ifade etti ama ister cemaat olsun ister grup olsun ister tarikat olsun ister parti
olsun ayrıldığınız günün sabahında konumunuz bellidir.
BAŞKAN – Evet, buyurun Ravza Hanım.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Aldım cevabımı.
Teşekkür ederim.
Diğer bir soru: Siz aynı zamanda hekim olarak, hekimlik eğitimi almış birisi olarak bazı işte
“Şizofrendi vesaireydi.” diyenler var. Gerçi öyle bile olsa ben şey…
DR. HASAN POLAT – Hayır, hayır.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Tıbbi olarak hasta olduğunu düşünüyor musunuz Fetullah
Gülen’in?
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DR. HASAN POLAT – Hayır, şu anda ben alzaymır belirtileri olduğunu tahmin ediyorum çünkü
sürekli izliyorum, bazı bilgileri de Emniyetle paylaşmak için, benim okuduğum, tahlil ettiğim, Emniyete
gönderdiğim bilgiler oldu. Ben işin felsefi arka planı çözülsün diye uğraşıyorum ama Gülen… Mesela,
Mehmet Bey “Çok çelişkiler var.” dedi ya, o bahsedilen çelişkilerin tamamı şu an İslami söylemlerde var,
kitaplarda var, fıkıhta var, yorumlarda var, tefsir yani o çelişkiler sadece oraya mahsus çelişkiler değil.
Dolayısıyla, şu anda şizofren filan olduğunu düşünmüyorum, geçmişte de olduğunu düşünmüyorum.
Aksine, yanında 7/24 çok bilgili, seviyeli insanlar durduğu için çok dikkatli konuşur.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Son sorum da: “Cemaat dış güçlerin eline geçti.” diye bir
ifade kullandınız. Bunun dış güçlere ait bir proje olduğunu düşünüyor musunuz?
DR. DR. HASAN POLAT – Bunu 15 Temmuzdan sonra düşünmeye başladım. 17-25’te sorsaydınız
“İnsafsız bir yorum.” derdim çünkü ben on aldı sene, içerisinde bulunduğum sürece Gülen’in vaazlarını
okudum, dinledim, kitaplarını neredeyse ezbere yakın bilirim, Risale-i Nur kültürünü biraz bilirim,
İslami kültürü biraz biliyorum. Hiçbir şekilde, mesela, böyle bir şeye ihtimal vermezdim. Ama ortaya
çıkan şu tablo, geri adım atmaması, bu kadar savaşı uzun sürdürmesi cemaat tarihinde hiç olmamış,
İslami kesimde hiç olmamış, Risale-i Nur kültürüne asla uymayan, kendi temel söylemlerinin hiçbirisine
uymayan bu savaşı iki senedir devam ettirmesinden şöyle bir kanaat oluştu bende nihai: Evet, bu insan
on yedi yaşında kiralanmış, bu damarın çıkacağı Türkiye’de görülmüş, “Böyle, okumuş, entelektüel bir
kesim çıkacak, bu adam da buna uygun, ezoterik söylemleri yüksek, gerçekten kendisi inanmış önemli
bir insan olduğuna, kurtarıcı olduğuna. Bu adam bize iş yapar.” diye. Dış güçlere de çok, böyle, güç
vermek istemiyorum ama maalesef öyle görünüyor.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler Ravza Hanım.
Evet, 14.46, diğer konuğumuzun başlaması lazımdı.
Selçuk Bey, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Hasan Bey, hoş geldiniz.
DR. HASAN POLAT – Hoş bulduk, teşekkür ederim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Türkiye’de bütün ideolojik yapılarda dönekler, hainler ve kâfirler
hiç bitmezler.
DR. HASAN POLAT – Eyvallah.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Kendilerinden ayrılanlara ya dönek derler ya kâfir derler yahut da
hain derler. Ölçülere bağlanmayan yapıların tamamının hastalığı budur, kişilere bağlananların hastalığı
budur.
Sorularım şöyle efendim: Biliyorsunuz, bu yapı hep iktidarlarla iyi geçinmiş bir yapı. Otobüs
duraklarında pek beklemeyi sevmemiş, duran arabaya binmiş ama nedense 30 Mart seçimleri öncesinden
itibaren Birgül Ayman Güler Hanımefendi’nin söylemiş olduğu gibi, 17 ayrı demecinde, Twitter’ında
ve Face’inde paylaştığı gibi, yazılarında paylaştığı gibi, burada Cumhuriyet Halk Partisini desteklemiş.
7 Haziran seçimlerinde Güneydoğu Anadolu’da HDP’yi desteklemiş, CHP’yi desteklemiş. 1 Kasım
seçimlerinde de yine aynı metotla “Çare HDP:” diyerek yazılar yazmışlar, zamanında konuşmalar
yapmışlar. Bunu neye bağlarsınız?
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İkincisi: Böyle bir yapı niçin darbe yapma lüzumunu hissetti? 17-25 Aralık, 2012 7 Şubat MİT
operasyonu, sonra dershanelerde sayın Recep Tayyip Erdoğan’la, mevcut Hükûmetle çok ciddi bir
çatışma. Sonra, 17-25 Aralıkta çok kirli bir kumpas, ekonomik darbe, dinlemelerle yaptığı. Adına
“hırsızlık” diyerek tırnak içinde söylüyorum, kendi yapmış olduğu ALES’leri, ÖSYM’leri polis
akademileri sorularını, kurmaylık sorularını çalmayı hiç görmeden, buraya gelip bir Hükûmeti
devirmeyi neye bağlarsınız?
Üçüncü sorum: Şöyle bir şey, siz içeriden bir göz olarak çok tahliller yaptınız. Bu yapıyı
tanıdığınıza göre zaaflarını da biliyorsunuz demektir, bu yapı nasıl çözülür, Fetullah Gülen denen bir
darbeci kafadan, Fetullah Gülen denen bir takiyeci anlayıştan nasıl kurtulunur? Fetullah Gülen’den
sonra bu yapı üzerindeki en etkili isimler kimlerdir? Bu isimler yurt dışında mıdırlar?
Bundan sonra bir FETÖ diasporamız olacak mıdır? Çünkü 2 tane diasporamız vardı bizim, birisi
Ermeni diasporası, 1915’ten beri Ermenici diaspora, Ermenilerle bir problemimiz yok, Ermenicilerle
var. İkinci diaspora da 1980’li yıllardan sonraki Kürtçü diasporamız, siyasal Kürtçülük, PKK diasporası.
Üçüncü bir diaspora tehlikesi bizi bekliyor mu? Biraz önce Ravza Hanım sordu, bu yapının uluslararası
bir boyutuna atıfta bulunulabilir mi diye, siz de dediniz ki: “15 Temmuzdan sonra, ‘Evet, uluslararası
bir boyutu da vardır.’ diyebiliyorum.” Bir şahitliğiniz var mı bu konuyla ilgili?
Son olarak söyleyeyim: Kasım Gülek’le hukuku var, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Sekreteri,
yirmi iki yıllık milletvekili, on yıllık Genel Sekreter. Hanımının Beylikdüzü’ndeki 70 dönümlük bir
araziyi Fatih Üniversitesine bağışladığını biliyoruz. Aynı zamanda, baldızı tarafından da “Adı Aylin”
romanını yazan kişi tarafından da Pentagon’da kendisine destek verildiğini biliyoruz. Daha sonra da
Papa’yla görüşme yaptığını biliyoruz. Amerika’ya gidip gelişi… Bize yazılar geldi, pasaportu sahte.
Yani, sahte dediğim şöyle, imzasız bir pasaport, devlet sonradan tespit ediyor bu pasaportu, imzasız
pasaport olduğunu. Birileri buna yardımcı oluyor. O zaman iktidarda olanlar belli. Buna da özellikle
vurgu yapmak istiyorum ki birileri hep 2004’ten başlatmak istiyor bu işi. İşte sizin döneminizde, AK
PARTİ iktidarı döneminde palazlandılar fakat o kırk yıllık birikimi, bugünkü durumun geçmişin toplamı
olduğunu nedense görmek istemiyorlar. Sonra, ABD’de koruma polisi veriliyor. Türkiye Cumhuriyeti
devleti buna 1999 yılında koruma polisi veriyor. Sonra 1998’de Papa’yla görüşmeye gidiyor. Bu
konuyla ilgili bilgiye sahip misiniz? Gitmeden bir hafta önce Sayın Ecevit’le İstanbul’da gizli bir
görüşmesi var kendisinin. Geçenlerde de ben bu konuyu gündeme getirdiğim zaman -yazıyı yazdık- bir
haber ajansı -ismini vermeyeyim, ayıp olur, biliniyor zaten- “Ecevit” dediğimi söyledi. Oysa ki hiç öyle
bir şey söylemedim ben, daha sonra açıklamamı yaptım. Ecevit’le, yalnız, görüştüğünü söyledim. Bu
konularla ilgili bilgi sahibi misiniz? Cemaat bu konulara nasıl bakıyordu, Papa’yla görüşmeye, Kasım
Gülek’le olan ilişkiye, Ecevit’e? İşte “Gerekirse bir kişiye şefaatte bulunurum, o da Bülent Ecevit olur
eğer bir kişiye şefaatte bulunsaydım.” diyerek…
DR. HASAN POLAT – Ben rahmetli Ecevit’i rüyamda bile gördüm o dönem yani. Bir gölün
kenarında çok sakin, rahat bir şekilde oturuyordu.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bu konularla ilgili ne söyleyeceksiniz? Ve Türkiye’de bir daha bu
tür yapıların oluşmaması için Türkiye ne yapmalı?
Teşekkür ederim.
DR. HASAN POLAT – Birinci sorunuzdan başlayayım ben.
Cemaat pragmatist ve omurgasız bir yapı. Hiçbir değer yargısında sabit değil, hiçbir değer
yargısının arkasında durmadığı gibi İslami anlamda şu anda daha hiç gündeme gelmemiş, çok üst
düzeyde tasavvufi söylemler dâhil hepsinin içini boşalttı. Gülen’in mesela “Kalbin Zümrüt Tepeleri”
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diye bir kitabı vardır. O kitabı okuduğunuz zaman dersiniz ki bu adam tasavvufun en derin derelerinde
dolaşan bir adam, İmam-ı Rabbani, Muhyiddin Arabi gibi bir adam. Ama oradan aldığı o kavramları
öyle bir yerde kullandı ve öyle pragmatist bir şeye geldi ki yani menfaat ve fayda ön plana çıktığı için
fikir arka planda sadece göstermelik kaldı. Onun için yani cemaat tarafından kullanılmak Türkiye’de
herkese nasip olmuştur fazlasıyla yani muhafazakâr kesime de sola da. Burada çoğu zaman insanların
ben bir suçu olduğunu düşünmüyorum çünkü siz bana bir dost suretinde gelip elinizi uzatırsanız ben
de elinizi sıkarım. Ben sizin arka planınızı bilemem ki. Herkes derin devlet bilgisini, herkes çok aşırı
öyle bilgilere sahip değil ki. Dolayısıyla cemaat herkesin açık damarından, herkesin zayıf noktasından
gelip kullanmayı bildiği için şu son üç dört senelik süreçte kim işine gelirse, kimi kullanacağını tahmin
ediyorsa… Ama lütfen bu, hani o kesimleri söylerken o kesimlere bir zaaf atfettiğimi düşünmeyin
çünkü cemaat kolay bir yapı değil, çok ciddi bir arka planı olan, sizin benim hiçbir şekilde ayırt
edemeyeceğimiz bir yapı.
İkincisi: Bu, son beş senelik eylemlerinin tamamı bilinçli ve hani dershane meselesi, Tayyip
Bey’in bu kadar aleyhine çalışmaları, yurt dışı diasporaları; bunları o kadar bilinçli ve eylemli bir
şekilde yaptılar ki 2009’dan beri ve bunu düzenli bilgilendirme… Mesela yargı içerisinde haftalık
görüşmelerinde MİT tırları meselesini çok detaylı anlatıyorlar. Mesela ben MİT tırları meselesini
2012’de eniştemden bir gece sabaha kadar oturdum dinledim. Tevhid-i selam dosyası…
Eniştem Yargıtayda imamdı, şu anda Sincan’da tutuklu. Şey, “Yargıtayda imam” diyorum, pardon,
Yargıtayda hâkimdi, pardon.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Doğru söylüyorsun, Yargıtayda imamdı(!)
DR. HASAN POLAT – Yo, imam değildi, normal bir hâkimdi.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Tüh, yazık olmuş (!)
DR. HASAN POLAT – Yani bir dönem yapmış olabilir, o kadar da yazık olmamıştır herhâlde.
2012’de sabaha kadar şunu dinledim ben: Tayyip Bey kaçacak, başını koyacak yer bulamayacak.
Kenya’da yer yaptırmış, bilmem nerede yer yaptırmış. Ben de, daha mahkeme süreçleri yeni bitmiş,
aklım başıma gelmemiş, beni içeriye girdiriyorlar, içeriye Gülen’in avukatlarını gönderiyorlar. Diyorlar
ki: “Gülen soruyor ki: ‘Doktor Bey için ne yapabiliriz?’” İçeri girdiren de o, avukatını gönderen de o.
Avukatlar geliyor, ben de diyorum ki: “Tamam, ne yapacaksanız yapın.” Ta, Amerika’ya özel benim için
gidip soruyorlar. Yani bunu eniştem söylüyor, diyor ki: “Senin için konuştuk, hani bizim yargı biriminde
istişare ettik. Dedik ki: Ya, bu Doktor İhsan da hain. Ne yapacağız şimdi buna? Hapse de girmiş.” “Valla,
biz karar veremeyiz, direkt gidip hoca efendiye sormamız lazım.” dediler. O zamanki yargı imamı -ismi
medyaya çıktı- atlayıp gidiyor Amerika’ya, diyor ki: “Hocam böyleyken böyle. Arkadaşımız ama işte
falanca, o arkadaşımız iyidir, bir kötülüğünü görmedik.” “Kötülüğünü görmedik”, özellikle vurgulular
parantez içerisinde, yani “Bundan sonra da kötülüğünü görmeyelim senin.” “Gereken neyse yapın.”
Ya, ben normal bir fabrika müdürü adamım, benim için ta gidip Amerika’da Gülen’e soruyorsunuz,
fetvayı ondan alıyorsunuz. Peki, benim için ne yapıldı? Hiçbir şey. Mahkeme hâkimi hiç alakasız bir
zattı muhtemelen, hiç cemaatle alakası olmayan bir zattı. Adamcağız ne o anda ne gördüyse önünde,
ertelemesini verdi, çıktı gitti yani. Ama ne oldu? Söylem olarak…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir parantez açacağım basın mensupları önünde: Bu, çatı davası
açıldı biliyorsun, iddianamesi açıklandı.
DR. HASAN POLAT – Tevhid-i selamımı mı diyorsunuz?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yo yo, yeni yeni, aralık, Ankara’da Fetullahçı terör örgütüyle çatı
iddianamesi açıklandı. Siz Adil Öksüz’le ilgili Hava Kuvvetleri imamı dediniz.
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DR. HASAN POLAT – Bu, kulaktan dolma bilgi.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ama daha önce Deniz Kuvvetleri imamlığı yapmış.
DR. HASAN POLAT – Yapmıştır.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Evet, Deniz Kuvvetleri imamlığı yapmış. Burada yakalanan
herkes…
DR. HASAN POLAT – Benim zamanımda Deniz Kuvvetleri imamı Doktor Kudret Ünal’dı.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Aralık ayında, bu operasyonlar başladığı zaman 2015 Aralığında
yakalanan herkes Adil Öksüz’e atıfta bulunmuş. İfadelere bakalım emniyete gelen, emniyetteki
ifadelere bakalım, hatta emniyetin savcılığa gönderdiği şemaya bakalım, Adil Öksüz var orada. Adil
Öksüz buna rağmen, bilinmesine rağmen burada nedense hiçbir işlem yapılmamış Adil Öksüz’e. Elini
kolun sallayarak daha sonra da gelmiş, orada, Akıncılar’da olmuş, bunu neye bağlarsınız? Özür dilerim,
sorularımı…
DR. HASAN POLAT – Ha, yani ben o dönemin boşluğuna bağlıyorum biraz çünkü hani
koordinasyonda sıkıntılar var, şu var, bu var, o gecenin boşluğuna bağlıyorum. Ama mesela 2012’nin…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Hâkimler tarafından korunmuş olabilir mi, FETÖ’cü hâkimler
tarafından?
DR. HASAN POLAT – Zaten öyle dendi ya. Yani medyada çıktı bunlar, benim ekstra bir yorumum
çok mantıklı olmaz çünkü yapının içerisinde değilim. 2012’de ben kendim bizzat tevhid-i selam diye
bir dosya olduğunu, tevhid-i selam dosyasının altında, işte, çok büyük isimlerin olduğunu, Tayyip Bey
başta olmak üzere, çevresinden pek çok iş adamının o dosya içerisinde olduğunu, tevhid-i selamın
Yargıtayda 2 defa onandığını, bunları bizzat dinliyorum ben eniştemden. “Peki, enişte bu ne yani?”
Hani ben ertelemeyi bilmem, tahliye bilmem, bunları bana niye anlatıyorsun?” diyorum. Diyor ki:
“Tayyip kesinlikle kaçacak. Yatacak yeri…” “Ya, bunun bir gerekçesi yok. AK PARTİ gümbür gümbür
geliyor işte, 2012 şimdi.” diyorum. “Sen görürsün.” Bunu kendi üst düzey bütün cemaat abilerine,
bölge abilerine, şuna buna fazlasıyla anlattıkları için dershane sürecinde vesaire… Bakın, daha şu, 15
Temmuzdan birkaç ay öncesine kadar belli seviyedeki insanlar veya bir sene öncesinde TUSKON’da
insanlar şiddetle alkışlamadılar mı? Bu insanlara bu bilgiler çoğu zaman dosya olarak gitti. Yani nasıl
bir dosya? Ben hukuktan anlamıyorum ama benim önüme getirip derseniz ki: “Bak, böyle bir dosya var,
yolsuzluklar şunlar.” Reşat Bey’in önüne gelse eski bir başsavcı olarak anında anlar. Der ki: “Kardeşim,
bundan kimse kurtulamaz.” Cemaat bu süreçlerde dosyaları öyle oluşturdu ki tevhid-i selama sokarak
veya başka türlü, hiçbir uluslararası mahkemeden kaçma şansları olmasın. Ve buna, dış güçlerden mi
garanti aldılar veya kendileri mi kumpası böyle güçlü kurdular, çok ciddi bir şekilde inanmışlardı. Şu
boyutta: Mesela gelip beni uyarıyor, diyor ki: “Ya, bak, çok kötü şeyler olacak, azıcık dikkat et.” Hani
“O dönemde ben seni kurtarırım.” diyenler vardı.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyoruz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Benim bir şeylerim var.
DR. HASAN POLAT – Epey var daha.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bu, Papa görüşmesini söylemediniz.
DR. HASAN POLAT – Papa görüşmesi…
BAŞKAN – Bilginiz varsa o konularda…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – O tarihlerde ülke imamısınız.
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DR. HASAN POLAT – İşte, Papa görüşmesindeki bilgim, o dönemki bulunduğum sevideki bilgi, o
bilgi şu şekilde: Dinler arası diyalog, Kur’an-ı Kerim’deki bunun altyapısı, bunu Gülen defalarca anlattı.
O dönem Hayrettin Karaman Hoca da bu işe destek verdi. “…”* diye Kur’an’da bir ayet üzerinden çıkıp
dünyada böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu, savaşları bunun durduracağı altyapısı hazırlandıktan sonra
Kasım Gülek Bey üzerinden muhtemelen… O zaman Türkiye temsilcisi ki defalarca Altunizade’de
gördüm George Morovich, rahmetli…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Görüşme 1998’de yapılıyor, Kasım Gülek 1996’da ölüyor ama
Kasım Gülek’le eskiden beri hukuku var.
DR. HASAN POLAT – Yok, aradaki bağlantıları kurmaları Kasım Bey’le başlıyor. Yani Kasım
Bey çünkü hani o çevrede… O dönem mesela Üzeyir Bey’le de çok görüşülüyor. 1992-1993’te
Altunizade’de sofralar düzenleniyordu, hemen yan taraftaki armatörlerin tamamını ben orada yemekte
gördüm. Milliyet grubu toptan mesela geldiler, Tufan Türenç, Pınar Türenç, Yalçın Bey, Taha Bey
başkanlığında…
BAŞKAN – Taha Akyol mu?
DR. HASAN POLAT – Taha Akyol, evet.
…bütün Milliyet yazarları geldiler. Hani ben acaba ne anlatacak Gülen diye merak ettim. Hakikaten
ne anlatabilir ki hani Milliyet yazarlarına? Söze giriş tarzı şu: “Yalçın Bey, Yalçın Doğan, ben sizin otuz
yıldır bütün yazılarınızı okurum.” Gülen, “Tufan Bey, ben sizin bütün yazılarınızı okurum.” Mesela,
Pınar Hanım’a iltifatlar. Tabii, oradaki insanların hiçbirisi o iltifatları yutacak insanlar değil, o ayrı bir
konu da ama öyle bir ambiyans oluştu ki orada, hani -vallahi, isim geçiyor da yanlış anlaşılmasın- ya
Pınar Hanım ya da birisi şöyle dedi… Bir buçuk iki saat Gülen orada Peygamber Efendimiz’i anlattı,
ya çok düz bir sohbet oldu, hani ayılıp bayılacak bir şey yok orada yani çok düz konuşma yaptı. En
sonunda, o diyaloglardan sonra ya Pınar Hanım ya da bir başkası dedi ki: “Hocam, biz size teşekkür
ederiz. Ben ilk defa kendimi dine bu kadar yakın hissettim.” mesela.
Şimdi, o dönemlerde, o süreçlerde şöyle açılmış giden bir yapı vardı.
BAŞKAN – Yani, Papa’yla görüşmelerinin temeli orada mı atıldı, onu mu diyorsunuz?
DR. HASAN POLAT – O dönem “alternatif açılım” diye bir kampanya başlattı Mustafa Yeşil’in
teklifiyle, Gülen bunu onayladı; Türkiye’nin her tarafında cemaate yakın bir ön yapı oluşturma, bir
ön cephe oluşturma. Yani, cemaat şöyle bunu kategorize eder: Sempatizan, seven, yaklaşan, işin içine
giren, falan filan; hani, örgüt tabiriyle “militan”a kadar gider bu. O sempatizan grubu genişletmeye
karar verdi. Okullar hep ön plana çıkarılarak alternatif açılımlar yapıldı, büyük otellerde yapıldı.
Mesela, ilki Çırağan’da yapıldı, daha sonra büyük otellerde yapıldı. En uzak kesimden insanlar bile
çağırılıp “Türkiye’nin güzel, sempatik yüzü” diye okullar anlatıldı ki üç, dört sene öncesine kadar da
bütün siyasilerin gittiği toplantılardı.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Papa mı Fetullah Gülen’i çağırdı, Gülen mi Papa’dan randevu aldı?
DR. HASAN POLAT – Gülen randevu aldı diye biliyorum ben, benim bilgim Gülen’in aldığı,
hatta bayağı bir uğraştılar vesilelerle ama Papa’nın kabul etmesi de o dönem için çok büyük bir onurdu.
Çünkü, İslam âleminde “Hangi İslam âlimini çağırıp da Papa görüşür?” şeklinde cemaat içerisinde bu
çok büyük bir olay olmuştu yani dünya çapında bir olay, Papa İslam âleminden bir âlimi muhatap alıyor
ve onunla görüşüyor. O dönem de mesela “Mehdi” diyenler, “Bak, demek ki Mehdi; adam Hıristiyanlık
dünyasıyla görüştü.” diyenler de oldu ama o bir süreçti, o süreçlerde dünyanın her yerinden herkesle
görüşüldü.

* Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi.
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Şu Amerika seçimlerinden önce sosyal medyaya şöyle sıradan bir girip baksanız Hillary Clinton’la
resim çekilmeyen cemaat mensubu bir kişi göremezsiniz, hepsinin fotoğrafları var boy boy. Demek ki
cemaat dünyanın neresinde olursa olsun omurgasız, pragmatik bir yapı.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Mihrimah Belma Satır Hanım, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok teşekkür ediyorum.
Hasan Bey, teşekkür ediyoruz. Komisyonumuza davet üzerine geldiniz, fikirlerinizi, yaşadıklarınızı
bizimle paylaştınız. Tabii, Mehmet Bey’in söylediği gibi birbirinden çok farklı, uyumlu olmayan
beyanlarınız da oldu ama hepsi bizim için değerli, hepsini de bir şekilde kullanacağız inşallah,
okuyacağız tekrar, üzerinden geçeceğiz.
Ben de Erzurumluyum, Erzurum’da doğmuş, Erzurum’da bir din insanının torunuyum ve iyi
eğitimli bir insanın da kızıyım. Erzurum bildiğiniz gibi tarihi şanlı bir ilimizdir, Nene Hatun’un
torunlarıyız, hepimiz bununla iftihar ederiz. Cumhuriyetle birlikte ilk bölge müdürlüklerinin kurulduğu,
ilk üniversitenin kurulduğu, ilk kolordunun kurulduğu önemli bir serhat şehrimizdir. Erzurum’dan
böyle bir insanın ve maalesef ekibinin çıkması bizim için aslında bir utanç kaynağıdır. Bunu özellikle
söylemek istiyorum. Çünkü, Erzurum gerek akademik anlamda gerek medrese kültürü anlamında
Türkiye’nin önemli şehirlerinden biridir. Dini çok doğru şekilde öğrenen ve yaşayan insanlar olduğu
gibi, akademik anlamda Türkiye’ye örnek olacak bugün iktidarımızda yani bizim camiamızda da
Atatürk Üniversitesinden mezun çok değerli insanlar var ama maalesef, böyle bir insan da bizim
memleketimizden çıkmış. Bunu söylemek istiyorum.
Düzeltmek istediğim birkaç cümleniz var: “İslam’ın modern yüzü.” dediniz, bunu asla kabul
etmiyorum. İslam her zaman moderndi doğduğu günden bugüne kadar.
DR. HASAN POLAT – Bu cemaatin söylemi yalnız.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Cemaatin İslam’ın modern yüzü olduğunu söylediniz,
bunu kabul etmiyorum. Bunlar İslam’ı kullanan bir gruptu, İslam’ın modern yüzü filan değildi; bence
İslam için leke, Müslümanlık için leke bir gruptu. Yani, İslam’ın modern yüzü bunlar falan değildi,
İslam her zaman modern bir sistemdir. Bunu özellikle söylemek istiyorum.
Sorularım kısa kısa şunlar: Sizin Hüseyin Gülerce, Latif Erdoğan vesaire, o ekipten –çünkü, benim
o ekibe karşı da ciddi bir rezervim vardı, bu da zabıtlarda var zaten- onlardan farkınız nedir? Sizi
onlarla bir mi değerlendirmemiz lazım? Birinci sorum bu. Kısa kısa cevap verirseniz memnun olurum.
“İstanbul’da çözülemeyen imamlar vardı.” dediniz yani bu HSYK’da açıklama yapanlar dışarıdan
gelmelerdir, asıl imam değillerdir. İstanbul’da bildiğiniz başka çözülemeyen imamlar var mı? Bunları
yargıda bildirdiniz mi? Bunlarla ilgili açıklama yaptınız mı? Bugün burada söyleyebilir misiniz?
Özellikle İstanbul için soruyorum.
“Kıbrıs’ta görev yaptım.” dediniz. Kıbrıs’ta ne kadar yol aldınız? Bu cemaat Kıbrıs’ta nereye kadar
gidebildi? Kıbrıs seçimlerinde etkin oldunuz mu, rol aldınız mı, bunu sormak istiyorum. “Sohbetlere
gidiyordum, armatörlere vesaireye sohbet yapıyordum.” dediniz. O sohbetlerde sohbet yapan sizin gibi
imamlara oradaki insanlar –anladığımız kadarıyla ekonomik seviyesi biraz yüksek insanlarla muhatap
olmuşsunuz- herhangi bir para alıyor muydunuz bireysel olarak? Yani, şahsınıza söylemiyorum, sohbet
yapan insanlar para alıyorlar mıydı?
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Bürokrasideki yapılanmalarından hiç bahsetmediniz. Yani, bir bakanın doğru bir işe talimat
verdiği veya doğru bir kişinin atanmasıyla ilgili karar verdiği fakat aşağıda bunun çeşitli karalama
kampanyalarıyla atanmayıp başka insanların veya başka işlere imza atıldığı söyleniyor. Böyle
uygulamalarla karşılaştınız mı?
Dershanelerle ilgili söylediklerinize katılıyorum ama dershanelerde insanları, fakir aile
çocuklarını mağdur ettikleri gibi zengin veya eğitimli ailelerinin çocuklarını da mağdur ettiler.
Mağduriyet demeyeyim ama onları da rahatsız ettiler. Benim yeğenim çok zeki bir kızdı. Daha iyi
puan alması için belki dershanelere gönderildi ama İstanbul’da yetişmiş, annesi babası mühendis,
annenin babanın İngilizce, yabancı dil bildiği, dünyayı o yaşta, ortaokul seviyesinde gezmiş bir kızı
bir şekilde dershanelerden çıkarmak için bahaneler uydurdular ve aileler sebebini anlamadan bunları
dershanelerin dışına çıkardılar. Benim yeğenim daha sonra İstanbul Erkek Lisesini kazandı, çok iyi
eğitim aldı fakat yola getiremeyecekleri veya kullanamayacakları ailelerin de çocuklarını ailelerle
sürtüşme bahanesiyle… Çünkü, anne baba bunun sebebini öğrenemedi. Yani, “Benim çocuğum sizin
dershanenizde. Niye kabul etmiyorsunuz?” Bu çocukları kabul etmediler çünkü anne baba idrakli ve o
çocukları kullanamayacaklardı. Böyle bir rahatsızlık da verdiler ailelere.
Bunlar hakkında kısaca cevaplarınızı alabilirsem memnun olurum.
Teşekkür ederim.
Bahsettiğiniz Fetullah Gülen ve bahsettiğiniz imamlar şeytan ve melek arasında gidip geldi sizin
ifadelerinize göre. Bu da bence çok farklı bir şey. Tabii, çok uzun süre konuşmak lazım. Ya, bir insan
ya şeytandır, ya melektir diyemeyiz, ortaları da vardır, iyi tarafları da, kötü tarafları da ama sizin
bahsettiğiniz bu imamlar hep çok iyi dini bilen, çok iyi hadis bilen, çok iyi insan, çok iyi insan. Bu da
biraz beni rahatsız etti işin açıkçası.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, Hasan Bey…
DR. HASAN POLAT – Rica ederim.
Şimdi, mesela, Latif Erdoğan cemaatte otuz beş sene bulunmuş. Latif Erdoğan çekirdekten bir
insan, beyin takımından ve bizim yetiştiğimiz dönemlerde işin beyin kadrosunu oluşturan insanlardan
ama Latif Erdoğan dik bir fıtrat olduğu için, isyancı bir fıtrat olduğu için sürekli endişe edilen, sürekli
uyarılan, hatta “Fetullah Gülen’i kıskanıyor, yerine de geçmeye çalışıyor.” şeklinde cemaat içinde
fikir üretilen bir adam. Cemaatin ciddi mağduriyetlerini yaşamış bir insan Latif Erdoğan. Ben, Latif
Erdoğan’ın çok samimi olduğunu düşünüyorum, bilgi, kapasite olarak. Ama, yani, cemaat içerisine
bulaşıp da veya diyelim ki benim gibi cemaatten yetişip de 10 tane söylediğinde meramını anlatmaya
çalışırken çelişkili 3 tane ifade söylemeyecek kim var? Mümkün bu yani? Çünkü, cemaat çelişkili bin
tane icraat koydu ortaya. Hem diyorsunuz ki: “Ben müspet hareketim.” hem insanları döküyorsunuz,
sokaklarda eylem yaptırıyorsunuz. Her türlü eylem oluyor yani Türkiye’de sağda ve solda bir sürü insani
eylemler oldu, Greenpeace’ten tutun da işte ne bileyim, protesto eylemlerine kadar. Cemaat tarihinde
insani duyarlılıkla ortaya çıkılıp da yapılmış bir tane eylem göremezsiniz. Ne oldu da Bank Asya’nın
önünde insanlar Cevşen okumaya başladılar? Demek ki yani, bir prensip, bir yapı, bir pragmatist,
omurgasız dememdeki espri buydu. Bugün faydasını görür böyle davranır, yarın şöyle davranır.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Cemaatten ayrıldıktan sonra hiç tehdit aldınız mı?
DR. HASAN POLAT – Tabii ki.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Maddi manevi veya…
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DR. HASAN POLAT – Yok. Yani, ben çok uslu bir çocuk olduğum için, medyaya da çıkmadığım
için çok başım ağrımadı ama tehdit aldım tabii. Yani, işi bozmak için her şeyi yaparlar, aileyi bozmak
için her şeyi yaparlar. Şimdi, Nurettin Veren televizyonlarda anlatıyor ya, Nurettin Veren’in hanımıyla,
çocuklarıyla konuşup “Bunu bırakın, biz size bakacağız.” diyen Ali Bayram’ın bizzat kendisi. Bu da
cemaat içi bir bilgi yani.
Hüseyin Gülerce hiçbir zaman cemaat içinden sayılmayan bir insan. Yani “Kapının dış eşiği.”
mi denir? Mesela, Zaman gazetesinde yayın yönetmeni olduğu zaman bile bizi bölge imamları olarak
toplardı, Hüseyin Gülerce gaz vermek için veya motive etmek için bir şeyler söyler, bıyık altından
cemaatin bölge imamları güler. Niye? Çünkü terminolojiyi bilmiyor, Hüseyin Bey dışarıdan bir insan
ama son beş, on sene cemaatin sözcüsü gibi, öyle bir imaj verildi, Gülen bunu defalarca yalanladı,
öyle olmadığını… Ben o insanların durumları hakkında hiçbir şey söyleyemem tabii ama anlattıkları
şeyleri dinledim, Gülerce’yi çok dinledim, Latif Erdoğan’ı çok dinledim, Kemalettin Özdemir’i bir iki
defa dinledim, çok ciddi bilgi verdiklerini düşünüyorum. Ahmet Keleş hakeza, il imamlığı seviyesine
kadar çıkmış. Yalnız, bu bahsettiğim isimlerin üçü de mahrem hizmetleri bilmezler, dolaylı bilirler.
Mahrem hizmetler, ancak o işin içerisine girip yapan insanlar tarafından bilinir. Yani, Adil Öksüz’ün ne
dümen çevirdiğini, Kozanlı Ömer’in ne yaptığını teknik anlamda bilmem ben ama ben bizzat yetiştirip
girdirdiğim için bir derece bilirim, ondan sonrasını ben de bilmem. Böyle kapalı bir yapı.
Çözülemeyen imamlar… Bunlarla ilgili benim bildiğim ne kadar isim varsa -ki onlar şu anda
çözüldüler- ismi gerekli mercilere mutlaka iletildi ve bazısı medyaya yansıdı, bazısı yansımadı.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – “Ama hâlâ çözülemeyen imam var.” diyorsunuz.
DR. HASAN POLAT – Yok, şu anda, benim verdiğim isimlerden, benim gördüğüm yok.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hayır, sizin verdiklerinizin dışında da…
DR. HASAN POLAT – Ben bildiklerimin hepsini söyledim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ama “Bunların dışında da var.” dediniz.
DR. HASAN POLAT – Yok, şöyle diyorum ben: Kendini cemaatten göstermemiştir adam, otuz
senedir farklı bir yapıdadır, siz onu tanımazsınız ki. Ha, bunun da bir çözümü yok yani, bunu zaman
gösterecek.
Mesela, bürokraside cemaat hiçbir şekilde bürokrasi içerisinde ona söylenen şeyle yapmaz, işçi
sorumlusu, medya sorumlusu, memur sorumlusu, esnaf sorumlusu -aklınıza gelen- doktor sorumlusu,
mühendis sorumlusu; il imamının yanında, o ilden sorumlu böyle birer tane sorumlular vardır. Bunlar
her hafta kadrolarını toplarlar ve sahadan istihbarat bilgileri alınır bir anlamda, şu anda diyorum ama
istihbarat bilgisi diye. Dolayısıyla, yediden yetmişe ve köyden şehre kadar kamuoyunun tamamını
kuşatıcı bir bilgi ağına sahip, aynı zamanda, propaganda ağına sahip. Mesela, “İsmail Hakkı Karadayı
seçilsin.” diyorsa Fetullah Gülen, cemaat mensupları sırf onun için taksilere biner, takside bile
konuşabilirler bunu. Mesela, nasıl? Taksiciyle muhabbet açıp. 1989’da biz bunları yaptık, taksilere
binip bir konu konuşuyoruz mesela, cemaatin kamuoyunu oluşturmak için. Tabanı köylere kadar
yayıldığı için de bunu yapar. Cemaatin bürokraside bulunan elemanları, eğer cemaatin tam mensubuysa
-ister bakan olsun ister başbakan ister cumhurbaşkanı- kritik hiçbir noktada oradan bilgi almadan iş
yapmaz, bilgi vermeden de iş yapmaz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Meral Akşener aday olduktan sonra meydanları veya
salonları dolduran insanların cemaat güdümlü olduklarını düşünür müsünüz?
DR. HASAN POLAT – Öyle bir bilgim yok, yorum yapamayacağım.
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BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
DR. HASAN POLAT – “Sohbetlerde para toplandı mı?” dediler…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Siz para alır mıydınız?
DR. HASAN POLAT – Hayır, para alma şöyle olur: Mesela, hiçbir zaman sohbet seviyesinde para
konuşulmaz, bu dediğim, dörtlük, beşlik seviyeye gelmeyen bir insandan para istenmez. Esnaf belli
bir olgunluk seviyesine gelir, bir sene, iki sene, ondan sonra, sohbette değil, himmet dediğimiz ayrı
toplantılara çağrılır. 1994 yılından sonra -tam net tarihini söyleyememekle birlikte- himmet sistemi
iptal edildi, “Himmet yapılmayacak. Toplu himmet yapılmayacak, toplu para toplanmayacak.” denildi.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ben onları sormuyorum, sohbet yapan kişiye hediye,
bahşiş, para verirler mi?
DR. HASAN POLAT – Hayır, hayır, hayır, kesinlikle. Hatta, üç dört sene yemek yemek bile
yasaktı, yemek ikramının kabulü bile yasaktı.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Kıbrıs seçimleri?
DR. HASAN POLAT – O zaman Kıbrıs’ta o düzeyde hiçbir zaman güçlü olmadı cemaat ama bunu
yapabilmek için –resimleri var, ben Komisyona getirdim- İsmail Büyükçelebi, Şerif Ali Tekalan, Harun
Tokak, Ali Bayram, bunlar Kıbrıs’ta, o zaman Gülen, bütün Türk dünyası büyüklerini birer büyük
Kütahya çinisinden bir şey yaptırmış, üzerine resimlerini yaptırmıştı, bunları hediye olarak gönderdiler.
Bürokratik anlamda ilişkilere, diyaloglara geçtiler ama hiçbir zaman Kıbrıs’a siyaseten etki edecek
seviyeye cemaat gelmedi. Kıbrıs kritik bir yerdir şu açıdan: Kıbrıs’ta askeriye olduğu için, Kıbrıs’ta
askerî güç olduğu için Kıbrıs’a gönderilen bütün öğretmenler aynı zamanda murakabe takibi yaparlar.
Dershaneler sürecinde de zaten konuştuk.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Emine Hanım…
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Çok teşekkür ederiz bilgiler için.
Aslında, Belma Vekilimizin sorduğu soruyu soracaktım, hiç tehdit aldınız mı diye.
BAŞKAN – Cevabını aldık.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – On dört yıldır bu yapının dışındasınız ama tüm detaylarını
biliyorsunuz. O tehdit konusunu biraz açabilir misiniz yani bu yapının, bu terör örgütünün bu yüzünü
de bilmemiz açısından. Bir de şöyle söylemler duyduk çeşitli televizyon programlarında, hatta 15
Temmuz öncesi olan programlarda: “Eğer başıma bir şey gelirse bunu cemaat yapmıştır.” diye savcılığa
başvuruda bulunan kişiler vardı konuşmacılar arasında. Böyle bir infaz ekibinin, timinin olduğunu
iddia edenler vardı. Böyle bir yapı var mı?
Teşekkür ederim.
DR. HASAN POLAT – Rica ederim.
Şimdi, tehdit konusunda, tehdit zarar vermeyen insana doğrudan yapılmaz ama mesela, Nurettin
Veren’de yaptıkları gibi aile yapısını bozarlar, öldürmez, süründürürler. Çünkü, öldürdükleri zaman o
suça girer, illegaliteye girer. Bir taraftan da onun öyle görünmesini istemezler, hani bilinen insanlarda
en azından. Zaten beni hain ilan ettikleri için ekstra bir şey yapmalarına gerek yok. Sadece belli
noktayı kollar, mesela, diyelim ki bir işiniz varsa onu bozmaya çalışır veya sizin hayattaki bağlarınızı
kesmeye çalışır. Ben yapıyı bu yönüyle bildiğim için, on yıl boyunca fabrikada kapıdan yüzlerce
insan çevirdim. Yani, cemaatin tabanında samimi olup da işi bilmeyen çok insan geldi “Abi ne oldu?”
falan filan demeye. Yukarıdan görüyorum müdür odasından cemaatten biri olduğunu, güvenliğe izin
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vermiyordum ve geri gönderiyordum. Böyle dikkat ettiğim için on sene boyunca, çok ekstrem bir şey
yaşamadım ama Anadolu Yakası sorumlusunu gönderip benim ortağıma, o zaman fabrikanın sahibine,
“Bu arkadaş haindir. Hoca Efendi bununla…” O zaman o adamcağız da mütevellilere giden, himmet
veren bir adamdı. Sonra böyle bir faaliyet yaşayınca, “Kardeşim, bundan sonra gelmeyin, benden de
bir şey istemeyin. “ dedi, kovdu. Terör yüzü yani “terör” kelimesi 17-25’ten sonra yoktu cemaat için.
15 Temmuzdan sonra bunu terör diye ifade ediyoruz. Dikkat ederseniz, 17-25’e kadar sempatik, ortada,
işte, genel eylem yapan insanlardı, terör görünmeyecek her şeyi yaptılar ama kişisel kanaat olarak
söylüyorum, bunu ispat şansım yok, şu yok, bu yok… Yani, mesela, diyelim ki Necip Hablemitoğlu
cinayeti işlendi, orada bir çapraz okuma yapıyorsunuz, okuyorsunuz, Zaman gazetesi ne yazıyor, STV
ne yazıyor, belli köşe yazarları ne yazıyor. Mesela, Önder Aytaç Amerika’ya kaçmadan önce son üç sene
ne yazmış, Emre Uslu ne yazmış. Çapraz okumalar yaptığınız zaman, cemaatin şöyle bir zayıf noktası
var: Stratejiler klişe başlıklarla çıkıyor, strateji dışarıdan veriliyor. 2009’dan beri mesela, yaşadığım
basit bir olay, bir yerde oturuyoruz, bir akraba var orada, ben de öğlen bir konuşma dinlemişim Tayyip
Bey’in, “Ya, güzel konuşmaydı.” demişim. Adamcağız direkt söze giriyor, diyor ki: “Ya, Suriye
politikası şöyle…” Döndüm dedim ki: “Beyefendi, siz ne iş yapıyorsunuz? O akrabamın bir tanıdığı,
akraba ortamı. Dedi ki: “Ben esnafım.”, “Siz ne zaman Suriye politikasını incelemeye başladınız, ne
zaman bu kadar vâkıf oldunuz?” dedim. Kelimeler ve cümleler klişe, aynı. Dolayısıyla, cemaat şunu
yapmış mıdır, cemaat bunu yapmış mıdır okumalarını, Gülen’in konuşmaları, medya organlarındaki
yazıları ve genel yaklaşımlarına bakarak strateji olarak tespit etmek zor değil kanaatindeyim.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Burhanettin Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkanım, ben bir şey soracağım.
BAŞKAN – Buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hangi tarihte Anadolu Yakası imamıydınız?
DR. HASAN POLAT – 2007.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – 2007 yerel seçimlerinde Kartal’da bizim bir adayımız
vardı ve güçlü bir adaydı. Kazanacağımızı ümit ediyorduk ama daha sonra FETÖ’nün bir şekilde
devreye girmesiyle biz o seçimi kaybettik. Böyle bir bilginiz var mı?
DR. HASAN POLAT – Öyle bir bilgim yok. Yalnız, 17-25’ten sonra…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – 17-25’ten önce.
DR. HASAN POLAT – 17-25’ten önce de sonra da, şöyle çok net bilgi gelir: Mesela, cemaatin
genel anlamdaki…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – EVYAP’ın CEO’su olan bir genel müdür bizim
adayımızdı, EVYAP’ın yönetim kurulu veya ortağı da biliyorsunuz, İlhan İşbilen.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Hanımı oraya… Hanımının iş yeri.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Evet, orada engelledi.
BAŞKAN – Bilginiz var mı o konuda?
DR. HASAN POLAT – Benim siyasi seçimlerde…
BAŞKAN – Yorum değil de bilgi varsa alalım çünkü zaman ilerledi.
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DR. HASAN POLAT – Bilgi olarak şu: Mütevelli olup da bildiğim, tanıdığım arkadaşların son
beş senedir tamamen cemaatten gelen yönlendirmelerle oy verdiklerini net biliyorum. Güneydoğuda
HDP’ye, yerel seçimlerde mesela, İstanbul’da CHP’ye, Ankara’da şuraya, öbür tarafta buraya diye
çok net bir şekilde ifade edildi ama bu medya seviyesinde veya üst düzeyde Gülen’e sorulursa onun
vereceği cevap bellidir: “Bizim hiçbir siyasi söylemimiz olmaz, biz herkese eşit uzaklıktayız.” bile
demez, “eşit yakınlıktayız…”
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Hangi seçimlerde?
DR. HASAN POLAT – En son yerel seçimlerde.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Yani il il nereye verileceğini belirliyorlardı.
DR. HASAN POLAT – Tabii, tabii, il il, tek tek belirlenir. Yani, bu bir şekilde duyurulur ama
duyurulduktan sonra da şu da tembih edilir: “Yani sorulduğu zaman biz herkese eşit mesafede yakınız.
Yani ‘uzaklık’ kelimesini bile kullanmayın.” denir.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Burhanettin Bey…
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Evet, ben de ilave edeceğim.
BAŞKAN – Buyurun.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Hoş geldiniz.
DR. HASAN POLAT – Hoş bulduk, teşekkür ederim.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Şimdi, bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapının içerisinde de
özellikle de yükselişi döneminde siz de yer aldınız. Bu yapının temel amacı neydi? Elbette ki ülkemiz
içerisinde bir yapılanması var, bir de bugün itibarıyla 165 ülkede bir yapılanma var. Birinci sorum bu:
Amaç neydi?
İkinci sorum: Kırk yıldır hata yapmadan yoluna devam eden bu yapı 15 Temmuzda bu hatayı
neden yaptı?
Üçüncü sorum: Siz dediniz ki “Son beş yıl içerisinde…”
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Buna hata mı diyelim harakiri mi diyelim?
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Harakiri diyelim.
Son beş yıl içerisinde bu yapının uluslararası istihbarat örgütlerinin güdümüne girdiğini
söylüyorsunuz. Bunu somut bir şeyle ifade ederseniz çok daha kalıcı olacak.
Tabii, hep bir yapıyı anlatıyoruz. Bu yapının içerisinde, tahmini olarak soruyorum, ne kadar
eleman vardı? Yani, bir devlet dairesinde bile bir atama yapılırken bunların bir personel dairesi vardır,
genel müdürlükler vardır. Bunların kayıtlarının tutulduğu yer, “kozmik oda” mı diyelim artık, yapıyı
siz daha iyi biliyorsunuz.
BAŞKAN – İnsan kaynakları.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – İnsan kaynakları. Bu nerede kurulu, buna ulaşmak
mümkün mü?
Bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu yapının ekonomik döngüsü devam ediyor mu?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Hasan Bey, hem Burhanettin Bey’in sorularına cevap vererek hem de bir toparlayarak…
Başka soru yok, bitiriyoruz efendim.
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DR. HASAN POLAT – Olabildiğince hızlı yapmaya çalışıyorum Başkanım, tamam, peki.
Şimdi, cemaatin amacı tamamen ideolojik söylem ve idealizm üzerine dayalı. Yani, orada yetişen
insanlara bakarsanız, dünyanın her tarafına Peygamber Efendimiz’in adını götürmek. Yani, yurt dışına
hicret eden insanlara gidip sorarsanız söylem anlamında söyleyecekleri şey bu ama cemaatin yayılmacı,
pragmatist ve dünyanın her yerine ulaşma, her noktaya nüfuz etme gibi bir hedefi var. Bunu yaparken de
İslami bir amaçla yaptığına inanmış, özellikle yüzde 80 samimi olan taban bunu “Memleketime, dinime
hizmet edeceğim, Türk Bayrağı’nı ve dinimin adını gidip Moğolistan’da bile dalgalandıracağım.” diye
insanlar gittiler. Genel söylem olarak amaç dinî ve cihat anlamında bir amaç ama kelime olarak cihat
değil, hizmet deniyor. Cemaatinkini söylüyorum yani doğrudur, yanlıştır, öyledir demiyorum. Cemaatin
ana motivasyonu bu.
Hata yapmadan kırk yıl boyunca gelen bu cemaat… Aslında, hata yapmadan değil, bütün hatalarına
kılıf uyduran ve o kılıfları din içerisinden bulabilen bir cemaat, özellikle de Gülen seviyesinden
söylüyorum. “İçtihat” diyebileceğimiz bir sürü yapmış olduğu ve insanların ikna olduğu şeyler var.
Yani, hap atıp içki içmesi, şuna razı olması, yalan söylemesi, namazı göz ucuyla kılması, beş vakit
namazı bir vakitte kılması, yargıda verdiği fetvalar, askeriyede verdiği fetvalar; bunların hepsi cihat
hukuku, harp hukuku, takiye kavramı arkasında yaptığı şeyler. Dolayısıyla, yani hata yapmadan
değil aslında ama genel söylem olarak Gülen hâlâ en yakınındaki insanların bile kolay kolay hatasını
bulamayacak seviyede, olabildiğince bütünlük içinde konuşan bir insan.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Hasan Bey, orada bir giriş yapayım: Daha çok, yani,
hükûmetlerle karşı karşıya gelmeme… Pragmatist dediniz ya, etliye sütlüye karışmadan amaca
yönelmeye giderdi. 15 Temmuzda bu şeyi ne yapıyor, nereden bu değişiklik yani. İdeallerinin… Güç
patlaması mı oluyor, ne oluyor?
DR. HASAN POLAT – Yok, onu demin konuştuk zaten. Hani, bir savaş başlatıldı, 2009 diye ben
tahmin ediyorum, 2012’de bu, bütün ayaklı gazeteler vasıtasıyla her yerde anlatıldı, hedef belliydi,
neyi yıkmaya çalıştıkları belliydi. Ben darbenin bile yani bilinçli ve az tutulmuş bir darbe olduğunu
düşünüyorum. Yani, cemaatin bütün gücüyle yüklendiği bir darbe değil. Yani, sanki başarısız olsun
diye yapılmış bir darbe gibi bazen diyesim geliyor ama çok su götürecek şeyler bunlar. Yani, cemaat
bütün gücünü kullanmıyor, albay seviyesinin tamamını kullanmıyor, orada 5-10 tane general var. Yani
cemaatin bütün gücü bu mu? Orada tartışılabilecek bir sürü şey var ama son beş senelik stratejisinde
MİT tırları davası, dershaneler bahanesi, şuyu buyu vesairesi… Onların kendilerine göre bir stratejileri
vardı, o stratejinin önünde engel gördükleri şeyler vardı. Adım adım gittiler, hiçbir zaman darbe
konuşmadılar ama her adım bir sonrakini getirdi. En son, çare kalmayınca altın vuruş yaptılar. O altın
vuruşu da kendileri mi yaptı, dış güçler mi yaptırdı onu benim bilme şansım yok.
Uluslararası somut şu anda çok rahat. Yurt dışı sosyal medyayı takip ederseniz, Almanya’da,
Hollanda’da televizyonlara çıkıyorlar her gün. Hollanda’daki kasalarında 50 milyon avro olduğunu
Hollanda’da açık deklare ediyorlar yani kurumlarında şu kadar var diye. Yok, işte, bilmem, İsviçre’de,
Belçika’da… Zaten yurt dışındaki misyonlarda düne kadar, Afrika’dan Avrupa’ya kadar ağırlıklı olarak
bu insanlar vardı, yetişmiş insanlar vardı. Bu insanlar şu anda bile, mesela, bütün söylemleri 2009’dan
beri Türkiye aleyhine yani ve onların, mesela, bütün söylemleri… Şu anda Avrupa’nın bize tenkit olarak
söyledikleri veya dış medyanın bilinçli olarak algı operasyonu gibi yaptığı şeylerin tamamını şu anda
kullanıyorlar sosyal medyada. Bunun dışında, bu adamın CIA’la bağlantısı var, FBI’la bağlantısı var,
bunu nasıl diyebiliriz ki? Bunu ancak devletin birimleri bilebilir. Benim 2002’de kendisinden işittiğim
bir cümlesi var, Amerika’dan dönmeden önce böyle bir mecliste çok açık bir şekilde şunu ifade etti,
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dedi ki: “Benim CIA’dan, MOSSAD’dan hiçbir endişem yok, çamaşırlarının rengini biliyoruz. Benim
şu saatten sonra tek endişem, kendi kardeşlerim, kendi içimizdeki iç savaşlar.” Tabii, bir insan CIA’nın,
MOSSAD’ın çamaşırını nereden bilir, onu bilmiyorum, onu o biliyordur muhtemelen.
Sayı konusunda yani sayıdan daha çok keyfiyet önemli. Bütün kritik noktalara son kırk sene
hiçbir cemaat, hatta belki devletin bir noktada nüfuz edemediği kadar nüfuz etmiş, düşünen insan
yetiştirmiş, uluslararası misyonda belki devletin yapamadığı şeyleri yapmış, noktalara ulaşmış. Şu anda
derneklerle, şunla bunla yapılmaya çalışılan şeyleri… Ta 1990’da, mesela, ilk faaliyet başladı. 1990
yılında Moğolistan’da açılan bir okulun -şu anda yirmi altı yıl oldu- mezunları Moğolistan’ın kritik
noktalarında. Yani devletten, İslami cemaatlerden, gruplardan çok öte, belki yirmi yıl öte yol almış
bir cemaat. Dolayısıyla, yani, sayısının 1 milyon veya 500 bin olması bence hiç önemli değil. Ayaklı
gazeteyi çok iyi kullanan, propagandayı çok iyi yapan, şu anda bile ister mağduriyet olsun ister yanlış
insanları şikâyet edip görevden aldırmaya kadar her türlü psikolojik savaşı çok başarılı uygulayan bir
topluluk.
15 Temmuzla ilgili son bir sorunuz vardı galiba.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Bunların yapılanmasını tutan… Yani, kozmik orası neresi
diyorum mesela.
DR. HASAN POLAT – Ha, arşiv, pardon, arşiv dediniz.
Yani, 1992’den sonra bütün il seviyesinde, bölge seviyesindeki insanlara cep telefonlarını
bilinçli kullanmadan başlayıp sosyal medyayla ilgili bilgi verilmeye başlandı. Mesela, işte, “E-mail
kullanmayın, -Twitter o zaman yoktu, e-mail vardı sadece- cep telefonu kullanmayın, cep telefonunda
mahrem konuları konuşmayın.” denildi. 2002’de ben ayrıldığım zaman bu tam bir paranoya
seviyesindeydi. Mesela, diyelim ki İstanbul imamıysa adam, 4-5 tane telefonla dolaşıyordu; telefon
değiştiriyordu, şununla şu telefonla, bununla bu telefonla konuşuyordu. Gülen’in her zaman verdiği bir
örnek vardır: “Humeyni İran’da Şah’ı devirmeden önce on yıl boyunca hiçbir zaman teknolojik bir alet
kullanmamıştır, arkadaşlarımız buna göre kendilerini ayarlasınlar.”
BAŞKAN – Teşekkürler Hasan Bey.
DR. HASAN POLAT – Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN – Burhanettin Bey, teşekkür ediyorum.
Davetimize icabet ettiniz, araştırma Komisyonumuzun gündemiyle alakalı istifade edeceğimiz
önemli bilgiler Komisyonumuza verdiniz. Bunun için, biz, Komisyonumuz adına size teşekkür
ediyoruz.
DR. HASAN POLAT – Rica ederim.
Bir vurgu yapabilir miyim Başkanım, özellikle dokümanlarla ilgili?
BAŞKAN – Şimdi, az önce söylediklerimi dağıtacağız arkadaşlara. Bir de fotoğraflar dediniz, onu
da söyleyin.
DR. HASAN POLAT – Onu da verdim ben. Fotoğraflarda, sadece, o, Kıbrıs’taki, işte, Ali Bayram,
Harun Tokak tarzı insanların, bir de orada bir iki özel savcının fotoğrafları var; kriminal fotoğraflar.
BAŞKAN – Tamam, arkadaşlarımız onu da…
DR. HASAN POLAT – Bir de “Fetullah Gülen’e açık mektup” zaten medyada yayınlandı.
BAŞKAN – Elimizde, evet.
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DR. HASAN POLAT – Diğer yaptığımız çalışmalar, bazısını benim Emniyetle paylaştığım,
özellikle Gülen’in subliminal mesajları. Ne tarz mesaj veriyor? Yani, felsefi arka planı ve cemaat şu
anda neden çözülmüyor? Selçuk Bey sordu, “Cemaatin çözülmemesinin sebebi nedir?” diye. Cemaatin
çözülmesi, zayıf noktası ancak Gülen’in ölümüyle olur. Beşlik seviyeye gelmiş hiçbir insan Gülen
hayattayken kolay kolay konuşmaz, en azından kırk yıllık arkadaşlarında çekinir. Öyle, bu, rüyalarla
müyalarla ayakta tutulacak bir yapı değil. Yok, Hazreti Yusuf gelmiş… Onlar basit moral motivasyonlar,
onun arkasında çok ciddi bir cemaat içi felsefi bir yapı, bir bağ, örgüt söylemi, örgüt yapısı var ve bu
yapının, ben şu anda, o beşlik seviyenin beyin takımından daha burnundan kıl koparma seviyesinde
olduğunu düşünmüyorum.
BAŞKAN – Evet, anlaşıldı, çok teşekkür ediyoruz.
Saat 16.00’ya kadar yarım saat ara veriyorum.
Kapanma Saati: 15.31
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 16.09
BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)
BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)
SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)
BAŞKAN – Evet, toplantımızı açıyoruz değerli Komisyon üyelerimiz.
3.- Adana İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın 15 Temmuz gecesi yaşananlara ve Fetullahçı terör
örgütüne ilişkin bilgi vermesi
BAŞKAN - İkinci konuğumuz Adana İl Emniyet Müdürümüz Sayın Osman Ak.
Hoş geldiniz Sayın Müdürüm.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Sağ olun.
BAŞKAN – Siz böyle yerinizi alıp dokümanları çıkarırken biz âdetimiz olduğu üzere Komisyon
sözcümüz, İstanbul Milletvekilimiz Mihrimah Belma Satır Hanımefendi çok kısa bir öz geçmişinizi
okuyacak.
Belma hanım, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Müdürüm, hoş geldiniz Komisyonumuza.
Öncelikle Adana’ya geçmiş olsun. Her iki davetimizde de Adana’da sıkıntılar oldu. Vefat eden
kardeşlerimize de bu vesileyle başsağlığı dileyelim. Adana’ya da geçmiş olsun.
Öz geçmişinizi okuyorum:
Sayın Osman Ak 1960 yılında Trabzon’da doğdu. 1977 yılında polis kolejinden, 1980 yılında
polis akademisinden mezun olduktan sonra komiser yardımcısı olarak Emniyet istihbarat birimlerinde
meslek hayatına başladı. 1998 yılında dönemin istihbarattan sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı
olarak Emniyet içindeki Fetullahçı yapılanmayı araştırıp rapor hazırladı. 2014’te Zonguldak Emniyet
Müdürlüğü görevine atanan Osman Ak, Ekim 2016 Emniyet Müdürleri Kararnamesi’yle Adana
Emniyet Müdürlüğüne atanmıştır ve hâlen bu görevine devam etmektedir.
Komisyonumuza hoş geldiniz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Ak, şöyle yapıyoruz efendim: Tabii ki bu kısa, çok kısa öz geçmişte de ifade edildiği gibi,
sizin Emniyet içindeki Fetullahçı yapılanmayla ilgili bir rapor hazırlamada göreviniz var.
15 Temmuz 2016 bu kanlı darbe girişimini, bu girişimi gerçekleştirmeye çalışan Fetullahçı terör
örgütünü tüm yönleriyle araştırmakla görevli Komisyonumuz. Bu bağlamda, hem 15 Temmuzdaki
darbe girişiminin bastırılmasında Emniyet birimlerimizin, aktif rol alan müdürlerimizin, komutanların
bilgilerine başvurduk hem de Fetullahçı terör örgütünün geçmiş, en azından kırk yıllık bir sürece
dayanan yapısıyla ilgili gazeteci, akademisyen, araştırmacı ve bu konuda yine Emniyet içinde çalışma
yapan Millî İstihbaratta çalışan değerli konuklarımızı davet ettik, bilgilerine başvurduk.
Siz de çok iyi biliyorsunuz, burası bir soruşturma komisyonu değil. Biz davet ediyoruz, gelen
konuklarımızın bilgilerine başvuruyoruz, bu bilgileri de Komisyon üyelerimiz uzmanlarımızla birlikte
değerlendirip sonunda alınması gereken tedbirleri de içeren bir raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Başkanlığına sunacağız. Süreli bir çalışma içindeyiz. Bugün kısmetmiş, siz iki defa gelmeye niyet
ettiniz ama bugün nasip oldu. İlk on beş, yirmi dakika, yarım saat sözünüzü kesmeden sizden belli bir
bütünlük içinde anlatmanızı rica ediyoruz. Hazırladığınız yazılı doküman varsa onu da konuşmanızın
sonunda alabiliriz, istifade ederiz, ondan da faydalanırız. Daha sonra da sizin anlatımlarınızla alakalı
veya bizim aklımızdan geçen soruları size yönelteceğiz. Tabii, hâlen görevde bir Emniyet Müdürüsünüz,
bu konudaki takdir, nereye kadar, neyi anlatacağınız konuları size aittir.
Şimdi, buyurun, sizi dinliyoruz.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Teşekkür ederim.
Öncelikle, sayın heyete saygılarımı arz ediyorum.
BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyoruz kameraman arkadaşlar.
Basın burada yine ancak sadece kameralar çıkmış oluyor Müdür Bey, onu hatırlatalım. Yani biz
açık, şeffaf bir çalışma yapıyoruz, yazılı basın yanımızda.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Tabii, öncelikle ben daha ciddi bir hazırlık
yapıp yazılı birtakım konuları kaleme alıp huzura gelmeyi arzu ederdim ama malum Adana’nın
yoğunluğu ve oradaki iş yoğunluğu çerçevesiyle, ondan dolayı, böyle kısaca bazı dipnotlar üzerinde
konuşmamı arz edeceğim.
Benim yazacağım şeyleri zaten on yedi sene önce yazdık Sayın Başkanım. On yedi sene önce
bu yapının röntgenini çektik, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. O zaman Ankara Emniyet
Müdürlüğünde özel bir çalışma grubu olarak bunları yaptık. Sanırım Sayın Cevdet Saral sunumunda o
raporları sayın heyete arz etmiş, onun için ben tekraren, bu belgeler yanımda var ama…
BAŞKAN – Aynı raporsa yazılı olarak aldık o raporları.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Aynı rapor ve içeriği, yazışmalar var. Orda
zaten neyin ne olduğu, bugünkü şablonda ne olduğu aşağı yukarı belli Sayın Başkanım.
Olaya aslında biz baktığımızda, 1980’li yıllardaki faaliyetlerin temelinde bakmak lazım. Ve
Emniyet teşkilatı çerçevesinde bu örgütle ilgili ilk yapılan ciddi anlamda çalışma 1992 yılında olmuştur,
rahmetli o zamanın Polis Başmüfettişi İzzet Sezgin Şener’in ve oradaki bir müfettişler grubunun yapmış
olduğu bu polis akademisinde sahte kura torbası operasyonu diye daha sonra medyaya yansıyan bir
konu vardı. O dönemde polis akademisi içerisindeki bir örgütlenmeyle ilgili, “Fetullah’ın talebeleri”
adı altında bir örgütlenmeyle ilgili bir çalışma yürütülmüştü. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat
Daire Başkanlığında bir grup ve polis müfettişleriyle bir çalışma yapılmıştı fakat o çalışma daha sonra
bir kısım nedenlerle, -daha sonra sıkça rastladığımız nedenlerle daha doğrusu- inkıtaya uğratıldı. O
müfettiş arkadaşımız bayağı yoğun baskılara maruz kaldı, ağır hastalıklar geçirdi, en son gözü kör oldu,
konuşamadı…
BAŞKAN – İzzettin dediniz değil mi?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – İzzet Sezgin Şener, Allah rahmet eylesin.
O dönemde yürütülen soruşturmaya ilişkin evraklar devletin arşivlerinde gizlendi, Emniyetin
istihbarat dairesinde, polis akademisinde, teftiş kurulunda, Ankara Emniyet Müdürlüğünde, devlet
güvenlik mahkemesinin genelinde gizlendi o zaman. Biz 1998 yılında Ankara Emniyet Müdür
Yardımcısı iken ben, orada yürüttüğümüz birtakım operasyonlarda bu faaliyetlerle ilgili bir kısım
doneler ve buradan hareketle bazı operasyonel çalışmalara ilişkin hazırlıklar yapalım mı tartışmasını
çok yaptık çünkü biz evimizin mutfağını biliyorduk o zamanda, biz teşkilatımız içerisindeki, polis
akademisi içerisindeki, Emniyet teşkilatı genelindeki bu yapılanmanın giderek filizlendiğinin de
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farkındaydık. 1998’lerde o zaman bu Akın Birdal’a suikast olayının failini çözdüğümüzde o operasyon
devam ederken orada gözaltına aldığımız bir şahsın ifadesinde bu cemaatin para aklamayla ilgili bir
beyanı olmuştur. Onunla ilgili girdiğimiz zaman, basit bir bilgi notuyla üst makamlara arz ettiğimiz
bilgi notu, sorgu notu örgütte muazzam bir şekilde bir infialle bize dönüş yaptı. Biz o zamana kadar
işin adli boyutunun bu kadar ciddi olduğunun farkında değildik. Hatırlıyorum 1998’in yaz aylarında
Zaman gazetesinde benim şahsımla ilgili ve Emniyet Müdürümüzle ilgili birtakım yazılar çıkmaya
başladı. Nedir bu konu filan diye araştırdığımızda örgütün buradan bizim yazdığımız notta bu kara
para aklamaya ilişkin o notun çok etkili olduğunun tespitini yapmıştık. Daha sonra medyaya yansıyan
Cevdet Saral Bey’in, Sayın Dönemin Başbakanıyla birtakım görüşmeleri de olmuştu. Süreç içerisinde
hepinizin malumu olduğu üzere, bir 28 Şubat süreci dediğimiz bir süreci yaşadık. O dönemde bir Batı
Çalışma Grubu vardı, Batı Çalışma Grubu’nun yürüttüğü bazı faaliyetler vardı ama bu faaliyetler il
emniyet müdürlükleri veya valilikler bazında pek görülmeyen ama temelde bakanlıklar düzeyinde
yürütülen ve bakanlıklar tarafından alt birimlere inhisar eden bir şekildeydi. Bize de Emniyet Genel
Müdürlüğü güzergâhından il emniyet müdürlüğüne birtakım talimatlar, araştırma emirleri filan gelirdi
o zaman. O dönemde bir müfettiş grubu Emniyet Müdürümüzün yanına gelmişler “Biz Fetullahçı
Cemaat’le ilgili bir çalışma yürütüyoruz, bu çalışmamızda maalesef devlet içerisinde, Emniyet Genel
Müdürlüğü içerisinde ciddi bir destek bulamıyoruz, bilhassa İstihbarat Daire Başkanlığından destek
almada zorlanıyoruz…” Ben o dönemde hem istihbarattan hem terörle mücadeleden sorumlu Emniyet
Müdür Yardımcısı Vekiliydim.
BAŞKAN – 1998 değil mi efendim.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – 1998 sonu, Ocak 1999’a girmiştik o dönemde.
Bu konuda, bu işin çözümünde ancak benimle bir çalışma yapabilirlerse bunun mümkün olacağı
yönünde bir beyanda bulunmuşlar, Emniyet Müdürümüz çağırdı beni “Böyle bir konu var.” dedi. O
zaman biz dedik ki: Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığından bir yazılı emir olduktan
sonra bu işlemi başlatabiliriz dedik ve sanırım Cevdet Bey’in burada Komisyonunuza arz ettiği o süreç
başladı. Ben bunu tekrar etmek, zaman almak istemiyorum. Fakat biz bu sürece girdiğimizde bununla
beraber başımıza gelmedik olay kalmadı. Biz örgüte bu tespitlere başladığımız zaman eş zamanlı olarak
örgüt tarafından da bize karşı hareket geliştirildi. Özel hayatımız didik edildi, çevremiz araştırıldı…
Bir polise, hele bir istihbaratçıya atılabilecek en önemli suçlama nedir? Herkesin telefonu dinlendi…
Başka bir şey söyleyemezler, diğer türlü polise ne derler: İşte ahlaksızdır, işte rüşvet alır veya işte
birtakım faaliyetlerde bulunur. Bizim için onları yakıştırmayı mümkün göremedikleri için “Bunlar
telefon dinliyorlar.” diye bir yönelimle bize geldiler ve o dönemde daha sonra bugün değişik süreçte
karşılaştığımız o suç oluşturma yönündeki çabaları ilk bizim dönemimizde oluşturdular, birtakım
bilgisayar verileri üzerinde oynayarak bize karşı suç isnadına yönelik çalışmalar yaptılar ve o zaman
gündeme gelen o meşhur telekulak soruşturmalarına muhatap kaldık. Eş zamanlı olarak yoğun bir idari
soruşturma, adli soruşturma süreci yaşadık. 38 kişi ki bunların 5-6’sını tenzih ediyorum, yaklaşık 28-30
arkadaş örgütün yoğun baskısına maruz kaldı. Ben Emniyet teşkilatında yaşanmamış, en çok sürede
yaşanan “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla kırk üç ay açıkta bırakıldım, görevden el çektirildim.
Suçlamanın konusunu tekrar arz ediyorum, görevi kötüye kullanma iddiasıdır.
BAŞKAN – Kırk üç ay.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Kırk üç ay açıkta bırakıldım.
BAŞKAN – Tabii, görülmemiş bir şey.
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ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Ve orada bana iki temel suçlama yaptılar. Bir
tanesi, dediler ki işte bu telekulak iddiaları, uymaca, uydurmaca birtakım şeyler içerisinde, olmayan
tarihte, olmayan telefonların, olmayan şekilde dinlendiği yolunda sadece bir bilgisayar çıktısından
öteye gitmeyen, hiçbir ses kaydı olmayan, hiçbir “tape” olmayan birtakım şeylerle böyle suç isnatlarına
yöneldiler. O zaman bir kısım medya üzerinden de bizim üzerimizde yoğun bir medya baskısı
oluşturarak sanki herkesi dinleyen, herkesi işte şey yapan kötü yani bunlar pejmürde adamlar gibi
bir imaj oluşturmaya çalıştılar. Bu suçlamadan dolayı on ay kıdem tenzili cezası aldım. Bu kadar ağır
medyaya yansıtılan iddialara karşı bulamadılar hiçbir şey. Zaten daha sonra -onu, süreci arz edeceğimeş zamanlı olarak da bu işte “Fetullah hakkında bu raporu niçin tanzim ettiniz, hazırladığınız bu rapor
gerçekle ilgili değildir, siz suç uydurdunuz.” iddiasıyla meslekten ihraç suçuyla cezalandırıldım ve bu
rapordan da sicilimin çok düzgün olması nedeniyle bir alt ceza verildi bana. Süreç… Daha sonra o
zaman idare mahkemeleri bu cezaları onadı. Hani “Adliyede, mülkiyede, devletin bütün müessesinde
örgütlenin…” Talimatı çerçevesinde o zaman ilk örgütlenme alanı her ne kadar Emniyet teşkilatı ise de
o dönem adli ve idari yargının alt kadrolarında, o zaman idare mahkemelerinin muazzam bir örgütlenme
vardı. Bunun kimse farkında değildi belki. Orada bizim cezalarımız onandı ama Danıştayda bu cezalar
iptal edildi. Danıştay iptal etti cezayı, mahkemesine ger gittiğinde mahkeme bu cezalara direndi…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tarihleri verebilir misiniz Sayın Müdürüm?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – 1999 sürecinde başlayıp 2000, 2001, 2002, bu
süreçte, bunları rahatlıkla sunabilirim de.
Mahkeme direndi, tekrar Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna girdi, Danıştay İdari Dava
Daireleri Genel Kurulu lehimize karar verdi ve bu konuda beni oy birliğiyle akladı.
Şimdi, telekulak iddialarıyla ilgili başka bir operasyona maruz kaldık, bu çok ilginç olduğu için arz
etmek istiyorum. Hatırlarsınız o zaman -işte ismi lazım değil- bir gazetede manşetlerle “Şu kadar kişiyi
dinlediler.” gibi birtakım listeler yayımlandı, ki yayımlanan listeyi çok özellikle belirtmek isterim,
kendi makam telefonumu da dinlemişim, olmayan, o zamana kadar icat edilmemiş bir telefonu da
dinlemişiz, efendim 1899 yılında saat yetmişte, seksende, doksanda…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – 1990 yılında.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Hayır efendim, 1899 yılında.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Yüz yıl önce.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – O tarihte, telefon icat edilmeden dinlemişiz,
efendim saat yetmişte sıfır dakika sıfır salise sıfır işte o kadar sürede dinlenmiş telefonlar şeklinde bir
alelacele hazırlanmış düzmece belgeler şeklinde. Bunlar şeyde var aslında, rahmetli Necip Hablemitoğlu
bu yargılama sürecinde benim avukatlarımdan benim Kırıkkale’de devam eden savunmalarımda
ilgili o savunma şeylerimi istemişti, o zaman bir rapor hazırladığını, bu raporda bunları kullanıp
kullanamayacağı konusunda izin istemişti, kullanabilir demiştim ben. Daha sonra kendisi benim orada,
Kırıkkale’de kullandığım savunmayı aynen o raporlarında kullanmış, o İnternet ortamına yayılmıştı.
Öldürüldükten sonra -ki o konuyu da inşallah orada, bazı şeyler var, onu da izah etmek isterimavukatları vasıtasıyla kitap olarak yayımlamak istediler, izin verdik. Orada kitabın yarısına yakın kısmı
benim Kırıkkale savunmalarımdır. Tabii, orada benim ismim alıntı şeklinde değil direkt yazarın kendi
hitabeti şeklindedir. Orada zaten bu teknik detaylar ve o uyduruk kaydırık şeyler tamamen olduğu için
vaktinizi almak istemiyorum.
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Neticede böyle evraklarla, düzmece belgelerle beraber bunu düzenlerken 963 kişilik bir liste
oluşturdular ve o zaman Zaman gazetesi bürolarında özel ekipler vasıtasıyla insanlar teker teker arandı:
“Sizin telefonunuz dinlenmiş, gidin, bunlar hakkında tazminat davası açın, kesinlikle kazanırsınız,
eğer avukatınız yoksa size avukat bulalım, biz bu işi halledelim, cebinizden de para çıkmaz, para
kazanırsınız.” gibi bir mantıkta insanlara teker teker böyle bir lanse edildi, davalar açtırıldı. Bu
davalar açtırıldığı zaman normalde burada -bizim taraf olmamız gerekir, öyle ya bize haber verilmesi
gerekir- bize haber verilmeksizin idare aleyhinde dava açıldı, idare, o zamanki idarenin ilgilileri kısa,
öz cevaplarla: “Evet, böyle bir telefon dinleme hadisesi olmuştur, bu telefon dinleme hadisesinde
ilgililer hakkında biz işte lüzumu muhakeme kararı verdik, disiplin soruşturması açtık, bunlarla ilgili
işlem devam etmektedir.” gibi cevap verip davayı kabul ettiler. Bu kabulle bağlantılı olarak idare
mahkemeleri tazminata hükmetti. Hükmedilen tazminatlar çerçevesinde de bu şahıslara para verilerek
bunların bize rücu ettirilmesi anlamında bir operasyon yapıldı. 130 küsur davayla karşı karşıya kaldım
ben ve arkadaşlarım, bu 130 küsur davanın o zamanki nakdî miktarı 1 trilyon liranın üzerindeydi.
Bunun avukat giderleri, faiz giderlerini, diğer şeylerini düşündüğünüz zaman varın aldığımız maaşın
o zamanki maaş boyutlarında değerlendirilmesini Komisyonun takdirine arz ediyorum. Bunu yaparak
bizim o dönemde idari soruşturmalar sonucunda ceza almadığımız, adli soruşturmalar sonunda beraat
ettiğimiz özellikle ve özellikle gizlendi, sırf rücu davasını kaybedelim, kaybedilsin ve buradan bize bir
tazminata hükmolsun diye. Tabii, biz tesadüf eseri son anda bir davadan öğrendik, -Allah razı olsun
UYAP’ı yapanlardan- UYAP’tan girdik, hakkımızdaki açılan davaları bulduk, peyderpey bunları tespit
ederek davalara Danıştay 10. Dairesinde karar düzeltme aşamasında, en son aşamada müdahil olabildik.
Mahkemeye dilekçelerimizle başvurduk, mahkeme de dedi ki: idarenin suçudur, evet, bu şahısların
isimleri basın yoluyla ilan edilerek bunlar mağdur edilmiştir ama ortada bir dinleme suçu yoktur, bu
insanlara bu anlamda siz rücu ettiremezsiniz şeklinde hüküm kurdu ve biz bunlardan kurtardık. Ama,
adliyede, birtakım mahkemelerde bu durumda olduğu hâlde verilen cezalar Yargıtay 4’üncü Hukuk
Dairesine gitti. 4’üncü Hukuk Dairesi bu kararları bozmak durumunda, bazı mahkemeler direndi.
Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gitti, oradan da oy birliğiyle lehimize karar çıktı yani bir aklanma
süreci yaşadık.
Şunu da arz edeyim bu süreçte, ondan sonra Fetullah’la ilgili birtakım konulara gireceğim. Bu
süreçte, yaklaşık on beş seneyi aşkın süreçte bütün hareketlerim izlendi, bütün telefonlarım dinlendi.
Şu anda Ankara ve İstanbul ağır ceza mahkemelerinde örgüt adına açılan davalarda telefonlarımdan,
dinlendiğimden bahisli davada hem müştekiyim hem de müdahilim. Eğer bu kadar izleme çerçevesinde
benimle ilgili en ufak bulmuş olsalardı zaten süreç içerisinde herhâlde birtakım şeylerle karşılaşmış
olacaktık. Onun için ben her zeminde de bunu söylüyorum, “Ben soyadım gibi akım.” diyorum, örgütün
bu kadar kontrolü çerçevesinde.
BAŞKAN – Ama, şimdi yaşadığınız şeyi anlatırken baştaki illiyet bağlantısı şu: Siz Ankara
Emniyet Müdür Yardımcısı olduğunuz, Cevdet Saral’ın da Ankara Emniyet Müdürü olduğu dönemde
“Fetullah Gülen’in talebeleri” adıyla anılan o zaman, bu örgütle ilgili yaptığınız çalışma, verdiğiniz
rapor başınıza bunları getiriyor, doğru mu?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Kesinlikle, tamamen.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Arı kovanına çomak sokmak suçundan.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Kesinlikle, yani bu olayla beraber… Ben
meslek hayatımda başarılı olduğu söylenen bir polis şefiydim. Yani, ondan sonra da on beş yıl, 1725, hatta 2014 Haziranına kadar kızakta bekletildim, kırk üç ay açıkta kaldım, Bayburt’a sürüldüm,
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bütün rütbe terfilerimi yargı yoluyla aldım, terfi ettim, orada da manipülasyon yaptılar, tenzili rütbe
yaptırıldım, gene yargı yoluyla rütbemi aldım. Tabiri caizse söke söke hakkımı aldım ve bu noktaya
kadar geldim. Şu anda da lütfettiler, Adana İl Emniyet Müdürüyüm.
Şimdi, efendim, biz bu operasyonu yaparken, aslında bu örgütle ilgili 1999 yılında bu çalışmayı
yaparken bir istihbarat operasyonu yaptık. İstihbarat operasyonunda istihbarat personeli operasyonun
“Keys” ofisleridir bizim teknik tabirle, operasyon yöneticisidir ama biz farkında olmadan operasyonun
unsuru olmuşuz, yıllar boyu bu operasyonda, örgütün yürüttüğü bu şeye karşı devletin operasyonunda
dik bir duruş arkadaşlarımla sergiledik, unsuru olduk ve bugünkü noktaya geldik. Şükürler olsun
ki burada bu ortamda bu örgütü konuşuyoruz. Ben yıllar boyunca insanlara bunu anlatamadım.
Çevremdeki birçok insan bizlerden korktular, bizlerle ilişkiye girmekten çekindiler. Kaldı ki ben dahi
sevdiğim insanlardan uzak durmaya çalıştım ki onlar bu konuda zarar görmesinler diye. Anlatamadık,
birçok çevrede, birçok şekilde bunların ne olduğunu anlatamadık; bunların İslam düşmanı olduğunu,
dinle ilişkileri olmadığını anlatamadık. Kaldı ki getirdiler bize dediler ki: “Bunlar 28 Şubatçıdır, bunlar
din düşmanıdır.” Şimdi, burada da kısa bir açıklama yapacağım müsaade ederseniz, ondan sonra bazı
şeyleri…
Evet, 28 Şubat sürecinde bir operasyon gereği biz bu raporu hazırladık. Batı Çalışma Grubu’nun
talebi doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğünde yapmış olduğu talebi doğrultusunda onların talebiyle
bağlantılı olarak biz bu çalışmayı yaptık ama biz o dönemde sadece bunlarla ilgili bir çalışma yaptık,
başka kimseyle ilgili bir çalışma yapmadık. Bize “28 Şubatçı” dediler, 17-25’e kadar kabul ama bundan
sonra bize kimse “28 Şubatçı” diyemez. Biz bunu yaptık, aynı eş zamanlı olarak örgüt el altından başka
bir rapor çıkardı. Güya böyle bir rapor yapılmış, Millî Güvenlik Kuruluna sunulmuş, işte bu hazırlanan
raporda, haşa, Hazreti Peygamber’e hakaretler içeren, kabul edilemez mahiyetteki birtakım söylemleri
el altından basına, medyaya plase ettiler. Onur kırıcı bir şeklide bunu yaptılar ve bizi mütedeyyin İslami
çevrelere dahi olumsuz insanlar olarak yansıtmaya çalıştılar. Ben Ofluyum. Bizim orada biraz daha
şeydir yani. Ben kendi köyüme gittiğim zaman kendi ailemin çevresine bunu anlatmakta zorlandım,
zorlandırıldım veya ama şükürler olsun şimdi göğsümü gere gere kendi memleketime gidiyorum. Bu
raporun hiçbir yerinde Hazreti Peygamber’imizin aleyhinde birilerinin söylediği gibi hiçbir kelime
yoktur. Ya burada “Hazreti Peygamber’imiz” aynen bu tabir geçer, ya “Hazreti Peygamber (SAV)”
geçer, başka hiçbir tabir yoktur ama bu alçaklar o şekilde lanse edip bizi toplum dışına itmenin her
türlü yöntemini denediler. Getirdiler daha sonra Ergenekona sokmaya çalıştılar. Daha sonra ele geçen
belgelerde ilk gözaltına alınacaklar listesinde isimlerimiz olduğunu biliyoruz ama cesaret edip gözaltına
alamadılar, aldıramadılar çünkü örgütün kripto unsurlarının pozisyonunun ne olduğunu, ne olacağını
çok iyi biliyorduk. O pozisyonda o restleşmeye, o kavgaya bizimle giremezlerdi, giremediler de. Çünkü,
2010’dan sonra örgütte çok önemli değişiklikler oldu, örgütte olabilecek gelişmelere karşı bir “b”, “c”
planları hazırlandı. O “kripto” dediğimiz, bugün hâlâ tartıştığımız unsurların temelleri o zaman atıldı.
Örgüt içerisinde birtakım ayrışmalar sözde oldu, birtakım insanlar bazı dinî grupların altına gittiler;
isimlerini söylemeye gerek yok, işte falanca cemaate, filanca gruba gittiler, güya örgütten koptular ki
olabilecek, bugün veya benzeri olabilecek şeye tedbir almak için. Şu anda maalesef benzer durumları
hâlâ görüyoruz, kripto unsurların devlet içerisine sızmış veya hâlâ piyasada ulu orta televizyonlarda,
ulusal medyada çıkıp ayan beyan birtakım beyanlarını görüyoruz. Biz onların ne olduğunu aslında
biliyoruz ama maalesef devletimizin birtakım ileri gelenleri hâlâ bunların doğru olduğunu zannediyor
olabilirler.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Son söylediğinizi bir daha tekrar edebilir misiniz?
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Kim mesela?
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ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Yani, medyada görüyoruz, bunlara itibar
ediliyor hâlâ, herkes itibar ediyor. İsimlerini söylemek hoş olmaz.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Eski Gülenci olarak bilinen kimseler mi yoksa genel mi
söylüyorsunuz?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Tabii, eski Gülenci olan kimseler şu anda
Gülen’in aleyhinde konuşuyorlar ki biz biliyoruz onların kripto olduğunu.
Bakın, ben size bir şey söyleyeyim: Bizde itirafçı ile iftiracıyı ayırırlar. İtirafçı gelir, devlete
karşı sığınır –çok af buyurun- bağırsağında ne varsa döker, ne biliyorsa anlatır, devletin görevlisi onu
dinler, onun verdiği bilgileri kendi bilgileriyle eşleştirir, ona göre operasyonunu kılar. İtirafçı hiçbir
zaman operasyon yapmaz, itirafçı hiçbir zaman devleti yönlendirmez. Bir süreçte maalesef biz bunları
yaşadık. O itirafçılar hâlâ zannediyorlar ki devlet kandı. Devlet kanmaz. Bu kadarını söyleyeyim
müsaade ederseniz.
Şimdi, izninizle biraz öbür tarafa gidelim. Bu adamların, biz 1999 yılında bu çalışmaya
girdiğimizde -1992’den bahsetmiştim, oraya gelmek istiyorum- dedik ki ya Fetullahçılıkla ilgili bir
çalışma yapacağız. Nedir bunlar, ne değildir, devlet arşivlerine bakalım önce. Ne Ankara Emniyet
Müdürlüğünde ne Emniyet Genel Müdürlüğünde ne İstihbarat Daire Başkanlığında Fetullah’la ilgili
hiçbir kitap, belge, bulamadık, bir tane istihbarat bülteninde onu övücü bir makale gördük, o raporların
içerisinde vardır. Araştırdık, baktık ki bu böyle olmayacak, Hacı Bayram Camisi’ne arkadaşlarımızı
gönderdik, bu adamın lehine, aleyhine ne kadar kitap varsa -ki aleyhinde yazılan pek kitap yoktubunları toplattık, aldık hepsini oturduk teker teker okuduk, inceledik. Adam kendisini anlatıyor aslında,
adam kendisinin nasıl büyük bir sahtekâr olduğunu, nasıl bir büyük –çok özür dilerim- şarlatan
olduğunu orada ayan beyan açıklıyor.
BAŞKAN – FETÖ kendi açıklıyor yani.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Tabii, kendisi açıklıyor.
Biz o rapor sürecini yaşadıktan sonra zaten bu bütün kitaplarını toplattılar, o kitaplarda kendilerinin
aleyhinde olacak, bunların bu pozisyonlarını ortaya çıkaracak bütün hepsini sansürlediler, yeni
baskılarını çıkardılar. Adama baktığınız zaman, daha üç yaşında Kur’an’ı hatmetmiş, bir kitabında
babası başka türlü, öbür kitabında annesi başka türlü olan bir insan. Bizim araştırmalarımıza göre o
adam öyle değil. Ben şöyle bir örnek vermek istiyorum: Bizim araştırmamızda bir noktaya kadar şunu
belirleyebildik. Tespit aşamasında, maalesef, biz iki rapor hazırladık, birinci raporu yayınladık, üç gün
sonra Amerika’ya kaçtı çünkü o dönemki İstihbarat Daire Başkanı örgüte müzahirdi demeyelim de
mülayimdi diyelim ama özel kalem amiri örgütün mensubuydu, “çok gizli” yazılara bakan. Ondan
sonra ikinci raporu yazdık, apar topar bizi açığa aldılar, istihbarat hizmetinden aldılar. Üçüncü raporda
Ankara mütevellisini… İsimlerini söylemeyeyim, sıkıntı olur belki. Örgütün şu anda aranan o büyük
adamları, o zaman Ankara mütevellisindeydi, onları tespite gittik, örgütün mali kaynaklarıyla ilgili tam
rapor hazırlığına girdik, apar topar bizi görevden aldılar. Hani şu “tapınak şövalyeleri” filan diyen,
Fetullah’la iş birliği içinde olan adam aldırdı bizi açığa. İsmini söylemiyorum.
BAŞKAN – “Tapınak şövalyeleri”ni Sadettin Tantan kullandı.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Yorum yok, ben öyle bir tabir kullanmadım
Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Siz kullanmadınız, sadece biz aramızda konuştuk.
Evet.
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ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Aslında, adamın durumuna baktığınız zaman
pozisyon itibarıyla, o zaman ben araştırmalarda şunu gördüm, tam bir Batıni yani Haşhaşi. 2000 yılında
ben o ilk mahkemede kullandım o tabiri, daha sonra devlet güvenlik mahkemesinde de kullandım,
bunun Haşhaşi olduğunu. Haşhaşi derken, o bilinçli olarak kullandığımız bir tabirdir, baktığınız zaman,
bunun dedesi tarafından bakıldığı zaman zaten Bahai olduğu, dedesinin olduğu ortaya çıkıyor. Böyle
Batıni, İsmaili şeyinde böyle değişik pozisyonu olduğu çıkıyor ortaya. Zaten, ismine baktığınız zaman
iş çıkıyor meydana, Fetullah onun ismi, Fethullah değil. Fethullah tabirini çok daha sonra kullanmaya
başladı o. Fetullah ile Fethullah tabirine baktığınız zaman, Fetullah’ın kim olduğu tarihte belli. Tarihte
İran Şahına suikast düzenleyen bir Bahai militanının şeyi. Dedesi, zamanında bu Bahai isyanından kaçıp
Türkiye’ye sığınmış bir adam. Annesinin kimliğiyle ilgili bir şeyler söyleniyor ama net bilemiyorum
ama şunu biz biliyoruz…
BAŞKAN – Bir parantez açayım oraya Müdür Bey.
Nüfus kayıt örneklerini getirttik, Fethullah değil, aynen dediğiniz gibi Fetullah.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Ama Sayın Başkanım kendisi özellikle
Fethullah kullanmaya başladı, bunu bilinçli olarak kullandı. ama Fehullah o. Fetullah’ın ne anlama
geldiği… Bunun İslam düşmanı bir adam olduğu ki Fetullah, o zamanki İran Şahı’nı yani o zaman
Müslüman Türk olan Şah’ı öldüren adamdır. Yani, o, İslam düşmanı bir adamın simgesel bir adıdır,
dedesinden gelen bir şeydir. Ben şöyle bir örnek vereyim: Babası köyün imamı, sabahleyin köylü
kalkıyor bakıyor ki yok, apar topar köyü terk etmişler, ayrılmışlar. Rivayet odur ki, daha sonra bu
Erzurum’da medresede öğrenciyken orada gören bir hoca derhâl bunu oradan kovuyor, o babanın
çocuğu olduğu için kovuyor. Şimdi, baba ahlaksız olabilir, baba hırsız olabilir, baba başka bir şey
olabilir, ondan dolayı çocuğunun bir medreseden kovulması teknik olarak yani dinen veya bizim örf,
âdetimize göre mümkün değildir. Onun o medreseden kovulmasının bir başka gerekçesi yok, babasının
dinî tercihlerinden dolayı onun çocuğu kovuldu. Daha sonraki geleceklere, o zaman komünizmle
mücadele derneklerinde yer almasına, ondan sonra Edirne’ye gitmesine, Edirne’den İzmir’e geçmesine
baktığınız zaman aslında bunu araştırmaya gerek yok, Meclis araştırmalarında bu var. Yaşar Tunagür’le
ilgili komisyon raporları var, o raporlarda kelime arasında bu geçiyor. İncelendiği zaman -çok özür
dilerim- bu şahsın cinsel tercihleri de açıkça ortaya çıkıyor. Böyle bir insanın işte böyle bir lider olarak
topluma lanse edilmesine de anlam verebilmiş değilim. Sosyal bir vakadır, psikolojik bir vakadır,
özellikle incelenmesi gereken bir vakadır. Tabii, bu, sayın heyetin takdirlerinde. Necip Fazıl ahlaksız
insana “Sana atılacak bir iftira yok.” diyor ya, yapmadıkları ahlaksızlıklar yok bunların zaten, onun için
ona atılacak bir iftira kalmamış, o anlamda bunlar da onlardan aşağı değil efendim.
Ben sürece ilişkin bazı konuları da kısaca arz etmek istiyorum.
BAŞKAN – Evet, dinliyoruz Müdür Bey.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Örgüt planlı bir operasyonla devletin bütün
kanallarına hâkim olurken aslında devletin bütün organlarını da felç ettiler. Bizim şu anda Emniyette
istihbarat sistemlerimiz tamamen zafiyete uğratıldı. Devletin terörle mücadelesindeki önemli unsurların
hepsi darmadağın edildi. Bakınız, şöyle arz edeyim: İki senedir biz bunu toparlamaya çalışıyoruz ve
buna rağmen arkadaşlarımız insanüstü bir mücadele veriyorlar ama bunlar planlı bir şekilde Emniyetin
istihbarat birimlerindeki bütün profesyonel yetişmiş arkadaşların hepsini tasfiye ettiler. Geldiler,
devletin istihbarat mekanizmalarını tamamen sistemli olarak kontrol altına aldılar, daha sonra da
giderken bütün ağı deşifre ettiler, ajan ilişkilerinin, haber kaynaklarının hepsini deşifre ettiler, hepsini
yok ettiler öyle gittiler ve biz peşinden de maalesef eş zamanlı olarak Kobani olaylarını yaşadık, hendek

76

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

8 . 12 . 2016

T: 20

O: 2

savaşlarını yaşıyoruz, hâlâ o birtakım mücadeleleri veriyoruz. Bizim mücadele gücümüzü tamamen
zafiyete uğrattıklarını zannederek arkasından bu saldırıları gerçekleştirdiler. Burada arkadaşlarımızın
güçlü, kuvvetli, kudretli iradeleriyle bir noktaya gelebildiysek ne mutlu bize.
Diğer taraftan, 1980’li yıllarda -şöyle veya böyle bu tartışılabilir ama- Emniyet teşkilatında
ciddi sorgu personeli vardı yetişmiş, 1990’lı yılların başlarında da bu devam ediyordu. Öyle bir yasal
taktikler geliştirdiler ki “sorgucu” ve “sorguculuk” dediğimiz o teknik anlamdaki sorguculuğu tamamen
mahvettiler. Polis gözaltı işlemlerinde, “gözaltına al, doktora götür, raporunu al, geri getir, ifadesini al,
yirmi dört saat içerisinde adliyeye intikal ettir” sürecinde öyle bir şey yaptılar ki polisin sorgulama
mekanizmasını, sorgulama mantığını tamamen felç ettiler. Şimdi, 15 Temmuzdan sonra –mesela, çok
önemli bir gelişmedir bir ay gözaltı süresiyle ilgili konu- şu anda bu bir aylık gözaltı süresi içerisinde
arkadaşlarımız teröristleri aldıkları zaman nasıl sorgulayacakları konusunda ilk başlarda bayağı sıkıntı
çektiler. O eski arkadaşları bulmak, o uzman arkadaşları, o sorgu mantığını, tekniğini bilen arkadaşları
tekrar getirmek zor oldu çünkü onun eğitimi de kalmamıştı.
Diğer taraftan, bakıyorsunuz, devletin mücadeleyle ilgili birçok yasal anlamda ortaya koyduğu
sistemleri de perişan ettiler ve bu koşullarda biz şimdi Fetullah’la, bu örgütle, örgütün unsurlarıyla bir
savaşım sürdürüyoruz. O dönemde çözüm süreci içerisinde bir barış ağaları projesi vardır, dikkatle
takip edilmesi gereken, incelenmesi gereken bir husustur. Örgütün özel bir operasyonuydu ve biz en
son 15 Temmuza geldik, 15 Temmuzdan sonra da olayın boyutu biraz daha değişti. O zamana kadar
anlatılan şeylerin maalesef şimdi gerçek olduğu ortaya çıktı ve örgüte karşı bir tedbir programına
geçildi ama bununla beraber de yeni uzmanlar çıktı, yeni operasyoncular çıktı. Maalesef birileri bu işi
başka mecralara çekmeye hâlâ çalışıyorlar, inşallah bunların da üstesinden geleceğiz.
Bazı konular daha var ama ben burada kesmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sorularla biraz daha aydınlanmış olur.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Daha netleştiririz efendim.
BAŞKAN – Sayın Ak, çok teşekkür ediyoruz.
Tabii, özellikle, 1992 yılında bu konuda polis başmüfettişlerinin, 2 polis başmüfettişinin -birisi
İzzet Sezgin Şenel sanıyorum, bir başmüfettiş daha var- 2’sinin hazırladığı bir rapora…
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – 3 başmüfettiş… O zaman o raporları bir DGM
savcısının ben şeyinde buldurdum. Bizim 1999 yılında yaptığımız çalışma esnasında bir arkadaş dedi
ki: “Ya, böyle böyle bir çalışma olacaktı.” DGM savcısı takipsizliği vermiş, dosyayı özellikle şeyine
koymuş, zaman aşımı sürelerinin dolması için kendisi evrakı sağlama almaya çalışmış. Tesadüf eseri,
araştırdık, orada olduğunu bulduk, zorla aldık, ondan sonra o raporlar meydana çıktı.
BAŞKAN – O rapor…
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – 1992 raporu.
BAŞKAN – 1992 tarihli İzzet Sezgin Şenel’in raporu, sizin Cevdet Saral’la birlikte hazırladığınız
rapor içinde var mı?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Biz onu o raporun içerisine daha sonra ekledik,
ek olarak ekledik onu. Orada olacak; burada var, birkaç sayfası var burada.
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BAŞKAN – Onu tekrar inceleriz, ona da bakarız çünkü bu raporla konunun araştırılması için aynı
zamanda Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığına bir yazı yazılıyor ve araştırılması isteniyor ama aynı
sizin durumunuzda olduğu gibi bunu araştırmaya kalkanların da başına gelmedik kalmıyor ve bir işlem
yapılamıyor diye anladık.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Aynen öyle Sayın Başkanım. Efendim, bizim
raporumuz da son günlere kadar yine konmadı, kale aldırılmadı, değerlendirmeye aldırılmadı; devlet
arşivlerinde bulunamadı, kaybetmişler. Ama bizim Kırıkkale yargılanma sürecimizde bu raporu biz o
zaman Kırıkkale yargılama dosyasına koydurduğumuz için birçok evrakı yok edemediler.
BAŞKAN – Demek ki ondan sonra… Biz resmî kanaldan istedik ve rapor geldi bize.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – O suretlerdir Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Tabii ki, suret geldi bize, fotokopi geldi.
Şimdi, yani, şu anlaşılıyor. Şimdiye kadar biz yine meslektaşlarınızı dinledik, bu konuda
akademisyenleri dinledik. Ordudaki yapılanmayla ilgili çok detay bilgi alamasak da asker kişileri, emekli
genelkurmay başkanlarını dinledik ama ortak nokta belki de FETÖ örgütüyle -o zaman için Fetullah
Gülen’in talebeleri veya ismi değişik olabilir ama- bu örgütle uğraşmaya kalkan kamu görevlileri kim
olursa olsun -müdür, müfettiş- bunların başına gelmedik kalmamış ve yalnızlaştırılmış, ceza verilmiş.
Bu şekilde bir engelleme olduğu sizin de kırk üç ay görevi kötüye kullanmaktan açıkta kalmanızdan,
2014’e kadar da aktif görev almanızı engelleyecek üst üste şikâyetlerin olmasından benzer bir tabloyu
sizin de yaşadığınız anlaşılıyor.
Şimdi, Osman Bey, bu tecrübelerinize dayanarak, 15 Temmuz akşamı saat 21’e doğru Boğaziçi
Köprüsü’nde, şimdiki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tanklar görülmeye başlandığında ve “Bir
anormallik var, uçaklar da alçaktan uçmaya başladı.” dendiğinde yani o gece için kanaatiniz ne oldu?
“Bunu FETÖ yapmıştır.” fikrine siz ne zaman…
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – O anda. Biz bekliyorduk Sayın Başkanım.
BAŞKAN – O akşam için yaşadıklarınızı bir anlatabilir misiniz?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Ben, öncelikle, bizim raporumuzun en son
paragrafını okumak istiyorum, müsaade eder misiniz efendim?
BAŞKAN – Tabii.
Sizin raporunuz değil mi?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – 16 Nisan 1999’da devletin ilgili birimlerine
gönderdiğimiz, 21 Nisan 1999’da da Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderdiğimiz raporun en son
paragrafında diyoruz ki: “Önlem alınmakta gecikildiği takdirde tarih sayfaları arasında kalan Babailer
İsyanı’ndan, Şeyh Bedreddin ve Şeyh Sait’e kadar uzanan din görünümlü isyanların belki de en ciddi,
en sinsi, en kapsamlı ve en tehlikelisi olabileceğini işaret etmek yanıltıcı bir tahmin olmayacaktır.”
Nokta. “İkinci bölümün sonu” demişiz, “Arkası gelecek.” demişiz, arkasından bizi getirdiler Sayın
Başkanım. 15 Temmuzu biz yazmışız burada efendim, 1999’da yazmışız biz bunu.
O gün ben Zonguldak’ta bir sayın milletvekillimizle Zonguldak Polisevi’nde birlikteydik, o anda
televizyonlar canlı yayına girdiği zaman bir arkadaşımız haber verdi. Canlı yayında bir anda Boğaziçi
Köprüsü yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde tankları canlı yayında görünce şaşırdım. Tabii,
ilk başta tepkisel olarak “Acaba bombalı bir araç mı var? Çok önemli, vahim ama tankın burada ne
işi var?” dedim kendimce, polis aradım gözlerimle. Polis aracı görmeyince ve polisi görmeyince
şüphelendim. Derhâl İstanbul’da bir iki arkadaşı aradım, telefonlarına ulaşamadım; Ankara’yı aradım.
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Ankara Emniyet Müdürlüğünde bir arkadaşımız o saatte dedi ki: “Yahu, şu anda Genelkurmayın
önünde bir subay cinnet geçirmiş, içeriden silah sesleri geldi, biz oraya doğru geçtik, burada bir sıkıntı
var.” “Başka bir şey var mı?” diye arkadaşlarla konuştuk. Tekrar o görüntüleri izlediğimde burada
bir bityeniği olabilir değerlendirmesine o anda girdim. Tabii, o zaman bizim telefon trafiğimiz illerle,
emniyetle, kendi aramızda başladı. Çok sürmedi, canlı yayına girildiğinden on-on beş dakika içerisinde
bir ihtilal teşebbüsü olduğunu hissettik ve bir refleks olarak, bir polis refleksi olarak hemen ben
Zonguldak’ta hiçbir emir almaksızın, hiçbir talimat almaksızın öncelikle Sayın Valime bilgi verdim,
tüm personelimi göreve çağırdım ve oradaki askerî birimlere orada bir hareketlilik var mı diye izletmek
için polis araçlarını, arkadaşları sivil olarak gönderdim ve eş zamanlı olarak da Sayın Valiyle buluştuk
konutunda. O arada, tabii, İl Jandarma Komutanını aradım, İl Jandarma Komutanımızın olaydan haberi
yok, belli. “Yahu, yıldırım bazı emirler geldi, birtakım şeyler oluyor.” gibi birtakım değerlendirmeler
yaptı, ne olduğunu o da anlayamamıştı. Vali Beyin konutuna geçtim, orada Vali Beyle bir istişare yaptık
ve Vali Bey, İl Jandarma Komutanını konuta davet etti. Jandarma Komutanımız da “Emredersiniz.”
dedi, çıktı konuta geldi. Eş zamanlı olarak bütün ilçelerdeki ilçe emniyet müdürlüklerine ve ilçe
kaymakamlarına talimat verildi. Sayın valimiz kaymakamlara, ben ilçe emniyet müdürlerine dedim.
Bütün kaymakamlarımız ilçe emniyet müdürlüklerinde toplandılar. Aynı şekilde, askerî birimleri sivil
arkadaşlarla kontrol altına aldık, bölük komutanlarına da ilçe emniyet müdürlüklerine gelmesi yönünde
talimat verdirdik. Zaten jandarma komutanımızın valilik konutuna gelmesiyle beraber Zonguldak’ta
ihtilal on beş dakika sürdü efendim. Yani, ihtilal yapacak unsurlar tamamen kontrolümüz altındaydı.
Aynı şekilde, orada, Ereğli’de Deniz Kuvvetlerinin bir unsuru vardı, orada ufak bir rahatsızlıkla ilgili
bir şeyler oldu ama o anda engelledik orada.
BAŞKAN – Siz bunun Fetullahçı terör örgütü olduğunu…
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Derhâl anladık çünkü beş altı aydır bu konudaki
gelişmeleri sezinliyorduk. Şöyle: Biz Emniyet olarak kendi içimizdeki unsurları belirlemiştik, adliye
kendi içindeki unsurları belirlemişti ama askerî unsurlarla ilgili de hâlâ tedbir anlamında ciddi bir
şey alınamamıştı o zamana kadar, bir çalışma olduğunu biliyorduk. Şimdi, şöyle arz edeyim: Hâlâ
da ciddi anlamda bu konuda endişelerimiz var. Harp okulu öğrencisi bu faaliyet içerisinde gözaltına
alınıyor, kurmay albay bu faaliyet içerisinde gözaltına alınıyor; ara rütbelerde, belli şeylerde hâlâ
çalışmalarımız devam ediyor. Yani, nasıl bizde polis kolejinde 1980’li yıllardan sonra olmuştur -ki
bu daha önceye dayanır, 1974, 1975, 1976’lara dayanır bizdeki örgütlenmenin şeyi- eş zamanlı olarak
harp okullarında, askerî liselerde de bu olmuştur, benzeri örgütlenme, orada da deşifre olacaktır. Büyük
bir kısmı da şimdi deşifre oldu ona keza. Biz o pozisyonda, mesela, personelimizi biz toplu olarak
bir araya topladığımızda, arkadaşlarımıza silah, mühimmat şey yaptığımızda bazı arkadaşlarımız
bize şunu söylediler: “Ya, biz dağılalım.” Ama bizim orada o kadar çok müzahir olarak bildiğimiz ve
kontrollü olarak gelen personelimiz vardı ki toplu hâlde tutarak onları biz kontrol altına aldık. Daha
sonra, sabahleyin de baktım olacak gibi değil, Emniyet Genel Müdürüne teklifte bulundum, dedim
ki: Bir an önce bunları açığa alalım. Olağanüstü hâl ilan edildi, ilk açığa alma işlemini ben başlattım
Zonguldak’ta. Benden sonra diğer illerimiz başlattı, ondan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü yaygın bir
uygulama yaptı. Hatta, açığa almayla beraber şahsi silahlarını aldık, o gece…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – 15 Temmuzdan sonra değil mi?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – 15 Temmuzun sabahı.
BAŞKAN – 16 Temmuz artık.
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ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – 15 Temmuz akşamı şunu da ilk tespit ettim:
Orada ilçe emniyet müdürü personeli toplayıp “Asker gelirse bir mukavemet göstermeyin.” gibi bir
söylemde bulunduğunun bilgisi oldu, derhâl görevden el çektirdik, hemen gözaltına aldık. Sabahleyin
evinde arama yapıldığında 6-7 tane tabancası çıktı, ruhsatlı. Öyle olunca biz dedik ki: Açığa aldığımız
personelin sadece tabancasını alıyoruz ama diğer tabancalarını almıyoruz. İkinci bir emir çıkardım ben,
bütün hepsini… Tabii, sayın valiyle birlikte bunu yapıyoruz. Biz Türkiye’ye orada da örnek olduk.
Arkasından, bütün bunların silahları müsadere edildi. O listede bir örnek daha olduk, 1 doları da ilk
defa biz bulduk.
BAŞKAN – O nasıl oldu Sayın Müdürüm?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Sıkıyönetim komutanları listesinde bizim,
Jandarma Eğitim Tugayının Kurmay Başkanı da Kırıkkale -zannedersem- sıkıyönetim komutanı olarak
gösterilmiş. Onun, ertesi gün savcılık talimatıyla gözaltına alındığında bürosunda yapılan aramada
şifreli bir çanta, tabii, çanta savcı nezaretinde açıldığında bir tane mühürlü zarf, açılmış, içerisinde çok
ciddiyetle katlanmış kâğıt ve kâğıdın arasında tek bir tane 1 dolar çıktı. İlgimizi çekti. Yani, “1 doları
bu kadar itinayla nasıl saklar?”ı araştırmaya başladık.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – 16 Temmuz…
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – 17 Temmuz zannedersem.
Bunun üzerine, terörle mücadele şube müdürüne –ki o da daha sonra byLock’çu çıktı ama
biliyorduk, ilişkilerini biliyorduk- “Bir araştırın.” diye bir talimat verdim. Türkiye genelinde, “Biz
böyle böyle bir 1 dolar bulduk, sizde de benzer şekilde, böyle ele geçenlerde bir şey var mı?” dedik.
Aynı anda, bunu yaparken gözaltına aldığımız hâkimlerin ikisinin -farkında değil arkadaşlarımızcüzdanlarının ilgili bölümünde itinayla gizlenmiş 1’er dolar bulduk. Daha da ilgimizi çekti. Eş zamanlı
olarak Kocaeli’de de bize şey geldi. Doğuda iki ilimizden de böyle 1’er dolar bulduklarına dair bilgi
geldi. O ara, araştırırken aklımıza şu geldi: Videolarda “fetöş” bayramda çocuklara para dağıtıyor ya,
1’er dolar, kıymetli; ha, bunun bir anlamı var dedik, 1 doların bir şifre olduğunu orada değerlendirdik
ve Türkiye genelinde zaten o gün tahminini yaptık ve ondan sonra 1 dolar ön plana çıktı, her tarafta 1
dolarlar bulunmaya başladı.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Literatüre bir kelime daha eklediniz, “fetöş.”
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Ben onu yirmi sene önce kullanmıştım efendim.
Dil sürçmesi taktiğiyle kullanmıştım, anlayan anlamıştı onu o zaman.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Müdür Bey.
Şimdi, arkadaşlarımızdan soru alalım.
İstanbul Milletvekilimiz Ravza Kavakcı.
Buyurun efendim.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı ve açık
yüreklilikle ifade ettiğiniz için.
Geçmiş olsun diyelim, mesleğini seven bir insanın bu kadar sene mesleğinden uzak kalmış olması
çok üzücü tabii.
“Haşhaşi” tabirini ilk siz kullanmışsınız, sizinle alakalı şöyle bir bilgilere bakarken ben bunu
okudum, şimdi de dinledik, onunla alakalı olacaktı sorum. Onun için, onu sormuyorum, ona cevap
verdiniz.
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Ancak, telekulak davasıyla alakalı, o dönemin Başsavcısı Nuh Mete Yüksel sonradan kitabında
özür dilemiş. Kendisi başka…
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Evet, örgüt tarafından kullanılıyordu o.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Evet.
1999 senesinde hukuk dışı tavırlarına aynen, yakinen şahit olmuş birisi olarak ben de bunu nasıl
değerlendirirsiniz diye merak ettim.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Şimdi, Sayın Başkanım hukukçu oldukları
için çok daha rahat anlarlar. Biz görevden alındık efendim, açıktayız, aradan iki ay geçmiş, Sayın
Yüksel bizim Emniyet Müdürlüğünün -o zaman “8’inci kat çetesi” diye basına lanse edildi- 8’inci
katına çıkıyor. Orada, yan tarafta istihbaratın dinleme birimlerinin olduğu yer var ama o dinleme
birimlerinin yan tarafında bir tuvalet var, tuvaletin yan tarafında depolar var yani hurdalık. Yanında, şu
anda içeride olan, şeyden hatırlarsınız, Erzincan’daki şeylerde, orada da birtakım şeyleri bulunan bir
istihbarat müdürü vardı, o. Onunla beraber, oradaki şube müdürünün haberi yok, emniyet müdürünün
haberi yok, Emniyet Müdürlüğüne geliyor, 8’inci kata geliyor, içeri yürüyor, diyor ki: “Ben şuraya
gireceğim.” Oradaki görevli komiser diyor ki: “Efendim, yardımcı olayım.” “Yok, siz dışarıda
bekleyin.” diyor. O tosuncukla beraber içeri giriyorlar, biraz sonra elinde bir kasetle çıkıyor, “Aha da
buldum.” diyor, “Sen de bilirkişisin, sana verdim, bunu incele.” diyor. Gidiyorlar, aradan bir zaman
geçiyor, bir tane kaset, hurdalıkta bulunan kaset. Kasette o dönemin 8. Daire Başkanı Sayın Naci
Ünver’in telefon konuşmalarına ilişkin şeyler. Yalnız, şimdi, kaset itibarıyla, bir kere orada öyle bir
kasetin olması mümkün değil, eğer öyle bir kaset olsa bile o birimde, böyle düzenlenmiş, ayıklanmış…
Eski zaman telefonlarını düşünün, sabit telefonları, cep telefonlarının zaten dinlenmesi teknik olarak o
zaman mümkün değildi. Önceden, işte, bir çevir sesi gelir, ondan sonra çevirme sesleri gelir, peşinden
devreye girer, kapanır; bunlar yok. Güzel ayıklanmış, belli özel konuşmalar peş peşe konulmuş, değişik
konuşmalar yani değişik telefonlardan böyle hazırlanmış, özel bir kaset. Bu yanda güya buldular. E, siz
bir yerde arama yapacaksanız orada hazırun birisi de olması lazım.
BAŞKAN – Bunu Nuh Mete Yüksel…
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Yaptı.
Biz tabii, o şeyi başlatınca… Bizim tabii, burada bir şeye karşı duruşumuz… Ki şunu arz edeyim:
Bizimle ilgili oradaki toplanan, delil olduğu iddia edilen o düzmece belgeleri -22 klasör belge vardı
düzmece yani hazırlanmış alelacele- bilirkişiyle ilgili özel birilerine de göndermek istediler, çok
direndik, tarafsız bir bilirkişi olsun diye. Sonunda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Anabilim
Dalı Başkanlığına gitti onlar. Sekiz ay oradaki mühendisler, hocalar inceledi, o bilirkişi raporuyla biz
aklandık zaten. Daha sonra, gel zaman git zaman, Nuh Mete Yüksel bu kumpasın içerisinde yer aldığını
kabul etmiş olmalı ki bizden özür diledi. Ki onun neden dolayı yer aldığını da hepimiz biliyoruz.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Nuh Mete Yüksel’in konusu açılmışken -burada tabii,
tarihe tanıklık yapıyoruz- ben de kişisel tarihimizden bir örnek vereyim. 21’inci Dönem Milletvekili
Sayın Merve Kavakcı’yı tutuklamaya, gözaltına almaya geldiği zaman Nuh Mete Yüksel, daha kendisi
gelmeden canlı yayın araçları gelmişti ve canlı yayında “Gözaltına alınmıştır.” bilgisi geçmişti. Bu
kadar da ilginç bir -tırnak içerisinde- “hukuk insanı.” Onu da bu vesileyle…
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – O bizim konumuz… Takdir sizde efendim, biz
karışamayız ona.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ben burada tutanaklarda bulunsun diye onu ifade etmek
istedim.
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Şöyle bir ifade kullandınız: “Hâlâ kripto unsurlar var.” dediniz.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Bence var.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bunu, FETÖ’cü olup ayrılanlar için mi kullandınız, yoksa,
bunun dışında da düşünmemiz lazım mı bunu? Ondan emin olmak istiyorum.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – FETÖ’cü olup hâlâ ayrıldığı imajını yaratarak
alternatif olarak hazırlanmış unsurlar. Karşımızda planlı, uluslararası bir istihbarat organizasyonu var.
Bu istihbarat organizasyonları bir hedef koyarlar, buradaki bir sistemi ortaya koydukları zaman eğer
sistem deşifre olursa, ajan deşifre olursa veya operasyon deşifre olursa B planını, ondan sonra C planını
devreye sokarlar. O hâlde, bu faaliyet zaten 2010’larda deşifre olmaya başlamaya yüz tutmuştu zaten.
Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanlarında, orada netleşmeye başlamıştı. Örgütün yüzü de 2010’da o
Anayasa referandumundan sonra zaten tamamen deşifre olmuştu. Onu demek istiyorum.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Diğerini hemen çabucak sorayım. PKK’yla mücadeleyle
alakalı da bir cümle geçti. Tabii, PKK’yla mücadeleye de bu örgütün faaliyetlerinin engel olduğunu…
Ya da şöyle de ifade edebilirim: PKK için alan açtığını düşünüyor musunuz?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Kesinlikle. Yani, siz bugün Menbiç’te Fırat
Kalkanı’yla bizim önlemeye çalıştığımız bu bölücü faaliyetin dayanağının bugün olduğunu mu
düşünüyorsunuz? Kesinlikle o zamandan hazırlanan bir altyapı vardı. Ben Adana’ya gittim, şu anda
Adana Emniyet Müdürüyüm, Adana’da şu anda 5 tane Silopi var belki ve o bölgeye, güneydoğudan
gelen insanlarımızın olduğu bölgeye polis yıllardır sokulmamış. Son iki yıldır arkadaşlarımız orada
operasyonel çalışmalar yapmaya başlamışlar. Özellikle oradaki görevlilerimiz sokulmamış o bölgeye.
Bir müzahir kesim yaratılmak için özel çaba sarf edilmiş. Aynı şekilde güneydoğuda. Biz “Çözüm
süreci var.” şeklinde Ankara’da yanıltılırken orada örgüt, örgütlü bir şekilde hazırlık yapmış, sistemli
bir şekilde organize olmuş ve bunu sonrasında Kobani olaylarında gördük, hendek savaşlarında gördük.
Hâlâ da yaşıyoruz.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Hendek yerine biz de “çukur savaşları” tabirini kullanıyoruz,
onu da bir hatırlatayım.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Aynı şey.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bu yaptığınız araştırmada ortaya çıkan çok kıymetli bir
rapor ve o dönem için, özellikle, daha bu örgütün tehlikesinin boyutları bilinmediği bir zaman için
çok kıymetli bir rapor. O dönem Emniyet Müdürü Necati Bilican mı görevlendirdi sizi, yoksa Ankara
Emniyet Müdürü Cevdet Saral mı görevlendirmişti bu raporun yazılması için?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Necati Bilican bizim karşımızda yer aldı o
dönemde. Şöyle yani orada böyle bir görevlendirme o müfettişler tarafından geldiğinde o müfettişler
bu mücadelede, bu çalışmada, bu örgütlenme yapısını tek başlarına yapamayacaklarını, İstihbarat Daire
Başkanlığındaki o zamanki daire başkanı ve etrafındaki ekibiyle bu mücadelenin oluşmayacağını, anca
bu mücadelenin –ki ben o zaman Ankara’da İstihbarattan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısıyım, ben
istihbarat dışında da önemli şeyler yaptığımı zanneden insanlardan biriyim, bunu bizim meslektaşlarımız
bilirler- benimle beraber, benim ekibimle beraber, daha doğrusu Ankara Emniyet Müdürlüğüyle
beraber, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesiyle beraber bir şeyler yapabileceklerini dile
getirdiklerinde, biz yazılı olarak bunun görevlendirmeyle olabileceğini söyledik ve başladık. Tabii ki
İl Emniyet Müdürü Cevdet Saral, sistemdeki o zamanki daire başkanı işte ilgili arkadaş mecburen
görevlendirme yaptı.
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RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bir de yine Sayın Cevdet Saral’ın bir röportajındaki ifadeyle
alakalı size bir şey sormak istiyorum son olarak. Diyor ki: “Raporun 2’nci bölümünü müfettişlere ve
İstihbarat Daire Başkanlığına 18 Martta gönderdik, 21 Martta Fetullah Gülen’i yurt dışına kaçırdılar.”
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Kaçtı, doğru.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bununla alakalı bizi, siz neler düşünüyorsunuz, biraz daha
aydınlatabilir misiniz?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Şimdi, biz o zaman çalışmayı başlattığımızda 2
tane nüans vardı. Birincisi, bir örgütün yapısıyla... Bize işte bir liste gönderdiler, dediler ki: “Bu adamlar
Fetullahçı mı, değil mi?” Şimdi, bu adamın “Fetullahçı mı, değil mi?” demeden önce Fetullahçının
ne olduğunu, kim olduğunu, örgütsel tanımlamasının yapılması gerekir. Böyle bir yazı gelince biz
dedik ki: Ha, tamam, ciddi anlamda bir görevlendirme. Şimdi, dönem hassas, kritik bir dönem. Şimdi,
yazıyı yazarsınız “Fetullahçıdır, değildir.” Fetullahçıdır.” dediğiniz zaman birtakım grupları karşınıza
alıyorsunuz, “Değildir.” dediğiniz zaman yine birtakım grupları... Bak, bunlar böyle, irticacı, mirticacı
gibi, o zamanın şartlarında o koşulları söylüyorum size. Ha, o zaman koşullarında herkesin anlayacağı
lisanla bir yazı yazılması lazım, bir çalışma yapılması lazım düşüncesinden hareket ettik. Buradaki
bizim söylemlerimizin de oradaki rapor içeriğinin de o günün koşullarına göre değerlendirilmesini ben
arzu ediyorum. Ha, o koşullarda biz oturduk, çalıştık, bir çalışmayı başlattığımız anda örgütten zaten
karşımızda bir paralel gelişti. O zaman, biz, tabii, örgütsel yapıyı tespit edememiştik. 1992 dosyasını o
zaman bulduğumuzda dönemin İstihbarat Daire Başkanının Özel Kalem Amirinin 1992 soruşturmasında
soruşturma geçiren adamlardan biri olduğunu tespit ettik. İstihbarat Daire Başkanı Özel Kalem Amiri
en kozmik evraklara, Daire Başkanının bildiği en kozmik evraklara hâkim olan adamdı çünkü İstihbarat
Daire Başkanının bütün yazışmaları gizlidir. Bu gizli yazışmalar çok gizlidir. Onun özel kalem amiri de
başkana bunların analizini yaparak sunar. Biz, güya İstihbarat Daire Başkanına çok gizli yazı yazıyoruz
“daire başkanına, kişiye özel” yazıyoruz. Biz yazıyı yazıyoruz, o da yazıyor, cevap yazıyor, “Kişiye
özel, ‘Sayın Osman Ak Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Vekili.” O bana kişisel yazıyor, ben ona
kişisel yazıyorum, “çok gizli” yazıyoruz. O bana yazıyor “Osman Ak şunu yap, Emniyet Müdürünün
imzasıyla bana gönder, usule aykırı da davranma.” diyor. E, ben de ona gönderiyorum, daire başkanına
gönderiyorum, meğer özel kalem amiri...
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Siz 1999 soruşturmasını yaparken bu 1992’deki ve 1994’teki
rapora ulaşamadınız mı?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Önceden haberimiz yoktu. Ne zaman
ki haberimiz oldu, dosyayı aldık, dosyanın içerisine bir baktık ki o zaman şu anda devlette, bizim
istihbaratta önemli görevlerde olan birçok ismi orada gördük ki bunlardan bir tanesi İstihbarat Daire
Başkanı Özel Kalem Müdürüydü. Bütün sızmanın oradan geliştiğini fark ettik.
Bir de o dönemde o zamanki İstihbarat Şube Müdürümüz şöyle bir taktik yaratmıştı, hâlâ diyorlar
ya birileri diyor işte: 1999 raporunu hazırlayanlardan da Fetullahçı, şu anda içeride filan gibi tabir
var, birileri kullanıyor onu, o kripto unsurlar bunu kullanıyor bilinçli olarak. Şimdi, o dönemde biz
bu çalışmayı yaparken bir taraftan da bu listeler üzerinde bir çalışma yapılıyordu taktiksel olarak.
Şimdi, istihbarat şubesinde bildiğimiz, Fetullahçı olduğunu değerlendirdiğimiz birtakım personel de
vardı. O zamanki İstihbarat Şube Müdürümüz ki Ersan Dalman -o da benimle beraber uzun yıllar çile
çekti o çocuk, şu anda Polis Başmüfettişi- bir çalışma grubu oluşturdu 6 kişilik. Grubun içerisine 2
tane de o Fetullahçı bilinen adamları yazdı. Hatta personel geldi bana dedi ki: “Ya, Müdürüm, Ersan
Müdürümüz bu Fetullahçıları da Fetullahçı çalışma grubuna koydu.” Sorduğumda Ersan’a, dedi ki
bana: “Müdürüm, bakalım bu adamlar ne diyecekler, kendi arkadaşlarını ne derecede ele verecekler?”
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Biz onları biliyorduk zaten. Herkes kendi mutfağını bilir. Herkes kendi mutfağının içerisindeki
buzdolabının içindeki peyniri ne zaman aldığını da bilir. Biz Emniyet teşkilatında, polis kolejinde,
polis akademisinde meslek içindeki yıllarda kimin ne olduğunu çok iyi biliriz. Aynı şekilde, diğer
kurumlarda da bu böyledir, herkes birbirini üç aşağı beş yukarı bilir. Böyle bir çalışma ortamında bu, bu
şekilde gelişmiştir. Yalnız bu personel bizden çok çok alt devredeydi yani bizim hatırlamamız mümkün
olmayan, özel çalışma grubunun dışında, bu bilinince zaten ortaya çıktı. Ya 18 madde ya da 20 madde,
biz raporu gönderdiğimizin 3’üncü gününde Fetullah Amerika’ya kaçtı.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Peki, çok teşekkür ederim. Bu arada tekrar şahsınızda da
Adana’ya geçmiş olsun, başsağlığı diliyorum.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Sağ olun, çok teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Şimdi, Başkan Vekilimize söz vermeden bir isim konusunda... Ahmet Akgün, bu Fetullah Gülen’e
1996’da koruma olarak tayin ediliyor. Bu isim bir çağrışım yapıyor mu müdür bey, Ahmet Akgün?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Şu Amerika’ya giden, onunla beraber
Amerika’ya gönderilen, dönemin İçişleri Bakanı tarafından bilindiği hâlde özellikle görev süresi
uzatılan.
BAŞKAN – Evet.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Bizim raporlarımızda geçti veya raporlarımızda
olmasa bile bizim savunmalarımızda geçtiğini hatırlıyorum.
BAŞKAN – Şimdi, biz de, bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğünden bugün sabah bilgi arz
etmiştim Komisyonumuza da. 1996 yılında 1 koruma, 1997’de 3 korumaya çıkarılıyor Fetullah Gülen,
İBDA-C’nin hedefi olduğundan bahisle dilekçe veriyor, koruma istiyor. 1998’de de 3 koruması var,
1999’da 1 koruma. 20 Mayıs 1999’da bakan oluruyla da yurt dışına, Amerika Birleşik Devletleri’ne
Fetullah Gülen’i orada korumak üzere görevlendiriliyor. O sırada bize gelen kayıtlar 1999’da Emniyet
Genel Müdürü Necati Bilican, Müsteşar Sayın Yahya Gür, Bakan Cahit Bayar, bağımsız bakan, daha
sonra da 1999’da bunun bir ay uzatmasını yenileyen Emniyet Genel Müdür Vekili Ersin Yılmaz,
Müsteşar Yahya Gür, İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, 12/6/1999 tarihinde onaylayarak görev süresi
uzatılıyor. En sonunda bakıyorlar mevzuatta böyle bir bakan, başbakan, genelkurmay başkanı dışında
böyle bir durum söz konusu değilmiş, bu defa 2000 yılında da koruma kararı kaldırılıyor.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Yok, efendim, öyle değil. Biz onu mahkemelerde
dile getirdik. Hatırladığım kadarıyla ufaktan medyaya da konu oldu, ondan sonra rahatsız oldular, ondan
dolayı yapmadılar. O tosuncuk da ondan sonra istifa etti falan, devam etti orada, öyle hatırlıyorum. O
kadar kabadayı değil onlar, çok özür dilerim, tam kendini anlattığı gibi öyle değil o adam.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Özür dilerim Başkanım, çok affedersiniz.
Şöyle oluyor: Maaşlı olarak görevlendiriliyor, sonra süresi doluyor, uzatması yapılıyor. Sonra yine
kanunda bir madde var, buraya gidenler, yurt dışında koruma olarak gidenlerin koruyacağı kişi eğer
bütün masraflarını karşılarsa o şahıs tarafından masraflar karşılanmak üzere orada kalabiliyor ve daha
sonra o yolu izliyorlar, ardından da Sayın Başkanımın söylemiş olduğu gibi de daha sonra kendileri
kaldırıyorlar.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Koruma kararını alan kim o zaman?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Koruma kararını İstanbul… Koruma kararı
1996’da...
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Vali kim İstanbul’da o zaman?
BAŞKAN - İl Koruma Komisyonu 14 Mayıs 1996’da ilk defa tek korumayla o alınıyor, isimler şu
anda yok elimizde.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Koruma kararı sonuçta valinin onayına tabii. Komisyonun
aldığı karar, en son nihai olarak il valisinin onayına tabi.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Şimdi, efendim, çok özür dilerim, ben bir şey
okuyayım buradan: “İstihbarattan sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevli olduğunuz
sırada bahse konu raporu hazırladınız. Bu suretle yetki ve nüfuzunuz kendisine ve başkalarına çıkar
sağlamak amacıyla ve kin ve garaza, dostlukları kötüye kullanmak ve kasıt dışı, gerçek dışı rapor
vermek suretiyle işlediğiniz iddia edilmektedir.”
Bir yerini de kısaca söyleyeyim: “’Fetullahçılar’ diye rapor tanzim ederek kin ve garaza binaen
aslı olmayan ilişkiler raporu gerçek sanki bir suç ilişkisi içerisindelermiş gibi göstererek cürüm, iftira
atfında bulunulduğu, hazırlanan raporun gerçekle alakası olmadığı, iftiradan öteye gitmediği raporun
istihbarat mevzuuna uygun olmadığı...” falan filan diye bana soru sorup beni meslekten ihraç eden de
o dönemin o bakanı. Bu raporu bilmemesi mümkün değil. Bu rapordan dolayı beni cezalandırıyorsa,
yargılıyorsa, onun hesabını da verir.
BAŞKAN – Selçuk Bey, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Osman Ak, hoş geldiniz.
Babanız bir emniyetçiydi.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Evet.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Başarılı bir kariyere sahip olduğunuz anlaşılıyor. 1998’de bir hava
korsanıyla Türk diplomat gibi pazarlık yaparak uçak yolcularını kurtardınız.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Maalesef o da örtbas edildi.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Evet.
İspanya Sivil Havacılık Kurumu tarafından altın madalyayla ödüllendirildiniz.
1999’da Çankırı Valisine düzenlenen suikastı aydınlattınız, katilleri yakaladınız, Başbakan Bülent
Ecevit tarafından ödüllendirildiniz.
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde 2001 yılında görülen Fetullah Gülen davasında şahit
olarak dinlendiniz. Cemaat yapılanmasının silahlı bir örgüt olabileceğini siz söylediniz ilk defa olarak.
Devlet içindeki yapılanma için Haşhaşi benzetmesini yaptınız.
Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığında 1990’lı yılların başında dinleme teknik altyapısının
kurulmasında büyük emeğiniz var.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Ben kurdum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Teşekkür ederiz.
Eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral’la birlikte rapor hazırladınız. FETÖ’nün 1999
yılındaki örgüt yapısını ve örgüt mensuplarını aşikâr ettiniz, devletimize ve milletimize büyük iyilik
yaptınız. Bu rapor hazırlandıktan sonra İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tarafından Cevdet Saral ve
ekibine müdahale edildi, bunun içinde siz de varsınız. Aleyhinize bir kampanya başlatıldı ve Telekulak
skandalı kamuoyuna duyuruldu. Cevdet Saral ve ekibi Ankara Emniyetinden uzaklaştırıldı. Telekulak
davasında iddianameyi hazırlayan dönemin savcısı Nuh Mete Yüksel emekli olduktan sonra yazdığı
kitapta oyuna geldiğini belirterek Cevdet Saral ve sizlerden özür diledi.
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan bazı kişilerin
Fetullah Gülen’e mehdi gözüyle baktığını, gözaltına alınmayı şeref olarak kabul ettiklerini siz tespit
ettiniz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Batı Karadeniz Emniyet yapılanmasını da deşifre ettiniz.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Tamamıyla.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda
Zonguldak’la birlikte Bartın, Düzce, Karabük ve Bolu’daki sözde il emniyet ve bölge imamlarını
gözaltına aldınız.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Doğrudur.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Teşekkür ediyoruz.
Şimdi suallerimi soracağım ama Başkandan da bir izin isteyeceğim. Bugün AK PARTİ Grubundan
3 arkadaşımız Komisyona gelmedi, onlar adına da sorular soracağım efendim.
Sorularımızı not alırsanız… En azından biraz fazla soru olacak.
1) Cevdet Saral’la birlikte hazırladığınız rapor, Emniyet Genel Müdürü, bürokratlar, İçişleri
Bakanı, siyasiler tarafından dikkate alınsaydı, destek olunsaydı başarılı olur muydunuz, raporunuz
amacına ulaşır mıydı? Raporunuz amacına ulaşsaydı 15 Temmuz yaşanır mıydı? FETÖ’nün gelişme
ve seyri nasıl olurdu?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Teker teker mi cevap vereyim yoksa…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bu birinci sorum efendim,. Sorular çok Sayın Başkan, Sayın
Müdürüm.
BAŞKAN – Buyurun, cevap verin o zaman.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Uzun sürebilir. Ben sorularımı sorayım Başkanım da… Belki
bazılarını toplayabilir.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Unuturum. Ama kısa bir cevap vereyim, ondan
sonra toplayayım izin verirseniz.
BAŞKAN – Peki, buyurun.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Çok kısa söyleyeyim.
Yani rapor ayan beyan ortada. Eğer bize bir ay daha bir zaman verselerdi, bu örgüt o zaman
bitmişti. Onların maskesini biz o zaman düşürecektik, bir ay, bir ay...
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bu rapordan sonra Fetullah Gülen ABD’ye gitti. Üç gün sonra,
raporunuz 18 Mart, o 21 Martta gitti. Giderken bir pasaport aldı, bu pasaportta imzası yok. Kendisini
daha sonra devlet tespit etti ve pasaportunu iptal etti. Aynı zamanda buraya giderken koruma verildi.
Bunların hepsi skandal ve o dönemde de Sayın Ecevit Başbakan Yardımcısı.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Efendim, o arada, çok özür dilerim, bir şey
daha söyleyeyim: Biz o zaman bununla ilgili birçok yazışma yapmışız, birçok işlem yapmışız, birçok
konu geçmiş, devlet güvenlik mahkemesi bizim raporumuzla bağlantılı olarak dava açmış, dava süreci
devam ederken Emniyet Genel Müdürlüğüne yazı yazılıyor, Emniyet Genel Müdürlüğünde yazıya
cevap vermesi gereken Terörle Mücadele Dairesinin yerine Güvenlik Dairesi “Bu silahlı terör örgütü
değildir, bu örgüt değildir.” diye yazı yazıyor, şu kadar yazışmayı hiçe sayarak. Orada da çok daha
büyük suçlar var, çok çok büyük suçlar var. Eğer burada karşınızda bir silahlı terör örgütü varsa, bu
darbe suçu işlenecekse, bu suçun işlenmesine o günden göz yumanların da hâlâ zaman aşımı konusu
olmaması gerekir. Bunların da hesap vermeleri gerekir bu devlete. Bugünün müsebbibidirler onlar.
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Devam edeyim.
Ankara Emniyet eski Müdürü Cevdet Saral Fetullah Gülen Cemaati hakkında bir çalışma yapmak
için Mesut Yılmaz’dan müsaade istiyor, daha doğrusu dönemin Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz
kendisini çağırıyor ve bir konuda görüşünü almak istiyor ama kapıdan çıkarken Cevdet Saral Bey
“Efendim, bir konuyu daha arz etmek istiyorum size...” “Buyurun.” “Böyle bir örgüt var, bu yapıyla
ilgili çalışmak istiyoruz.” ve Mesut Yılmaz şöyle söylüyor: “Böyle bir çalışmayı eğer Başbakan Sayın
Bülent Ecevit duyarsa Hükûmeti bozar.” diyor.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Doğrudur, şahidim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bu konudaki düşünceleriniz… “Doğrudur, şahidim.” diyorsunuz.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Şahidim. Biz, orada Akın Birdal olayının
soruşturmasıyla ilgili çok kritik, hassas birtakım bilgilere ulaşmıştık. Operasyonu yürüten olarak
Cevdet Bey beni de yanında götürdü. Kısaca ben konularla ilgili, gelişmelerle ilgili bilgi arz ettim. O
arada, zaten demin arz ettiğim bu not konusu vardı ya, örgütün finans kaynakları, kara para aklamasıyla
ilgili konu ve o arada bu Zaman gazetesi de bizimle ilgili bir yazı geçmişti filan.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Burada Ankara Emniyet Müdürü Sayın Saral, siz Müdür
Yardımcısısınız.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Yardımcısıyım, evet.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ankara Valisini atlıyorsunuz, Emniyet Genel Müdürünü
atlıyorsunuz, İçişleri Bakanını atlıyorsunuz.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Hayır, o zamanki İçişleri Bakanı Sayın
Başesgioğlu’nun bilgisi var. Bilgileri var, rahmetli, o zamanki Erdoğan Şahinoğlu Valimizin… Hiçbir
zaman onu atlayarak herhangi bir şey olduğunu şey yapmayın, onun bilgileri vardı, sürekli zaten…
Şöyle bir şey: Ankara’da zaten en az günde 2-3 kere Emniyet Müdürümüz Sayın Valimizle birlikte
olmak zorundalardı Sayın Cumhurbaşkanının, Sayın Başbakanın karşılama ve uğurlamalarında. Zaten
her aşamadan Sayın Valimizin de bilgisi vardı, o zamanki Bakan Sayın Başesgioğlu’ydu bildiğim
kadarıyla, onu da birçok kez telefonla bilgilendirdiğine vâkıfım Sayın Saral’ın.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Evet, devam edeyim efendim.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Çok özür dilerim, izah edeyim: Onlarla ilgili
brifingi işte anlattık, hatta gazetede işte bu konuları… “Efendim, Fetullahçılarla ilgili böyle birtakım
konular var, izin verirseniz…” diye bahsettiğiniz konuyu dile getirdiğinde Sayın Başbakan aynen o
cümleyi kullandı.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yavuz Selim Demirağ “İmamların Öcü” kitabıyla FETÖ’nün
askerî okullardaki, Zübeyir Kındıra ise “Fetullah’ın Copları” kitabıyla FETÖ’nün polis okullarındaki
faaliyetlerini, sızmalarını, talebe devşirilmesini anlattı. Hatta Yavuz Selim Demirağ da bunu burada
geldi, söyledi. Asker ve polis okullarında ilk nüvelerin, tohumların 1978 yılında atıldığı düşünülürse en
büyük ihmal sizce bürokratların mıdır, askerî ve sivil bürokratların mıdır, istihbarat örgütlerinin midir
yoksa Diyanet İşleri Başkanlığının mıdır? Bir sorum da budur.
Bir önemli konu: Malum olduğu üzere Türkiye’de MİT, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat
Başkanlığı istihbarat toplarlar. İstihbarat toplanması, MİT, Genelkurmay, Emniyet ve Jandarma arasında
muhtelif münakaşalara sebep oldu geçmişte. Genelkurmay MİT’ten istihbarat alamadığını iddia
etmektedir; ki İlker Başbuğ, General İlker Başbuğ buraya geldiğinde 2002-2010 yılları arasında Millî
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İstihbarat Teşkilatının kendisine rapor vermediğini, bilgi vermediği söyledi. Daha sonra buraya davet
ettiğimiz MİT eski Müsteşarı Emre Taner Bey ise böyle bir görevlerinin olmadığını çünkü askeriye
içerisinde MİT’in istihbarat toplama görevinin bulunmadığını, eleman çalıştıramadığının söyledi.
“Biz, askeriyeden bir elemanı MİT’çi yaparız ama terfi eder, tekrar askeriyeye gider, MİT’çilikten
ayrılır, sonra bir başkasını alırız, aynı şekilde olur.” diyerek bu konuya açıklama getirdi. MİT; asker
kişiler hakkında istihbarat toplanmasının kendi mevzuatının olmadığını söyledi, biraz önce sürüyor.
Genelkurmay, Emniyetten ve Jandarmadan neden istihbarat alamadığını izah edememektedir.
Size göre Türkiye’de istihbarat kurumları arasında uyumlu bir çalışma mevcut değil miydi? Şimdi,
mevcut uyumlu, senkronize bir çalışma var mı? İstihbarat tek kurumda, tek çatı altında toplanmalı
mıdır? Faydalı olur mu?
Bir de şunu söyledi İlker Başbuğ… “General” kelimesini özellikle kullanıyorum çünkü “paşa”
kelimesinden hoşlanmadığını söylemişti Genelkurmay Başkanı olduğu zaman “Bana ‘Sayın Başbuğ’
deyin veyahut da ‘General İlker Başbuğ’ diye hitap edin.” demişti. Ben de kendisine burada sürekli
olarak “General” diye hitap ettim.
BAŞKAN – “Paşa” kelimesi yasak zaten.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Evet, ona istinaden yapıyor, devrim kanunlarını gündeme getirerek
söylüyor ama Türkiye’de herkes bunları kullanıyor.
“Eğer Millî İstihbarat Teşkilatında bir asker, bir general MİT Müsteşar Yardımcısı olsaydı daha
güzel işler yapardık, hatta belki darbeler olmazdı.” gibi, bu manaya gelecek bir şey söyledi ve ben
de “1971’de darbe olduğunda MİT Müsteşarı askerdi, generaldi, 1980’de yine aynı şekilde, darbe
olduğunda Başbakana haber vermeyen MİT Müsteşarı da yine aynı şekilde generaldi.” diye söylemiştim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – 1980’de Başbakanın yirmi dört saat önce haberi vardı.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bilmiyorum.
1992 senesinde diplomat Sönmez Köksal’ın MİT Müsteşarı olarak atanmasıyla MİT sivilleşmeye
adım altmış oldu. Eski Genelkurmay Başkanı General İlker Başbuğ MİT’in sivilleşmesini bir zafiyet
olarak nitelendirdi. Siz bu konuda ne düşünürsünüz, ne söylersiniz?
Bir diğer sorum ise…
BAŞKAN – İsterseniz ona geçmeden bir cevap alalım mı? Çünkü, hepsini not da alamadı Sayın
Müdürüm, ben dikkat ediyorum.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Aynı şeyler de. Bazı şeylerde tabii ben mezun
değilim, yanlış anlamayın lütfen ama…
BAŞKAN – Tabii, siz görevde bir Emniyet Müdürüsünüz, o tarafı size ait.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Ben 1982 yılında istihbarat biriminde görev
aldım. Komiser yardımcısıydım istihbarat birimine geçtiğimde. Uzun yıllar, 1999 yılında açığa alınana
kadar istihbaratçıydım. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığının reorganizesinde önemli görevler aldım.
İstihbarat Daire Başkanlığındaki görevim esnasında çok kritik görevlerde bulundum. O dönemde
yaklaşık iki yılı aşkın süre Millî Güvenlik Kurulunda kurum raportörlüğünü yaptım fiilî olarak, oralara
da iştirak ettim, devletin birçok sırlarına da vakıf oldum ama daha sonra da kırk üç ayı açıkta olmak
üzere on beş yıl da dinlendirildim, piştim. Şunu arz edeyim: İstihbaratçının eskisi olmaz.
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Önce şunu arz etmek istiyorum: Bu, Fetullah’ın örgütünün yapılanmasında kim, asker mi sivil mi,
diyanet mi, politikacı mı? Herkesin suçu var. Onu belirtmek isterim ama işin temelinde din adamlarına
çok daha önemli görevler düştüğünü düşünüyorum çünkü toplumun aydınlatılması, bilgilendirilmesi
konusunda şu kurum, bu kurum diye adlandırmam benim haddime değildir ama biz o konuda çok
büyük boşluk hissediyoruz.
Biz, bu raporu hazırlarken -oradan bir örnek arz edeyim size- tabii polis gözüyle adamın kitaplarını
inceliyoruz, alıyoruz, ondan birtakım değerlendirmelere giriyoruz. Serde ofluluk var. Cevdet Bey de
bu konuda biraz daha şey, akşamları ileri saatlerde değerlendirmeler yapıyoruz notlar üzerinde ama
dinî terimler ve dinî değerlendirmeler üzerine bir yorum yapmak, haşa, din anlamında bir hata işlemek
sıkıntı yaratacak şeyler. Biz, o zaman, birçok din adamına düşüncelerimizi ve değerlendirmelerimizi
arz etmiştik, hatta bazı şeyleri de onlarla paylaşmıştık. Birçok din adamımız bize o konuda yorumlar
getirmişlerdi ama “Aman benden bahsetmeyin, sakın ha bizi duymasınlar.” filan demişlerdi o zaman ama
biz onlardan o destekleri aldık ama yeterince aldık mı tabii ki zamanımız elverdiği ölçüde. Bu konuda
biz, devletin güvenlik güçleri olarak en azından, toplumun tüm kesimleri olarak bilgilendirilmeyiz yani
bunlar nedir, ne değildir, bu adamın, ben, polis olarak, polis gözüyle bir şarlatan olduğunu görüyorum,
polis gözüyle birtakım psikolojik veya sosyal değerlendirme yapmaya yanaşabiliyorum veya cinsel
tercihleriyle ilgili birtakım değerlendirmelere ulaşabiliyorum ama kesin kanaatler koyamam ama şunu
görüyorum ki bu adamın din adına hareket eden ama din düşmanı bir adam olduğuna dair net bilgilere
ulaşıyorum ama bunun yorumunu yapacak olan din adamları. O konuda zayıfız.
Mesela, bugün gündemde DEAŞ var. Din motivasyonuyla geliyor o gencecik çocuklar bomba
yeleğini giyiyorlar ”Cennete gideceğim.” diye gidip kendini patlatabiliyor. Bunu, bu insanlara anlatacak
olan ne polis ne psikolog ne pedagog ne sosyal görevli, din adamıdır. Din adamlarına burada çok çok
önemli görevler düşüyor. Bunun mutlaka ele alınmasında fayda var.
İstihbarat meselesine gelince: İstihbarat meselesi yıllardır ülkemizde her dönemde gündeme
gelmiş bir konudur ama bizde herkes her şeyi yapmaya kalkarsa maalesef böyle bir durumla karşı
karşıya kalıyoruz.
Uluslararası literatürde gelişmiş ülkelerin genel yapısına baktığımız zaman aynı konuda aynı işle
uğraşan istihbarat örgütleri var mı yok mu diye araştırıldığında bu net bir şekilde ortaya çıkar.
Ben, burada, bu detaylarla ilgili, aslında çok değişik düşüncelerim var ama buranın bunun
tartışılması açısından uygun olmayacağını takdirlerinize arz ediyorum.
BAŞKAN – Arzu ettiğinizi yazılı da gönderebilirsiniz veya tabii görev gereği, şu an uygun
bulmuyorsanız ona da saygı duyarız.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Bu konular bana göre çok hassas konular ama
herkes işini yapmalı bence.
BAŞKAN – Peki.
Selçuk Bey, herhâlde eksik kalan… Bir de benim yerime sorun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Başkanım, kusura bakmayın.
FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in 1970’li yılların başından itibaren örgütlenmeye başladığını
biliyoruz. Örgütün ortaya çıkışı ve hususi olarak 1970’li yıllardaki niyeti ve kuruluş maksadı sizce
farklı mıydı? Örgüt darbeci kimliğini sonradan mı edinmiştir? Özellikle Amerika Birleşik Devletler’ine
gitmeden önceki niyeti ile gittikten sonraki niyeti farklı mıydı?

89

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

8 . 12 . 2016

T: 20

O: 2

Emniyet ve ordu mensuplarının bir bölümünün büyük bir tutkuyla bir kişiye bağlandıklarını ve
netice olarak 15 Temmuz günü vahim bir hadiseye sebep olduklarını biliyoruz. Emniyet teşkilatı ve
ordu kademelerinde temayüz ederek en üst unvan ve rütbeleri alan emniyet ve ordu mensuplarının
-kurmay albay, emniyet müdürü, amir gibi- emir komuta ve hiyerarşik yapı dışında tamamen sivil bir
kişiye çılgınca bağlandıklarını görüyoruz, müşahede ediyoruz. Bütün masrafları milletin ve devletin
vergileriyle karşılanan bu kişilerin bu şekilde bir sapkınlığa düşmelerini neye bağlıyorsunuz? Emniyet
teşkilatındaki eğitim sisteminde bir problem mi var? Polis kolejlerinde, polis akademilerinde veyahut
da sizin yükselirken yaşadığınız tecrübelerinizde, oradaki hizmet içi eğitimlerde bir probleminiz mi
var?
Son sorum: FETÖ mensuplarının başta emniyet teşkilatı ve orduya ait kadrolar olmak üzere bütün
kamu kurumlarına sinsi planlar yaparak sızdığı ve 15 Temmuz öncesinde bazı birimlerde söz sahibi
olduğu biliniyor, özellikle askeriye, emniyet, yargı, medya ve sermaye. Bu konuda beş alanda çok ciddi
örgütlenmişler. İnanç, ibadet ve vicdan özgürlüğü önündeki bazı engeller sebebiyle, insanların dinî
inançlarının icaplarını icra edemedikleri, kendilerini gizledikleri, bu sebeple emniyet teşkilatı ve ordu
kadroları başta olmak üzere kamu kurumlarına ancak sızma yoluyla girebildikleri ve halk nazarında
da bu tür bir usulün takip edilmesinin genel kabul gördüğü ileri sürülmektedir. Özellikle Türkiye’nin
yaşadığı darbe dönemlerinde inançlı, mütedeyyin, dinî hassasiyetleri olan insanların başlarına neler
geldiğini -üniversitelerde, emniyet teşkilatlarında veyahut da Askerî Şûra kararlarında- biliyoruz.
Acaba bu takiyeyi bunlara karşı mı yaptılar? Bunu yaparken, gerçekten dinini yaşayan insanlar
tasfiye edilirken de bunlar da gayelerine ulaşmak için böyle bir takiye yolunu mu seçtiler? Teşekkür
ediyorum. Hizmetleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Öngörünüz için de, güzel bir devlet adamlığı
nosyonu göstermişsiniz, bu öngörüyü ve bu cesareti hemen hemen herkes gösteremez, cesaretinizi ve
öngörünüzü de kutluyorum.
Teşekkür ederim.
Hayırlı ömürler diliyorum size.
BAŞKAN – Evet, buyurun Osman Bey.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Şimdi, efendim, tabii ki devletin eğitim
sisteminde tartışılacak çok şeyler var, ama dikkat ederseniz daha çocuk yaştayken örgüt hedefini
belirliyor, el atıyor, onun için de bunlar bizim yetişmiş mankurtlarımız, öyle değerlendirmek lazım.
Şimdi, belli eğitimleri ileri yaşta almak çok zordur. Yani yaşı kemale ermiş bir insana hafızlık
eğitimini veremezsiniz, çocukken verirsiniz veya birtakım özel temel öğretileri daha çocuk yaşta
verebilirsiniz. Bunlar zaten örgüt, örgütlü bir şekilde çocuk yaşta bunlara el atıyor. Karşımızdaki
sistemin gelişmelere göre ayak uyduran basit bir sistem olarak değerlendirilmemesi gerekir, karşımızda
ciddi bir istihbarat örgütünün beşinci kol faaliyeti çerçevesinde organize ettiği planlı bir istihbarat
operasyonudur. Bu istihbarat operasyonunun boyutlarını operasyonu yöneten hasım ülke çizer. O
ülke, operasyonun aşamalarında, aşama aşama planlamayı yapar, konjonktürel gelişmelere göre
operasyonda yönlendirmeler de yapabilir, ama operasyonun nihai hedefi bellidir. Biz, operasyonu
yapanın düşüncelerini analiz etme fırsatını bulamıyorsak, yapacaklarını günlük olarak değerlendiririz,
ama analiz ediyorsak onun aşamalarını görür, ona göre tedbirler alırız.
Şimdi, burada, bu örgüt, ta 1960’lı yıllarda komünizmle mücadele derneklerinin oluşumu
çerçevesinde bir faaliyete başlıyorsa, Komünizmle Mücadele Derneklerinin oluşumunda kimin, hangi
maksatla bunları oluşturduğunu bizler biliyorsak, bunun devamındaki örgütsel yapıyı çok rahatlıkla
çözebiliriz. Devamında, işte, ılımlı İslam, işte, şöyle İslam, yok şöyle bir yapılanma gibi taktiklerin
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arkasına sığınarak, geliştirilen taktiğin de ne olduğunu, işte, Orta Doğu’daki Büyük Ortadoğu Projesi,
işte, Barış Ağaları Projesi, işte, birtakım projeler gibi şeylerin arkasında yatan sebepleri de o hasım
gücün, operasyonun birer unsuru olduğunu değerlendirebiliriz.
Ha, 15 Temmuz bugün olabilirdi, planları bize göre temmuzda değildi aslında, biraz daha geç
olduğunu düşünüyoruz biz, ama o gün biraz daha erken davranılmak zorunda kalındı belki…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Niçin?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Birtakım kendilerince olması gereken
gerekçeler.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Askeri Şûra kararları mı?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Onlar da bir etkendir. Yani bunlar bir yorum.
Şimdi, ben bunlara girdiğim zaman, işte, falancadan filancadan etkilenmiş gibi olurum ama, birçok konu
var bu konuda, ama planlı operasyonun gereği belki o oldu, ondan sonra dikkat ederseniz uluslararası
konjonktürde birtakım gelişmeler oldu lehte veya aleyhte. 15 Temmuzun sonucunda Türkiye lehine olan
gelişmelerden doğan birtakım sonuçları yaşadık, eğer başarıya ulaşsaydı kendilerince, onun sonuçlarını
bugün dünya konjonktüründeki diğer gelişmelerle özdeşleştirdiğimiz zaman çok daha ağır sonuçlarla
karşılaşabilirdik, yani bunların değerlendirmesini herhâlde daha değişik şekilde yapmak lazım.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Osman Bey, aynı istihbarat örgütleriyle mi çalıştı, yoksa farklı
istihbarat örgütleriyle çalıştı mı?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Yorum yok.
Ama burada, tabii ki şunu belirtmek gerekir, ortada bir byLock operasyonu var. Burada istihbarat
örgütlerinin bazen tatlı rekabettir, bazen değişik değerlendirilebilir, MİT Müsteşarlığımızın yürüttüğü
çok harika bir operasyon, eli öpülesi bir operasyon, yani byLock biz güvenlik kuvvetleri için, devletin
bekası için uğraşanlar için çölde bir vaha, klimalı ortam diye düşünmek lazım, byLock bizim için böyle
bir şey.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Teşekkür ederim.
Sağ olun.
BAŞKAN – Evet, çok teşekkürler.
Şimdi, İstanbul Milletvekilimiz Mihrimah Belma Satır.
Buyurun efendim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bir daha teşekkür ediyorum, hoş geldiniz.
Selçuk Bey bütün soruları sordu ama ben de çok kısa birkaç soru soracağım.
Öncelikle Selçuk Bey’in bahsettiği gibi çok önemli ve değerli bir istihbaratçısınız. Size ve
ekibinize verilen nakdî, para ödüllerini de almayıp şehit yakınlarına bırakmışsınız, bunu da özellikle
zabıtlara geçmesi açısından söylüyorum.
Tekrar teşekkür ediyoruz çalışmalarınız için.
FETÖ’cü yapılanmayı ilk tespit eden ve bununla ilgili mücadeleye başlayan önemli bir emniyet
mensubusunuz. Bu raporu hazırlarken başınıza bu sıkıntıların geleceğini tahmin ediyor muydunuz? Bu
istihbarat raporunu kim veya kimler deşifre etmiştir? Bununla ilgili somut bilgileriniz var mı? Birinci
sorum bu.
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ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Tabii ki biz bu operasyona başladığımızda,
örgütün bize karşı bir karalama kampanyası yapacağını, birtakım faaliyetler icra edeceğini tahmin
ediyorduk, hatta hatırlıyorum, o günlerde bu değerlendirmeleri, gece değerlendirmeleri yaparken,
Cevdet Bey öyle bir konu da açmıştı. İşte, ben, birkaç arkadaş, o zamanki şube müdürüm, operasyonu
yürüten şu andaki Muş Emniyet Müdürü arkadaşımız filan, dedi ki: “Çocuklar, bakın, ben Ankara
Emniyet Müdürüyüm, emniyet genel müdür yardımcılığı yaptım, bundan sonra gideceğim başka
bir nokta yok. Bak, burada böyle bir şey olduğu zaman, bunlar her türlü saldırıya gelirler. Siz ne
düşünüyorsunuz? Yarın birçok zorluklarla karşılaşabiliriz.” Biz “Devam, sonuna kadar devam.” dedik
o zaman, sonuna kadar da devam ediyoruz zaten.
Biz, bu on beş, on yedi senelik sürecin de, sonuna kadar devamın da daha sonu gelmediğini
düşünüyoruz, daha devam edeceğiz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Şimdi, Sayın Genel Müdürüm, 17-25 Aralıktan sonra,
biz birtakım yasal düzenlemeler yaptık ve FETÖ’yle mücadeleye başladık. Ben, AK PARTİ İstanbul
Milletvekiliyim. İç Güvenlik Kanunu çıkardık. Özellikle Emniyette ciddi temizlik yapıldı, bundan siz
de bahsettiniz. Özel harekâtta çok önemli ayıklamalar, FETÖ’cülerin ihraç edilme dönemleri oldu. Bu
çalışmaların 15 Temmuz gecesindeki başarı veya başarısızlıkta doğru orantısı, bağlantısı var mıdır?
Hâlen Emniyette kripto veya değil, FETÖ’cüler var mıdır? Bunların temizlenmesi, açığa çıkarılması
ve yargı süreçlerinin devam etmesi için olağanüstü hâl uygulamasının devam etmesi konusundaki
düşünceleriniz nedir?
Çok zor değil, kolay sorular.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – İzin verirseniz, bunları emir-komuta sistemi
içerisinde üstlerime arz edeyim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Peki, teşekkür ediyorum.
Peki, bu 17-25 Aralıktan sonraki mücadeleyle ilgili görüşlerinizi herhâlde söyleyebilirsiniz,
bundan bir mahzur yok. Yani bizim özel harekâta yaptığımız ziyarette 1.200 özel harekatçının FETÖ’cü
olduğu tespit edilip sistem dışına çıkarıldığı söylenmişti ve bunun 15 Temmuz gecesi başarıda çok
önemli etken olduğu söylenmişti. Aynı şekilde emniyette de ciddi bir temizlik yapıldığı söylendi ki
veriler de bunu gösteriyor.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Ben özetle bir şey söyleyeyim o zaman.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Buyurun.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Sayın Cumhurbaşkanımız hayatta ve ayakta
olduğu sürece bunun gereği yapılacaktır diyelim, o kadar.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Güzel.
Teşekkür ediyorum.
Son bir şey, bu Fetullah örgütünün başındaki kişinin, sizin Fetöş dediğiniz kişinin sağlık durumuyla
ilgili görüşünüz nedir? Şizofren olduğunu düşünür müsünüz?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Kesinlikle.
Ben doktor değilim ama bir doktor kontrolüne tabi tutulduğu zaman, o dediğim tabirin de ne
anlama geldiği, öbürü de hepsi çıkar meydana.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hâlâ teşkilatınızda var mı bunlardan?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Varsa çıkartıyoruz, çalışıyoruz.
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MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teşekkür ediyorum.
Sağ olun.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ederiz.
Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN – Demin ışığınızın sönmesi, siz konuşurken kayıtlara geçsin diye ışığı yaktım, onun
için.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Biz de hakkımız kayboldu diye müdahale ettik, bir şey yok.
Hoş geldiniz Sayın Müdürüm.
Şimdi, tabii, Osman Ak deyince, Türkiye Osman Ak’ı diğerlerinden çok iki hususla tanıyor. Birisi
bu FETÖ Raporu, ikincisi de Telekulak Raporu.
Bu FETÖ Raporu’yla ilgili, gerek Sayın Saral gerekse zatıaliniz uzunca bir açıklama yaptınız.
Şimdi bu telekulak konusu da tabii kamuoyunda çok yer etti, siz bununla ilgili de bir miktar
açıklamada bulundunuz, ama o telekulak soruşturmasında zamanın Emniyet Genel Müdürü Necati
Bilican ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın dinlendiği doğru mu?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Eğer dinlenseydi ortada bir kaset olurdu. On
yedi sene geçti, hiç kimseyle ilgili ne bir tape ne bir kaset ne bir konuşma metni ne içerik, hiçbir şey
çıkmadı.
Bakın, süreç içerisinde birçok iddialarla ilgili birçok şeyler çarşaf çarşaf serildi, niye çıkmadı? Bu
iddiayı ortaya atan adamlar, mutlaka bunları da ortaya çıkarabilirlerdi. Oradan göreceksiniz düzmece
olduğunu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bu raporu, Telekulak Raporu’nu yazanların, hazırlayanların
hepsi cemaatin adamı mıydı?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Anlayamadım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Telekulak Raporu’nu yazan müfettişler var. Bu Telekulak
Raporu’nu yazan müfettişler, hepsi cemaatin adamları mıydı, FETÖ’nün adamları mıydı?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Telekulak Raporu’nu yazanlar…
Şimdi, bakınız, burada…
Pardon, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bir de bu raporla ilgili, siz bir dava açtınız mı? Bu raporun
mağduru olan sizsiniz, ekibiniz, siz bu raporla ilgili bir dava açtınız mı?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Kime dava açacaktık? Kime açabilirdik ki o
koşullarda?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Raporu yazanlara.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Adliye, mülkiye kontrol altındayken.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bugün…
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Bugün, şu anda iki davada da müdahilim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Evet.
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Ülke olarak, tabii ki bu süreçte ciddi istihbarat zaafı yaşadık bu FETÖ’nün istihbarat teşkilatlarına
yaptığı müdahaleden dolayı, tabiri caizse hafızamızı kaybettik.
Tabii, Emniyet Genel Müdürlüğü önemli bir teşkilat. Şimdi bu zafiyet tam olarak bitti mi? 17-25
Aralık sonrası yeni yapılanma bu sıkıntıları tamamıyla ortadan kaldırabildi mi?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Şimdi, ben önce birinci soruya cevap vereyim.
Bu bizimle ilgili raporları tanzim edenlerin hepsi Fetullahçıdır diyemeyiz, ama Fetullahçıların
kontrolünde ve onlarla iş birliği hâlinde miydiler? Büyük bir çoğunluğu diyebiliriz.
Fetullahçılar, örgüt, hani, adliyede ve mülkiyede ve devletin diğer kurumlarında hâkim olma
sürecinde aşama aşama faaliyet yürüttüler.
Bunlar, devletin tüm kurumlarındaki şahsiyetler ile sosyal hayatın gereğinde önemli olan tüm
şahsiyetlerle ilgili arşiv çalışması yapmışlardır, herkesle ilgili, hepimizle ilgili, hepinizle ilgili arşiv
çalışması yapmışlardır. Herkesin zaaflarını, iyi yönlerini, olumsuz yönlerini arşivlemişlerdir.
Örgüt, bu çalışmayla, eğer birisi ikbal vaat eden birisiyse, ona önce çengel atmıştır. Bu çengelleme
yöntemiyle, onun vasıtasıyla birtakım şeylere ulaşmaya çalışmıştır. Bu şahsı bir süre kullanmıştır, ta ki
kendi gerçek ışık süvarisi olan, ışık ordusunun unsuru olan kendi militanını yetiştirene kadar.
Bu süreçte, tabii ki birçok bürokrat birtakım beklentilerle ya da şantajlar nedeniyle bu örgüte
hizmet etmişlerdir. Bugün dahi bu şantajların etkisi altında kalıp, örgüte karşı hâlâ suskun durabilecek
birçok insan mevcut olabilir ki birçok iş adamımız da bu saiklerle örgütün kontrol ve denetimine girmek
zorunda kalmışlardır.
Daha açmayayım isterseniz bunları, yoksa…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, 15 Temmuz sonrası o yaptığınız, işte, bu biraz önce
bahsettiğiniz 1 dolar soruşturması gibi, bazı konularda Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer illerle
irtibata geçip, bu konunun hızla aydınlanmasını sağladığınızı ifade ettiniz.
1999’da siz “Bu FETÖ Raporu’nu yazarken bize bir ay daha zaman tanınsaydı birçok şeyi
çözebilecektik.” dediniz.
Şunu sorabilir miyiz? Yani 1999’da sizin Ankara emniyet istihbarat birimi olarak, diğer illerde
bu ve benzeri konularla ilgili irtibat kurabileceğiniz, onların eline geçmemiş başka istihbarat
birimleri yok muydu? Yani niye öyle bir şeyi… Mesela, bir ilde değil de on ilde, yirmi ilde rapor
hazırlanması konusunda bir gayrete girerek bu meselenin daha detaylı ortaya çıkmasını sağlamadınız,
sağlayamadınız?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Ben böyle sıkıştığım zaman -özür dilerimhemen dosyayı açıyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bunu sıkıştırmak için söylemiyorum, biz konuyu biraz daha
aydınlığa…
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Hayır, biz bunları yazmışız Sayın Vekilim,
zamanında yazmışız, İstihbarat Daire Başkanlığına yazı yazmışız, demişiz ki işte örgüt şudur. Bu örgüte
siz öyle diyorsunuz ama öyle değil, böyle. Bu şudur budur, birtakım yazışmalar olmuş. En son 19 Şubat
1999’da -bu süreçte- örgütün mevcut durumunu anlatmışız yani özet, daha çalışmaya yeni başlıyoruz.
Yaptığımız araştırmada, bu örgütle ilgili ciddi anlamda bilgi, belgelere ulaşamadığımızı, bu çerçevede
araştırmamızda, Daire Başkanlığının bir bülteninde, “İslam’da Mezhepler, Tarikatlar ve Dini Akımlar”
adlı kitabın 137’nci sayfasında şöyle şöyle diyorsunuz. Bu söyleminize göre bu örgüt çok iyi falan
görülüyor ama bizim araştırmalarımıza göre biraz ciddi örgüttür. Bunun ideolojik ve felsefi yapısı,

94

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

8 . 12 . 2016

T: 20

O: 2

örgütlenme modeli, taktik ve stratejisi, finans kaynakları, hedeflerinin netleştirilmesi için çok ciddi
bir çalışma yapılması lazım. Bununla ilgili şu şu konularda 9 maddelik birtakım şeyler sıralanmış.
Ondan sonra da şunu demişiz: “Bütün bu bilgilerin derlenmesi aşamasında öncelikle açık kaynaklar
ciddi şekilde irdelenmek suretiyle söz konusu kişi ve hareket, tarikat veya örgüt hakkındaki bilgiler
analiz edilerek -o zaman “örgüt” demiyoruz- ve öncelikle kendi söylemlerinden yola çıkılarak Fetullah
Gülen’in tanımlanması, daha sonra hareketi veya tarikatı netleştirmek, gerçek hedefinin ne olduğunun
aydınlığa kavuşması amacıyla ilimiz kapsamında gerekli çalışma ve incelemeler başlatılmış olup, kişi
ve konu hakkında ülke genelinde genel maksatlı yapısını deşifre edecek çalışmaların İstihbarat Daire
Başkanlığı meyanında tüm iller kapsamında oluşturulacak planlı istihbarat operasyonu çerçevesinde ele
alınmasının yerinde olacağı hususunda bilgi ve gereğini arz ederim.”
Daha ne diyeyim ben. Demişim ben İstihbarat Daire Başkanına: “Git bunun üzerine.” O dönmüş,
beni görevden almış, bizi açığa almış, evrakları yok etmiş, işi örtbas etmiş. Şimdi de çıkmış kitap
yazıyor, televizyon televizyon da dolaşıyor, “Ben bu işi yaptım.” diye.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, bir başka sorum da… Tabii, biz Milliyetçi Hareket Partisi
olarak çok karşı çıktığımız bir çözüm süreci dönemi yaşadık. Bu dönemde bizim temel itirazımız, silahlı
bir örgütle masaya oturulamayacağını, her şeyden önce silahların bırakılması gerektiğini Milliyetçi
Hareket Partisi olarak çok üst seviyeden dile getirdik. Ama özellikle 2015 Temmuzundan itibaren bu
çözüm süreci denilen ihanet sürecinde örgütün ne kadar ciddi yığınak yaptığı ortaya çıktı ve bunun
karşılığında da çok ciddi bir mücadele ve burada maalesef artık şehit sayısı bine yaklaştı.
Şimdi burada Emniyet İstihbaratla birlikte Türkiye’deki bütün istihbarat birimleri de bu yığınağı
göremeyecek hâlde ele geçirilmiş miydi cemaat tarafından?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Cemaat bu yığınağın yapılması anlamında
zaten çanak tutmuş o dönemde, devletin gözünü boyamış.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani Emniyet fark etmedi, Jandarma fark etmedi.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Hayır efendim. Emniyet, ele geçirilmiş
bir Emniyet içerisindeki unsurlar devletin gözünün boyanmasını sağlayarak örgütün ileri boyutta
üstlenmesinin ve Orta Doğu’da yeni bir yapılanmanın oluşmasının zeminini hazırlayacak görevler ifa
etmiş.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Koordinasyon var yani.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Koordinasyonun ötesinde.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Organizasyon var.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Emrin gereğini yerine getirme, üst aklın emrini
yerine getirme. Dedim ya başta ben, karşımızda ciddi bir planlı istihbarat operasyonu var. Hasım güç,
A veya B demiyorum ben.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tam bu noktada, bu sabah dinlediğimiz Doktor Hasan Polat
daha önce örgütün içerisinde bulunmuş bir kişi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Amerika’da kaldığı
konutunda her hafta Amerikan İstihbarat Örgütüyle düzenli olarak görüştüğünü ifade etti. Bu görüşmeler
Türkiye’deyken de yapılıyor muydu? Bu konuda bir bilginiz var mı?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Ben o şahsın ne söylediğini bilemem ama
istihbarat usulünde öyle bir düzenli görüşme filan olmaz, o biraz şey olmuş.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – “Haftalık düzenli görüşme var.” dedi, Amerika’da.
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ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Yani doğru olup olmadığını test etmedikten
sonra… İstihbarat sisteminde öyle o dediğiniz gibi bir sistem olmaz ama bilemiyorum tabii. Ben
dinlemediğim için şahsı veya onun şeyini yapmadığım için…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yarı resmî bir görüşmedir ama adamın istihbaratla bağlantısı
vardır.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hayır, resmî, sabahki tutanaklarda var.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Şimdi, her şahsın her beyanına bakarsak yandık.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Muhakkak ama o da örgütün içerisinde uzun yıllar bulunmuş.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Sayın Vekilim, bu dönemde o kadar çok
Fetullah’tan mağdur olmuş o kadar çok zede var ki. Ben kendime diyorum ki ya…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Çok var.
Şimdi, gene burada dinlediğimiz eski emniyet genel müdürlerinden biri “Ben buraya göreve
geldim. 64 ilin Emniyet müdürü FETÖ’cüydü, ben giderken 75 oldu. Ben de bu süre içerisinde
amirlerimi uyardım.” dedi, gitti.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Ne işi varmış orada? Ben öyle olsam bırakırım
görevi. Yorum yok.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bir de siz 1999’da bu Telekulak raporuna “O zaman dava
açmamızın bir anlamı yoktu.” dediniz. O zaman yargının ele geçirildiğini tam olarak biliyor muydunuz?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Tamamen biliyorduk.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Biliyordunuz.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Bakın, o zaman… Mesela, çok basit bir
şey söyleyeyim: Biz mahkemeden beraat ettik, aklandık. Adamlar o beraatı kirletmek için öyle bir
taktik geliştirdiler ki… Gittiler, bir tane müdahillik dilekçesinin dosya içerisinden… Şahıs müdahillik
dilekçesi vermiş. Hâkim kararını verirken o müdahilliği değerlendirmeyi atlamış. Onu buldular, ondan
tuttular, temyize verdiler, davayı bozdurdular. Biliyorlar dosyanın zaman aşımına girdiğini. Ondan
sonra zaman aşımından tekrar olay bitirildi. Böyle bir şey, öyle ciddi bir örgüt var.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yani beraat ettirmediler, zaman aşımından düşürdüler.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Kendilerince.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Merak ettiğim bir konu da şu: Sizin raporunuzda ismi
geçenlerden birisi de Adil Serdar Saçan. Adil Serdar Saçan’la sizin eş zamanlı olarak bu ihraçlarınız,
soruşturmalarınız var.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Adil Serdar Saçan’dan bahsediyorsunuz, değil
mi?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Evet.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – O çocuk geçmişte biraz hizmetler etti birilerine.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Etti ama sizinle aynı dönemde, sizin yaşadığınız...
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Yok, o benden sonradır, o ayrı bir konu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ama o da 21 defa ihraç edildi.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Yorum yok.
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Bakınız, ben şahsına bir şey söylemiyorum. Bir şey söyledim ben demin, sorunuza bir cevap:
Örgüt belli bir sistemle hareket eder, motivasyonlardan hareketle belli bir sistemli olarak… Şahsın
motivasyonları, özel hayatı, şu, bu değerlendirmeyi yapar; ya şantaj ya birtakım saikler bulur, o
saiklerle ilgilenir, gerçek adamlar gelene kadar onları kullanır. Bilemiyorum o arkadaş kullanıldı mı,
kullanılmadı mı ama yani o gözle bakmak lazım bazı şeylere de.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Evet.
Şimdi, son olarak sormak istediğim konu da şu: Siz bu işe yıllarca emek vermiş birisisiniz. Bir
paralel devlet yapılanmasıyla hakikaten devlet olarak çok ciddi enerji harcadık. Yani bütün kurumlar
bundan tahribat gördü, ordumuz tahribat gördü, Emniyetimiz, yargımız elbette bütün kurumlar ama
bunlar en çok tahribat gören ve tabii ki devletin bekası bakımından en önemli kuruluşlar. Sizin, bundan
sonrası için ne yaparsak bir daha böyle bir sıkıntı yaşamayız konusunda çok kısa, öz tavsiyeleriniz olur
bu yaşadığınız tecrübeler ışığında.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Tabii, şimdi, ben devletin görevli il emniyet
müdürüyüm. Ne yaparsak yapıyoruz işte zaten. O anlamda, müsaade edin, bizim bürokratik anlayışımıza
veya meslek terbiyemize bu konuda bir açıklamayı bu ortamda yapmamız uygun olmaz. Üstlerime ben
bunları açıklıyorum, çalışıyorum da. Bu konuda istirham edeyim ben, bende kalsın o.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Mehmet Bey, teşekkür ederim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Başkanım, bir düzeltme yapmak istiyorum eğer müsaade
ederseniz.
BAŞKAN – Buyurun Selçuk Bey.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Mehmet Erdoğan Bey, bilmiyorum, böyle mi düşünüyor
sayın milletvekilimiz; çözüm süreci için “ihanet süreci” bir dil sürçmesi midir, yoksa hakikaten öyle
mi düşünüyorlar?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Biz öyle düşündük, öyle konuştuk.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ben de şunu söylerim: Yavuz Sultan Selim Han geçmişte ilk çözüm
sürecini başlatan adamlardan bir tanesiydi İdrisi Bitlisî’yle beraber. Abdülhamid, Hamidiye Alaylarıyla
aynı şekilde Kürtleri Osmanlı’nın hedefleri ve millî idealleri ve millî ülkülerine beraber yürüme
noktasında birlikte çalışma yaptı. Ardından Mustafa Kemal gerek Dersim’de gerek Ağrı isyanlarında
gerek Koçgiri veyahut da Şeyh Sait olaylarında daima ara bulucular kullandı, onlara “Bırakın bu
isyanları, bize yardımcı olun.” dedi. Onlara, olmayanlara da gereğini yaptı devlet, zaman zaman
kantarın topuzu Dersim’de olduğu gibi -1938 yılından sonrası için söylüyorum- kaçtı. Zaman zaman
Menderes döneminde bu olaylar olmadı çünkü aşiretlerle Menderes çok iyi geçindi. Özal döneminde
bu işler başlamıştı biliyorsunuz, 1984 yılında. Özal, gayriresmî olarak bunlara haberler gönderdi, kan
akmasın diye. Çünkü, biliyordu ki başkaları tarafından bir operasyondu, Türkiye’de bir ameliyat yapmak
istiyorlardı. Özellikle daha önce Osmanlı’nın son dönemlerinde Bedirhanlarla ve de Şemdinanlarla
yapmak istediklerini PKK’yla yapmak istediler. Çünkü bizim orası çok stratejik bölgemizdi; çok ciddi
maden yataklarımız, tarım topraklarımız, sularımız vardı. Orada kötü bir operasyon yapmak için…
Biz müdahale ettik. Sonra da Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hatta ondan önce DSP-MHP-ANAP
iktidarında Sayın Bahçeli de dâhil olmak üzere idamın beklemesi, mesela, aynı şekilde bir çözüm
süreciydi. Abdullah Öcalan asılmadı. Niçin asılmadı? Yani “Bunu asmazsak, elimizde bir rehin olarak
durursa, bu da bir bekleme süreci ama çözüme katkıda bulunur mu, acaba bunlar da silahı bırakırlar
mı?” diyerek iyi niyetli olarak bir operasyondu. Aynısını Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapmak istedi

97

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

8 . 12 . 2016

T: 20

O: 2

ama bunlar anlamadılar. Suça karışmayanlar silahları bırakacaklardı; iş, aş sahibi olacak, Türkiye’ye
teslim olacak; suça karışanlar da üçüncü bir dünya ülkesine gideceklerdi. Hatırlarsanız, MİT Müsteşarı
da buraya geldiği zaman -Emre Taner Bey- “Oslo ihanet mi?” diye sorduğumuz zaman “Hayır, asla
değil. Başka yabancı güçler bunu uluslararası arenaya taşımak istiyorlardı, biz buna müdahale ettik…”
Aynı şekilde AK PARTİ iktidarı “Kan akmasın, insanlarımız dağa çıkmasınlar...” Artık Türkiye’de
demokratikleşme, insan hak ve özgürlükleri alanında çok büyük hamleler yapılmıştı, eski devletin
-tırnak içinde söylüyorum- ceberut anlayışı yoktu, bir şefkat anlayışı vardı, devlet bürokrasisi orada
insanları tamamen kucaklıyordu; Kürt, Türk, Arap, Çerkez veya herhangi bir etnisiteye ve mezhebe
bakmadan. O nedenle, tabii bunu Milliyetçi Hareket Partisi böyle düşünebilir ama biz bunu Türkiye’nin
geleceği açısından doğru bir süreç olarak değerlendirdik ama ne PKK anladı ne Kandil anladı ne
İmralı’daki onların lider dedikleri lider bozuntusu anladı ne de affedersiniz Brüksel’deki onların beyin
takımı veyahut da uyuşturucu ticareti yapan kişileri anladılar, özellikle ona vurgu yapmak isterim.
Bir de siz Mesut Yılmaz’la görüştüğünüzde, tabii bürokratsınız, bunu soramayabilirsiniz ama hiç
kafanıza şöyle bir şey geldi mi… Yani, Sayın Mesut Yılmaz diyor ki size: “Sakın bu raporu hazırlamayın,
Ecevit duyarsa Hükûmet bozulur.” Hiç düşünmediniz mi yani Ecevit sol tandanslı bir adam, “ortanın
solu” diyen bir adam, İnönü’den sonra gelen birisi; bu tarafta ise dinî bir cemaat var. Bir soru, aranızda
böyle bir konuşma oldu mu? Bu benim dikkatimi çekti, en azından bir şey söylediniz mi?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ben bir düzeltme yapayım bazı şeyleri, ondan sonra isterseniz
misafirimiz cevap versin.
BAŞKAN – Buyurun Mehmet Bey.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Şimdi, bir kere burada çözüm süreciyle ilgili olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim
fikirlerimiz gayet açık ve bunun delilleri de ortada. Geçen dönem siz de Parlamentodaydınız Selçuk
Bey, benim Meclis Genel Kurulunda yaptığım birçok konuşma da var, özellikle bu 21 Mart 2013’te
Diyarbakır meydanında sergilenen gösteriden sonra yaptım konuşmalar da var.
Şimdi, bizim orada söylediğimiz şey nedir? Dünyanın birçok yerinde terör örgütleriyle dolaylı
ya da doğrudan yapılan irtibatlar, görüşmeler olmuştur ancak hepsinin ön şartı silahların bırakılması,
örgütün faaliyetinin durdurulmasıdır. Bu “çözüm süreci” denilen, o bizim “ihanet süreci” dediğimiz
süreçte, mesela o gün bize gelen bilgilere göre PKK 5 binden fazla militanı devşirerek dağa çıkarmıştır.
O süreçte PKK, işte biraz önce Sayın Emniyet Müdürümüzün ifade ettiği gibi birtakım insanların
koordinasyonunda silah yığınağı yapmıştır. Yani bu kadar zaaf içerisinde böyle bir görüşme asla ve
kata çözüm süreci olarak yapılamaz, bu yanlıştır, biz bunu her yerde dile getirdik.
Yine, o Emre Taner’in burada yaptığı açıklamada “Oslo ihanet değil.” dedi ama biraz sonra başka
bir soruyu cevaplandırırken de “O dönemde peş peşe seçimler vardı, biz çatışmasızlığı sağlamak
zorundaydık.” dedi.
Yine son olarak tutanaklarda düzeltilmesini talep ettiğim bir husus da Apo rehin değil, mahkûmdur.
Böyle bir şeyin tutanaklarda, Meclis tutanaklarında yer alması yanlıştır Selçuk Bey, tutanakta onun
düzeltilmesini lütfen…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Nerede dedim?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Biraz önce siz söylediniz. Yani “Apo’nun idam edilmek yerine
rehin olarak tutulması” dediniz. Apo hiçbir zaman rehin olarak tutulmamıştır, Apo mahkûmdur.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Hayır, hayır.

98

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

8 . 12 . 2016

T: 20

O: 2

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yine, biraz önce Müdürümüzün söylediği de…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Asılmaması konusundaki çabalar çözüm sürecine katkıda bulunmak
içindir.
BAŞKAN – Mahkûmdur, tabii mahkûmdur.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Mahkûmdur.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Asılmaması, bu meselenin çözülmesiyle ilgili bu işin
beklemede bırakılması tabii ki Türk devletinin takdiridir, bu Parlamentonun takdiridir, biz bunu ayrıca
değerlendiririz ama o dönemde de mahkûmdur, idama mahkûm olmuş birisidir ve rehin değildir yani
bunu bir defa… Türk mahkemeleri tarafından mahkûm edilmiştir.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – İdama mahkûm edilmiştir ama Meclise getirilmemiştir idam kararı.
Üç lider tarafından on bir saat görüşülmüş ama Meclise getirilmemiştir.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tamam, efendim yani burada bir karar alınmıştır, buna bir
itirazımız yok ama rehin değildir, mahkûmdur.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Mahkûmdur, doğrudur.
BAŞKAN – Mahkeme kararıyla kesinleşmiş hüküm vardır.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yine biraz önce Müdürümüzün bahsettiği “FETÖ şizofrendir.”
lafının da ben düzeltilmesini talep ediyorum çünkü şizofren olması ceza ehliyetini ortadan kaldırır,
bu bizim için uluslararası arenada sıkıntıdır. Ben, kendisinin, şizofren değil, uluslararası bir projenin
Türkiye ayağının koordinatörü olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki düzeltmelerimi yapmış olayım.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Her iki vekilimize de teşekkür ederiz.
Buyurun Osman Bey.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Tabii, şizofren değil, şizofrenik bir vakadır.
Aynen, bir projenin bir parçasıdır Sayın Vekilim. Onu arz edeyim, bir.
İkincisi: Ben kırk yıllık polis şefiyim ve meslek hayatım, PKK… Eruh, Şemdinli baskınında
İstihbarat Dairesindeydim, bu masada görev aldım, uzun yıllar da bu faaliyetlerde bulundum. Bu
bölgedeki terörle mücadele faaliyeti sadece polisiye tedbirlerle sonlandırılamaz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ona bir itirazımız yok.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Bunun yanında birtakım diğer unsurların da
devreye girmesi şarttır. Ha, bunun ne şekilde olacağı siyasi otoritenin takdirindedir. Öncelikle onu arz
etmek isterim.
Üçüncüsü, Sayın Mesut Yılmaz’la olan konu. O tamamen Sayın Saral ile Sayın Yılmaz arasında
geçen, ayaküstü, böyle geçerken olan bir diyalogdur, öyle detaylı bir diyalog değildir. Yani, öyle bir laf
söylenmiştir ama o, bizim raporumuzun çalışmasının başlamasından altı yedi ay önce olan bir hadisedir.
Biz rapor çalışmasına başladığımız zaman azınlık hükûmeti vardı. O zaman Sayın Yılmaz Başbakan
değildi. Onu arz edeyim efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Başbakan yardımcısı mıydı?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Azınlık hükûmetiydi o zaman efendim.
Hükûmet daha kurulmamıştı, azınlık hükûmetiydi o zaman.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ecevit mi Başbakandı?

99

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

8 . 12 . 2016

T: 20

O: 2

ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Ecevit Başbakandı efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Burhanettin Bey, buyurun.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Müdürüm, hoş geldiniz.
Siz de ifadelerinizde kullandınız, “Ben kırk yıldır polis amiriyim.” dediniz ama sabahtan beri bütün
konuşmalarımızda 16 Nisan 1999’da hazırladığınız raporla bu yapılanmayı gündeme getiriyoruz. Ama,
sizin kolej döneminiz, akademi döneminiz ve özellikle de komiser yardımcısı ve istihbaratta göreve
başladığınız… Siz bu yapılanmayı aslında 1999 öncesinde biliyorsunuz, biliyor olmanız gerekir. Yani,
yolunuz kesişti mi bu yapılanmayla? Yani, ekstra bilgi olarak söylüyorum. Şimdi, sadece 1999’dan
aldığımız zaman hata olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ilave edeceğiniz bir şeyler var mı?
İkinci sorum: Yine sizin ifadenizi kullanarak söylüyorum, “Herkes mutfağını iyi bilir, hatta
buzdolabındaki peynirin ne olduğunu dahi bilir.” dediniz. Şimdi, tabii, 15 Temmuz sonrası askerî
okul öğrencileri ve üst rütbedeki askerlerin ilişiklerinin kesildiğini, arada kalanlara dokunulmadığını
belirttiniz. Sorum: Askeriye kendi mutfağını…
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Dokunulmadığını değil, onunla ilgili çalışmanın
devam ettiğini söyledim.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Bu konuda bir açıklık getirirseniz çok mutlu olacağım.
Tabii, pek değinmek istemiyorsunuz ama 2010 yılından sonra Fetullahçı terör örgütünde
ayrışmaların olduğunu, bu ayrışanların da başka cemaatlere gittiğini, aslında 2010 yılında bugünleri
gördüklerini ifade ettiniz. Tabii, bu çok önemli bir hadise yani aydınlatma adına, kayıtlara geçmesi
adına biraz daha bilgi verirseniz çok mutlu olacağız.
Benim sorularım bu kadar.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyoruz Burhanettin Bey.
Buyurun Değerli Müdürüm.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Öncelikle arz edeyim: Şimdi, tabii ki 1999
öncesinde de kimin ne olduğunu aşağı yukarı herkes bilirdi, ayrı mesele ama bunların örgütlü olarak
devlet içerisinde bir faaliyet veya örgütlü bir faaliyet, bir şey olduğu konusunda o kadar bilgi sahibi
değildik.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Bir giriş yapabilir miyim Emniyetle ilgili? Yani, Polis
Akademisinde soruların nasıl verildiğini, tayinlerin ikinci bir torbadan yapıldığını… Bu torbadan
çıkanların da büyük bir kısmı zaten istihbarata gelecek. Yani, aslında, olay şekillenmişti Müdürüm.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Tabii, olayı biliyoruz tabii. Ama, bakın, şimdi,
bunu yapabilmek için durup dururken kendi kendinize görev vermek ve bu göreve görevlendirilmek
diye bir şey var, devletin sistemi var, sistemde birtakım çalışmalar var. Doğru mu?
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Tabii, doğru.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Ben görevli bulunduğum dönem içerisinde
bana böyle bir kısımda çalışmak veya böyle bir görev yapmak gibi bir görevlendirme olmadı. Şayet
olmuş olsaydı mutlaka o zaman kendim veya arkadaşlarım veya bana emir verenler bir yol, yöntem
çizerlerdi. Ben İstihbarat Daire Başkanlığına girdim, bölücü faaliyetlerle ilgili -yani, işte, PKK’dır,
diğer bölücü faaliyetlerdir- bölümlerde görev aldım. Okulu bitirdim, önemli operasyonlarda görev
aldım. Daha sonra, bir dönem, ondan önce Ermenilikle ilgili faaliyetlerdeki o masanın başında görev
aldım. Sonrasında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı oldum, bu duruma vâkıf oldum ve görevlendirme
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yapıldı, gereğini yaptım. Öncesinde ben İstihbarat Daire Başkanlığında, başka bir birimde olsaydım,
önümde böyle bir şey olsaydı, böyle bir emir verilseydi mutlaka gereğini yapardım. Ha, bu konuda
devletin mekanizmaları içerisinde bu yapılmamışsa bunun hesabını yapmayanlar vermelidir tabii ki.
Yani, şöyle arz edeyim…
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Sayın Müdürüm, ben sizin yeterince bilgiye sahip
olduğunuzu biliyorum. 1999 öncesinde de… Siz ekstra bilgi vereceksiniz yani “Sınıf arkadaşım vardı,
komiserim, başkomiserim onlardandı, bu yapılanma o dönemlerde başlamıştı…” Biz onu öğrenmek
istiyoruz.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Bakın, şöyle arz edeyim: 1999’a kadar ben bir
insanın Fetullahçı olduğu konusuna kanaat getiriyordum ama Fetullahçıların bu kadar tehlike ve tehdit
olduğunu araştırdıktan sonra gördüm. Onu söylemek istiyorum. Araştırma fırsatını bulduk, inceleme
fırsatını bulduk, o anlamda söylüyorum Sayın Vekilim. Bunların tehdit olduğu, tehlikeli bir oluşum
olduğu yönündeki inceleme bir çalışmayla çıkar. O dönem, 1990’lı yıllarda PKK had safhadaydı.
Benim Güneydoğu’da gezmediğim yer kalmamıştı o zamanlar. PKK’yla mücadele ediyorduk. Bizim
o zaman aklımızda… Benim şahsen görev alanımda böyle bir görev hedefim yoktu. Görev hedefi
olan arkadaşlarım da gereğini mutlaka yapmışlardır. Yapmadılarsa işte onun hesabını verirler, ayrı bir
mesele.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Bu bireysel bir soruydu Sayın Müdürüm yani siz…
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Bireysel olarak söylüyorum, net bir şekilde
söylüyorum: Ben 1999’a kadar Fetullahçıların bu kadar tehlikeli ve tehdit unsuru olduklarını
görememiştim. Niye görememiştim? İnceleme fırsatım olmamıştı. Baktığın zaman nedir, gayet
düzgün, kravatlı, ekseriyetle İngilizce bilen, bilgisayar bilen, kendini yetiştirmiş, hani bugün “altın
nesil” dedikleri gibi, tiplemelerdi, çalışkan çocuklardı. Biz böyle gördük ilk başlardaki şeylerde. Zaten
zaman içerisinde onların belli bir şekilde nüfuz etmesiyle beraber yani maskenin düşmesi ve takiyenin
ileri boyutta gelişmesiyle beraber o zaman zaten gerçek niyeti arka planda görmeye başlıyorsunuz. O
anlamda söylemek istiyorum. Ama, dediğiniz gibi, bunu tespit etmek zor.
2010’dan sonra ayrışmalar olduğundan bahsettim. 2010’dan sonra ayrışma değil, planlı olarak
örgütten birtakım unsurların bilinçli olarak başka cemaatlere, gruplara kaydırıldığını arz ettim, tekrar arz
ediyorum. Yani, “Ben o cemaatten çıktım, A cemaatine, B cemaatine veya A tarikatına veya A grubuna
geçtim.” diyen bir kısım kripto unsurlar var. Hedef gizleme, hedef saptırma anlamıyla yapmışlardır
onu, o anlamda söylüyorum ben ama bunlar bir ayrışma anlamında değildir. Onlar da devletimizin
ilgili birimlerince mutlaka takip ediliyordur, edilecektir, zaman içerisinde gereği de yapılacaktır diye
inanıyorum.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Bu askeriyenin mutfağıyla ilgili mesele…
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Askeriyenin mutfağı meselesinde asker de
kendi içini biliyor mutlaka. Yani, bizde polis kolejinde başlayan bu süreçte adam sistemli bir şekilde bir
operasyon yaptıysa… Ki ben şunu da arz edeyim, onu da deşifre ettik biz: KPSS’de yapılan usulsüzlüğün
benzeri bizde, Emniyet teşkilatında yıllardır komiser yardımcılığı atamalarında da yapılmış sistemli
bir şekilde. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarında komiser yardımcılığına örgüt kendine müzahir
adamları almış, getirmiş, belli bir sistemde bir odada toplamış onları. Yani, bu sistematik şekilde deşifre
edilmiştir, bellidir, tamamen örgütlü bir şekilde. Bunlar da yakında operasyonel anlamda kamuoyuna
deşifre edilecektir. Aynı şekilde askeriyede de bunlar olmuştur. Biz onu çok iyi biliyoruz ki daha okul
yıllarındaki çocuklar önceden belirlendi o ışık evlerinde, çocukların aileleri önceden hazırlanmaya
başladı. O zaman askerî okullara, biliyorsunuz, çocuklar alınırken ailelerine bakılıyordu.
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ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Muhafazakâr olup olmadığına mı?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – İşte, annesinin, babasının özel fotoğraflarını
çektiriyorlardı. Efendim, babasının değişik mekânlarda birtakım fotoğraflarını çektiriyorlardı. Çocuğun
özel yaşantısına ilişkin birtakım şeyler hazırlanıyordu. Sonra okulu belirledikten sonraki süreçte
birtakım şeyler yapıldı, özel insanlarla özel koşullarda evlendirildiler. Biz 1999’da bu operasyona
başladığımız zaman bir gecede örgütteki bütün bayanlar başlarını açtılar. O zamana kadar başları
kapalıydı, gelen talimatla bir gecede başlarını açtılar. Baş açmanın ötesinde, hatta bir kısmı dekolteye
varan kıyafet değişiklikleri yaptılar. Erkekler de değişik mekânlarda içki masalarında görüntü verip
fotoğraflar çektirmeye başladılar. 1999’da olan hadisedir bu. Temelde takiyenin en ileri unsurunda ne
varsa uygulanmıştır. Bu, örgütlü bir faaliyeti o zaman net bir şekilde ortaya koyan bir olgudur.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Bir soru daha ilave edebilir miyim?
BAŞKAN – Buyurun Burhanettin Bey.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Tabii, siz 16 Nisan 1999’da bu raporu ilgili yerlere
ulaştırdınız. Yani, bu suistimali yapan, görevini yerine getirmeyenler hakkında şu an için bir suç
duyurusu, işlem yapıldı mı? Yapılanlar var mı? Yoksa onlar bu işten sıyırdılar mı?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Yapılıyordur herhâlde. Zaten o işlemi
yapanların bir kısmı…
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Yani, 1999’dan sonra sizin başınıza çok değişik olaylar da
geldi. Şimdi, tabii, devlet yapacak da sizin de bireysel olarak bunu takip etmeniz gerekiyor gibi geliyor
bana.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Kusura bakmayın, ben bugüne kadar bu
raporumla ilgili ilk defa burada konuşuyorum. Devletin hiçbir kademesinden kimse beni çağırıp da bu
raporumla ilgili bana soru sormadı.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Ama, birlikte çözeceğiz Müdürüm yani burada konuşacağız.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Müsaade edin, işte ben bunu söylüyorum, 1725 Aralık olalı aradan iki buçuk sene geçti.
BAŞKAN – Demek ki Komisyonumuz önemli bir görev ifa ediyor burada.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Şu ana kadar kimse bana sormadı. Daha ne
söyleyeyim?
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Soruyoruz Müdürüm işte, birlikte çözeceğiz bunu, bu ülke
bizim, hepimizin yani.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Mesleki terbiyemin dışında bir şey söylettiniz
bana.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Teşekkür ediyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Burhanettin Bey.
Zekeriya Bey, buyurun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Teşekkür ederim Başkanım.
Çok değerli Komisyon üyeleri, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Çok değerli hemşehrim, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Size hem geçmiş olsun diyelim hem
başınız sağ olsun diyelim.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Sağ olun, teşekkür ederim.
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ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Hakikaten biz sizi daha önce çağırdık ama Adana’da maalesef çok
üzücü olaylar oldu. İnşallah bundan sonra da böyle olaylarla karşılaşmayız.
Ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Sizin raporunuzu okudum, daha önce basından takip
etmiştim ama öyle çok detaylı bakmamıştım ama bu Komisyon vesilesiyle, Cevdet Bey’i dinlemeden
önce de baktım, gerçekten güzel hazırlanmış bir rapor.
Arkadaşlar sormuş olabilir belki ama ben iki hususu merak ediyorum. Bir tanesi, buraya gelen
generallerin birçoğu “Biz bu konuda istihbarat alamadık, göremedik.” dediler ama tabii… Ben
hukukçuyum, hukukta “hayatın olağan akışına aykırılık” diye bir şey vardır yani bir şey rutin giderken
hafiften sağa sola sapar ama bakarsın, bu normaldir dersin ama bir gecede mesela bütün kadınların
başını açmış olmaları hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. Nasıl byLock gibi kabak gibi ortaya
çıkıyorsa kullananlar, aynı şekilde bunun da öyle olması lazım. Şimdi, bu generallerin açıklamalarıyla
şeyler uyuşmuyor. Şimdi, bir çocuk askeriyeye girecek, ne dediniz, “Ailesi önceden hazırlanıyor.”
dediniz. Şimdi, normal insanlar kendilerini anlatmak için ekstra bir şey yapmazlar hayatta ama babasıyla
ilgili, işte, bir içki âleminde bir resim, annesinin şeyi… Yani, eminim ki aynı kafadan çıktıkları için
hemen hemen aynı fotoğraflar ve aynı şeyler geliyordur. Bunu fark edemedi mi ordudakiler, yoksa
birileri fark etmek istemedi mi? Yani bunu tecrübenize dayanarak soruyorum. Bir not alırsanız.
Bir de diğer nokta: Bu sabah dinlediğimiz Doktor Hasan Bey ilginç şeyler söyledi, dedi ki: “Bu
karşımızdaki örgütün elemanları sıradan insanlar değiller, çok zekiler. Bu örgütün dinî, felsefi bir
altyapısı var ve bunun çökertilmesi lazım.” Ben sizin raporunuzda okudum. Bu FETÖ’nün özellikle
dinle ilgili olan tutarsızlıklarını çok güzel yakalamışsınız. Bu anlamda, Diyanet İşleri Başkanlığına sizce
çok rol düşmüyor mu ve yeterli çaba görebiliyor musunuz? Yani sadece bu byLock’un açığa çıkmasıyla,
polisiye eylemlerle… Az önce söylediniz, “Doğudaki, güneydoğudaki sorun sadece polisiye eylemlerle
çözümlenemez.” diye. Yani Diyanete sizce de iş düşmüyor mu? Bu konuda tecrübeniz olduğu için
soruyorum, açıklama yaparsanız çok memnun olurum.
Ben tekrar teşekkür ediyorum, güzel bir rapor. Aynı zaman da Komisyonumuza geldiğiniz için de
ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkürler Zekeriya Bey.
Buyurun Müdür Bey.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Şimdi, efendim, “Ordu fark edemedi mi?”
diyorsunuz, onu orduya sormak lazım.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yani bir değişiklik var, değil mi? Şimdi, rutin olan bir şey var.
Bize bile mesajlar geliyor, hep aynı tip mesajlar.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Sayın Vekilim, 17-25’ten önce her şey açık,
meydandaydı; 17-25’ten sonra herkes bir şeyleri bir anda fark etmeye başladı. Hele 15 Temmuzdan
sonra herkes mağdur oldu, herkes uzman oldu, herkes bilmem bir şey oldu. Yani demek ki birilerinin
gözleri körelmiş, köreltilmiş veya başka şeyler olmuş mu desek, bilmiyorum ama örgüt planlı bir
operasyon yaptı, operasyon unsurları devam etti, aynı şekilde, örgütlü bir şekilde bu konuyu geliştirdiler.
Tabii, birilerinin bunu fark etmemesi mümkün değildi ama fark edecek yerlerdekilerin fark etmesini
engelleyecek birtakım operasyonlar belki yapılmıştır. Tekrar arz ediyorum: Burada, örgüt, kadroları ve
yerleri ele geçirmeden önce bire bir insan markajları ve özel çalışmalar yapmıştır, herkesi arşivlemiştir,
herkesi fişlemiştir örgüt; bu çok önemli bir şeydir. Motivasyonlardan hareketle örgüt planlı bir çalışma
yapmıştır. Örgüt bu aklıyla bunu yapamaz, bu bir istihbarat örgütü çalışma metodudur, yöntemidir. Onun
da ötesinde, basit bir şey görmemek lazım. Onun için, karşımızda kurulu, organize bir operasyon vardır.
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Operasyon 15 Temmuzda inşallah inkıtaya uğratılmıştır ama bu operasyonun bitmesi operasyonların
bittiği anlamına gelmez. İstihbarat örgütleri bir operasyonun deşifre olması veya başarısız olmasında
mutlaka alternatif operasyonları icra edecekler veya geliştireceklerdir. Sistem budur.
Diğer konuya gelince: O doktor arkadaşın ne konuştuğunu, ne anlattığını bilmiyorum. Sayın
Başkanım, ben de çok kısa bir süre tanıma fırsatı buldum yani ona polis gözüyle ayrıca bakmak ayrı
bir olay.
BAŞKAN – Dinlemek lazım, evet.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Ama, şu kadarını söylerim ki bu iş polisiye
tedbirlerin ötesinde. Mutlaka ve mutlaka sadece polisin değil, polisin dışında birçok kurumların da
devreye girmesi lazım diye düşünüyoruz ama öncelikle tabii ki din adamlarının… Bu “din adamları”
derken sadece Diyanetle dar tutmamak lazım diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sanıyorum, Mehmet Bey bir ekleme yapacak, ondan sonra bitiriyoruz.
Buyurun Mehmet Bey.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Müdürüm, biraz önce aslında bir miktar kapısını açtınız
ama üstü kapalı kaldı. Ben bunu daha önce Emniyetten gelen başka misafirlerimize de sormuştum.
Kemalettin Özdemir ve bunun gibi Emniyette değişik görevlerde bulunmuş FETÖ mensupları var.
Tabii bunlar resmî görevler değil, hangi görevlerde bulunduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Bu kişilerin
buradan ayrıldıktan sonraki tutumları, televizyonlarda yaptıkları programlar ve kamuoyunda bunlarla
ilgili “Bunlar iyi adamlar. Örgütten ayrıldılar, örgütü böldüler, parçaladılar.” gibi şeyler konuşuluyor
ama bir taraftan da -ben de hani o görüşü ciddiye alan bir insanım- bir görüş de şu: Bunlar önceden
bilerek ayrıldılar ki bugün “Biz önceden ayrılmıştık.” diyerek cemaatin önemli birtakım adamlarına
şemsiye olma görevini icra ediyorlar kamunun içerisinde. Sizin bu konudaki fikriniz nedir, bunu biraz
açıkça ifade edebilir misiniz?
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Sayın Vekilim, ben bu konuyu konuşma
aralarında iki ayrı konu üzerinde durmuştum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Yani çok üstü kapalı geçti de tutanaklara biraz daha açık geçmesi
bakımından.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Netleştireyim: Birincisi, itirafçılarla ilgili
bir şey söylemiştim ben. İtirafçı, itirafçı gibi itirafçılık yapacak, önce oturacak, içinde ne varsa onu
anlatacak, her şeyi anlatacak. İtirafçı devletin uzmanına anlatır, devlet stratejiyi hiçbir zaman çizemez.
Eğer itirafçıyı operasyoncu yaparsanız, itirafçıyı stratejist yaparsanız birçok sorunla karşılaşırsınız.
Kitap öyle yazmıyor. Bu işin kuralında itirafçı anlatacak, itirafçı itiraflarında bulunacak, strateji uzmanı
elindeki diğer bilgilerle beraber bunu özümseyecek, alacak, operasyon planını kuracak. Buna bu gözle
bakmak lazım. Mutlaka bu şahıs bunları yapmışken bu şekilde değerlendirilmiştir diye düşünüyorum.
İkinci bir husus, 2010’dan sonra, referandum sürecinden sonra örgüt planlı olarak B, C planlarını
geliştirirken birtakım unsurlarının kriptolaştırılması konusunda bazı faaliyetler icra etti, bazı unsurlarını
zaten hâlâ kripto tutuyor, “uyku ajanı” deriz biz buna piyasada ama istihbarat lügatinde “uyku ajanı”
denir. Uyku ajanı belli bir süre tutulur, uygun olduğu zaman uyandırılır. Hâlâ uyandırılmamış veya
uykuya yatırılmış ajanlar olabilir diye değerlendiriyoruz. Bu tür alan değiştirme faaliyetleri de bu
kapsamda değerlendirilebilir. Tabii ki bu herkes için geçerli değildir. Belki gerçek anlamda dönmüş,
gerçek anlamda alan değiştirmişler de olabilir. Bunu tabii, değerlendirmek ayrı bir konu, uzmanların
işidir.
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BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN – Zeynel Bey son anda geldi, artık konuşulan konular mıdır, nedir, bir sorusu var
herhâlde.
Buyurun Zeynel Bey.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Osman Bey, hoş geldiniz tekrar.
Biz tabii, böyle Mecliste bazen birkaç işi aynı anda yapmaya çalışınca böyle girip çıkıyoruz.
Konuşmanızın ilk kısmında vardım, sonuna yetişebildim tekrardan ama tutanaklardan tüm beyanlarınızı
dikkatle inceleyeceğim, okuyacağım. Bir yandan da bilgi almaya çalıştım tabii.
Şimdi, şöyle: Biz, tabii, Komisyona gelen konuklarımıza en nihayetinde sorulardan biri de şu
oluyor çünkü “bundan sonra bir daha Türkiye’de bu tür tehlikelerin yaşanmaması için de yapılması
gerekenler” başlığıyla da bir şey, bir rapor sunmak lazım yani önlem açısından. Siz yeniden farklı bir
tehlike bekliyor musunuz? Anladığım kadarıyla yapılan mücadele yönteminde eksik kalınan noktalar
olduğunu da en son verdiğiniz cevaptan onu da öyle değerlendiriyorum ya da işte kriptoların olabileceği,
başka yerlere sızan, uyuyan hücrelerden falan bahsettiniz. Dolayısıyla, bundan sonraki süreçle ilgili
nasıl bir yol izlemek lazım? Ne dersiniz son olarak?
Teşekkür ederim.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Bu konuyla ilgili olarak daha önce de arz
etmiştim. Şimdi, ben devletin şu anda görevli bir bürokratıyım ve bu faaliyetin içerisinde aktif olarak
da bulunuyorum, İl Emniyet Müdürüyüm, Adana’da da bu çalışmaları yoğun bir şekilde yapıyorum,
ben yaparken de aynı şekilde diğer illerle de koordineli bu çalışmayı yapıyoruz. Tabii ki burada bizce
tespit edilen konular vardır ama izin verirseniz bunu bürokratik ve mesleki terbiyemiz çerçevesinde
üst amirlerimize arz edelim, onlar bu konuları uygun mecralara taşısınlar. Affınızı istirham ediyorum.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Yani eksik kalan hususları da, önerileri de aynı şeyde hani bundan
sonraki…
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Kesinlikle, biz bunları tabii ki konuşuyoruz
ama takdir buyurursunuz ki bunu bizim mesleki ahlak çerçevesinde değerlendirmemizin daha uygun
olacağını düşünüyorum.
BAŞKAN – “Görevdeyim, üstlerime…” diyorsunuz.
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN AK – Yani emekliye ayrıldığım zaman eğer böyle bir
şey olursa o zaman… Affınıza sığınıyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz. Bizim davetimizi kırmadınız, ta Adana’dan buraya geldiniz.
Tabii, hepimiz milletimiz adına, Türkiye Büyük Millet Meclisinin verdiği bir görev çerçevesinde
araştırma komisyonu olarak çalışıyoruz. Amacımız, ülkemizde demokrasinin devamı, hukuk devletinin
devamı, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde özgürce, kendi geleceğini kendi iradesiyle tayin eden,
siyasi otoritesinin emrinde, milletimizin daha huzurlu, refah içinde yaşaması, benzer felaketlerin
yaşanmaması için de -az önce son soruyu soran arkadaşımızın ifade ettiği gibi- alınması gereken
önlemleri de bir rapor hâlinde sunmak gayretindeyiz. Buna ciddi katkılarınız oldu. Bunu dinleyen
arkadaşlarımız buradan, dinlemeyenler -tam tutanak tutulduğu için- tutanaklardan değerlendirip
bunlardan yararlanacağız.
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Bir de şunu ifade edelim: Siz demin çok güzel bir konuya işaret ettiniz. Yani farklı görüşleri elbette
alıyoruz, bütün bunların bir analizini, daha sonra bir sentezini yapmak suretiyle neticeye ulaşmaya
çalışacağız, ortak tarafları ortaya çıkaracağız.
Tekrar Komisyonumuz adına çok teşekkür ediyoruz.
Değerli arkadaşlar, İstanbul programını uygulamak üzere yarın, cuma günü saat 14.45’te Türkiye
Büyük Millet Meclisi 2 no.lu kapıdan havalimanına, oradan İstanbul’a hareket edeceğiz diyerek
oturumu kapatıyorum.
Çok teşekkür ederim.
Kapanma Saati: 18.41
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