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… - Ben, öncelikle, başta zatıaliniz olmak üzere, Adliyemizi
ziyaretinizden dolayı mutluluğumu ifade ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum
tüm heyete.
Malumunuz, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren, Fetullahçı terör
örgütünün giriştiği darbe girişimi nedeniy le, olayın ilk saatlerinden itibaren ,
köprülerin tanklar tarafından, darbeci askerler taraf ından işgal edilmeye
başladığı saatten itibaren, bu ayrıca mutluluk vericidir, Türkiye Cumhuriyeti
devletinin hâkim ve cumhuriyet savcıları olaya muttali olmuş, olay ın
vukufiyetine varmış, vahametini anlamış ve gerekli tavrını koymuştur. Biz de
ilk saatlerde, Sayın Emniyet Müdürümüzle ve yanındaki emniyet müdürü
arkadaşlarımızla yaptığımız görüşme sonucu olayı öğrendik. Kendilerine
şifahen, yakalama ve gözaltı işlemle rini uygulayacağımızı ve gereken
yapılmasını ilettik. Hatta helalleştik oradaki arkadaşlarımızla beraber çünkü
bize gerekirse şehit olacaklarını söylediler. O esnada, kendileriyle
görüştükten sonra, hemen, bir önce Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’ı
aradım, kendisi de Meclise geçmek üzere olduğunu … Hatta “Vatanınızı
savunun, devletinize, milletinize sahip çıkın, soruşturmaları başlatın, gereğini
yapın.” talimatı üzerine kendilerine gereğine tevessül etiğimizi arz ettim.
Hatta, burada var mı bilmiyorum, b asın mensubu arkadaşlarımızı aradık,
bunun bir hain girişim olduğunu, arkasında bu Fetullahçı terör örgütünün
bulunduğunu, kastedilen Türkiye Cumhuriyeti devletinin birlik ve bekasının
olduğunu, elbirliğiyle vatanımızı savunacağımızı bildirip bunu yaymalar ını
izah ettik, Sayın Başsavcı Vekilimiz de yanımızdaydı, İsmail Uçar’la birlikte.
O sürecin sonunda olayı vaziyet ettikten sonra , terör büro savcılarımızla
birlikte derhâl soruşturmalarımızı başlattık. İstanbul’u üç bölgeye ayırdık
Sayın Başkanım. Soruş turmalarla ilgili 3 başsavcı vekili arkadaşım, ben dâhil
olmak üzere, yanımda yeterli sayıda cumhuriyet savcısıyla birlikte , olay olay,
Mekanize İkinci Zırhlı Tugay Komutanlığında Özkan Aydoğdu Başkanlığında
yapılan darbe toplantısından sonra … Ki bu kişi sözde İstanbul sıkıyönetim
komutan yardımcısı olarak, darbe toplantısı yapıldıktan sonra, işgal
birliklerinin Sabiha Gökçen Havaalanına, köprülere, İstanbul Valiliğine,
Belediye Başkanlığına, AK PARTİ il merkezine ve havaalanlarına
yönlendirilmesi talimatın ı veren komutan. Bunların yakalanmaları devam
ediyor, adli işlemleri devam ediyor. Şu ana kadar Sabiha Gökçen işgali ve
İstanbul AK PARTİ il merkezi işgali hakkında davamızı açtık, tutuklu ve
tutuksuz yargılanan şüpheliler var. Bu şekilde davalarımızı bir an önce açıp
sorumluların yargı önünde hesap vermesini sağlayacağız.
Geçen hafta Silivri’yi ziyaret ettik, duruşma salonlarımızı gördük. Hatta,
şunu da ifade edebilirim ki bir duruşma salonu , bu Ergenekon, Balyoz
sürecinin yürütüldüğü duruşma salonlarının haricinde bir duruşma salonu
daha var; bunun kapasitesi 350 tutuklu, bir o kadar da tutuksuz insanı
yargılamaya hazır, müsait. Ben de şunu düşünüyorum: Bu duruşma salonunu
bugünler için hazırladılar. Bu duruşma salonlarında şimdi kendileri
yargılanacaklar, bu da kaderin bir cilvesidir diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Darbe yapsalardı, muvaffak olsalardı herhâlde onlar başka
şey düşünüyorlardı.
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… - Kesinlikle. Hatta duruşma salonlarında sütunlar var, bu
beğenilmemiş, böyle olağanüstü gayretle sözüm ona , sözde estetik kaygılar
bulundurularak bir duruşma salonu hazırlanmaya başlanmış çünkü dünyaya
yargılamayı naklen yayınlayacaklar. Şimdi orada kendileri yargılanacaklar,
kendileri hesap verecekler. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyüktür, bin yıllık
devlettir, hâkim ve savcılar olarak, ister bu örgüt ister başka örgüt, hepsiyle
mücadelemizi hukuk sınırları içerisinde yürüteceğiz sizlerin desteği ve
sayesinde. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin diye düşünüyoruz.
Ziyaretiniz için ayrıca şükranlarımızı tekrar arz ediyoruz Sayın
Başkanım başta zatıalinize.
BAŞKAN – Değerli Başsavcım, Başsavcı Vekilimiz, değerli basın
mensupları; bizler de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından görevlendirilen
15 Temmuz kanlı darbe girişimini ve bu girişimi gerçekleştirmeye ka lkışan
Fetullahçı terör örgütünü araştırmak la görevli bir Komisyonuz. 4 Ekimden bu
tarafa, Türkiye Büyük Millet Meclisinde , bu konuda bilgisi olanları,
sorumluluğu olanları -gazeteci, akademisyen, asker, polis, sadece vatandaş,
gazilerimiz- çok değişik gruplardan davet etmek suretiyle bilgilerine başvurup
tam tutanak suretiyle de bunları tarihe not düşecek bir biçimde Türkiye
Büyük Millet Meclisi tutanaklarına geçiriyoruz.
Ayrıca, bakanlıklardan, istihbarat kuruluşlarımızdan, Millî İstihbarattan
detaylı bilgiler istemek suretiyle de bu bilgileri yine Komisyonumuz topluyor.
Sonunda bir analiz yapılacak ü yelerimizle, uzmanlarımızla birlikte ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza bir rapor sunacağız. Bu rapor u hem
Meclisimizin, yürütme erkinin, Dışişl eri Bakanlığımızın, dış politikada yani her
alanda dayanakları sağlam, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan
bütün siyasi partilerin müşterek önergesiyle kurulmuş, birlikte çalışarak
hazırladığı bir rapor olarak ortaya çıkarmaya gayret göstereceği z.
Şimdi şunu ifade edeyim: Biz turistik bir gezi yapmıyoruz. Özellikle
çalışma gezilerimizde 15 Temmuz darbesinin bastırılmasında görev yapan
kahramanlarımızı kendi mahallerinde ziyaret etmek suretiyle iki şeyi birlikte
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir, tarihe not düşülmesi gereken onların
tanıklıklarını dinliyoruz, kayda alıyoruz. İkincisi, bu darbe girişimi karşısında
Allah için, millet için, bayrak için, devletimiz için, demokrasimiz için, hukuk
devleti için canla başla mücadele eden şehit yakınlarımız ı, gazilerimizi, sivil
vatandaşlarımızı kendi mahallerinde ziyaret etmek suretiyle çocuklarımıza,
torunlarımıza, gelecek nesillere hem Türkiye Büyük Millet Meclisinin nasıl
çalıştığını hem bu mücadeleyi verenlerle nasıl iş birliği hâlinde , onları onore
ederek, yanlarında olduğunu göstererek Meclisimizin, bu çalışmaları
sürdürdüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Yoksa, bazılarının yorumladığı gibi bir
turistik gezi değil.
Bakın, bugün belki de bir darbe… Geçmişte de darbe araştırma
komisyonu oldu ama benim bild iğim kadarıyla bir adliye ziyareti yapılmadı.
Bizim bugün Türkiye’mizin en büyük ilinin Başsavcılığını ziyaret etmekteki
amacımız elbette burada soruşturmalarla ilgili detaylı bilgi almak değil. Zaten
soruşturmalar gizli. Dava açıldıktan sonra da aleniyete dökülüyor, bütün
hukukçular, taraflar görebiliyor. Ama biz buraya başka bir amaçla geldik, onu
izah etmek istiyorum bütün arkadaşlarımız adına. Türkiye siyasi tarihinde çok

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon : FETÖ
Tarih :12/12/2016

Saat :10.00 Kayıt: Çağlayan Adliye

Stenograf :

Uzman : ………

Sayfa: 3

darbe gördü, darbe teşebbüsleri, muhtıralar gördü. Özellikle 1960 kanlı
darbesine baktığımızda, Silahlı Kuvvetleri içinde bir cunta tarafından darbenin
gerçekleştirildiğini, genelkurmay başkanı dâhil başbakanın, bakanların
sürüklenerek götürüldükleri ni ve sözde bir mahkemede -mahkeme demeye
dilimiz
varmıyor
çünkü
evrensel
hukuk
ilkeleri ne
göre
Yassıada
mahkemelerine mahkeme denmez - bir başbakan, iki bakanın idam edildiği,
pek çoğunun da idamdan döndüğü bir süreç yaşandı. Ama orada , şu
makamda söylememiz gereken ilginç bir olay var: Darbe yapıldıktan sonra o
zamanın yargısı darbecilerden yana tavır almıştı ne yazık ki.
1980 darbesinde ben cumhuriyet savcısıydım, darbeden önce
başlamıştım. 1980 darbesi oldu, yine maalesef , birçok akademisyen ve yargı
mensubu darbecileri destekleyen tavır almıştı. Aradaki darbe girişimleri,
muhtıralarda da yargı camiasında birlik olarak, demokrasiden, hukuk
devletinden yana bir tavır yerine , yine önemli bir kısmının darbe girişiminde
bulunanlardan
yana ,
siyasi
iktidarı,
seçilmişleri
suçlayan
birtakım
açıklamalarını ve tavır alışlar ı gördük. Bunlar, tabii bizim yakın siyasi
tarihimiz için unutmamamız gereken durum. Ama, 15 Temmuz darbe
girişiminde Türk yargısı, başsavcılarımız, vekilleri, savcılarımız, hâkimlerimiz
tarihî bir duruş sergilediler. Bu tarihî duruşta demokrasinden yana tavır
aldılar, hukuk devlet ini korumak ve aynı zamanda yargının görevi olduğunun
idraki içinde, yasalarımızdaki en ağır suç olan bu darbe girişimcilerine karşı
derhâl gözaltı kararları verdiniz. Akabinde, hâkimlerimiz yakalama kararlarını
sizin talebiniz üzerine verdi. Darbecilerle mücadele eden güvenlik güçlerimiz
arkalarında yargı kararını, başsavcılarımızın gözaltı kararlarını gördükleri
anda “Biz meşruiyetin çizgisindeyiz, hukuk çizgisindeyiz, adalet bizim
yanımızda, hukuk devleti bizim yanımızda.” diyerek görevlerini ifada da hi ç
tereddüt etmediler. Bu tarihî tespiti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
makamında, sizlerin huzurunda ifade etmek, tarihe not düşmek Darbe
Araştırma Komisyonu olarak bizim bir görevimiz diye düşünüyorum. Tarih
bunu böyle yazacak. Nasıl 12 Eylülde, 27 Mayı sta, 12 Martta farklı bir
tablodan bugün yakınıyorsak ama bizim hukukçularımız, siyasetçilerimiz,
gelecekte evlatlarımız … 15 Temmuz darbe girişiminde Türk yargısı
savcılarıyla, hâkimleriyle hem kendi içinde temizlik yaptı hem de devletine,
seçilmiş siyasi otoriteye bağlı güvenlik güçlerimizin yanında vazifesini derhâl
yerine getirdi, bu duruşunu bütün dünyaya gösterdi. Bu tarihî bir olaydır. Ben
bunu çok önemsiyorum ve arkad aşlarımızla da paylaştık, hepimiz bunu
önemsiyoruz. Çünkü, dışarıdan güya kendilerince , hâlâ Türkiye’yi böyle
Birinci Dünya Savaşı sonlarındaki kurtuluş savaşı veren durumunda gören
bazı Batı ülke temsilcileri kendilerince akıl vermeye kalkan açıklamalar
yapıyorlar. Bizleri ziyaretinde de bu tip değerlendirme yapanlar oldu. Nedir?
Akıllarınca hukuk dersi vermeye kalkanlar oluyor ama biz şunu söylüyoruz:
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, yasaması, yürütmesi, yargısıyla
görevini ifa ediyor. Özellikle olağanüstü hâli eleştirenlere Darbe Komisyonu
olarak da bizi ziyaretlerinde verdiğimiz cevap şu oldu: Türkiye’deki terör
saldırılarının onda 1’iyle bile muhatap olduğunda Fransa, altı ay olağanüstü
hâl ilan etti.
… - Bugün 5’inci kez uzatıyor.
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BAŞKAN – Tekrar uzatmış.
Ayrıca, biliyorsunuz, son kanun hükmünde kararnamede de yargıtayı
da yürütmeye bağladılar, Fransız Yargıtayını. Ama biz , İstanbul Atatürk Hava
Meydanına saldırılar oldu, olağanüstü h âl ilan etmedik, Ankara’da üç ayrı
yerde büyük patlamalar ol du, Diyarbakır’da, güneydoğuda terör saldırılarıyla
canlarımız gitti, askerlerimiz, polislerimiz şehit oldu, s ivil vatandaşlarımız
ama Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanıncaya kadar, darbe girişimine
kadar olağanüstü hâl bile ilan etmedik, olağan hukuk içinde bu sorunları
çözmek için mücadele ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hassasiyeti
gösterdi. Şimdi de bütün dünya âlem bilsin ki FETÖ’cü teröristlerle de PKK
teröristleriyle de DAEŞ’le de, bütün terör odaklarıyla mücadelede Türkiye
Cumhuriyeti hukuk devletinin sınırları içinde mücadele yürütüyor.
Az önce bir gazimizi, 14 yaşında Adviye isminde bir kızımızı, ailesini
ziyaret ettik. Dün akşam, Atatürk Hava Meydanı’nda mücadele veren
kahraman polislerimizi, özel harekâtçılarımızı ziyaret ettik. Az önce de
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde, 17 şehidimizin olduğu bir yerde
polislerimizi dinledik, gözlerimizin yaşarmaması mümkün değil çünkü “Bizi
öldürmeye geldiler.” diyor bizim kahraman gazi polisimiz, “Biz onları teslim
aldığımızda öldürebilecekk en çünkü bize silah çektiler, gazi olduk, kurşun
yedik ama biz onları adalete teslim ettik, öldürmedik. “ Bizim polisimiz orada
dünyaya bir hukuk dersi verdi. Evet, sizlerin verdiği gözaltı kararlarını yerine
getirmek için canını ortaya koydu, gazi oldu, y aralandı, ölümle burun buruna
geldi ama son anda bile tetiğe basmadan “Biz bunu adalete teslim ediyoruz.”
dedi teröristi yakaladı, adalete teslim etti. Dünyada Türkiye’ye söz söyleyecek
olanlar gelsinler, bizim gazilerimizi, güvenlik güçlerimizi bir dinles inler nasıl
hukuka saygılı davrandıklarını.
Ankara’da Özel Harekât Şube Müdürümüz diyor ki: “Darbecilerin
merkezi olarak kullandıkları Jandarma Genel Komutanlığında bütün
pencerelere Anadolu’dan gelen erleri yerleştirmişti bu hainler ama ben derhâl
talimat verdim, bunlar bizim evlatlarımız, er bunlar. Size silahın namlusunu
çevirmedikçe sakın onlara ateş etmeyin ve onların hiçbirisine ateş etmedik,
oradaki 18 leşi çıkardık ama içlerinde er yoktu ancak şuurlu olarak terörist
olanları biz temizledik.” Oldukç a önemli.
İkinci husus da şuydu: “Biz derhâl bu elbiseleri çıkarttırdık çünkü Türk
Silahlı Kuvvetleri bizim göz bebeğimizdi, o elbiselerle yere yatıramazdık,
derhâl elbiselerinizi çıkarın dedik, ayaklarındaki külotla yere yatırdık.” O,
elbisenin de şerefini korudu.
Bakın, burada, gerçekten yargıdan da talimatını alan, hukuktan da
gücünü alan güvenlik kuvvetlerimizin hukuk devletine, demokrasiye, seçilmiş
siyasi otoriteye bağlılığını yerine getirirken de hukuk çizgisinin dışına
çıkmadan görevini ifa ettiği nin somut delili bunlar, somut delili.
Bu duygularla, burada yargıyı temsil konumunda olan başsavcımız,
başsavcı vekilimiz, sizin şahsınızda bütün hâkimlerimiz, savcılarımız, hepsine
takdirlerimizi, tebriklerimizi ifade ediyoruz.
- Sağ olun Sayın Başkan, sağ olun.
BAŞKAN - Çünkü bu vatan hepimizin. Eğer darbeciler muvaffak olsaydı
Allah korusun…
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- Yerimiz hazırdı Başkanım.
BAŞKAN – Hâkim, savcı, milletvekili, gazeteci, kimseyi ayırmadan en
vahşi biçimde katliamlarını yapacaklardı, zaten bunu gösterdiler . 14 yaşında
Adviye’ye kurşun sıkıp da öldürmeye kalkışanın yapmayacağı başka bir şey
yok, her şeyi yapabilecek.
Diğer taraftan, Meclisi bombalayan bu canilerin yine gözleri dönmüş,
tamamen talimatı aldıkları mihraklardan ne emir verilmişse gözü kapalı
yapacaklarını zaten teslim olanlar, size verdikleri itiraflarda da, kamuoyuna
yaptığı açıklamalarda da bunları beyan ediyorlar.
Tabii, ben, bu vesileyle yargımıza, o gece iletişimi süratle sağlayıp da
halkımızın
meydanlara
dökülme
çağrısını,
Cumhurbaşkanımı zın,
Başbakanımızın çağrılarını bütün toplumumuza ileten medya mensuplarımıza,
özgür medya mensuplarımıza ve bizi bir araya getiren kutsallarımızdan
selalarıyla yine halkı sokaklara davet eden Diyanet İşleri Başkanımızın bu
organizasyonuna ve canları pahas ına “Polis bizi uyardı, gitmeyin orada
öldürüyorlar ama buna rağmen gittik.” diyor gazi, “Buna rağmen gittik ve
belediyenin önünde bizi vurdular.” Yani bu ne yürektir ne imandır ne
kahramanlıktır. Bütün bu vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımızı arz
ediyoruz.
Başsavcım, çok teşekkür ediyoruz.
- Biz teşekkür ederiz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Gerçekten, tarihe not düşme bakımından bunları
söylemezsek bizim Komisyonumuzun eksikliği olurdu.
- Teveccühünüz.
BAŞKAN – Çok çok teşekkür ediyoruz.
Biz, kısmet olursa buradan şimdi Anadolu Yakası’na geçip
programımızı devam ettiriyoruz. Sizler bizi bugün burada beklediniz. Akşama
kadar orada da ziyaretlerimiz ve programlarımız var.
Ben sözlerimi burada tamamlıyorum ama sizin bağlayıcı cümleleriniz
varsa…
Bilmiyorum arkadaşlarımızın ilave edeceği bir husus var mı? Zamanı da
tasarruflu kullanma bakımından…
- Ben bir cümle söyleyeyim Başkanım, sadece tek bir cümle.
Devletin dini adalettir, adalet varsa devlet vardır. İnşallah hep adaleti
tecelli ettirecek insanla r Türkiye’de var olsun.
BAŞKAN – Sağ olun.
- Soru soralım mı?
BAŞKAN – Soru yapmayalım diye düşündük çünkü…
Eğer açıkladıklarınız dışında bir şey varsa buyursunlar.
- Çok teşekkür ediyoruz biz de bizi kabul ettiğiniz için.
- Biz teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
- Yıllarca mesleğimiz dolayısıyla geldiğimiz adliyeye bugün başka bir
misyonla geliyoruz.
Sayın Başkan çok güzel özetledi. Bugün biraz evvel dinlediğimiz bir
memur, polis memuru arkadaşımız “Aslında vurabilirdim, elimde silah vardı, o
beni öldürmek istiyordu ama vurmadım, silahımı çıkardım, cezasını ben
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vermedim, hukuk versin, adalet versin.” dedi. Bu anlamda size çok büyük bir
görev düşüyor.
- Kesinlikle.
- Türkiye, her zaman hukuk devleti olmakla övündü. İnşallah, bu
yargılama sürecinde de bizim aldığımız doğru hukuk eğitimini sizler de
uygulamada göstereceksiniz ve adaletli bir devlet olduğumuzu bütün dünyaya
göstereceğiz. Yaşadığımız süreçte zaten bunu görüyoruz ama sizin
vereceğiniz kararlarda da bunu göreceğiz inşallah.
İstatistiki bil gi olması anlamında soruyorum: Karşıdaki havaalanıyla
ilgili davayı açtınız. “Bir dava daha açıldı.” dediniz. AK PARTİ’yle…
- Biz, il başkanlığının işgal edilmesi ve Sabiha Gökçen Havaalanı’nın
işgal edilmesi…
- Diğer davalarımızı ne zaman açarız, iddian ameler ne zaman
tamamlanır?
- Şöyle arz edeyim Sayın Başkanım: Bizim ana dava konularımız
Sabiha Gökçen, harp akademileri, valilik binasının işgal edilmesi, il
başkanlığının, İstanbul Belediyesinin, Beylerbeyi, Kuleli, Çengelköy ve
köprülerin işgal edilme si, TRT binasının, Borsanın, Atatürk Havaalanının işgal
edilmesi. Ana karargâh olarak kullandıkları darbe toplantısından hareketle biz
bunları parça parça, kesinlikle aynı şeye doldurmadan parça parça terör
mahkemelerimize davalarımızı açarak yargılanmalar ını bekleyeceğiz.
Hazreti Ali’nin bir sözü var, onu da yeri gelmişken vurgulamak isterim.
BAŞKAN – Tabii, tabii.
- Hazreti Ali der ki: “Devlet küfürle bile yürür ama zulümle yürümez.”
Biz kimsenin hakkına, hukukuna riayetsizlik etmeden Türkiye Cumhuriyet i
devletinin Anayasası’na, kanunlarına, içtihatlarına bağlı kalarak, vicdanımızla
hareket ederek herkesin yargı önünde hesap vermesini sağlayacağız. Başka
hiçbir ajandamız, başka hiçbir arka planımız yoktur. Biz, Türkiye Cumhuriyeti
devletinin birliğinden, bekasından, büyüklüğünden yanayız. Bunun için de
mücadelemiz devam edecek. Bunu da ayrıca vurgulamak istiyoruz Sayın
Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Halk elinden geleni yaptı, asker, polis yaptı, artık sıra sizde.
- Kesinlikle Sayın Başkanım.
BAŞKAN – İzin isteyelim.
Çok teşekkür ediyoruz.

