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FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN (FETÖ/PDY) 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE
GİRİŞİMİ İLE BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİNİN TÜM YÖNLERİYLE
ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA
KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU
21’inci Toplantı
15 Aralık 2016 Perşembe

I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR

TBMM Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile
Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu saat 11.33’te açılarak iki oturum yaptı.
Komisyonun yaptığı yazışmalar, bundan sonraki çalışma süreci ile İstanbul’da yaptıkları çalışma
ziyaretlerine ilişkin bir görüşme yapıldı.
Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı,
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk,
Tarafından, 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin bilgi verildi.
Komisyonun çalışma takvimine ilişkin bir görüşme yapıldı.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 18.06’da toplantıya son
verildi.
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15 Aralık 2016 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.33
BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)
BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)
SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)
BAŞKAN – Değerli Komisyon üyeleri, bugün 15/12/2016.
21’inci toplantıyı açıyorum.
II.- ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI
A) GÖRÜŞMELER
1.- Komisyonun yaptığı yazışmalar, bundan sonraki çalışma süreci ile İstanbul’da yaptıkları
çalışma ziyaretlerine ilişkin görüşmeler
BAŞKAN – Tüzüğümüz gereği, zamanında yapılan bilgilendirme çerçevesinde, bugün
gündemimizde Sakarya İl Emniyet Müdürü Sayın Eyüp Pınarbaşı ve 15 Temmuz darbe girişiminin
önlenmesinde bir anlamda tarihe geçen Kazan ilçemizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
da “Kahramankazan” unvanı verilen ilçemizin Belediye Başkanı Lokman Ertürk de ikinci davetlimiz
olacak.
Ancak, dinlemelere geçmeden önce, Komisyonumuza gelen cevaplar konusunda bilgilendirme
yapmak istiyorum değerli arkadaşlar.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 4/11/2016’da yazmış olduğumuz yazı cevabı, 13 Aralık tarihi
itibarıyla cevabi yazı Komisyonumuza intikal etmiş oluyor. Burada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,
bizim talep ettiğimiz üzere yapılan inceleme, araştırma sonucunda ulaşılan bilgi, belge ve varsa
raporları göndermelerini istedik. Bu çerçevede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gelen 2 sayfalık bir
yazıyla bilgi verildi, ekinde bir adet CD var. Bu CD’de de bilgilendirmeler var. Bu konuda, Komisyon
üyelerimize ön bilgi, yazışmayla verildi.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – CD’yi gönderecek misiniz üyelere Sayın Başkan?
BAŞKAN – Diğerlerinde olduğu gibi -isteyen- yani detaylı olanları, üyelerimiz danışmanlarını
gönderdiğinde çoğaltıp veriyoruz.
Yine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğine yazmış olduğumuz bir yazı vardı. Bunun
da cevabı, yine 13/12/2016 itibarıyla Komisyonumuza intikal etti. İntikal eden yazı da Komisyon
üyelerimizle paylaşılmıştır değerli arkadaşlar.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir yazı mı yazdınız, iki yazı mı yazdınız Sayın
Başkanım?
BAŞKAN – İki yazı yazdık efendim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İçeriğini de basına söyler misiniz, ne yazdığınızı?
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkanım, burada Komisyonda
konuştuğumuz zaman Sayın Birgül Ayman Güler’in açıklamalarıyla ilişkili olarak disiplin
soruşturmasına esas dosyayı isteyeceğinizi yazdınız. Biz de tabii ki isteyin dedik bütün CHP’li üyeler
olarak. Ancak, daha sonra anladık ki siz, aynı zamanda, burada konuşulmayan başka bir konuyu daha
yazmışsınız. O yazı da şu: Cumhuriyet Halk Partisinin…
BAŞKAN – Yazı elimde, isterseniz ben bilgi vereyim. 6/12/2016 tarihi itibarıyla…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Dilekçeler benim dilekçelerim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Evet yani ABD gezisiyle ilgili olarak…
BAŞKAN – Önerge üzerinde, sizin bulunmadığınız bir oturum olması…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir saniye, ben konuşayım, bir saniye efendim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O yazı bizde de var. O söyler, siz merak etmeyin.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – ABD gezisiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına
bilgi verilip verilmediği, kimlerle görüşüldüğü, nasıl görüşüldüğü ve buna ilişkin belge ve bilgi olup
olmadığını sormuşsunuz. CHP de… Bunu da lütfen yani hiç söz etmediniz bu cevaptan. Genel Sekreterlik
cevap vermiş 12/12/2016 tarihinde ve ekli bir dosyada göndermiş. O dosyaya göre de gitmeden önce
heyetin kendisinin, heyete eşlik edeceklerin bilgisinin Dışişleri Bakanlığına bildirildiği, programının
kendisinin bildirildiği de Dışişleri Bakanlığına bildirilmiş bütün programın ayrıntıları ve söz konusu
gezide de nereye gidileceği, hangi saatte gidileceği, hangi görüşmelerin basına açık olacağı da yazılmış.
Anadolu Ajansı tümünü geçmiş oradan, bütün belgeler Komisyona gelmiş. Ondan sonra, ayrıca Bilal
Erdoğan ve Berat Albayrak’ın da ortaya çıkan yazışmalarından, e-maillerinden bu geziyi çok dikkatle
takip ettikleri, onlara giden maillerinden anlaşılmış. Anadolu Ajansı bütün belgeleri geçmiş ve hiçbir
görüşmenin de basına kapalı yapılmadığı ortaya çıkmış yani burada, Anadolu Ajansının gönderdiği
belgelerden açık. Bunu hangi saikle yazdığınızı biliyoruz.
Ancak, bu yazıda siz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanının ve milletvekillerinin yaptığı bir geziyi sormuşsunuz; evet, cevabı da verilmiş. Bu yazıda
şunlar var: 12 milletvekilinin 2012 tarihinde ABD’ye yaptığı gezi var; Adalet ve Kalkınma Partisi
Genel Başkan Yardımcısının da içinde bulunduğu şu anda, Grup Başkan Vekilinin de içinde bulunduğu
12 milletvekilinin yaptığı gezi var, 4’ü hâlâ milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri.
CHP, ABD’de bir derneği ziyaret etmiş ama söz konusu 12 milletvekili, FETÖ örgütünün lideri olduğu
söylenen Fetullah Gülen’i ziyaret etmişler, yarım saat kalmışlar, buna ilişkin bilgiler var. Bunu soracak
mısınız; bir. Aynı şekilde, bunu sormuşsanız bunu da sormanız lazım. Gittiler mi Adalet ve Kalkınma
Partisi Genel Merkezine?
İkinci olarak, efendim…
BAŞKAN – Sezgin Bey, bilgileri…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bitireyim efendim.
İkinci olarak, yine, Meclis Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın Başbakanla birlikte ABD’de bulunduğu sırada, gitmeden önce Başbakana yani Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’a, “Dönmeden önce Hoca Efendi’yi ziyaret etmek istiyorum.” demiş. Hoca Efendi’yi
gidip ziyaret etmiş, kendisinin yanında kalmış, hatta Başbakan da “Keşke imkân olsa ben de gelsem.”
demiş. Bunu soracak mısınız Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezine aynı şekilde?
Üçüncü olarak, Sayın Davutoğlu’nun Abdullah Gül’le beraber ziyaretinde dört buçuk saat kadar
Fetullah Gülen’i ziyaret ettiği, yanında kaldığı…
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Abdullah Gül yok.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Abdullah Gül’ün ABD ziyaretinde dört buçuk
saat orda kaldığı ve ziyaret ettiği, kendisiyle görüştüğü basına yansıdı ve kendisi de bunu kabul etti.
O dört buçuk saatte ne görüşüldüğünü Dışişleri Bakanlığına veya Adalet ve Kalkınma Partisi Genel
Merkezine soracak mısınız? Bunu sorduğunuza göre bunları da sormalısınız.
Son olarak da Sayın Koru, Erdoğan’ın talimatıyla, Gül’ün talimatıyla ABD’ye gittiğini burada
ifade etti, evet, gitti. Yine, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezine ve Başbakanlığa, neden
gittiğini, neden gönderildiğini soracak mısınız aynı saiklerle? Ama, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel
Merkezine 12 milletvekillini, Davutoğlu’nu, Arınç’ı sormanız gerekiyor. Bu yazıyı yazmasaydınız
sormayabilirdiniz ama bu yazıyı yazdığınıza göre bunları da yazmak zorundasınız.
BAŞKAN – Bitti mi Sezgin Bey?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şimdilik bitti efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum Başkanım, müsaade
eder misiniz?
BAŞKAN – Bir saniye.
Teşekkür ediyorum.
Sayın Sezgin Tanrıkulu’nun şu andaki konuşması, aşağı yukarı, 12/12/2012 tarihli Cumhuriyet
Halk Partisinin Komisyonumuza verilen cevabi yazısının okunması niteliğinde diyebiliriz. İçeriği
hakkında böylece -zaten şeffaf olarak dağıtılıyordu- bu bilgiyi de Sezgin Bey vermiş oldu.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ben bir şey söylemek istiyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Bitirelim mi, yoksa bununla mı ilgili?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ben bir şey söyleyeyim Başkanım bu konuyla ilgili, önemli.
BAŞKAN – Peki, buyurun Selçuk Bey.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Şundan dolayı, Sayın Başkan…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir siyasi partinin ABD gezisini Komisyon eğer
sormuşsa, açık olan bir geziyi sormuşsa, sorduysa eğer Komisyonun da aynı şekilde -eğer tarafsızsadiğer geziyi de sorması lazım. Sormasaydınız biz sormazdık.
BAŞKAN – Bilgilendirme yapacağım zaten aynı konuda.
Selçuk Bey, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bence hiçbir hakikatin karanlıkta kalmaması lazım. Bu Komisyon
çok önemli bir görev ifa ediyor. Türkiye bir darbe girişimini atlattı. Millet, siyasetçi, asker, polis
beraberce direndik. Türkiye’nin itibarını koruduk.
Bu iki dilekçeyi ben yazdım. Bir: Birgül Ayman Güler Hanımefendi’nin buraya gelmesini istedim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Selçuk Bey, hangi yetkiyle yazdınız Komisyon adına?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ben dilekçe yazıyorum kendim, ben bunu teklif ediyorum
Komisyona.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Komisyonda hiç karar almadık da.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Hayır karar almak değil, siz de dilekçe yazarsınız, bunlar araştırılır.
Bu Komisyonda her milletvekilinin dilekçe yazma hakkı vardır ve her milletvekilinin dilekçesinin
araştırılması noktasında da Başkanlık karar verir burada.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Haklısınız ama Komisyon karar verir, Başkan değil. Komisyon
hiç görmüyor ki, olur mu öyle şey ya?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Birgül Ayman Güler Hanımefendi’nin buraya davet edilmesini
istedim. Neden? Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkan Yardımcılığını yapmış bir
Hanımefendi, İzmir Milletvekili Profesör Doktor Birgül Ayman Güler Hanımefendi, 30 Mart seçimleri
öncesi paralelle yani bugünkü FETÖ terör örgütüyle iş birliği yaptıklarını söyledi ve burada Birgül
Ayman Güler, 18 Mart 2014, Ensonhaber: “CHP’nin kanalı Halk TV, Fetullah Gülen reklamlarını
yayınlamaktadır, Zaman gazetesi reklamlarını yayınlamaktadır. F tipi TV’lerde CHP’nin adaylarını
görmeye alışamayacağız.” diyor.
İki: 15 Aralık 2014, Cumhuriyet gazetesi: “Her ne kadar parti yönetimimiz inkâr etse de 30 Mart
seçimlerinde bir ittifak yaptık, cemaatle ittifak yaptık. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının
CHP’yle birlikte yürüdüğünü hepimiz gördük. CHP cemaatle ittifak ve iş birliği yapmıştır.”
Eğer buraya gelseydi bunların hepsini sormak isterdim kendisine, gelmedi, keşke sorularımıza
yazılı olarak cevap vermeyi kabul etseydi.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Selçuk Bey, Selçuk Bey, bakın…
BAŞKAN – Bir dakika Sezgin Bey, sözünüzü kesmedim, bitirsin.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Devam edeceğim, oraya da geleceğim.
Çünkü ben Birgül Ayman Güler’in disiplin dosyasını istedim. Cumhuriyet Halk Partisinden gelen
yazıda şu yazıyor: “Birgül Ayman Güler’in vermiş olduğu bir televizyon beyanatına mütevellit kendisi
hakkında disiplin soruşturması açılmıştır ama kendisi parti meclisi üyeliğinden ve parti üyeliğinden
istifa ettiği için herhangi bir soruşturma yapılamamıştır.” Ama, Birgül Ayman Güler Hanımefendi’nin
bu söyledikleri çok önemlidir. “CHP cemaatle ittifak, iş birliği yapmıştır. AK PARTİ cemaatle rakip
değildir. AK PARTİ’nin rakibi CHP’dir. CHP “Düşmanımın düşmanı dostumdur.” şeklinde bir siyaset
anlayışına sahiptir. Eğer AK PARTİ ile cemaat iş birliği bir hataysa AK PARTİ bu hatayı anladı, geri
döndü. CHP ise hatalarından ders çıkaramadı, cemaatle iş birliği yaptı. Mahalli seçimler öncesinde
CHP’li bazı adayların cemaatin kanallarında propaganda yaptığını gördük. AK PARTİ’nin rakibi
CHP’dir, cemaat AK PARTİ’nin rakibi değil ki gidip onunla iş birliği yapıyorsunuz.”
Sabah gazetesi, 16 Ocak 2015: “26-27 Nisan 2012 tarihinde CHP Bosna ziyareti yapılmıştır.
Ziyaretin mihmandarlığını FETÖ’nün Sema Eğitim Kurumları, Fidantur, Novoye Vremya gazetesi
yapmıştır. Mart 2013, Aralık 2013 tarihlerinde iki ayrı ABD ziyaretinde FETÖ’nün Turkish American
Alliance, Rumi Forum, Orta Atlantik Türk Amerikan Federasyonu, Avrasya Amerikalılar Turkuaz
Konseyi, Türk-Amerikan İş Kurumunun faaliyetlerine iştirak edilmiştir.” gibi. Bunlara devam
edeceğim. Mahalli idareler seçimleri öncesi Aydın Ayaydın’ın ne söylediğini. Hazinedar’la ilgili Aykut
Erdoğdu’yu da tebrik ediyorum. Hazinedar’ın onlarla iş birliği noktasında parti disiplinine verilmesi
noktasında büyük bir mücadele verdiğini görüyorum ben orada. Kendisinin duyarlılığına da ayrıca
teşekkür ediyorum.
Diğer konuya gelince, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Amerika’ya bir seyahatte
bulunmuştur. Her genel başkan gider. Amerika’ya gider, Afrika’ya gider, Asya’ya gider, Türkiye’nin
itibarını korumak için…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bizimki gitmedi.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sizinki de Başbakan yardımcısıyken gitti.
BAŞKAN – Özgürdür diyor.
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Dışarılara gitti. Yani gitmiyor mu genel başkan yardımcıları? Genel
başkanlar gitmez mi? Türkiye dünyadan tecrit edilmiş bir ülke değil ki. Gerekli görülürse gidilir.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ha o ayrı.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Kazakistan’a gidilir. Siz de Kazakistan’a gidersiniz.
Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinden neyi istedim? Bir, bu programı istedim. Neden
bu programı istedim? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri sürekli olarak FETÖ’yle iş birliği
konusunda 2004’ü milat alıyorlar. “Efendim, bundan sonra AK PARTİ’yle iş birliği yaptılar.” Peki,
Birgül Ayman Güler’in ifadelerine ne söyleyeceğiz? Burada Amerika’ya gidildiği zaman Kılıçdaroğlu
bir derneği ziyaret etmiştir. Bu dernek Fetullahçıların derneğidir ve “Gelen hiçbir davete reddetmedik.”
demektedir Kılıçdaroğlu ve burada şunu söylemektedir: “Türkiye’den milletvekili, yöneticilerin bu
toplantılara katılmaları, tüm bunları anlattılar, bir kahvaltı yaptık ve bir tek ‘Gülen’ sözcüğü dahi
kullanılmadı. Kullanılsa ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Biz toplumun her kesimiyle görüşüyoruz
zaten.” Demek ki siz de görüşmüşsünüz bunlarla.
Biz, Abdullah Gül döneminde, Abdullah Gül Amerika’dayken “Ahmet Davutoğlu Bey Fetullah
Gülen’le görüşmüyor.” demedik ki. İçeriğine bakacağız. Sorularımızla Abdullah Gül’e, bakın,
eski başbakanlara, eski Cumhurbaşkanlarına ben sorular sordum, verdim Komisyona. Sayın Ahmet
Davutoğlu’na “Amerika Birleşik Devletleri’nde Fetullah Gülen’le seyahatiniz dâhil olmak üzere
dört buçuk saatlik görüşmenizde neler konuştunuz? Bunları anlatın.” diyerek yazdık. Gelecek o da
buraya. Sayın Kılıçdaroğlu, bakınız, gidip görüştüğünü söylüyor. Diyor ki: “Açık davetti, hiçbir daveti
reddetmedik. ‘Gülen’ lafını kullanmadık. Kullansaydık ne olurdu?” diyor. Bunları istemiş olmamızın
ne sakıncası var.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Peki, tamam bir sakıncası yok.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Hiçbir sakıncası yok.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Aynı şeyleri isteyeceğiz biz AKP’den.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – İsteyelim, onu siz yazın. Yazın dilekçenizi.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Söylüyoruz burada.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yazın dilekçenizi.
BAŞKAN – Peki.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bu görüşmeleri de isteyelim.
BAŞKAN – Tamam mı Selçuk Bey?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yazılan yazı var. CHP Genel Merkezi, açık bir
biçimde bu yazıların yazılmasını istemiş.
BAŞKAN – Peki, Selçuk Bey, teşekkür ediyorum.
Sezgin Bey… Sezgin Bey, açıklama yapacağım. Anladım sorunuzu, birkaç kere.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya niye bizim konuşmacıyı kesiyorsun da kendi konuşmacını
kesmiyorsun? Biraz adil olun ya! Siz hukukçusunuz, rica ederim ya.
BAŞKAN – Hiçbirini kesmiyorum. Sezgin Bey sonuna kadar konuştu, hiç kesmedim Aykut Bey.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sezgin Bey sözünü tamamladı, sonra ben cevap verdim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tarafsızsınız, başkansınız.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Sezgin Bey konuştu, kendini ifade etti.
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BAŞKAN – Aykut Bey, tamamen adil ve tarafsızım. Sezgin Bey’in hiç sözünü kesmedim.
Kestiysem kesti desin, değilse bitirsin sözünü. Lütfen yani. Öyle bir şey yok. Sadece tekrar ettiği içindi.
Ama şunu söyleyeyim Sezgin Bey. Mademki hemen anında cevap vermiş olalım. Selçuk Bey’in sorusu
üzerine bu gelen cevapta siz az önce okudunuz, izahat verdiniz. Aynı konu Sayın Davutoğlu’nun o
dönem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın izniyle Fetullah Gülen’i ziyaret ettiği konusunu gündeme
getirdiniz. Biz bunu sizlerden…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 12 milletvekili de var efendim.
BAŞKAN – Onu şimdi söylediniz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 12 milletvekili var.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yazın dilekçenizi lütfen.
BAŞKAN – Bir saniye…
Onunla ilgili olarak sizlerden de soru istedik ama Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili
arkadaşlarımız soru göndermediler. Buna rağmen arkadaşlarımızın gönderdiği sorular içinde Sayın
Davutoğlu’nun ziyareti konusu var. “Aynısı soruldu mu?” dediğiniz konu. Kendisine soruyu yönelttik.
Bunun cevabını Sayın Davutoğlu verecektir.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezine,
12 milletvekilinin gezisiyle ilgili olarak CHP Genel Sekreterliğinin bildirdiği yazı üzerine yazacak
mısınız, yazmayacak mısınız?
BAŞKAN – Şu anda talep ettiniz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Dilekçesini yazsın versin.
BAŞKAN – Şu anda talep ettiniz. Önergenizi verin.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sözlü olarak önergemizi verdik efendim. Oylayalım.
BAŞKAN – Tamam. Efendim, oylamaya gerek yok ki. Şu ana kadar sizin önerge verip de talep
ettiğinizden yerine gelmeyen böyle bir şey yok ki. Siz verin, biz gereğini yaparız.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bakın, Genel Sekreterliğimizin yazdığı yazı var.
O yazıda bunlar istenmiş. Daha bizden hangi yazıyı istiyorsunuz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Dilekçe yazacaksınız efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ne dilekçesi ya Allah’ını seversen?
BAŞKAN – Hayır, önergeyi verin, bakın.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu önerge işte, istiyorum, tutanaklara geçti.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Tamam, onu verdiniz mi şimdi?
BAŞKAN – Peki, tutanaklara geçmiştir.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Tamam, versinler.
BAŞKAN – Yok, hayır.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Sözümüzü dilekçe kabul edin.” diyor.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – CHP Genel Sekreterliğinin 12 Aralık 2016
tarihinde Komisyona gönderdiği yazıda belirttiği…
BAŞKAN – Yazıda var zaten.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – …dört hususla ilgili, Adalet ve Kalkınma
Partisi Genel Sekreterliğine bu hususların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmişse hangi şekilde
gerçekleştirildiğinin sorulmasını istiyoruz.
Tutanaklara geçti.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Aykut Bey’in sizden önce ışığı yanıyor.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çok kısa bir şey söyleyeyim Sayın Başkan.
BAŞKAN – Evet Aykut Bey.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu Komisyon samimiyse, Birgül Ayman Güler’e sorun, bilmem
neye sorun, Fetullahçı derneğe CHP’liler gitmiş diye bilmem ne. Fetullah’ın kendisini gidilmiş ama
burada değil. Gerçeklerin aydınlanması için, madem Birgül Ayman Güler’le bu kadar ilgileniyorsunuz,
şu Hulusi Akar’a bir soralım, Hakan Fidan’a bir soralım, bu içerideki darbecilere soralım: Senin
arkanda kim vardı, sivil iş birlikçilerin kimdi, darbe yapsanız başbakan kim olacaktı, cumhurbaşkanı
kim olacaktı, Mecliste iş birlikçiniz var mı, byLock’çunuz var mı? Bu Komisyonun görevi bunlar
üzerine. Birgül Ayman üzerine konuşalım, başka şeyler üzerine konuşalım, bu işi sulandırmaktır. 247
tane şehidimiz varsa buna sorumlusunuz ama görünen o ki ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı anayasal
-Cumhurbaşkanını ilgilendirmez buradaki Komisyon- yetkisini aşıp burayı bitirme talimatı veriyor.
Bunun siyasal sorumlusu olursunuz. Bütün milletvekillerine sesleniyorum. Bu darbe şu an itibarıyla bu
Komisyon aracılığıyla kapatılmaya çalışılıyor. Hakan Fidan’ı çağırın, Hulusi Akar’ı çağırın, içerideki
darbecilerin gözüne bakarak sorular soralım, o pilota soralım “Sen nasıl Meclisi bombaladın?” diye.
Bunun hiçbirine müsaade etmiyorsunuz. Bu doğru bir şey değil.
Tarih önünde hesap vereceksiniz diyorum, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Aytun Bey, buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkanım, söz konusu derneğe Sayın Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı gidip brifing vermiş, fotoğraflarıyla gazete haberleri var. Eğer bakın…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – O “Gitmedim.” demiyor, “Gittim.” diyor zaten o.
BAŞKAN – Evet.
Buyurun, devam edin.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi bir şey söylüyorum. Ben bu tartışmaları saçma buluyorum. Aykut
Bey’e katılıyorum ama madem böyle bir şeye başlandı, bu sorulsun orada nelerle karşılaştı, neler
yaşadı, ne oldu, ne bitti diye.
İkinci mesele, İstanbul Belediye Başkanı meselesi. Davet etmemiz lazım. Darbe sırasında
Amerika’da olması, sonra damadının FETÖ terör örgütünden tutuklanmış olması ve damadının
belediyeyle ticari ilişkileri olduğu iddialara çok ağır iddialar. Yani bunlar -siz hukukçusunuz- hani orayı
ziyaret etmeyi, burayı ziyaret etmeyi aşan bir hâl. Bunun aydınlanması lazım.
Üçüncü olarak da, Sayın Faruk Loğoğlu’nun yine medyaya yansıyan bir olayı var. Dışişleri
Bakanlığından ve kendisinden sorulmasını rica ediyorum. O da şu: Sayın Loğoğlu, 2004 senesinde
Sayın Gül’ün Dışişleri Bakanlığı döneminde kendisine bir mektup gönderildiğini, Amerikalı yetkililere
verilmek üzere -Amerika Büyükelçisiyken- bu mektubu ilk önce kendisinin resmî bulmadığı için
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iletmediğini, ancak Sayın Gül’ün Amerika gezisi sırasında bu mektubu vererek tekrar kendisine,
Amerika’da ilgililere iletmesini istediğini ve bu mektupta da Fetullah Gülen hakkında bir yeşil kart
alması için referans olacağına dair, bir eğitimci olduğuna dair bir referans olduğu söyleniyor. Bu önemli
bir iddia. Bunun da sorulup bilgi alınmasını istiyoruz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ben sordum. Ben Sayın Gül’e sorularımızı yazılı olarak sorarken
bunlardan bir tanesini sorduk.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Gül’den değil. Bunun Loğoğlu’na da sorulmasını istiyoruz,
Loğoğlu’na da. Bakınız, şahit Loğoğlu. Basına açıklaması da olmuş.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Gül cevap verecek bunlara.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bakın, tekrar ediyorum. Sayın Gül de cevap versin. Kendisine saygımız
var. Kendisi bu memleketin Cumhurbaşkanlığını yapmış bir insandır. O da cevap versin ama Sayın
Loğoğlu da buraya çağırılsın ya da Sayın Loğoğlu’na da aynı soru yazılarak sorulsun.
BAŞKAN – Tamam, teşekkür ediyoruz.
Tutanaklara tabii ki geçti talep, gerek Sezgin Bey’in gerek sizin Aytun Bey. Ama…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Benim de talebim vardı, Hulusi Akar’la ilgili.
BAŞKAN – Evet. O daha önce de olduğu için.
Mümkün olur da önerge, dilekçe olarak da verirseniz takibini yaparız. Dediğimiz gibi
Komisyonumuz maddi gerçeğin ortaya çıkması noktasında…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkanım, en son toplantıda “Perşembe günü oylayacağız
bu konuyu.” demiştiniz. Perşembe geçti, bir perşembe daha geldi. Bugün oylayacak mıyız bu konuyu
artık?
BAŞKAN – Hangi konuyu efendim?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hulusi Akar’ın çağırılması, Hakan Fidan’ın çağırılmasını
oylama. Dediniz ya “Bize biraz süre verin.”
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir hafta süre istemiştiniz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Biz de iyi niyetle dedik ki: Tamam, bir düşünsünler. Bir hafta
geçti, üstüne bir hafta daha geçti.
BAŞKAN – Şimdi, oylama konusunda daha önce de burada tartışmalar, görüşler ifade edildi.
Tutanaklarda da var. Biz şunu ifade ettik değerli arkadaşlar: Hulusi Akar ve MİT Müsteşarıyla ilgili
talepler sizden yazılı olarak da geldi, tutanaklara geçti. Sadece sizden de değil tabii -yani Cumhuriyet
Halk Partisini kastediyorum, siz dediğiniz için şu anda- Komisyon üyelerimizin diğerlerinden de bu
konuda talepler geldi. Müşterek talepler içinde var her ikisinin dinlenmesi. Bu konuda bir reddetme söz
konusu değil ama...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama Komisyonun süresi doldu.
BAŞKAN – Bunu ifade ettim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Reşat Bey, bir de bu konuda İç Tüzük’e uygun olarak oylamanız lazım.
Oylayın, demokratik hakkını kullansın herkes. Kabul edilir veya reddedilir. Türk milleti kimin de ne
yaptığını görsün burada. Bunu oylamamak gibi hukuki bir hakkınız olduğunu düşünmüyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum. Tutanaklara geçti.
Mehmet Bey, söz istiyorsunuz, buyurun.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Değerli arkadaşlar, tabii bugün 15 Aralık. Komisyonumuzun çalışma süresi bundan sonra…
BAŞKAN – Fakat öyle bir acele edildi ki benim bilgilendirmeme dahi fırsat olmadı.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Acele değil.
BAŞKAN – Hayır, hayır, bilgilendirme yapıyordum gelen cevaba dair ama.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, neyi bilgilendirmeye çalışıyorsunuz, sanki bir iş
yapıyormuş gibi, bilgilendirme yapıyormuş gibi.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Saygısızlık yapmayalım lütfen. Gayet memnunuz
çalışmalardan.
BAŞKAN – Şimdi, bu tabir…
Özür dilerim Mehmet Bey, sözünüzü kestim ama.
Değerli arkadaşlar…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Lütfen geri alsın sözünü. Sizin kendi emeğinize saygınız
olmayabilir ama bizim saygımız var.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Sayın Başkan, gerçekten…
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, hem kameralar gittikten sonra burada bulunmayacaksınız hem bu
olayın…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Neyine bulunacağız efendim?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Polemik yapmak için burada bulunuyorsunuz.
(Karşılıklı konuşmalar)
BAŞKAN – …bu olayın mağdurları 14 yaşındaki Adviye’nin, kurşun göğsünden girip çıkan
Adviye’nin dinlenmesinde hazır bulunmayacaksınız, bu gezileri basite alacaksınız hem de “Komisyon
bir şey yapmıyor.” diyeceksiniz. Teessüf ediyorum. Lütfen.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Milletin parasıyla gezi yeri değil burası.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Milletin parasıyla gezi dediğiniz…
Çok özür dilerim, müsaadenizle
BAŞKAN – Ravza Hanım, bir saniye ben bir bitireyim. Çok özür dilerim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Eğer çok istiyorsanız Marmaris’teki ev sahibini buraya davet edelim.
BAŞKAN – Aytun Bey, lütfen.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan, lütfen saygısızlık yapmasınlar ama ya.
BAŞKAN – Toparlayacağım ben.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Biz, mücadele kahraman polislerimizi, Özel Harekâttaki
yetkilileri, onları ziyaret ettik.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Orada bir sorun yok, istismar ediliyor.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bu, devletin parasıyla gezme midir? Rica ediyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ravza Hanım, rica ederim, bu insanlar…
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Adviye’nin gözüne bir baksaydınız siz. Rica ediyorum.
Keşke gelseydiniz. 14 yaşında bir kızın…

13

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

15 . 12 . 2016

T: 21

O: 1

BAŞKAN – Bir saniye…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kişisel olarak gidelim, yapalım ama burada…
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Gittik, yaptık.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Mesai haricinde yapalım.
BAŞKAN – Söz Sayın Erdoğan’da.
Arkadaşlar, söz Sayın Erdoğan’da.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Gidelim, görelim, taziyelerde buluşalım, bütün Türkiye’ye gidelim.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Gezme değil. Çok yazık!
BAŞKAN – Aytun Bey, sözü Sayın Erdoğan’a verdim.
Buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Arkadaşlar, öncelikle tabii ki talihsiz olaylar yaşıyoruz. Yani 15
Temmuzdan sonra bu Komisyon bütün partilerin ortak önerisiyle kuruldu, oy birliğiyle kuruldu. Burada
hepimizin üzerinde vebal var. Buradaki vebal nedir? O 247 şehidin kanının yerde kalmaması için bu
olayın aydınlatılmasıdır. Ancak bu Komisyonun çalışmalarını ne kadar takip ettiğini bilmediğimiz
Sayın Cumhurbaşkanının geçtiğimiz cuma günü yaptığı talihsiz açıklama, Komisyonun bugüne kadar
yaptığı bütün çalışmaları gölgelemiştir. Ben herkesin kendi işini yapması gerektiği kanaatindeyim.
Şimdi, Cumhurbaşkanının bu talimatından sonra anlaşılıyor ki Komisyon süre uzatımı alamaz. AK
PARTİ’nin iradesi artık bundan sonra ipotek altına alınmıştır. Dolayısıyla yirmi günlük süremiz var.
Benim de bugünkü tek talebim şu: Önümüzdeki yirmi günde ne yapacağız, kimleri dinleyeceğiz?
Bize samimi olarak bunu, bir programı bugün ortaya koyun. Bu program çerçevesinde, yani şimdiye
kadar bu darbenin ortaya çıkartılması konusunda muhakkak dinlenmesi gereken kişilerle ilgili yapılan
nedir? MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, cezaevindeki özellikle o yurtta sulh
konseyi adına imza atan Mehmet Partigöç ve Genelkurmay Başkanını hem derdest edip Akıncı’ya
götüren hem de oradan tekrar Çankaya Köşkü’ne getiren ve kardeşi hâlâ AK PARTİ’de görev yapmaya
devam eden Mehmet Dişli’yi dinleyecek miyiz, dinlemeyecek miyiz? Bu önümüzdeki yirmi günde ne
yapacağız? Bu programı ortaya koyarsak Komisyonun çalışıp çalışmayacağını da, bu işi aydınlatıp
aydınlatmayacağını da görmüş olacağız. Bu bakımdan bu toplantıda, bugün gündemi kapatmadan
önümüzdeki yirmi günün programını ben istirham ediyorum. Çünkü zaten iki gününü Marmaris
koydunuz, geriye kaldı on sekiz gün, iki gün de zaten ondan önce bütçe çalışmaları var. Yani son on
günde biz Komisyon olarak ne yapacağız?
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ben bunun cevabını hepinizden bekliyorum çünkü artık Sayın
Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra AK PARTİ’nin hür iradesiyle bu Komisyonun süresini
uzatarak bu işin ortaya çıkması konusunda bir çalışma yapabileceğine inanmıyorum.
Teşekkür ediyorum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ben bir de CHP Beşiktaş Belediye Başkanının dinlenmesini
istiyorum Başkanım.
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, bir defa Sayın Cumhurbaşkanımızın neyi konuşup konuşmayacağı
konusunda burada tartışıp karar vermek gibi Komisyonumuzun bir görevi de yok, yetkisi de yok.
Şimdi, bunu burada değerlendirmeye açmanın dahi doğru olmadığını ben düşünüyorum; bir. İkincisi,
Komisyonumuzun üzerine düşen hiçbir gölge yoktur. Komisyonumuz görevini hakkıyla, layıkıyla…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Size öyle geliyor.
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BAŞKAN - …ön yargılardan uzak objektif olarak sürdürmektedir. Şimdi, Sayın Erdoğan, Marmaris
gezisini isteyen Komisyon üyesi olarak “Marmaris gezisinde de iki gün vakit geçecek.” diyerek eleştiri
yapılmasını da hem Komisyonumuzun hem Türk milletinin takdir…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Marmaris gezisiyle ilgili bir talebim yok yazılı olarak yani
“İllaki bir yere gidilecekse buraya da gidilebilir.” dedim, “Gidelim.” demedim.
BAŞKAN – Evet.
Burada, sonra “Tarihe not düşüyoruz.” diyoruz değerli arkadaşlar. Bugün ülkemizin
Cumhurbaşkanına, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına suikaste girişildiği Marmaris’e giderek
oradaki görgü tanıklarından, Dalaman’da hem emniyet görevlilerinden hem olayı kamu adına takip
eden gazeteciler…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Otel sahibini dinleyecek miyiz, dinlemeyecek miyiz?
BAŞKAN – Dinleyeceğiz tabii ki.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çağıralım, gelsin o zaman.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hemen çağırın, gelsin.
BAŞKAN – Dinleyeceğiz tabii ki.
Mesela, siz değerli muhalefet üyelerimiz…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Vekilim, benim söylediğim olursa iyi, benim
söylediğim olmazsa kötü. Bu nasıl bir mantıktır?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, öyle bir şey söylemiyorum.
BAŞKAN – Bakın, ben şurada şunu ifade edeyim…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Emeğinize saygınız yok belki ama bizim emeğimize
saygısızlık etmenizi asla kabul edemeyiz. Siz ve Aykut Bey; bu Komisyon başladığı günden beri
biz çok önemli ve çok değerli çalışmalar yaptık; dolayısıyla siz “Bizim söylediklerimiz yapılırsa iyi
olur, güzel olur, yapılmazsa kötü olur.” diyemezsiniz, artı emeğimize ve burada yapılan çalışmalara
saygısızlık göstermenizi de kabul etmiyoruz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Öyle bir şey yapmadık.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok önemli ve çok değerli çalışmalar yaptık,
dokümanlar geldi. Bu Komisyon diğer komisyonlara göre çok daha sıkıştırılmış sürede çok daha
verimli çalışmalar yaptı. Bazılarına katıldınız, bazılarınıza katılmadınız. Bu sizin kendi tercihiniz
olabilir ama bu, kamuoyunda ve bu işten mağdur olan insanlar, bu millete uygulanan, yapılan bu
darbeden dolayı mağdur olan, şehit olan insanlar yanında da çok kabul görmedi ve eleştirildi; bunu
da söylemek istiyorum. Biz yaptığımız her çalışmanın arkasındayız. Doğru çalışmalar yaptığımız
kanaatindeyiz. Sürenin uzatılıp uzatılmaması kararı bize ait bir karardır. Çok sıkıştırılmış sürede çok
verimli çalışmalar yaptığımız için bir an evvel yazıma geçmemiz gerektiği kanaati bizde hasıl oldu,
bunun da zabıtlara geçmesini arzu ediyorum. Emeğimize saygısızlığı da kabul etmek mümkün değil,
bu konuda sizi de şiddetle kınıyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkan, bir şey söyleyebilir miyim?
BAŞKAN – Zeynel Bey’de sıra efendim.
Zeynel Bey, buyurun.
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ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisine yazı yazıp birtakım
belgeler istediniz, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Sekreterliği bu konuda bir cevap verdi. Şimdi,
bunun, tabii, tek taraflı kalmaması açısından… Artık yargılama aşamaları da başladı, bazı soruşturma
evraklarına, FETÖ soruşturmasıyla ilgili evraklara giren beyanlar var. Geçtiğimiz günlerde, gene,
Yargıtay ve Danıştay üyelerinin nasıl elde edildiğine yönelik, nasıl pazarlık yapıldığına yönelik
açıklamalar oldu, itirafçı eski HSYK Üyesi Hamsici’nin açıklamaları oldu. Dolayısıyla, bu, aynı
dönem içerisinde görev yapan Adalet Bakanı kimse bu konuda da bize bilgi vermesini, Komisyona
bilgi vermesini talep ediyoruz.
Yine, 81 ilin Emniyet müdürünün 74’ünün nasıl FETÖ’cü olduğunu hâlâ tespit edebilmiş değiliz.
Daha önce de ifade ettik, önceki İçişleri bakanlarının da bu konuda Komisyona bilgi vermesini istiyoruz.
Bunlar nasıl buralara yerleştirildi?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Aytun Bey, bir şey mi söyleyeceksiniz?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Öncelikle, hakikaten, burada hiç kimsenin emeğine saygısızlık etmek
gibi bir niyetimiz olmaz. Her bir üyeye ayrı ayrı saygımız var. Herkes kendi fikri doğrultusunda, inançları
doğrultusunda bir mücadele, bir şey yürütüyor burada; öyle bir kasıtla bir şey söylemiş değiliz. Şehitleri
rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gazilere saygımız sonsuz ve zaten ortak bir kararla buraya çağırıp bu
bombalanan gazi Mecliste o gazileri ve şehitlerin yakınlarını dinleme kararı almıştık, bu kararı da
uyguladık ve yine sembol saldırılarda bir yeri olan Özel Harekât binasına da Komisyon gitti. Birçok
insana, birçok şehidin ailesine taziyeyi, bütün Türkiye’yi gezmeyi canıgönülden isteriz yüreğimizi
yakan bu hadisede. Bunu tek tek, mesai sonrası hepimiz yapabiliriz, belki de yapıyoruz. İbadet biraz
da gizlidir, bazı inançlar, yapmalar, değil mi? Bunları her zaman söylemeyiz. Belki ailelerimizde şehit
olmuştur, gazi vardır.
BAŞKAN – Müzakere toplantısı, çalışma gezisi yapıyoruz yalnız; onlar ayrı konu.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu heyet, gittiği yerlerden hangi bilgileri aldı, onu hep beraber en
sonunda göreceğiz.
BAŞKAN – İstanbul’da… Müsaade etseydiniz mesela ben, bilgilendirme raporunu sunacaktım
ama müsaade etmediniz daha Başkana.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir dakika Sayın Başkanım, izin verirseniz bitireyim.
Bu Komisyonun –Mehmet Bey’in söylediği gibi- zamanı daralmıştır ve öncelikleri vardır. Tarihî
birçok konuk, birçok tanık henüz burada dinlenememiştir. Bunları dinleyelim, o tür bilirkişi gezileri
ayrıca, tekrar ya da nezaket, taziye ziyaretleri ayrıca yapılabilir.
Şimdi, bakınız, Marmaris gezisinden söz ediyorsunuz. Çoktan Marmaris’teki otel sahibini ve orada
arkada tarafta unutulmuş, o gece baskın gecesine şahit olmuş bir aile var, o aileyi buraya çağırmalıydık.
Neler yaşandı orada? Anlatabiliyor muyum? Bunları bu şekilde yaparak ve diğer talepler var işte…
BAŞKAN – Önerge vermiş miydiniz o konuda?
AYTUN ÇIRAY (İzmir)- Şimdi söylüyorum.
BAŞKAN – Ha, şimdi söylüyorsunuz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Öncelik o değildi, siz onu şey yapıyorsunuz da öncelik değil o.
BAŞKAN – Ha, “Çağırmalıydık.” diyorsunuz da…
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ama, bakın, bizim önceliğimiz Genelkurmay Başkanının, MİT
Müsteşarının dinlenmesi ve bu darbeye, bu ihanet darbesine bizzat katılan insanların, hanımefendinin
söylediği gibi gözlerine baka baka sorular sormak ve gerçekleri anlamak.
Bir de Sayın İçişleri eski Bakanımıza, Efkan Bey’e ben bir soru sormuştum, demiştim ki: Adil
Öksüz tutuklandı, bırakıldı. Bu konuda ne diyorsunuz? O da bu konunun cevabını vermesi gereken
kişinin Adalet Bakanı olduğunu söylemişti. Biz, o Adalet Bakanını ve o kaçağı, Adil Öksüz’ü bırakan
hâkim ve savcıların ne yaptığını öğrenmek istiyoruz; bunları dinlemek istiyoruz. Türkiye’nin öncelikleri
bu darbenin aydınlanması için bunlardır. Yoksa, burada kısır polemikler içerisinde zaman kaybederek
bu işin örtbas edilmesi işine katkıda bulunmak istemiyoruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, tabii ki, şurada bazı şeylerin altını çizmek lazım. Biraz
önce Belma Hanım belki başka arkadaşları itham ederken Komisyondaki bütün muhalefet partilerini
ilzam edecek bir açıklama yaptı. Ben, İstanbul gezisi dışında bu Komisyonun bütün çalışmalarına
katıldım. İstanbul gezisiyle ilgili olarak da daha önce mazeretimi Sayın Başkana baştan söyledim.
BAŞKAN – Mazeretiniz vardı.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – “Bugün böyle bir program yaparsanız ben buna katılamam.”
dedim. Şimdi, öncelikle bunun bilinmesini istiyorum.
Ha, bizim, şimdi Komisyon olarak görevimiz nedir? Elbette ki, bunları yapalım, yerinde
inceleyelim, görelim, gezelim; bunlara bizim bir itirazımız yok ama Komisyonun kuruluş maksadı
neydi? 15 Temmuzda yaşanan darbe girişiminin sebepleri, gelişimi, 15 Temmuz gecesi ve bundan
sonra yeni bir 15 Temmuz yaşanmaması için Türkiye’nin alması gereken tedbirleri ortaya koymak.
Bu manada da, bu Komisyona dinleme konusunda en az isim listesi veren kişi benim. Bunları ortak
olarak belirleyelim. Bu Fetullahçı terör örgütü yapılanması devletin bütün kurumlarına, ordusuna,
yargısına, emniyetine bu kadar uzun süre nasıl yerleşmiştir? Mesela bununla ilgili “Başbakanlık bize
bir brifing versin, Türkiye’deki istihbaratın hafızası Başbakanlıkta tutulur.” dedik, Başbakanlık geldi
bize magazin bir brifing verdi. Ondan sonra, bu işin mali ayağını muhakkak ortaya çıkartmak lazım.
“Bütün terör örgütleri gibi FETÖ terör örgütü de çok büyük bir mali kaynak kullanmıştır.” dedik, bu
nasıl ortaya çıkartılacaksa… Bu konuda yaptığımız nedir arkadaşlar? Fetullahçı terör örgütünün mali
kaynaklarının ortaya çıkartıldığını Komisyon üyeleri olarak kabul ediyor musunuz? Siyasi ayağı bunun
nereye gitmektedir? Bununla ilgili biz ortaya bir şey çıkartabildik mi? Efendime söyleyeyim, yurtta
sulh konseyinin kimlerden oluştuğunu ortaya çıkartabildik mi? Biraz kendimizi de sorgulayalım, biz
bu millete hesap vereceğiz. Koca koca Genelkurmay Başkanları geldi burada dedi ki: “Biz, şimdiye
kadar yaptığımız Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla ihraç olaylarında MİT’in raporlarını esas aldık,
bununla ilgili bize bir tane rapor gelmedi.” Şimdi, ya bu Genelkurmay Başkanları yalan söyledi
burada ya da MİT o istihbaratı vermedi. Bunun ne olduğunu ortaya koyacağımızda bizim muhatabımız
kimdir arkadaşlar? Allah aşkına, yani, şimdi, bu kadar dar zamanda, ben, siyasi polemiklerle bizim
sorumluluğumuzun üzerimizden kalkacağına inanmıyorum. Bizim sorumluluğumuz bunları yerine
getirebilirsek ortadan kalkar, yoksa biz o şehitlere, o gazilere ve milletimize, yarın Türkiye’de buna

17

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

15 . 12 . 2016

T: 21

O: 1

benzer bir olay yaşanırsa o olayları yaşayan bizden sonraki nesillere bunun hesabını veremeyiz. Ben
bu sorumlulukla bugüne kadar çalışmaya gayret ettim ama aynı karşılığı Komisyon Başkanlığından
bulduğumu kabul etmiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) –Sayın Başkan, bir düzeltme yapabilir miyim?
BAŞKAN – Bitirmemiz lazım ama Belma Hanım.
Buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sataşma olursa o zaman cevap veririm, onu söyleyeyim yani.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Mehmet Erdoğan’ın söylediklerine karşı bir şey
söylemek istiyorum, kendisi, evet, bütün programlara katıldı, hem burada hem yerinde yaptığımız
ziyaretlere katıldı. Benim söylediklerim kendisi dışındaydı.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Biz de katıldık hepsine. İstanbul dışında hepsine
katıldık biz de.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – İstanbul’daki programa da Sayın Mehmet Erdoğan
katılmak için şartlarını zorladı ama Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe görüşmelerinde konuşması
olduğu için katılamadı. Söylediklerim tamamen Mehmet Erdoğan dışındaki milletvekilleri içindi.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, bakın, biz, kadın milletvekillerine hiçbir zaman
nezaketsizlik…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Burada kadın-erkek meselesi yok, burada…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, biz nezaketimizi…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Alakası yok efendim, hepimiz milletvekiliyiz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam efendim.
BAŞKAN – Arkadaşlar, bütün arkadaşlarımıza söz verdim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama son bir şeyde itham edildik, şunu söyleyelim: Biz, bu
darbenin gerçeklerinin açığa çıkarılması için her çalışmaya sonuna kadar katılmaya…
BAŞKAN – Bütün üyelerimizi…
Teşekkür ediyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İkinci meseleye de gelince: Darbenin gerçeklerini açığa
çıkarmaktansa, yani bunu da bu sertlikle söylemek zorunda kaldım, şehitlerin aziz hatırasına saklanmak
gibi görebilinecek hiçbir şeyin içinde olmayacağız.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önerge verdi arkadaşlarımız şimdi, şu anda Cumhuriyet Halk Partisinin…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, önerge de verdik, Hulusi Akar ve
MİT Müsteşarının gelip gelmeyeceğini…
BAŞKAN – Sezgin Bey, okuyorum.
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…24/11/2016 tarihindeki vermiş olduğu önergeyi tekrar bir suretle verdi arkadaşlarımız, o da,
Sayın Hakan Fidan’la Hulusi Akar’ın -Genelkurmay Başkanının- dinlenmesi kritik olduğundan bu iki
görevlinin dinlenmesini talep ediyoruz dediler Cumhuriyet Halk Partisi Komisyon üyelerimiz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Oylanmasını talep ediyoruz efendim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Oylanmasını…
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Oylanmasını istiyorum.
BAŞKAN – Bir saniye efendim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, teşekkür değil, oylanma…
BAŞKAN – Bir saniye efendim.
Önce, bakın, Komisyona yönelik, Komisyon Başkanlığına yönelik eleştirilere benim cevap
vermem lazım değil mi? Yani, daha benim açıklamalarım bitmeden…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Reşat Bey, oylamayı yapın.
BAŞKAN – Açıklamalarımı bitirmeden sözümü kestiniz, ben nezaketen söz almadan
konuşulmasına rağmen, mikrofon açtım.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, eksik yansıttığınız için ben söz
aldım. “Bir yazı” dediniz, ben “İki yazı var.” dedim; o yüzden sözünüzü kestim.
BAŞKAN – Evet, iki yazı, doğru.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ama başta siz konuşmanızda “bir yazı” dediniz,
“iki yazı” deseydiniz…
BAŞKAN – Efendim, sırayla gidiyorum Sezgin Bey.
Dosyada bakın, sırayla: “Bir yazı da CHP’ye gitmiş.” dedim, ikinci bir yazı daha var… Eğer
sabretseydiniz…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Eğer ben ifade etmeseydim onu söylemeyecektiniz;
ikinci yazıyı.
BAŞKAN – Efendim, böyle bir isnat ve iftira… Nasıl bunu söyleyebilirsiniz ya? Dosya önümde,
lütfen, sırayla okuyorum. Bu kadar ön yargılı, Komisyon Başkanını suçlayıcı… Teessüf ediyorum,
sırayla okuyorum bütün medyanın da önünde. Önümde ikinci yazı var. “Okumayacaktınız” diye…
Böyle bir itham… Bunu size iade ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben de size iade ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN – Şimdi, değerli arkadaşlar, bakınız, önce şunu ifade edelim: Bir defa, bugün de
ifade edilen, FETÖ darbe girişiminden tutuklularla ilgili Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli’nin ismi
daha önce geçti ve diğer birkaç kişiyi ziyaret konusu burada Komisyonumuzda tartışıldı, oylandı ve
Komisyonumuz dinlenmesi taleplerinin reddine, daha doğrusu dinlenmemesine karar verdi. Bunu sizler
de biliyorsunuz, bütün Komisyonumuz biliyor.
İki: Şimdi, dile gelen, HSYK üyelerinden itirafçı, Ahmet Hamsici’nin beyanı olsun, diğer taraftan
Adil Öksüz’ün kaçma süreciyle ilgili arkadaşlarımız dile getirdi, içişleri Bakanına soru ve bunun
Adalet Bakanlığına sorulması gerektiği yönündeki cevapla ilgili, biz, böyle itham ve eleştirildiği gibi
bunların üzerini örten bir çalışma içinde değiliz. Derhâl sorduk; Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulundan
da sorduk, Adalet Bakanlığından da sorduk. Adalet Bakanlığından gelen cevabı bütün üyelerimizin
e-maillerine gönderildi. Anayasa’ya, Ceza Muhakemesi Kanunu’na, gizlilik ilkesine, soruşturmanın
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gizliliğine atıfta bulunarak bu konularda dava açılıncaya kadar Ceza Muhakemesi Kanunu’nun,
soruşturmanın gizliliği dikkate alınarak bu beyanların gönderilmesi uygun görülmemiştir, soruşturma
hâlâ devam etmektedir.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Adalet Bakanlığı, Ergenekon’da bütün gizli tanık ifadelerini
savcı yayınlarken niye yoktu?
BAŞKAN – Aykut Bey, sabırla dinler misiniz?
Ben, Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanlığından gelen cevabı söylüyorum. Ha, bunu ayrıca
eleştirirsiniz, o ayrı konu ama mevzuat gereği bize verilen, Komisyonumuza verilen cevap bu. Bütün
üyelerimiz biliyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’ne göre biz bir soruşturma komisyonu
değiliz, dolayısıyla talep ederiz, gelen cevabı üyelerimizle paylaşırız, üyelerimizin her biri siyasi
partilerin temsilcileridir, bunları eleştirebilir, onların kendi hakkıdır ama burada Adalet Bakanlığına
-ortadaki kanunların açık hükmü böyleyken bir icbar, zorlama durumunun da söz konusu olmadığını
da hukuk gereği hepiniz bilmekteyken- bu konuda soruyu sorduk, cevabı aldık; sizlerle de paylaştık.
Bir diğer konu…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Talep ediyoruz, o zaman soruşturma komisyonu olsun.
BAŞKAN - Müsaade edin bir bitireyim Aytun Bey.
Mali kaynaklarla ilgili olarak, buradaki bütün Komisyon üyesi arkadaşlarımızın önergeleri ilgili
bakanlıklara ve kurumlara gönderilmiştir arkadaşlar ve bunların gelen cevapları da bilgilendirme olarak
bütün Komisyon üyelerimizle paylaşılmıştır. Şeffaf biçimde Tüzük gereği bu çalışmalar yürütülüyor.
Lütfen, orada BDDK’dan gelen yazı, TMSF’den gelen yazı, Maliye Bakanlığından, diğer kurumlardan,
bunları takip edelim. O yazıları kendiniz inceleyin, yardımcılarınıza inceledin ama “Bir şey yapılmadı.”
dediğiniz zaman sanki Komisyon yazmadı gibi… Bunları tek tek hepsini maillerinize gönderdik. Gelen
cevabi yazıların bir kısmını basın sorduğunda paylaştık, bir kısmını ise hepinizin elinin altında, onu
ifade edeyim.
Şimdi yurtta sulh konseyiyle ilgili… Sorduk arkadaşlar, Adalet Bakanlığına sorduk, Millî
Savunma Bakanlığına sorduk, İçişleri Bakanlığına sorduk. Gelen cevaplarda “Yurtta sulh konseyinin
isimlendirme konusunda bugüne kadar isim tespiti yapılamamıştır.” diyerek Komisyonumuza cevap
geldi.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Nereden geldi Sayın Başkanım?
BAŞKAN – Efendim?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Nereden geldi cevap?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – İçişleri Bakanlığı…
BAŞKAN – Üç yere sorduk. Gelen cevaplar da bakın, soru giden ve gelen cevap listeleri yine sizin
hepinizin bilgisinde arkadaşlar.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Gelen cevap nereden gelmiş?
BAŞKAN – Onu araştırıp cevap vermem lazım ama cevap geldi, onu ifade ediyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani Genelkurmaya sorduk mu bunu?
BAŞKAN – Efendim?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Esas bu işin muhatabı Genelkurmay, idari soruşturmasını yapan.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Millî Savunma Bakanlığına sorduk, Genelkurmay…
BAŞKAN – Millî Savunma Bakanlığına sorduk Mehmet Bey.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hâlâ tespit edilememiş, öyle mi?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Tabii.
BAŞKAN – Ama yani burada bir şeyin tespit edilememesi ayrıdır, Komisyonun bu konuda çalışma
yapmadığı, bilgi istemediği, araştırmadığı iddiaları, ithamları ayrı bir şeydir.
Biz bunları teker teker sorduk değerli arkadaşlar. Bakın, bunların hiçbirini ezbere söylemiyorum,
bütün Komisyon üyesi arkadaşlarımızın elinde. “İstenen bilgi ve belgeler”, “cevabı gelen bilgiler” diye
iki ayrı liste vardır. Burada hangi kuruma hangi tarihte yazı gitmiş, hangi tarihte gelmiş, tamamının
listesi hepinizin e-maillerinize gönderilmiştir, vardır. Yani burada haksızlık yapmayalım diye bunun
altını çiziyorum.
Gezi meselesi eleştirisine gelince. Bunu değerli Cumhuriyet Halk Partili üye arkadaşlarımız basına
da yansıyacak şekilde “Biz turistlik gezi yapmıyoruz, araştırma yapıyoruz.” şeklinde açıklamalar oldu.
Bu talihsiz açıklamalardan üzüntü duyduk. Zira bakın, biz, 44 insanımızın şehit olduğu cumartesi
günü, -bir gün öncesi cuma günü saat 16.00’dan itibaren- İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, o gün
işgal edilen Atatürk Havalimanı kulenin nasıl FETÖ’cü militanlar tarafından, darbeciler tarafından ele
geçirildiği, sonra nasıl kurtarıldığını olayın görgü tanıklarıyla orada dinledik. Araştırma Komisyonu
olarak tarihe not düşüyoruz. Yarın bu darbe akla geldiğinde ilk akla gelecek yerlerden birisi İstanbul
Atatürk Havalimanı’dır, burada kule ele geçirilmiştir ve o darbecilerin oradan nasıl çıkarıldığının görgü
tanıkları olan…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkanım, ne faydası oldu? “Biz kuleye gittik ve şu
bilgiliyi aldık, şu faydası oldu.” diye.
BAŞKAN – Efendim, ortaya bir rapor…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Cumhurbaşkanına iki tane suikast…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Evet.
BAŞKAN – Bir saniye, tamamlayayım arkadaşlar.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bir helikopterle, bir F16’yla.
BAŞKAN – Devam ediyoruz Aykut Bey ve Hüseyin Bey...
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Havaalanında olan bir şeyi söylüyorum, orada öğrendik bunu.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Arkadaşlar, şimdi “Ne fayda ettik?” şeklindeki bir soruyu da bu bağlamda cevaplamış olayım.
Bugün biz 47 kişiyi bu Komisyonda dinledik şu ana kadar, 12 kişiyi, bakın, pazar günü İstanbul’da
yaptığımız toplantıda. Yani böyle bir darbe araştırma Komisyonunda çok önemli bilgisi, katkısı,
deneyimleri olan gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenlerini, yazarlarını, akademisyenleri
çağırdık. Eğer cumartesi akşamı saat 22.30’da o menfur terör saldırısı olmasaydı belki tamamı gelecekti
ama 12’sinin iştirakiyle akşama kadar –bir cenazeye iştirak ettik- bunları dinledik, arkadaşlarımızı ve
tutanaklara geçti tamamen. Lütfen, oradan bir takip edin. Hatta oradaki akademisyen arkadaşımızın daha
sonra bir beyanı “Ya, ben buraya bilgi vermek için geldim, çok teşekkür ederim ama pazar günü akşama
kadar çok da bilgi sahibi oldum.” beyanını ben size aktarayım, çok da önemli bir akademisyen. Şimdi,
şunu söylüyorum: Biz burada dinlediğimiz, elde ettiğimiz bilgileri ve aldığımız cevapların birine göre
hükme varıp da bir şey söylemiyoruz ki. Bunları toparlayacağız, bunları araştırma Komisyonumuzun
havuzuna atıyoruz, sonunda birlikte bunun müzakeresini yapıp değerlendireceğiz, ortak noktaları
çıkartacağız, bunları sizler de biliyorsunuz.
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Şimdi, şunu ben düzletmek istiyorum bu Komisyonda: Değerli arkadaşlar, biz Fatih’te 14 yaşındaki
gazi Adviye’nin evine gittik. Orada bütün arkadaşlarımızın konuşacakları boğazına düğümlendi.
14 yaşında “Anne biz gidiyoruz ama eğer bizi öldürürlerse şehit olur muyuz?” sorusu. Baba-anne,
ailenin annesi Sevim Hanım, Rabia ve Adviye, efendim, eşleri bu 4 kişinin darbenin önlenmesinde
–biz darbeyi araştırıyoruz arkadaşlar- onları büyükşehir belediyesinin önüne çıkartan güç neydi, irade
neydi? Ne teşvik etti? Biz bunu sadece gazete ve yazarlardan değil, biz bunu o insanların kendilerinden
dinleyerek…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Türk milletinin inançları yaptı onu. Türk milletinin yüzde 90’nı…
Hainler hariç bir sorun yok orada. Sürpriz değil yani.
BAŞKAN – Lütfen kesmeyin sözümü.
O insanların kendi dillerinden, sözlerinden dinleyerek bu Komisyonun tutanaklarına geçirdik.
Bunu yapmazsak bir vebal altına girerdik. Zira bu Albayrak dalgalanıyorsa o 14 yaşındaki Adviye’nin
de, Şehitler Köprüsü’ndeki bağırsaklarını toplayıp da hâlâ mücadeleye devam eden gazilerimizin de
rolleri var. Şimdi, burada böyle bir anlamlı geziye “turistlik gezi” diyenleri kınıyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya biz de onları, o insanları şimdiye kadar Fetullah’ı savunanları
kınıyoruz.
BAŞKAN – Biz burada darbe Komisyonumuzun…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O insanların arkasına saklananları kınıyoruz.
BAŞKAN - …Türkiye Büyük Millet Meclisinin bize verdiği görevler çerçevesinde tarihe not
düşecek bütün çalışmaları eksiksiz yapıyoruz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Türk milleti hakkında kuşku mu var arkadaşlar, anlayamıyorum?
BAŞKAN – Bir şeyi daha söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, bunların hepsini tutanaklara geçireceğiz,
değerlendirmesini sonra yapacağız.
Şimdi, değerli arkadaşlar, sık sık burada gündeme geliyor ki: Bizim taleplerimiz dışında sanki
dinlenenleri Komisyon Başkanı Reşat Petek kendisi tespit ediyormuş gibi bir algı oluşturma gayreti var.
Şimdi, bunu basınımıza da bilgi olarak söylüyorum, bütün Komisyon üyelerimize de. Cumhuriyet Halk
Partisinin taleplerinde burada Cevdet Saral dinlendi. Talep ettiniz mi etmediniz mi? Ettiniz arkadaşlar.
Efkan Ala dinlendi, Fehmi Koru dinlendi.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bizim taleplerimiz belli, öncelikli taleplerimiz belliydi.
BAŞKAN – Bir saniye, bir saniye!
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İyilik yapmıyorsunuz, darbeyi araştırıyoruz.
BAŞKAN - Hilmi Özkök dinlendi, Işık Koşaner dinlendi, İlker Başbuğ, Mehmet Kılıçlar, Nedim
Şener, Osman Ak, Ümit Dündar, Yavuz Selim Demirağ. Yine gazilerin isimsiz olarak kadın-erkek
dinlenmesi… Bakın, Cumhuriyet Halk Partisinin taleplerinin hepsi yerine geldi. HDP’nin talepleri,
Efkan Ala, Mehmet Kılıçlar, Ümit Dündar yerine geldi Milliyetçi Hareket Partisinin Sayın Arif Çetin…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sizin taleplerinizde yok muydu bunlar?
BAŞKAN – Bir saniye efendim.
…Hilmi Özkök, İlker Başbuğ, Celalettin Lekesiz, Mehmet Kılıçlar, Vasip Şahin.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sizin taleplerinizde yok muydu bunlar?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu, uzlaşmayı kötüye kullanmaktır.
BAŞKAN – Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar: Bunlar müşterek taleplerdi.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sizin taleplerinizde yok muydu?
BAŞKAN – Evet.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Öyle söyleyin, öyle söyleyin.
BAŞKAN – Burada yaptığım açıklamalarda şunu söyledim: Öncelikle 4 siyasi partinin…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sizin taleplerinizde olduğu için dinlediniz Reşat
Bey. Bizim önceliğimiz değil, sizin önceliğiniz olduğu için dinlendi.
BAŞKAN - …müşterek taleplerini dikkate almak suretiyle öncelik verdiğimizi ifade ettim. Yani
burada ne kadar objektif ne kadar olayın aydınlanması için ön yargıdan uzak olarak çalıştığımız…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bunu kamuoyu biliyor. Bunu kamuoyu çok iyi
biliyor Reşat Bey.
BAŞKAN - …çok net olarak ortada ama lütfen darbeyi araştırıyorsak bu darbenin mağdurları
olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız suikastla öldürülmek istendi. Bu suikastın gerçekleştirilmek
istendiği yer Marmaris’tir. Marmaris’te otelde neler yaşandığı, otelin çıkışında… Efendim, bugün
gazetecilere yapılan bir açıklamadan ve bunun, ilk açıklamaların kamuoyuna duyurulmaması olayı
var. Bunu yaşayan Muğla Valisi, Muğla’nın Emniyet Müdürü, Marmaris’teki emniyet yetkilileri, yerel
gazeteciler veyahut da ulusal gazetecilerin yerel muhabirleri. Ya bunların mahallinde dinlenmesi, tarihe
not düşülmesinden daha uygun olan bu Komisyonun yapacağı bir faaliyet ne olabilir?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hakan Fidan’ı dinlemek olabilir, Genelkurmay Başkanını,
kuvvet komutanlarını, bu alçak darbeyi yapanları sorgulamakla olabilir.
BAŞKAN – Onun için bu konuda tamamen ön yargıdan uzak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması
için bir çalışma yaptığımızda kimsenin kuşkusu olmasın.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Çağırın burada dinleyelim Sayın Başkan. Hepsini
burada dinleyelim Sayın Başkan.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Çağırın dinleyelim burada.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Orada 15-20 kişi var, bunların hepsi oradalar.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hepsini çağırın dinleyelim.
BAŞKAN – Arkadaşlar, bugün de gündemimiz gereği, elbette ki süremiz yettiğince daha da davet
edeceğiz, çalışacağız arkadaşlar.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Biz kaç kişi gidiyoruz Selçuk Bey? Komisyon
kaç kişi? Danışmanlar, ekipman kaç kişiyiz biz? Onların gelmesi mi daha iyi bu mekâna yoksa bizim
gitmemiz mi daha iyi? Söyler misiniz?
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, şimdi, Sayın Eyüp Pınarbaşı’nı davet ediyoruz buyurun. Eyüp
Bey’i davet edelim.
Sakarya İl Emniyet Müdürü Sayın Eyüp Pınarbaşı.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 15 Komisyon üyesi var, 15 Komsiyon üyesi.
Danışmanlar, ekipman, tümünün gitmesi mi daha ekonomik, daha pratik yoksa onların gelmesi mi?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Aksi hâlde herkese gidilecekti o zaman, niçin bir kısmına gidiyoruz, bir
kısmına gitmiyoruz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Önergeyi oylatmadınız Sayın Başkan, önergeyi
oylatmadınız.
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Önerge kabul edildi ya.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hangisi?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Araştıracağız sizin önergenizi.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hakan Fidan’la ilgili vergimiz önerge…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Başkan, açıklama yapacak o konuyla ilgili.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, oylama istiyoruz ya. Şimdi, bu kadar tartışmayalım,
oylamayı yapın, geçin.
BAŞKAN – Efendim, konuğumuz geldi, yeterli izahı yaptım, açıklamayı yaptım.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, dilekçe verdik. Biraz önce önergeyi
okudunuz, “Konuşmanın sonunda gereğini yapacağım.” dediniz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Türk milleti şahit olsun ki o önergeyi oylatmıyorsunuz Tüzük’e aykırı
olarak.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Reşat Bey, size içten bir söyleyeyim.
BAŞKAN – Efendim, hayır, söylemeyin.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Rica ediyorum, çok sabrediyorum, rica ediyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Önerge hakkımızı kullanıyoruz ya. (Karşılıklı konuşmalar)
BAŞKAN - Bakın, burada AK PARTİ’li üyelerimiz söz istedi, “Gündeme geçtik.” dedim, söz
vermedim.
Arkadaşlar, İç Tüzük açıktır, bakın, İç Tüzük gereği söz vermeden, lütfen… Bakın, AK PARTİ’li
milletvekili arkadaşlara dahi “Gündeme geçiyoruz.” dedim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ya böyle bir şey var mı? Sayın Başkan, önerge
verdik.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Önerge verdik. Bize bu yetki verilmiş, siz bunu alamazsınız
elimizden.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Paralel komisyonda oylatırsınız
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, bakın, bu Komisyonu kendi
PR’ınıza dönüştürdünüz, size söylüyorum efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Hayır hayır.
BAŞKAN – Sayın Sezgin Tanrıkulu…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Anayasa bana hak vermiş, onu kullandırmıyorsunuz. Darbe
mi oldu bu ülkede ya! İşte, darbe budur. Anayasa bana bu yetkiyi vermiş, muhalefet önerge verir,
oylanır, çoğunlukla reddedilir. Bunu bile kullandırmıyorsunuz. Darbe olsa bu olacaktı zaten. (Karşılıklı
konuşmalar)
BAŞKAN – Arkadaşlar, basın mensuplarına teşekkür ettik, kameramanlara teşekkür ediyoruz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sizin yaptığınız darbe mantığından başka bir şey
değil.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Pardon, bakın, ben söz aldım, bir şeyi paylaşmak istiyorum.
Mahallinde ziyaretle ilgili ben kendi deneyimimi paylaşayım, sizin sorduğunuz soru. Buraya ancak
1 kişiyi çağırıyoruz ama mahallinde 10-15 belki daha fazla kişiyle iletişim hâlinde oluyorsunuz.
(Karşılıklı konuşmalar)
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Pardon, bir dakika, ben bir bitireyim.
BAŞKAN – Arkadaşlar, bir saniye. Bakın, bir defa söz istedi. Lütfen, söz verdim.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ben bekledim, en sonunda bir şeyi, kendi deneyimimi
paylaşmak istiyorum. Bunu objektif olarak paylaşmak istiyorum, lütfen.
BAŞKAN – Gerilmeye gerek yok sakin olun.
Kameraman arkadaşlara teşekkür ediyoruz.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Burada, gittiğimizde, bakın, ben iki şeyi çok net gördüm ve
eğer o kişilerden bazılarını buraya çağırsaydık, onu ben göremeyecektim. Bir tanesi, kuleye giren Özel
Harekât polisinin orada bize anlattıkları. Orada söylediği şuydu: “Bize ateş ettiler içeriden teröristler.
Ateş edebilirdik ve onları orada etkisiz hâle getirebilirdik, hatta öldürebilirdik ama bunu yapmadık.
İkna yoluyla teslim aldık ve sivil tişörtler giydirerek halk linç etmesin diye adalete, polise teslim ettik.”
dedi. “Biz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz.” dedi, bu bir. Bu beni çok etkiledi.
İki: İstanbul Büyükşehir Belediyesinin…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu darbeyle ilgili…
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Bir dakika, söylüyorum, bu çok önemli, darbeyle de ilgili ve
sonraki süreçle de ilgili.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bundan sonraki süreç önemli.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – İstanbul Büyükşehir Belediyesinde o gece orada çarpışan
Saraçhane Parkı’ndaki polisler arkadan söz aldılar. Orada konuşan 5 kişi vardı. Biz oradan davet etsek
belki iki kişi gelirdi, belki bir kişi. Ama, orada yaşayan polis şunu söyledi…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Aydınlatılmasına etkisi ne oldu? Bu darbenin siyasi uzantıları kimler?
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Onu söyleyeceğim, bakın.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir dakika dinleyin ya.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Onu söyleyeceğim, bakın, orada polis kalkıp dediğinde…
BAŞKAN – Arkadaşlar… Aytun Bey, siz usulü biliyorsunuz, lütfen ya.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Öğrenmek istiyorum.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Söylediği şuydu: “Bana ateş ettiler, yaralandım ama ben karşı
ateş açmadım.” dedi çünkü hukukun üstünlüğüne inanıyorum, hukuka teslim ettik dedi. Bakın, ne oldu?
Benim için önemli olan kısım şu, bir dakika: Bütün Batı devletleri, herkes bizi şu anda insan hakları
ve hukukun üstünlüğü konusunda eleştiriyor. Ben şu anda yüzde 100 karşılarında cevap verebileceğim
çok net, yaşanmış bilgiler, veriler ve belgeler var elimizde. Ben şuna inanıyorum: Benim polisim öyle
bir anda bile hukukun üstünlüğü deyip müdahale etmiyorsa bu, milletin geldiği zihinsel dönüşümü
gösterir.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Vallahi bravo! Tişörte bağladınız ya.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ya kusura bakmayın…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Peki, ateş edip kendini savunanlar, şehit olma pahasına…
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Tişört olayı değil, bakın, ben hukukun üstünlüğü ve ifade
özgürlüğü diyorum, lütfen.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar, konuğumuz geldi.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – …ateş etmek zorunda kalanlar, müsademeye girenler, onlar hukukun
üstünlüğüne inanmıyorlar mı? (Karşılıklı konuşmalar)
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Hayır, bakın yani benim söylediğim bambaşka bir şey. Yani
ben orada o polisi ya da özel harekât polisini dinlemeyecektik diyorum, yerinde ziyaretin böyle katkıları
var diyorum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Çok teşekkür ederim Emine Hanım, çok güzel bir konuya temas
ettiniz. Allah razı olsun.
BAŞKAN – Emine Hanım çok teşekkür ederiz.
Değerli arkadaşlar, ben konuğumuza sözü getiriyorum. Bu Komisyonumuz tamamen Anayasa’ya,
İç Tüzük’e, demokratik kurallara göre işlemektedir. Bütün Komisyon üyelerimizden ricamız -buradaki
faaliyetlerimize- her Komisyon üyesi arkadaşımızın görüşü saygıdeğerdir, kendi görüşüdür. Ama,
demokratik biçimde çalışırken burada Komisyonumuza kimlerin davet edilip edilmeyeceği usulü
konusunda 4 Ekim tarihli toplantıda Başkanlık makamına gerekli yetki zaten demokratik biçimde
verilmiştir. Bundan sonra her konuda tekrar tekrar ısrar etmenin… Söylersiniz ama bizim yaptığımız
da Tüzük’e uygundur, bunda bir tereddüt yoktur arkadaşlar. Şimdi Komisyonumuzun çalışmasına gölge
düşürecek açıklamalardan lütfen kaçının, biz burada müşterek bir çalışmayla sonuç alacağız.
Sayın Mihrimah Belma Satır Hanım, buyurun efendim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sadece polisler stresle çalışmıyor, biz de stresle çalışıyoruz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hem de ne stres. Söylediğimizi anlamak istemeyenler
de oluyor.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir laf geçirmeseniz olmaz yani.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Laf geçirmiyorum, düşüncelerimi söylüyorum. Yani on
birde başlayan toplantı on iki otuz oldu ve her gün aynı şeyleri konuşuyoruz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Size yakışmıyor yani.
BAŞKAN – Sezgin Bey, lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim, Tüzük’e uyalım.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hanımefendi sataşacak, biz bir şey söylemeyeceğiz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sezgin Bey, karşınızda birisi bir şey anlatıyor, dinlemek
istemiyorsunuz, söylenen şeyi müstehzi bir şekilde dinliyorsunuz, bunlar saygısızlıktır.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Beni görüyor musunuz Allah aşkına! Yan tarafta
gözleriniz mi var sizin?
BAŞKAN – Lütfen Sezgin Bey… Sezgin Bey, Tüzük’e uymaya davet ediyorum sizi, hukuku
çiğnemeyin lütfen.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Efendim sataşıyor.
BAŞKAN – Hukuku çiğnemeyin lütfen.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Müsaade edin de rahatsızlıklarımızı söyleyelim.
BAŞKAN – Söz Belma Hanım’da, hukuku çiğnemeyin lütfen.
2.- Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı’nın 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin bilgi
vermesi
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Efendim, hoş geldiniz Komisyonumuza.
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Eyüp Pınarbaşı, 1964 yılında Sivas ili Koyulhisar ilçesinde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi tarih
bölümünü bitirdikten sonra 1988 yılında Polis Akademisinden mezun olmuş ve aynı yıl Trabzon Polis
Meslek Yüksekokulunda komiser yardımcısı olarak meslek hayatına başlamıştır.
2003 yılında Kartal İlçe Emniyet Müdürü, 2005 yılında da Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürü olarak
görev yapmıştır. 2008 yılında İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığına getirilen Eyüp Pınarbaşı, 2011
yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına polis başmüfettişi olarak
atanmıştır. 2014-2016 yılları arasında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü yapan Eyüp Pınarbaşı, İçişleri
Bakanlığının Ekim 2016 Kararnamesiyle Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmiştir.
Komisyonumuza hoş geldiniz tekrar.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Belma Hanım.
Sayın Pınarbaşı, hoş geldiniz, davetimize icabet ettiniz.
Usulümüz şöyle: Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonumuza iki görev tevdi
etti, birbiriyle bağlantılı elbette. 15 Temmuz darbe girişimini tüm yönleriyle araştırmak, bu girişimi
gerçekleştiren Fetullahcı terör örgütünü de tüm yönleriyle araştırmak gibi tarihî bir vazife üzerimizde.
Burada davet ettiğimiz misafirlerimizi kendi yaşadıkları görgüleri, bilgileri devlet tecrübesiyle
elde ettikleri FETÖ’yle ilgili, devlete sızmayla ilgili, Emniyetle ilgili diyelim, sizin alanınız, bunları
dinliyoruz.
Biz önce sözünüzü kesmeden bu iki gündem altında sizi serbest olarak dinleyeceğiz, sözünüzü
kesmeden. Yirmi dakikada mı olur, on beş dakikada mı olur, yirmi beş dakikada mı, bir özet yaparsınız.
Daha sora size sorularımız olacak, bu sorularda da yine bildikleriniz çerçevesinde cevaplayıp
Komisyonumuzu bilgilendirirseniz memnun oluruz.
Şimdi, söz sizin.
Buyurun efendim.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkanım, sayın üyeler; beni böyle önemli bir Komisyona davet ettiğiniz için çok teşekkür
ediyorum Sayın Başkanım ve üyelere.
Efendim, öz geçmişimi okurken sayın üye, İstanbul Üniversitesi tarih bölümü mezunu olduğumdan
bahsetti. Evet, isteyerek tarih bölümünü yazdım ve kazandım. Tarihe merakım çoktu ve İstanbul
Üniversitesi tarih bölümünü 1987 senesinde bitirdim. 1986 senesinde polis akademisinde “özel sınıf”
diye bir sınıf açıldı ve bir senelik eğitimden sonra komiser muavini olarak Emniyet teşkilatına katılma
gibi bir hakkımız olduğunu öğrendik üniversiteyi bitirdiğimde ve bu sınava müracaat ettim ben de.
Tabii, bu sınavlara müracaatta herkes bir tanıdık bildik arar, bizim tanıdığımız bildiğimiz yoktu, öyle
geldik Anıttepe’deki Polis Akademisine. Kendim sporcuyum, beden eğitimini geçtik, mülakatı geçtik,
yazılı sınav olacaktı. Akademinin yanında bir pide salonu vardı, akademinin işlettiği; açık, zaten yaz
günü, ağustos ayıydı. Orada ben pide yerken yanda 4 kişinin daha oturduğunu, aileler falan da var,
orada soruların paylaşıldığı yani hangi sorular çıkar diye 4 kişinin kendi aralarında 1982 Anayasası’nın
ilk 3 maddesi, 1982 Anayasası’na göre cumhuriyetin nitelikleri, 1982 Anayasası’na göre yüksek
mahkemeler nelerdir gibi, kendi aralarında konuşan 4 tane kişi yemek yiyorlar. Baktım bunlar sınavla
ilgili bir şeylerden bahsediyorlar. Tabii, ben tarih okuduğum için hukuk bilgimiz yüzeysel, oradan
çıktım, Anıttepe’den aşağıya Necatibey’den inerken bir kitapçı gördüm yani Anayasa da aklımda büyük
bir kitap gibi duruyor. 1982 Anayasası’nı istedim kitapçıdan. Ondan sonra, bana “Aşağıda var, oradan
al.” dedi ve pahalı olsa da almayacağım. Ya, bugünün parasıyla 1,5 ya da 2 lira gibi bir fiyat, yani o anda
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öğrendim, aldım ve akşam bu bahsedilen konulara ben de öyle bir göz gezdirdim. Sınava girdiğimde
hatırladığım kadarıyla 7 soru vardı, bu 4 soru bu bahsettiğim sorular çıkmıştı, hukuk soruları, 3 tane
de tarih sorusu vardı. Tarih bölümünü yeni de bitirdiğim için tarih sorularını da yaptım. Zaten genel
kültür olarak bunları da biliyordum ama bu benim o zaman çok tuhafıma gitmişti ama bir anlam
verememiştim. Tabii, sınavı kazandık, ben yanılmıyorsam 27’nci veya 28’inci olarak kazandım. 95
kişiydi özel eğitim sınıfı. Yani şunu söylemekten de imtina etmeyeceğim, “özel” sınıftı adı ama yani
polis camiasında ve akademi camiasında o zamanki Başbakanımızın ismi “Özal” sınıf diye adlandırıldı
çünkü onun döneminde açıldığı için.
Tabii efendim, biz eğitim öğretime başladık orada. Seçilen talebelerdeki yani müracaat edenler
ile sınavı kazananlar arasındaki kalite aleni belli oluyordu, açıkça. Ya, 5 bin kişi falan girmişti sınava,
ben kendimi sınava yani zor girerim, zor kazanırım diye düşünürken yani daha düşük profil diyeyim
yani üniversite mezunlarının girdiğini gördük. Hepsi Anadolu’dan gelmiş, o an itibarıyla hiçbir kişinin
dikkatini çekmeyecek şekilde yani sıradan vatandaşlarımızdı.
Tabii, aradan yedi sekiz ay geçti, işte mezun olmamıza iki üç ay kaldı, spor salonundayken şu an
Kayseri Polis Okulu Müdürü olduğunu tahmin ediyorum Metin Tanrıverdi diye arkadaş “Ya Eyüp, bu
voleybol oynayanlar, bunlar hafta sonları ışık evine gidiyorlarmış. Son sınıflar amiri İbrahim Azcan
komiser de bu ışık evinde toplantılara falan katılıyormuş.” Ben de “Işık evi nedir?” dedim. “Ya oğlum,
işte Nurcu, Fetullahçılar.” dedi. “Allah Allah!” dedim. Öyle önemsemedim, geçtim, sınıfa gittiğimde,
bir saat sonra, bu voleybol oynayanların orada olduğunu görünce espri yaptım “Orada voleybol
oynuyorsunuz, hafta sonları da ışık evinde toplanıyormuşsunuz, komiser de geliyormuş, sınıf komiseri
İbrahim Azcan da. Ne yapıyorsunuz?” falan diye matrak geçmek istedim, şaka yaptım. Tabii, bir gün
sonra beni sınıf komiseri, son sınıflar amiri İbrahim Azcan’ın odasına çağırdılar. Tabii bir öğrencinin
sınıflar amirinin odasına çağrılması önemli bir durum. Merakla gittim, beni odanın yan tarafında çay
ocağı olarak kullanılan karanlık bir yere, böyle 1,5-2 metrekarelik bir yere soktu ve -eğitim elbisesi
var üzerimde- kemerimden tutarak -ben tabii bir anlam veremedim- benim mide boşluğuma yavaşça
vurmaya başladı. “Kim söyledi lan sana bizim ışık evinde toplandığımızı?” diye. Ben tabii ne olduğunu
anlayamadım, bir anlam vermedim, bu nereden çıktı, şaşkın vaziyette inkâr ettim. “Öyle bir şey” dedim,
ben ne olduğunu bilmiyorum tabii. Bu yaklaşık üç ay boyunca sürdü, benden isim almaya çalıştı. Ben
de delikanlılığa verdim, isim vermedim yani isim versem… “Ben dedim öyle bir şey söylediğimi
hatırlamıyorum, söylediysem de art niyetim yok.” vesaire gibi. Tabii bu beraberinde neyi getirdi, ondan
sonra üzerimde yoğun bir baskı, hafta sonu izinsizliği; evciydim, evciliğimi iptal etmeye kalktılar.
Tabii yatılı okul, akademi, final döneminde herkes yardımlaşır, bir şey yapar, final döneminde benim
başımda 3 tane gözlemci vardı. Buna rağmen akademiyi bitirdik, mezun olduk, kuraya geldi sıra, kura
çekimine.
BAŞKAN – 90 mezunu musunuz?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Hayır efendim, 1988. 1987’de tarih
bölümünü bitirdim, sınavı kazandım, 1988 mezunuyum.
Tabii, kuraya girdik efendim, kura çekildi, herkes kurasını çekti, beni çağırmadılar kuraya.
“Herhâlde beni mezun etmediler.” dedim, yani çok zor bir durumdaydım. Bütün cesaretimi toplayarak
kapıda duran bir komiser muavini vardı, ona “Beni çağırmadılar kuraya, girmem lazım, ben mezun
oldum, ikmale kalmadım.” dedim. İçeri girdi, çıktı, “Ya, seni unutmuşlar.” falan dedi. Ondan sonra,
mezun olanların listesini çıkardı, komisyon başkanı da sınıflar amiri, Emniyet amiri Yaşar Akbaş’tı.
Baktı, tükenmez kalemle listenin altına yazdı ismimi, “Kura torbasını getirin bakayım.” dedi. Kura
torbası geldi, boş tabii, bitmiş kura. Ufak bir kâğıda bir şeyler yazdı, attı içine, “Çek bakayım lan.” dedi,
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böyle sert bir ifadeyle. Ben de kurayı çektim, yani aklımızla dalga geçer gibi, “Ver bakayım.” dedi.
Açtı, “Trabzon Polis Okulu.” dedi ve hayatım boyunca unutamayacağım bir hareket yaptı bana, burada
ben onu yapamam, bir el hareketi. Şimdi, çok af buyurun, gariz bir küfürle “Bilmem ne yaptığım, git.”
dedi. Tabii, biz bunlara bir anlam veremedik ama meslek hayatımız boyunca da burada bize yapılan
muamelenin devamı her ortamda, bunların gücü yettiği her ortamda bizi zor duruma bıraktı.
Tabi efendim, burada bunları anlatarak ben yani kendi hayat hikâyemizi değil, devletimizi ve
milletimizi çok zor durumlara düşüren, başarılı olsaydı yok edilmesine sebep olacak bir hareketin
verdiği zararlar; bu, nasıl oldu, bu duruma nasıl geldi, bundan sonra da ne olabilir diye düşüncelerimi
aktarmak istiyorum.
Tabii efendim bu süreçte Gezi olayları oldu. Ben biraz önce öz geçmişi anlatırken yaklaşık on
dokuz sene İstanbul Emniyet Müdürlüğünde çalıştım. Operasyon birimlerinde, asayiş şubesinde,
önemli ilçelerde; Kartal, Kâğıthane ilçelerinde çalıştım. Toplumsal olaylara müdahalenin ne olduğunu
herhâlde bizden iyi kimse bilemez, defalarca müdahale ettik. Gezi olaylarının ilk başladığı gece, o zaman
Bugün TV, Tarık Toros, açtık televizyonda, esas toplumsal hareketin altında yatan bu nedenin istihbarat
dairesinde 12 emniyet müdürünün tayininin çıkması olduğunu söyleyince, ben bunun altında başka
bir şey olduğunu, ilk akşam daha, cumartesi akşamı bir şey olduğunu düşünerek tişörtümü giyindim,
bermuda şortumu giyindim, silahımı, kimliğimi bırakarak arabama atladım, Taksim Meydanı’na gittim.
Ve gördüğüm şuydu Sayın Başkanım: İnönü Stadyumu’nun hemen yan tarafında Çevik Kuvvet şube
müdür yardımcısının şoförü arabayı bıraktı kaçtı. Arabayı göstericiler ters çevirdi ve yaktılar gözümün
önünde.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Ne zaman oldu?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI - Gezi olaylarının ilk günü.
Yukarıda 50 kişilik bir Çevik Kuvvet grubu bekliyordu. Tabii, ben herhâlde müdahale etmemelerinin
bir sebebi olabileceğini düşündüm. Yukarıya çıktım, Harbiye’den Nişantaşı’na doğru gittiğimde, böyle,
hani meraklı, sosyal medyadan etkilenip genç çocuklar, kız arkadaşının elini tutmuş, elinde bin dolarlık
telefon, ayağında bin dolarlık ayakkabı, üst gelir seviyesinden çocuklar, gençler, gruplar var ve bunların
üzerine Çevik Kuvvetin acımasızca plastik mermi ve gaz attığını gördüm. Ben hemen orada kararımı
verdim: Bu Fetullahçı terör örgütünün bir operasyonu. Bunu o günün şartlarında iletebildiğimiz
makamlara ilettik. Tabii, bunun arkasından 17-25 Aralık oldu. İstanbul’da uzun yıllar çalıştığım için
bazı tanıdıklar yeşil pasaportu olsun vesaire almak için bize başvurduklarında yönlendiriyorduk. Bir
üniversite hocamızla birlikte pasaport şubeye gittiğimde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde çalışan şube
müdürleri ve müdür yardımcıları pasaport şubeden sorumlu müdür yardımcısının odasındalardı, beni
de aldılar tabii, biz onlarla beraber çalıştık, üstleriydik, ağabeyleri konumundaydık ve bunların oradaki
sohbetini dinleyince ben şaşırdım kaldım, bunların yani polisliği falan bırakmışlar, Türkiye’yi idare
etmeye soyunduklarını gördüm. Hükûmetin politikalarını çok ağır, galiz küfürlerle eleştirme, Hükûmet
üyelerine küfür Başbakan dâhil. Ben uyarımı yaptım “Bu kafayla giderseniz siz duvara toslarsınız
kardeşim, bu doğru bir davranış tarzı değil, siz polissiniz, devletin memurusunuz, üste hakaret bizim
yönetmeliklerimizde idari cezayı gerektirir.” Gerekli uyarıları yaptık ama kafamda da şu oluştu:
Bunların da daha önceki hâllerini tanıyıp bildiğim için âdeta bunların içine bir virüs girmiş, böyle
süklüm püklüm duran sessiz çocukların canavarlaştığını, mutasyona uğradığını gördüm âdeta. Yanımda
çalışan birisi var, bir buçuk sene şu duruşunu bozmayan adamın âdeta içine bir canavar kaçmıştı.
Tabii, gerekli uyarılarımı ben yaptım ve tanıdıklarımıza da usulüne uygun söyledik. Bunlardan birisi
de tanıdığım bir gazeteci vardı Akit gazetesinden -Medine’de vefat etti- Hasan Karakaya, bir yerde
karşılaştık ve ben ona, bunu söylemekten hiçbir beis görmüyorum, ben İstanbul’da çalışırken “İstanbul
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polisi iki tane hükûmet yıktı üçüncüsü yolda.” dedim. “Ne demek, böyle şey mi olur?” dedi. “Evet,
benim gördüğüm bu adamlar böyle cesurca bu konuşmaları yapabiliyorlarsa bunların bir güvendikleri
yer var, bunlar boş konuşmazlar, bunlar bizim tanıdığımız insanlar.” dedim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kusura bakmayın, sözünüzü kestim. Müdür Bey, bunları rapor edip
istihbarat birimlerimize, genel müdürlüğe isim isim bildirdiniz mi? Haklarında tahkikat açılmasını
sağlayabildiniz mi?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Efendim, bugün bunu söylemek çok
kolay tabii. Yapılabilirdi ama ben şifahi olarak bildirilmesi gereken yerlere bildirdim. Yazılı yapabilir
miydik? Yazılı olarak bir şeyi söyleyebilmeniz için elinizde bir donenin olması lazım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ama biliyorsunuz, istihbarat notu verebilirsiniz bunları bize anlattığınıza
göre.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Benim o zamanki görevim efendim,
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında Merkez Emniyet Müdürüydüm, “APK uzmanı” derler. Bizim
teşkilatımızda bunun açılımı şöyledir: “Al paranı, konuşma.” şeklindedir. Yani bizim vereceğimiz
raporu ne kimse ciddiye alırdı, nitekim söyledik, pek de kale alınmadı.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ama bugün devletin arşivlerinde yer alırdı.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet, devletin arşivlerine şöyle girdi
efendim, Hasan Karakaya ölmeden bir hafta önce
-yanlışlıkla “Gezi” demiş- 17-25 Aralık
operasyonunun, darbesinin bir ay önce benim söylediğimi tarihe not düşerek kendisi yazdı.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, bu ayrı bir şey ama siz “Başbakana küfredildi.”
diyorsunuz. Başbakana küfretmek suç değil mi, bu küfredenle ilgili bir suç duyurusunda bulundunuz
mu?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Başbakana küfretmekle ilgili suç
duyurusunda bulunursunuz ama bunun için yanınızda da tanık olması lazım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, bakın, işiniz devlet memurluğu, bürokrasiden geliyorsunuz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Tamam, devam edin siz.
BAŞKAN – Devam etsin de soruları Aytun Bey daha sonra soralım.
Buyurun, devam edin Müdür Bey.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Tabii, efendim, bunun neticesinde
17-25 Aralık darbe girişimi gerçekleşti. Emniyet camiasında ve adliyede birtakım değişiklikler oldu, bu
süreçte bize de görev verildi. Ben ilk önce İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu Müdürlüğüne
atandım. Polis Okulu Müdürlüğüne atandığımda okulda öğrenci yoktu ama okulda neler oldu, ne
yaptılar diye şöyle bir inceleme imkânım oldu. Öğrenci varken 36 tane -hatırladığım kadarıyla- sınıf
komiseri vardı ve sınıfların hepsinin düzenli olarak her akşam okulun otobüsüyle “ışık evi” denen
evlere götürüldüklerini tespit ettik yani o dönemde polis okullarında eğitim gören polisleri, bir şekilde
bunları otobüslerle bu evlere götürerek artık örgütün vazgeçilmez bir elemanı yapma çalışmasına
devam etmişler. Üç ay sürdü buradaki benim görevim, daha sonra, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne
atandım. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne atandığımda ilde bir sükûnet vardı ama 18 Eylül 2014’te
hepinizin bildiği gibi DEAŞ’ın Kobani’ye saldırısı olayı gerçekleşti. Biz örgütün gerçek yüzüyle bu
süreçte karşılaştık Emniyet teşkilatı içindeki yapılanmasıyla. Sırasıyla arz edeyim efendim: 18 Eylül
2014’te mülteci, belki de insanlık tarihinin en büyük mülteci akını, üç günde yaklaşık 300 bin kişi bir
devletin sınırlarını aşarak başka bir ülkeye sığındı. Tabii, burada asayişi sağlamak çok zordu. Şöyle
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ki ülkenin içinden de PKK sempatizanları toplanarak yaklaşık her gün 20 bin, 30 bin, bazı günler 50
bin kişi gelerek buradaki asayişi bozma, sınırları tanımama gibi ve “Pirsus” adıyla Suruç ilçesini de
özerklik ilan ettirmek maksadıyla birtakım hareketlere giriştiler. Tabii, biz, orada bunların engellenmesi
için istihbarat birimlerimiz, terör birimlerimiz, birtakım çalışmalar içine girdi. Burada ben şununla
karşılaştım: Her gün jandarma araçları taşlanır, molotoflanır, el yapımı bombalar atılır, polis araçları
keza öyle, çok yaralılar verdik. İstihbarattan bilgi akışının bana normal olmadığını hissettim yani birçok
bilginin gelmediğini hissettim ve istihbarat şube müdürlüğüne vekâleten bakan Mustafa Balcılar isimli
Emniyet Amiri, çünkü şube müdürü o an için bir görevle ilgili Pakistan’a gitmişti.
BAŞKAN – Mustafa Balcılar…
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet, Balcılar, Emniyet Amiri.
Buna ben telefonla “Sana bilgi gelmiyor mu biz bak açık kaynaklardan bazı olayların olacağına
bakıyoruz.” dedim. Bu ses tonundan ve şeyinden ilgisiz olduğunu gördüm. Nerede olduğunu sordum
ve kadronun tamamı Mürşitpınar ve Suruç arasında yani Kobani’nin karşısında. Yani ilde âdeta trafik
polisi bile bırakmamışız, orada tedbir almışız. “Neredesin sen?” dedim. “Ben emniyet müdürlüğünde
evrak imzalıyorum.” ki böyle bir şey mümkün değil. Dedim “Ya sen nasıl böyle bir durumda herkes
burada sen ne yapıyorsun orada?” Tabii, huylandım. Alt birimlerle irtibat kurdum hemen sahadaki
istihbarat elemanları, memurları, dedim “Gelin bakalım yanıma.” Geldiler. Dedim: “Sizde bu bilgiler
yok mu, siz ne yapıyorsunuz?” Dediler: “Var müdürüm, biz bu bilgilerin hepsini paylaştık.” Nasıl
paylaştınız? Whatsapp’dan bu bilgileri bazıları bir gün geçmiş, bazıları yani anlık bilgi vermesi
lazım. “Hazırlandılar, işte yolu kapattılar, molotof atacaklar.” gibi bilgileri Whatsapp’tan anında şube
müdürüne bildirdiklerini ben kendim gördüm. Ben bunu çağırdım “Sen bunu ne niyetle yapıyorsun?”
Kem küm, “Efendim ben size ulaşmaya, şey yapmaya çekindim,” vesaire. Tabii, içime bir kurt düştü.
Bunu bir araştırdık, şey yaptık. Soruşturma açtım hemen anında ve konuyu tetkik edince bunun kasıtlı
olarak istihbarat bilgisini gizlediğini tespit ettik. Bunu rapor olarak istihbarat dairesine, Ankara’ya
bildirdik, yeni şube müdürü atandı ve bunu açığa aldık. Süreçte de bir ay cezaevinde kaldı, ihraç oldu, 15
Temmuzdan sonra da -burayı sonuna kadar getireyim- kırmızı byLock çıktı bunda, Mustafa Balcılarda.
Önce ihraç oldu, sonra cezaevine girdi bir ay 15 Temmuzdan önce, 15 Temmuzda da byLock hadisesi
ortaya çıkınca kırmızı byLock çıktı Mustafa Balcılar’da.
Bunun dışında efendim, bir de takip edenler bilir, ilimizde plaka tanıma sistemi var.
BAŞKAN – Affedersiniz. Burada şunu anladık, yanlış olmasın diye söylüyorum: Mustafa Balcılar
isimli emniyet amiri ama istihbarat şubeye vekâleten bakan görevli sonradan kırmızı byLock da çıkan
yani FETÖ’cü bir emniyet görevlisinin, o bölgedeki istihbari bilgileri alt kademede görevli polis, şef
üstlerine bildirdiği hâlde emniyet istihbarat şube müdür vekili size intikal ettirmiyor, önlem alınmasını
engelliyor. Siz de soruşturma açıp hakkında önce açığa alındı, sonra tutuklandı ve ihraç edildi. Doğru
anlamışız değil mi?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Doğru efendim.
BAŞKAN – Peki, tutanaklara da böyle geçti. Teşekkürler.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Kısa atladım ben. Burada bana bilgi
vermiyor ama bilgi vermesi çok önemli olmayan Ankara’ya bildiriyor, tugaya bildiriyor –tugayın
yapacağı bir şey yok- askerî birliklere bildiriyor, esas tedbir alması gereken bana bildirmiyor.
Plaka tanıma sisteminden bahsetmiştim efendim. Plaka tanıma sistemi aranan, terörle ilgili
olabilecek, uyuşturucu veya asayiş olaylarıyla ilgili aranan şüpheli araçların takip edildiği bir sistem.
Bu sistem tabii, gitmişiz oraya yeni emniyet müdürü olarak ve anında büyük olaylarla karşılaşmışız,
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bu sistemin kapatıldığını ve evraklarla talimat verdiğimiz hâlde açılmadığından bizim şu şekilde
haberimiz oldu: Bir polis memuru, ismi Yakup Şafak, kayıtlara girmesini istiyorum efendim, önemli,
önce istihbarattan sorumlu müdür yardımcısının yanına gitmiş…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Burada da konuştuğunuz her şey tam tutanak hâlinde alınıyor. Ne
konuştuysanız hepsi kayıt altında.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Tamam efendim.
Yakup Şafak diye memurun bazı önemli şeyler söylediğini, benimle de görüşmek istediğinden
bahsetti. “Gelsin.” dedim. Çok gergin, çekingen bir korku içinde geldi. “Nedir?” dedik, oturttuk.
Dedi: “Sayın Müdürüm, siz yazı yazıyorsunuz bu plaka tanıma sisteminin açılması için ama ben bu
cemaat evine gidiyorum, burada bize ders veren Mustafa Hoca bunun çok önemli olduğunu ve bu
sistemin kapalı kalmasının faydalı olacağını söyledi.” Büro amiri konumundaki polis memuru Tugay
Pehlivanoğlu da “Sizin gönderdiğiniz yazıları kale almıyor, sümen altı yapıyor, bu sistem kapalı. Bizim
derse gittiğimiz, toplantıya gittiğimiz evde Mustafa Hoca’nın verdiği talimat gereğince bu sistem
açılmıyor.” deyince ben şaşırdım, şok oldum yani böyle bir şey olabilir mi diye. Bir tetkik edelim dedim
ve durumu tetkik ettiğimizde konunun doğru olduğunu, orada bir yapılanmanın olduğunu, şubenin bir
polis memuru imamının olduğunu ve plaka tanıma sisteminin kapatıldığını, işlevsiz hâle getirildiğini
öğrendik. Tabii, bunlara da işlem yaptık hiç çekinmeden. 6 memur açığa aldık orada. Bu 6 memur daha
sonra ihraç oldu memuriyetten ve bunların da 4’ünde kırmızı byLock çıktı efendim. Burada önemli
bir husus daha var efendim. Bu “Mustafa Hoca” dedikleri yaklaşık iki sene bunlara bir cemaat evinde
ders vermiş, kendilerine göre “ders” diyorlar yani eğitmiş, örgüte eleman kazandırmış ve bunu Yakup
Şafak bile Mustafa Hoca olarak biliyor. Biz bunu tespit etmek amacıyla çalışmalar yaptık, kimliğini
tespit edemedik ilk etapta. Sonra, bunun Erzurum’dan bir Seat Ibiza araba aldığını öğrenince bir sene
önce Erzurum’dan Şanlıurfa’ya gelen beyaz Seat Ibiza araçların tespitini yapmak için uzun bir çalışma
geçirdik ve bir Seat Ibiza tespit ettik, plakayı tespit ettik. Plakayı tespit edince kimin adına olduğunu
öğrendik, resmini çıkardık. Hatırladığım kadarıyla Fatih Hoca’ydı, Fatih Kılıç olabilir. Fatih Kılıç diye
Siverek’te bir ilkokul öğretmeni çıktı. Yakup Şafak’a gösterdik, Mustafa Hoca’yı tarif et dedik, önce
tarif etti, resmi gösterdik, “Evet, bu.” dedi. Basında da bu o dönemde çıkmıştı. Yani, buradan şunu
söylemek istiyorum: Bu örgüt öyle bir örgüt ki iki sene boyunca polislerin hepsi bundan ders alıyor,
her perşembe günü görüşüyorlar, ders aldıkları hocanın -imam da demeyeyim- örgütün etkili adamının
gerçek kimliğini bilmiyorlar. Yani, karşı karşıya olduğumuz örgütün ne kadar tehlikeli, nasıl hücre
yapısı içinde çalıştığının çarpıcı bir göstergesi.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Diğer örgütler böyle çalışmıyor mu Sayın Müdürüm?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Efendim?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bütün terör örgütleri böyle çalışmıyor mu? Başkaları gerçek
isimleriyle mi gezdiriyorlar?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Başkaları şöyle efendim: Aynı
hücredekiler hücrenin başındaki adamın gerçek kimliğini bilir, burada bilmez. Buradaki önemli ayrıntı
bu efendim. Ben İstanbul’da on dokuz sene çalıştım, polislik yaptım. DHKP-C’ye de operasyon
yaptık, diğer örgütlere de, bu örgüt -ben tarih okuduğumu da söyledim- insanlık tarihi boyunca böyle
bir örgüt… Hani, Haşhaşiler, Hasan Sabbah’lar falan diyorlar, bu onlara biraz meydan okur diyorum
efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Rahmet okutur.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Rahmet okutur, evet efendim.
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Tabii, efendim, burada, sadece kendi teşkilatımız değil, biraz önce bahsettik, yaklaşık 300 bin
mülteci geldiğinden ve sınırın korumasız olduğundan bahsedildi. Burada şunu gördük: Askerin içinde
de örgütün elemanları, örgütün üyeleri sınırı bilinçli ve kasıtlı olarak açtığı, her türlü kaçakçılık
olayının olduğu, bombaların, mühimmatların ve malzemelerin ve terörist geçişlerinin rahat bir şekilde
yapıldığını tespit ettik, bunu ilgili yerlere bildirdik, o zamanki tugay komutanı olsun, sınır alay komutanı
olsun. Tabii, bu süreçte büyük çatışmalar da oluyordu DEAŞ ile koalisyon güçleri arasında. Uçaklar
bombalıyor, onlar havan atıyorlar ve öyle günler oldu ki bizim bulunduğumuz bölgeye yaklaşık iki saat
içinde 12 tane havan yedik ve biz tabii, orada, polisin tankı, topu yok, bu havanlara karşılık verilmesini
istediğimizde oradaki görevli albaya “Lütfen karşılık verin. Bak, üzerimize bu kadar havan atılıyor yani
can kaybı olacak.” dedim, alay edercesine “Karşı taraf neresi sen biliyor musun, orası Suriye, başka bir
devlet.” dedi. Ben de “Suriye diye bir devlet mi var, buna bizim karşılık vermemiz lazım.” dediğimde,
tabii, karşılık vermediler. Akşam televizyon haberlerine baktığımızda gece saat bir gibi, bir açıklama
yapıldı “Misliyle karşılık verildi.” diye, hâlbuki hiçbir karşılık verilmemişti. Tabii, bununla ilgili Sayın
Başkanım, benim yaptığım çalışmalar vardı. O günün şartlarında yapılan çalışmaları bir zarf içinde
komisyonunuza arz etmek istiyorum konuşmam bittiğinde efendim.
BAŞKAN –Tamamdır.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Bu süreç içinde, hepinizin bildiği
gibi bir Suruç patlaması oldu DEAŞ tarafından. Suruç patlaması olduktan sonra, yaklaşık iki gün sonra
da devam eden bu sürecin sonu olarak başlayan bir Ceylanpınar’da 2 polisimizin şehit edilmesi hadisesi
oldu. Bu sürece nasıl gelindi, onu da arz etmek istiyorum efendim. 7 Haziran… Hayır, Cumhurbaşkanlığı
seçimleri öncesi…
BAŞKAN – 10 Ağustos 2014 öncesi.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet.
Haziran ayında Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya bombalı ve silahlı bir saldırı
yapıldı. Aracı tamamen yandı, 2 polisimiz yaralandı orada, kendisi yaralanmadan kurtuldu. Bu olayı
gerçekleştiren şahısları, çalışmalar neticesinde, üç gün önce Akçakale’de bombalama hadisesinde
kullanılan aracı alanları -kamera görüntüleriyle- bombayı yerleştirenleri ve Viranşehir ilçesinden
beş dakika arayla Belediye Başkanını takip eden aracı HTS raporlarıyla tespit ettik ve mandala basıp
bombayı patlatanları tespit ettik ve bunları aldık. Sadece Hasan Derviş isminde bir Suriyeli kalmıştı,
firari. Bunları mahkeme çıkardık, bunların hepsi tuhaf bir şekilde serbest kaldı. Yani, ağır cezalık bir
cürüm, bir ilçenin belediye başkanına bombalı saldırı yapılıyor, kurtulmaları mucize, araçların tamamı
yanmış vaziyette… Tabii, bu tuhaflığa biz o zaman anlam veriyorduk ama ifade edemiyorduk. Hani,
şimdi söyleniyor ya “Niye yazmadınız, çizmediniz?” Yani, o günün şartlarında bunları ifade etmek o
kadar kolay değildi. Nitekim, şehit cenazesinde ben ifade ettim. Şehit cenazesinde bu örgütün PKK’yla
kol kola girdiğini, devletimizin bütün kurumlarının kılcallarına giren bu örgütün, PKK’yla kol kola
girerek ülkeyi kaosa sokmak istediğini şehit cenazesinde söylediğim için benim uğramadığım iftira,
uğramadığım… Aileme varıncaya kadar her türlü iftiraya maruz kaldım. Şimdi kahramanlık yapmak
kolay, konuşmak kolay ama o günün şartlarında 7 Haziran…
BAŞKAN – Açıktan iftiralar mı oldu, ne oldu yani?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Tabii ki efendim, onları da sunacağım.
Açıktan, “Twitter” adreslerinde…
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BAŞKAN – Mahzuru yoksa anlatın, süre de uzuyor çünkü. Yani, şimdi siz FETÖ’yle uğraştınız,
şehit cenazesinde PKK ile FETÖ’nün iş birliği yaptığını açıkladınız, öyle anlıyorum, “Bunun üzerine
de iftiralara uğradım.” diyorsunuz.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Tabii, efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ondan önce, Ceylanpınar Belediye Başkanına
yapılan suikast girişimini, terör olarak bunu söylediniz.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu şüpheyle gönderdiniz ve serbest bırakıldılar.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sonra ne oldu?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Serbest kaldılar onlar, daha sonra
başka suçlardan yakalandılar, başka suçlar işlediler. Yani, bırakılma şuydu: Size verilen görevi siz
yapamadınız, buyurun tamamlayın anlamı taşıyordu bizim için.
BAŞKAN – Yani, yargıda bir FETÖ yapılanmasıyla serbest kaldı mı demek istiyorsunuz? Sezgin
Bey onu galiba özellikle belirtti değil mi?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Tabii ki zaten o yargıdakiler hepsi şu
anda büyük ihtimalle tutuklu.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sonra ne oldu yani?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Efendim, şu oldu: Tabii, Ceylanpınar
Belediyesinde seçimleri kaybettiği için… Daha önce HADEP’teydi, Menderes Atilla Belediye Başkanı
olunca ilçede ne var ne yoksa yakıp yıkmışlar. Hiçbir lamba kalmamış. Yani, yaklaşık 5 trilyon liralık
bir zarar vardı. Bu yakma yıkma yapanların, parkları yok edenlerin, kendilerinden olmayan iş yerlerini
talan edenlerin tespiti yapıldı, 19 kişiyi gözaltı yaptık, bunları da adliyeye çıkardık, bunlar da serbest
kaldı. Söylemek istediğim şu efendim: Adalet olmazsa asayiş de olmaz ve bu yüzü bulan örgüt geldi,
uyuyan 2 polisimizi orada şehit etti evinde uyurken. Bu kendiliğinden gelişen bir olay değildi. Eğer
ki Menderes Atilla’ya yapılan eylemin cezası verilseydi, 19 kişiden en azından azılıları tutuklanmış
olsaydı o polislerimiz şehit edilmezdi.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bakın, çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Söz
alacağım da yani diğer bir husus: 2015 tarihinde Ceylanpınar’da 2 polis memurunun alçakça şehit
edilmesi olayı Türkiye’de barış sürecini sonlandırmıştır.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Kesinlikle efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 23 Temmuzda Davutoğlu…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir saniye… Sayın Başkanım açsın mikrofonunuzu da kayıt
alınamıyormuş.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bakın, çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Bakın,
21 Temmuzda Ceylanpınar’da 2 polis memurunun gece evlerinde, yataklarında alçakça şehit edilmesi
olayı Türkiye’de bir dönüm noktasıdır. O dönüm noktasından sonra ki bu, 7 Haziran seçimlerinden
sonra olmuştur, 20 Temmuz’daki Suruç’taki saldırıdan bir gün sonra olmuştur, sadece bir gün sonra ve
21 Temmuzda da bu alçakça saldırıdan sonra Sayın Başbakan Davutoğlu Genelkurmay karargâhında
sabaha kadar izlediği Kandil operasyonunu başlatmıştır ve çözüm süreci sonlanmıştır. O tarihten
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bu tarihe kadar da kanlı bir süreç başlamıştır. Yani, bu anlattığınızı sadece Ceylanpınar olayıyla mı
ilişkilendiriyorsunuz, yoksa yani bu kanlı sürecin başlamasına neden olacak başka ilişki ağları da var
mı? Bunları da açıklayın.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Kesinlikle var efendim, onu
söylemeye çalışıyoruz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – İşte, onları açıklayın, evet. Hangi ilişkilerdir,
hangi istihbarat örgütleridir, nasıl önlenememiştir? Mesela, ben şunu biliyorum, onu da açıklayın: O
soruşturmayı yapanlar yani 21 Temmuz soruşturmasını yapan savcı ve hâkimler şu anda tutuklular
yani o zanlıları tutuklatanlar. O zanlılar gerçek zanlı olmadıklarını söylüyorlar. Hani, siz bunu yapanlar
falan diyorsunuz da 21 Temmuzda gerçekleştirilen eylemi soruşturan savcılar da şu anda tutuklular
FETÖ’den.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Bu polisleri şehit edenler mi suçsuz
olduğunu söylüyor?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Efendim, ben şehit edenleri demiyorum, bakın,
o soruşturmayı yapan savcı ve hâkimler de, işte, anahtarcıyı yakalayanlar, şunu yakalayanlar, bunu
yakalayanlar, neyse, bu soruşturmayı yapan savcı ve hâkimler de şu anda FETÖ’den tutuklular. Yani
bunun…
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Efendim, onunla ilgili, o cinayeti
işleyenlerle ilgili bizim en ufak bir şeyimiz yok, onların işlediğiyle ilgili.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – PKK işledi.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – PKK’nın işlediği, en ufak… Telsiz
görüşmeleri var efendim. Polislerimizin kimliklerini ve silahlarını almışlar, telsizle kimliklerinin seri
numarasını okudular, silahların seri numarasını okudular PKK’lı teröristler.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani, ilk anlatımınızdan sanki FETÖ yapmış gibi anlaşılıyor.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Efendim, FETÖ zemin hazırlıyor.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bakın, çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani,
eylemin gerçekleştirilmesinden sonra telsizlerde silahların seri numarasının açıklanması bir gelenek mi
bu kanlı örgütün yaptığı eylemlerde?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet, gelenek, “Biz yaptık.” diye,
gelenek yani.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hayır yani bakın, seri numaralarının…
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Yaptığı eylemi tabii ki üstüne
bildiriyor efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şöyle bir şey söylüyorum…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – İnternet siteleri var, bu sitelerinde sürekli olarak eylem yaptıklarını
açıklıyorlar hangi eylemi yaptılarsa.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani, ben başka bir şey soruyorum.
BAŞKAN – Siz soruyu bir tamamlayın, evet.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Çok önemli bir bilgi, siz de takdir edersiniz.
BAŞKAN – Tabii, tabii, dinliyoruz, soruyu bir tamamlayın.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Çok önemli bir bilgi söylediniz, ben şimdiye
kadar duymamıştım böyle bir şeyi. Yani okuyorum, izliyorum, dosyalardan bakıyorum filan. Bakın,
seri numaraları…
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Efendim…
BAŞKAN – Soruyu bitirsin Müdür Bey, bir saniye.
Sezgin Tanrıkulu, kayıtlara da geçsin.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Seri numaralarını, eylemi gerçekleştirenlerin
kullandıkları, yani bu alçakça cinayete karışanların silahların seri numaralarını telsizde, telsiz
konuşmalarında açığa çıkardıklarını söylediniz, bu silahların seri numaralarını.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Kimliklerini, polis kimliklerini,
isimlerini, evet, silahlarının kendilerinde olduğunu, silahların markasını.
BAŞKAN – Orada “telsiz” deyince polis telsizi değil, PKK’lıların telsizi.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – PKK’nın kendi arasında konuştuğu
telsiz efendim.
BAŞKAN – Ha, şimdi orada bir yanlış anlaşılma değil mi? PKK’nın kendi arasındaki telsiz
konuşmalarında polislerin kimlik ve silah numaralarını açıklamak suretiyle, “Bunu biz gerçekleştirdik,
silah numaraları da bunlardır, kimliği de budur.” diye açıkladıklarını söylüyorsunuz, doğru mu?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet efendim.
BAŞKAN – Tamam, teşekkür ederim.
Buyurun, devam edin.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Şimdi, efendim, ben bu şehit
cenazesinde iki dakika kırk sekiz saniyelik bir konuşma yaptım ve bunlardan bahsettim. Bu konuşmalar
ve bunun dışında “15 Temmuz darbe” veya “işgal” girişimi diyebileceğimiz hareketten on gün önce,
benim, personelle, kendi personelimle yaptığım yaklaşık iki yıllık toplantıların gizlice örgüt tarafından
kaydedildiğini ve darbeden on gün önce “YouTube”a yüklendiğini darbeden dört gün sonra fark ettik
biz.
BAŞKAN – 15 Temmuzdan dört gün sonra.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet. Yani on gün önce yüklenmiş;
bu, neyi gösteriyor? Darbe başarılı olsaydı… Biz bunların Urfa’daki bütün oyunlarını bozduk.
Urfa’da, belki İstanbul’daki patlamada şehit olan polislerimizin sayısından daha fazla polislerimizin,
askerlerimizin şehit olmasını en az on defa önledik.
BAŞKAN – Şanlıurfa’dan Sakarya’ya gidiş tarihinizi de söylerseniz belki gelecek sorular
açısından faydalı olur.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ekim 2016.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Ekim 24, kırk gün oldu efendim.
BAŞKAN – Yeni geldiniz, tamam.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet, kırk gün oldu.
BAŞKAN – Buyurun.
İsterseniz, toparlayın daha sonra sorular gelecektir, arkadaşlarımız sorularını yöneltir Müdür Bey.
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SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Bu süreçte, tabii, mültecilerin akın
ettiği bu süreçte şöyle bir hadise de oldu, herkesin hafızasında mutlaka vardır. Başbakan Yardımcımız,
İçişleri Bakanımız ve Tarım Bakanımız mültecilerin durumunu öğrenmek amacıyla sınıra geldiler,
Kobani sınırına. Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcımız; Efkan Ala, İçişleri Bakanı ve Mehdi
Eker geldi. Biz, jandarma ve sınır tugay bölgesi olmasına rağmen çeşitli tedbirler aldık ama ne yazık
ki, orada -yani “Bunun ispatı nedir?” diye sorsanız ispatı olmaz ama- daha iyi tedbirler alınsaydı bu
taşlama hadiselerinin hiçbiri olmayabilirdi. Yani bilerek bir boş alan bırakıldığını sonradan, bütün
olaylar olduğunu gösterdi. Yani sıradan bir olay olmadığını gösterdi. Bunu da kayıtlara girmesi için
ifade etmiş olayım efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Habur’u mu diyorsunuz?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Hayır efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Urfa’daki olaylar diyorsunuz.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Kobani’de mülteci akını olduğunda,
hatırladığım kadarıyla 21 Eylül 2014 efendim. Mülteci akınının 2’nci veya 3’üncü günü. Başbakan
Yardımcımız, İçişleri Bakanı ve Tarım Bakanı Urfa’ya geldiler, oradan Mürşitpınar Sınır Kapısı’na
geçtiler, orada yani eğer ki biz ekstradan -belki bir şey olabilir diye- tedbir almasaydık orada hastanelik
olacaklardı. Taş yağmuru başladı. Bizim ekstradan -görev alanımız olmamasına rağmen- aldığımız
tedbirle bakanlarımızı araçlara bindirip uzaklaştırdık oradan efendim.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – İhmal tugayın mı? Yani tugay alanı olduğu için.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Oradaki görevlilerin hepsinin
efendim.
Daha önemli konulara gireceğim Sayın Başkanım müsaadenizle.
BAŞKAN – Öyle mi?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet efendim.
BAŞKAN – Biz tamamladınız zannediyorduk, siz önemli konulara yeni giriyormuşsunuz.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Hayır efendim.
BAŞKAN – Peki.
Biraz böyle akıcı süratle yapabilirseniz, çünkü sorular da gelir Müdür Bey.
Buyurun.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Tamam efendim.
Darbeden bir hafta önce, Temmuz ayının 8’i, yani 08/07 tarihinde Şanlıurfa içinde bir Suriyelinin
evine istihbarat birimimiz, terör birimimizle bir operasyon yaptık. “Ebu Haydar” isimli Suriyelinin
evinde 2 tane canlı bomba yeleği -her şeyiyle tamam, sadece düğmesine basıldığında patlayacak
şekilde, çok etkili- hatırımda kaldığı kadarıyla 2 tane kalaşnikof, 2 tane susturuculu tabanca, 6 tane de
araçların altına konulan, yapışkan, mıknatıslı bomba ele geçirdik.
Şahısların sorgusunda, efendim, herkesi şaşırtacak birtakım bulgulara ulaştık. “Ebu Haydar”
denilen şahıs Türk muhaberatına çalıştığından bahsetti, onların bildiğinden bahsetti. Nasıl olur filan
dedik. İlk başta tabii yine inanamadık ve bu, yerler tarif etti, kişi isimleri verdi, “Biz, bunları onların
bilgisi dâhilinde götürüyoruz, ilgili yerlere aktarıyoruz, istenen yerlere götürüyoruz.” gibi ifade verdi.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bu ifadeler resmî ifadeler mi?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Tabii, efendim.
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Ben şeyi vereceğim efendim, adli cumhuriyet savcılığındaki kaydını filan. Çünkü şeylerin,
Komisyonca istenmesini de talep edeceğim bu tahkikat evraklarının.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Biz de isteriz.
BAŞKAN – Evet, buyurun, siz devam edin.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Ebu Haydar ifadesinde muhaberattan
bahsedince kim olduklarını, ne olduklarını, nerede buluştuklarını sorduğumuzda, Ebu Haydar’ın
yanındaki şahısla Şanlıurfa Jandarma Alay Komutanlığının içinde iki defa jandarma istihbarat
mensuplarıyla görüştüğünü, üç defa dışarıda görüştüklerini ifade etti. Fotoğraf teşhisi yaptırdık ve
konuyu Ankara’yla paylaştık, hatta Ebu Haydar’ı Emniyet Genel Müdürlüğümüzün bir uçağı aldı,
Ankara’ya getirdi, sorgulandı, tekrar Urfa’ya geldi, biz tekrar şahsı sorguladık. Şahıs gerçekten
muhaberata çalıştığına inanmış. Bombaların yapısından… Daha önceden biz bu bombaları alacaktık,
tarihten yaklaşık beş ay önce, tarihleri verdi. Astsubay İrfan Çetinkaya, ismini zikredeyim efendim ve
yanındaki uzman çavuşlara malzemelerin aktarımını yapacağımızı, bize yardımcı olmalarını söyledik,
onlar “Tamam.” filan dediler, ses çıkmadı. Daha sonra bir daha bunlarla konuştuk, beş defa görüşmeleri
var. Tabii, bu görüşmeler efendim HTS kayıtlarıyla filan hepsi desteklendi sonradan.
Tabii, efendim, buradan biz şu sonucu çıkardık, bu İrfan Çetinkaya’da da “byLock” çıktı, uzman
çavuşta da “byLock” çıktı, jandarma istihbaratın içinde Fetullahçı terör örgütünün tamamen hâkim
olduğunu öğrendik efendim.
BAŞKAN – İrfan dışındaki ötekinin ismi neydi?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Uzman çavuşun ismini hatırlamıyorum
efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ama dosyalarda vardır.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Tabii ki efendim, tabii ki, benim
evraklarımda da vardır ama onun cumhuriyet savcılığınca istenmesinin daha uygun olacağını
düşünüyorum efendim.
BAŞKAN – Tamam.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Bombaların araştırılmasından ve
tarihlerden baktığımızda biz neyi gördük? İlk buluşmadan sonra Ebu Haydar’ın almadığı bombayı
başka birilerinin İstanbul’a sevk ettiğini ve İstiklal Caddesi patlamasının olduğunu tespit ettik.
BAŞKAN – İstanbul’da?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet efendim.
Diğer bombanın ise… Atatürk Havalimanı’nda yaklaşık 44 kişi şehit olmuştu. O patlamada
kullanılan bombalar ile Ebu Haydar’da ele geçirilen bombaların aynı elden hazırlandığı, aynı ürün
olduğu ve silahların dahi birbirinin benzeri olduğu ortaya çıktı ve bu görüşmenin de İstanbul’daki
patlamadan kısa bir süre önce olduğu ortaya çıktı.
Tabii, ilk anda biz bunları, sorguda verdiğinde Ebu Haydar, inanılacak bir durum olarak görmedik.
Ancak işin tespiti noktasına geldiğimizde maalesef bu patlamalarda oradaki görevlilerin ihmali değil,
kasıtları olduğunu anladık. İfadeleri Komisyonunuz isterse… Çünkü etkin pişmanlıktan faydalanmak
istedi bunlar, kabul ettiler, zaten kırmızı “byLock” çıktı bunlarda. Hatta bu İrfan Çetinkaya, Profesör
Doktor Aytunç Altındal’ın yanında onun asistanıyla tanıştığını, Aytunç Altındal’ın yanında çalışan
asistanın imamı olduğunu, İstanbul’da uzun yıllar onun emrinde görev yaptığından bahsetmişti. Biz
bunun yazışmalarını yaptık.
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Neyin imamı? Aytunç Altındal’ın asistanı mı?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Tabii, Fetullahçı terör örgütünün
imamı efendim.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Bu Aytunç Altındal’ın…
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet efendim.
Bununla ilgili biz çalışmalar yaptık, bunları da istihbarat dairesiyle paylaştık, çalışmalar devam
ediyor.
Tabii, efendim, bunlar olurken sınırda devamlı bir hareketlilik var, sınır tabiri caizse kevgir gibi,
biz bu rahatsızlığımızı ilgili birimlere ilettikçe arada gerginlik oluyor. Aradaki gerginlik… Tugay
komutanı olsun, alttaki subaylar olsun yani eksiği söylememiz lazım bizim, eksiği söylediğimizde
müthiş bir gerginlik oluyor, kurumlar arası uyumsuzluk olduğu ve bunun bizim başımızın altından
çıktığı dillendirilir oluyor. Her türlü itibarsızlaştırma, etkisizleştirme, görev yapamama, yaptırmama
gibi bir durum ortaya çıkarmak için örgüt her kanaldan vazifesini yapmaya çalışıyor.
Tabii, burada tugay komutanından bahsetmeden ben geçemeyeceğim. Metin Alpcan, Tugay
Komutanı, atandığında ben ziyaret ettim, kendisi de iadeiziyarete geldiğinde bana güncel konuları
konuştuk, 2015’in…
BAŞKAN – Tuğgeneral midir?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet efendim.
Bununla güncel konuları konuştuk. Tabii, konu teröre geldi, Fetullahçı yapıya geldi, 2015’in
Ağustosu. Bununla konuşunca ben düşüncelerimi söyledim. Tabii, kendisi de birtakım şeyleri öğrenmiş
olacak ki, bana şu ifadede bulundu: “Ben bu söylenenleri Fetullah Gülen’in yaptığına inanmıyorum.
Fetullah Gülen Hoca Efendi bir din adamıdır, bu yapılanların, söylenenlerin hiçbirine inanmıyorum.
Hatta aslında bütün bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır ve esas hesap vermesi gereken odur.” diye
bir ifade kullandı. Ben bunu paylaşmam gereken yerlerle paylaştım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – 2005’te mi?
BAŞKAN – 2015.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – 2015.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Affedersiniz 2015.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – 2015 efendim, 2015’te gelmişti
efendim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – 2015’in Ağustosunda mı oluyor bu?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Görevine devam etti mi sonra? Sizin paylaşmanızdan sonra da görevine
devam etti mi?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet, devam etti, 15 Temmuzda
efendim tankları yükledi işte, harekete geçecekti, geçmesine fırsat vermedik, şu an tutuklu. Darbe,
yurtta sulh konseyinin görevlendirmesinde Şanlıurfa Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirilmişti.
Zaten ilk etapta on buçukta telefonla beni aramış, ben tesadüfen uçak yolculuğu yapacaktım, vekâleten
bakan müdür yardımcısı arkadaş benim uçakta olduğumu söyleyince telefonu hemen kapatmış, beş
dakika sonra aramış. Büyük ihtimalle benim gideceğim havaalanına haber verdi, uçağımız tabii o
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havaalanına inmedi, başka bir yere indi. Yani sabahleyin, bir gün sonra da kendisini biz gözaltına aldık.
Zaten tugay içindeki bütün ifadelerde, bir hazırlık içinde oldukları, tankların depolarının doldurulduğu,
mühimmatın son haddine kadar yüklendiğiyle ilgili tespitlerimiz yapıldı efendim.
Bunun dışında efendim, bu terör örgütünün, kendisiyle mücadele eden kamu görevlileriyle niye
bu kadar uğraştığının sebeplerinden birini daha ben arz edeyim efendim. Dördüncü ayın ikisinde
2016 tarihinde Hasan Şahin isimli PKK’lı bir canlı bomba olarak aranan şahsı biz tespit ettik ve aldık.
Bunun sorgusunda da kaldığı yeri tespit ettiğimizde Eyyübiye ilçesinde bir adreste Bekir kod adında
Halil Sincar’ın ev ağabeyliğini yaptığı ışık evinde yaklaşık üç ay barındığını tespit ettik efendim. Yani
buradan aktarmak istediğim, söylemek istediğim efendim, Fetullahçı terör örgütü ile PKK terör örgütü
doğu ve güneydoğuda şehit cenazesinde darbe olmadan bir sene önce söylediğim gibi kol kola girdiler
ve ihanet sarmalını genişlettiler efendim. Bunun sonucunda da işte bugünlere geldik efendim.
Benim şimdilik arz edeceklerim Sayın Başkanım, bu kadar, sorunuz olursa cevaplamaya hazırım
efendim.
BAŞKAN – Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Bir defa, değerlendirilecek çok somut şahit olduğunuz bilgileri Komisyonumuza sundunuz.
Özellikle de son cümlede toplanan yani PKK-FETÖ iş birliğine dair olan bilgiler daha önce de işte
bazı basına yansıyan olaylar vardı, PKK’lıların da byLock kullandığına dair, şimdi siz özellikle İrfan
Çetinkaya isimli astsubay, bir uzman çavuşun Ebu Haydar’a Jandarma Komutanlığında görüşmeler
yaptıklarını, haklarında şüphelendiğinizi ve şüphelerinizin doğru çıktığını, yapılan soruşturmalarda
kasıtlı davrandıkları ve sonradan bunların da byLock kullanan FETÖ’yle irtibatlı olduğunu, açığa
alındığını, tutuklandığını not ettik.
En başta, Sayın Pınarbaşı, tabii 1986 yılından başlayarak bir anlatım yaptınız. Dün Komisyonumuza
cevap olarak gelen bilgi, Komisyon üyelerimize de bilgilendirme yaptık e-mail ortamında. “1991
yılında düzenlenmiş önemli bilgi ve belgeleri Komisyonumuza sunacağız.” demişti, Polis Akademisi
Başkan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı. Bu bilgiler Komisyonumuza geldi,
-arkadaşlar, biraz önce sözümüz bitmediği için onu ben belki ifade edemedim ama- bilgi olarak da
sizlere geldi. O bahsettiği, “Mahzende buldum.” dediği bilgiler, burada da gerçekten ilginç bilgiler
ortaya çıktı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ne bilgisi var Başkan, ben de baktım hiçbir şey göremedim.
BAŞKAN – Rifat Yılmaz isminde polis akademisi öğrencisi, o zamanki adıyla Fetullah Gülen
talebeleri yani bugün FETÖ’cülerin örgütü içinde bulunmuş ancak daha doğrusu mezuniyetine bir gün
kala son zamanda uyumsuzluk olmuş, kendi tercihi olan nişanlısına örgüt izin vermediği, o da almak
istediği için örgütten atılmış ama örgütten atılmasıyla kalmamış, akademide işine son vermişler, bu da
o zaman Nihat Dündar…
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Nihat Dündar.
BAŞKAN – …ve yine İzzet Sezgin Şener isimli polis başmüfettişlerine bunun soruşturulması
görevi verilmiş, kendi el yazısıyla oraya verdiği beyanda polis akademisinde bir Fetullahçı yapılanma
olduğunu, lider Fetullah Gülen, efendim hemen kurmay olarak İlhan nokta nokta demiş, Manisalı hoca
demiş…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – İşbilen.
BAŞKAN – Yani orada yazmamış, onun için ismini söylemiyorum ama daha sonra da Kemalettin
Hoca demiş…
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Özdemir.
BAŞKAN – …bunların kurmay olduğunu ifade etmiş ve Anadolu’daki dört bölgenin imamlarının
olduğunu, Fetullah Gülen yapılanmasında illere vali adıyla kişiler atandığını, polis akademisinde de
her sınıfın -tırnak içinde- imamları olduğunu anlatıyor ama orada çok ilginç olan, -daha sonra da yazılı
ifadesini 2 polis başmüfettişi almışlar- bu belgede “Biz öyle yetiştirildik ki belirli seviyeye ulaştığımızda
ihtilal yapacaktık, bize ihtilal öğretildi.” diyor. Yani birçok bilgi, belge geliyor ama burada 1991 yılından
el yazısıyla olan belgede yani ta o tarihlerde de böyle bir himmet, hizmet, yardım, hayırseverlik, işte
hocalık hareketi olmadığı, bir ihtilal yapmayı amaçlayan darbe girişimi olduğuna dair…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, burada ikinci Fetullah Gülen’i açıklayacağını
söyledi.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Kemalettin Özdemir.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yer yerinden yıkılacağını söyledi, bilmem neyi söyledi, rapora
baktık…
BAŞKAN – Çok isim var, tabii onları…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – “İkinci Fetullah Gülen” dedi.
BAŞKAN – Efendim?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – “İkinci Fetullah Gülen çıkacak, yer yerinden oynayacak.” eğer
bir belge gizlenmiyorsa bu adamın söylediklerinin tamamı gerçeklikle çok alakalı değil, eğer bilgi
sonradan saklanmamışsa.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Gerçek de, bunlar gerçek, belki eksik diyebiliriz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ha yani, şimdi bakın, buraya gelen bir kamu yetkilisi olarak da
biz tanımıyoruz bile. Geldiğinde bize dedi ki…
BAŞKAN – Şeyi mi tanımıyorsunuz?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Çomaklı’yı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu Şafak bilmem…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Evet, ikinci imamını…
BAŞKAN – Beraber dinledik ya…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yahu siz çağırdınız, biz tanımıyoruz hani, kim olduğunu
bilmiyoruz, geldi burada tanıdık hani, niye çağrıldığını bilmiyoruz…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hiçbirisini tanımıyoruz.
BAŞKAN – Tamam, yani…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Geldiğinde, kameralar önünde dedi ki: “İkinci Fetullah Gülen’i
açıklayacağım, yer yerinden oynayacak, biz arşivde bir belge bulduk ki…” Burada siz sorun, söylesinler,
valllahi gele gele gelen belgede önemli de olan şey şuydu asıl: Bir polis ataması meselesinin pazarlığı
içerisinde Anayasa Mahkemesi Başkanının adı geçiyor, İçişleri Bakanının adı geçiyor, Emniyet
Genel… O kısmı önemli ama bilinmeyen bir şey değil. Bu söylediği Kemalettin Özdemir, İlhan İşbilen
darbeden önce de bilinen adamlardı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kitapları da var ya.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani herhangi bir kitabı açın zaten bu isimler var. Bir belge mi
gizleniyor? İçinde bir şey var, gizlenmiyorsa bu adamın söyledikleri ile gönderdikleri arasında çok
ciddi bir tutarsızlık var.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Cevdet Saral da o raporu zaten buraya gelmeden önce
açıklamıştı.
BAŞKAN – Şimdi, tabii ki yorumunuzdur, ben şöyle ifade edeyim… Tamamını incelediniz değil
mi gelen?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İnceledik yani.
BAŞKAN – Şimdi, orada tabii ki adli soruşturmaya konu olabilecek orada ismi geçen İlhan’dı,
Kemalettin Hoca olarak bunları tabii ki biz bu belgenin tamamını zaten üst yazısında da ifade ediyor:
“Ben bunu mahzende…”
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ben de şimdi, şunu söyleyeyim: O belgede bulunanları bilmeyen
emniyet müdürü rütbesinde hiç kimse olduğuna biz inanmıyoruz yani.
BAŞKAN – Ama hatırlarsanız Mehmet Bey, burada Osman Sarp Bey de dedi ki: Nihat Bey ile
İzzet Sezgin Şener’in soruşturmasına konu olan ki 1999 tarihli rapordu…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Cevdet Saral da aynı raporu verdi.
BAŞKAN – Ama bunun içeriği ve detayları elimizde yok dedi, nitekim bize Ertan Çomaklı’nın…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – “Biz tahkikata başladığımızda, biz istihbarat raporunu yazmaya
başladığımızda bunlara ulaşamamıştık ama daha ilerleyen süreçlerde bunlara ulaştık.” dedi.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Çok sonra ulaştık.” dedi, bu da önemli işte.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – “Çok sonra ulaştık.” ama yok demedi.
BAŞKAN – Ama “Detayına ulaşamadık.” dedi zaten burada da silsile hâlinde bütünlük içinde bir
rapor yok dikkat ederseniz Ertan Çomaklı’nın teslim ettiği belgede çünkü mahzende biraz da…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İlk kim yazmıştı bu mahzendekileri?
BAŞKAN – Efendim?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İlk bırakan kim zaten mahzene?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bırakan yok.
BAŞKAN – Bırakan bilinmiyor, sadece “Polis akademisine ben atanıp da…” dedi…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben onun için anlamaya çalışıyorum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yok, yok, belli.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Mahzende bulunan bir kâğıt var, bu kâğıdı yazan belli mi?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Belli, belli.
BAŞKAN – Rifat Yılmaz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Rifat Yılmaz diye polis akademisinde bir gün kala atılan şahıs.
BAŞKAN – Mesela bunun adli yönden de işlemlerin yapılması için Ankara Başsavcılığına da
göndereceğiz ama 2 müfettiş.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Devam edelim efendim…
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BAŞKAN – Yani buradan bağlantılı şunu sormak istiyordum. Burada gerek Osman Ak, şu anda
Adana Emniyet Müdürü olan Sayın Osman Ak, gerek onun işte Ankara Emniyet Müdür Yardımcılığı
yaptığında Ankara Emniyet Müdürü olan Cevdet Saral’ın bize sunduğu rapor ve anlatımlarında
bahsettikleri olaylar ile sizinkinin arasında şöyle bir benzerlik var ama orayı biraz ben açmanızı
isteyeceğim, onun için soruyorum. Bu Fetullah Gülen talebeleri adıyla yani FETÖ hareketinde üzerine
soruşturmayla giden emniyet mensuplarının derhâl soruşturulduğu, iftiraya maruz kaldığı, haklarında
işlem yapıldığı ve etkisizleştirildiği iddiaları önümüze gelmiş oluyor. Mesela Osman Ak dedi ki:
“Kırk üç ay bu ben bu soruşturmaya rapor hazırladığım için açığa alındım.” Yani “Sonunda temize
çıktık ama o ana kadar çektik ve on dört yıla yakın da pasif görevlerde bulundum.” dedi. Şimdi siz de
anlatımınızda kısaca dediniz ki “Başıma gelmeyen kalmadı, iftiralara uğradım.” gibi cümleler, ister
bunları yazılı verirsiniz ama mahzurlu görmediğiniz taraflar varsa burada açıklayabilir misiniz? Çünkü
siz çok önemli bir şey yapmışsınız, PKK-FETÖ irtibatını ortaya çıkaracak bir soruşturma yapmışsınız.
Şurada da isimlendirdiniz, Türkiye’de de şu anda bu konuşuluyor, kabul eden, etmeyen, bunun
tartışmaları da sürüyor. FETÖ özellikle bunu inkâr etmeye çalışıyor ama siz de bunları yaptığınız için
mağduriyet yaşadığınızı, iftiraya uğradığınızı söylediğiniz için… Yani o tabii, özel hayatınızla ilgili
söylemeyeceğiniz şeyler de olabilir, burası araştırma komisyonu, o takdiri ben size bırakıyorum ama
aydınlatılmasında fayda olan şeyler varsa söylerseniz sevinirim.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Şimdi, efendim, bu yapıyla çok
ciddi bir mücadele içine girmemiş olsaydık Şanlıurfa’da gittiğimiz günden itibaren şu anda Şanlıurfa
Mardin’den, Diyarbakır’dan daha kötü bir durumda olurdu. O hendekleri ilk açmak istedikleri yer
Suruç ilçesiydi Pirsus adıyla, Viranşehir ilçesiydi. Bunu nasıl önledik? Fetullahçı terör örgütüne üye
olabileceğini düşündüğümüz hiçbir polis memuruna ve şube müdürüne ve müdür yardımcısına görev
vermedim efendim, hiçbirine. Bunlar mahkeme kararlarıyla geldiler. Ben aslında bu şeyi versem
izleme imkânı olabilir mi Sayın Başkanım?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Biz alalım, Komisyon tutanaklarımıza koyalım.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Tamam efendim.
BAŞKAN – Tamam, flaş bellek midir?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet efendim.
BAŞKAN – Konuşması sırasında Sayın Eyüp Pınarbaşı bir flaş bellek ile… Görüntü mü var bunun
içinde?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Burada efendim benim hem şehit
cenazesindeki konuşmadan sonra uğradığım iftiralar var, artı 15 Temmuzdan…
BAŞKAN – Gizli mi, kişilik haklarınızla ilgili mi, gizli mi, yoksa…
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Benim için çok şey değil, ben burada
arz edeyim.
BAŞKAN – Biz aleni çalışıyoruz çünkü onu da ifade edelim yani. Kayıtlara geçiriyorum alındı
diye.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Mesela şu “Sarayın Uşakları” diye
-bunların çok yani 1 milyona yakın takipçisi olduğu söyleniyor bir zamanlar- burada benimle ilgili
paylaşımların çarpıcı olanlarını söyleyeyim: “Eşcinsel ve paraya çok düşkün olan Pınarbaşı hiçbir
yolsuzluk imkânını da kaçırmıyor.”
BAŞKAN – “Sarayın Uşakları” isimli “tweet”te bunlar sizin hakkınızda yazılıyor.
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SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet efendim, önemli olanları şey
yapacağım. Yani öyle bir suçlama yapıyorlar ki: “On beş gün sonra il müdürünün kadın memuruna taciz
skandalıyla sarsıldı.” Ben kadın memura tacizde bulunmuşum. “Bütün hayatı rezalet ve ahlaksızlık olan
Şanlıurfa Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı en son kadın memuru taciz ederek nirvanaya ulaştı.”
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Sarayın Uşakları” adlı bu…
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – “Twitter” adresi, efendim Kanada’dan.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – …Kanada’dan. Buldunuz mu, tespit ettiniz mi?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Efendim Kanada’dan, tabii şikâyetçi
olduk ama hiçbir hukuki netice almamız mümkün olmadı.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Anladım.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – “Namusu uğruna müdüriyetin
tuvaletine kaçan ve kendisini kilitleyip intihara kalkışan kadın polisi arkadaşları kapıyı kırarak kurtardı.
Gece on ikilere kadar çalıştırdığı kadın polis geçen günlerde yapılan tacizlere dayanamayarak kendini
öldürmeye kalkıştı. Başlı başına kriminal bir vaka olan Pınarbaşı hiç utanmadan yanında çalıştırdığı
kadın polis F. H.’yi alenen taciz etti.” Böyle bir bayan memur da yok. F. H. diye bir bayan memur yok…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Biz bunların hepsini Ergenekon’dan çok iyi bildiğimiz için
Müdür Bey, biz alışığız, bunların benzerlerinin hepsini Ergenekon’da çok yaşadık biz.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – “Eşcinsel olduğunu herkesin önünde
itiraf eden Pınarbaşı’nın geçmişinde 200 adli ve idari soruşturma var.” “Yolsuzluk örgütünün aradığı en
ahlaksız ve kullanışlı tiplerden biri…”
BAŞKAN – Yani bu şekilde size isnat ve iftiralar, anladık…
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Ve tehditler var bir sürü. “Seni sabah
evinden alacağız, gereğini yapacağız.” gibi vesaire.
BAŞKAN – Ama bu Kanada kaynaklı bir “tweet” hesabı olduğu için hakkında…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kanada kaynaklı, bu Ergenekon’u şey yapan da Kanada’ya
gitmişti.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Tabii efendim, burada ben şunu
söylemek istiyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tuncay bilmem neydi.
BAŞKAN – Tuncay Güney’di değil mi?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tuncay Güney.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Şunu arz etmeye çalışıyorum
efendim. Bu yapıyla mücadele eden kamu görevlilerine öyle iftiralar atılıyor ki mücadele etmek isteyen
kişilere böyle acayip bir korku salıyorlar. Kim bu iftiraların altından şey yapabilir efendim? Bunlar
basit şey değil.
BAŞKAN – Uydurma.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Benim 25 yaşında oğlum var, 20
yaşında kızım var, üniversite öğrencisi. Hepsinin arkadaşları geliyor, bunları gösteriyorlar.
BAŞKAN – Evet, peki, teşekkür ediyorum Müdür Bey.
Sorulara herhâlde…
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Evet, Selçuk Bey, buyurun…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Biz de şimdi şu anda iftiralara cevap yazıyoruz
burada.
BAŞKAN – Efendim?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – İftiralara cevap yazıyoruz burada, iftiralara.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Müdürüm...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sizin başınıza gelen bizim her gün başımıza geliyor.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Emniyete gidiyoruz, Emniyet “Bulamıyoruz.”
diyor.
BAŞKAN – Peki, Selçuk Bey, buyurun…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Müdürüm, hoş geldiniz.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Hoş bulduk Sayın Vekilim.
BAŞKAN – Özür dilerim, o konuda tabii, İnternet Yasası’nda malumunuz eğer Türkiye’de şube
açma zorunluluğu getirilebilseydi belki de Emniyetimiz daha rahat kaynaklara ulaşacaktı ama şu anda…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Cumhurbaşkanına yapılan her hakaretin bütün
failleri bulunuyor.
BAŞKAN – Dışarıdan olanlara…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Cumhurbaşkanına, Sayın Başbakana… Tabii
ki bulunmalı, buna hiç itirazım yok ama bizlere yapılan hakaretlerin, iddiaların, hedef göstermelerin
hiçbiri bulunamıyor.
BAŞKAN – Biz de başvurduk Sezgin Bey, aynı ama dış kaynaklı olduğundan bulunamıyor, kimlik
vermiyorlar.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Cumhurbaşkanına yapılanlar nasıl
bulunuyorsa bizimki de bulunur.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bakın, Başbakana, Melih Gökçek’e, Cumhurbaşkanına
yapılanların hepsi bulunuyor.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hepsi bulunuyor.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çocuğumuza şey, yaşlı, hasta anamıza küfürler, iftiralar…
BAŞKAN – Efendim, hepsi bulunmalı, hepsi hakkında işlem yapılmalı tabii.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Biz neye, kime söyleyelim?
BAŞKAN – Selçuk Bey, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ben de 2 defa bu konuda dava açtım. Bir tanesinde cevap geldi
“Muğla Üniversitesinin bir IP’sinden yapıldı.” denildi, “Her bilgisayar ayrı IP’yle açıldığı için de
bulamayız.” dediler. Bir tanesi de “Face” üzerinden yapıldı -bunu takip ettim- ve “Türkiye ile Amerika
arasında bir anlaşma olmadığı için Türkiye’ye bu tür bilgileri veremeyiz.” diye Amerika’dan yazı geldi.
Bizim de zaman zaman böyle bulamadığımız sanal isimler olabiliyor, “fake” isimler olabiliyor.
Sayın Müdürüm, ben sorumu sormak istiyorum. Önemli bir konuya temas ettiniz, PKK’nın
eylemlerine atıfta bulundunuz. Kanlı bir örgüt, acımasız bir örgüt. Türkiye’nin millî birlik ve
bütünlüğüne halel getirmek adına yola çıkmış egemen güçlerin taşeronluğunu yapan bir örgüt ile yine
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aynı şekilde egemen güçlerin taşeronluğunu yapan Fetullahçı terör örgütünün Urfa’daki ilişkilerini, iş
birliklerini, birlikte Türkiye’ye veya iktidara karşı mücadelelerine ilişkin belgeler sundunuz, dediniz ki:
“Bu belgeleri de isteyin.”
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Teşekkür ediyorum.
Öğrencilik hayatına başladığınızda özel sınıf ihdas edildiğini söylediniz.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Buraya gelen zaman zaman askerler, zaman zaman da polisler
1986, 1987’li yıllarda, 1984’lü yıllarda gerek askeriyede gerekse de polis akademisinde özel sınıfların
ihdas edildiğini söylediler. Bu özel sınıf öğrencilerinden FETÖ’cü olanların çabuk terfi ettiklerine
şahitlik ettiniz mi? Bu şahıslar Emniyetin üst kademelerine hızlı mı tırmandılar, böyle isimleri biliyor
musunuz? Birinci sorum bu. Demek ki, bu özel sınıf o zaman planlı olarak açılmış.
İki, Komisyonumuza ve muhtelif tarihlerde basına verdiğiniz bilgilere göre “Kobani olaylarında
FETÖ’cü polisler plaka tanıma sistemlerini kapatarak ve istihbarat paylaşmayarak PKK terör örgütüne
yardımcı olmuştur.” diyorsunuz. “FETÖ, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, yargı, medya ve de sermaye
içindeki militanlarını kullanarak PKK ve DAEŞ’e yardım etmektedir. Askerî birlikler kasıtlı olarak
sınırı tutmamaktadır. ‘Sınırdan kuş uçmuyor.’ diyorlardı bu FETÖ’cü Jandarma istihbaratçılar, askerî
istihbaratçılar veya Emniyet istihbaratçılar, kuş geçmiyor ama kamyonlar geçiyor, tırlar geçiyor
oradan.” Bu ifadelerinizden anlaşılacağı üzere FETÖ, terör örgütleriyle, PKK’yla, illegal sol örgütlerle
ciddi bir iş birliği içindedir. Terör örgütleriyse dış mihraklarla ortak hareket etmektedir. Siz sahada
görev yapmış ve yapmakta olan bir Emniyetçi olarak, terör örgütleri ve yabancı güçlerle iş birliği
hakkında başka önemli şeyler söyleyebilir misiniz ve bu konuyu biraz daha açabilir misiniz?
Üç, biz otuz beş yıldır PKK’yla ve illegal sol örgütlerle uğraşıyoruz DHKP-C gibi, TİKKO gibi.
Kanlı eylemler yapıyorlar zaman zaman siyasetçilere, zaman zaman sivillere, zaman zaman askerlere,
polislere ve koruculara. Bu FETÖ’cü istihbaratçıların istihbaratı ele geçirdiklerini görüyoruz, Jandarma
istihbaratta çok fazla temayüz ettiklerini görüyoruz. PKK’yla ve illegal sol örgütlerle bu mücadelemizi
akamete uğrattılar mı? Sizin söylediğinize göre, uğratmışlar. Başka bilgilere sahip misiniz?
17-25 Aralık sonrası, ekonomik darbe sonrası Türkiye’de gerek siyasi iktidar gerekse, özellikle
Sayın Cumhurbaşkanı -o zaman Başbakandı- onun dik duruşu sayesinde Türkiye’de ciddi bir mücadele
başladı. Emniyetten polisler tasfiye edilmeye başlandı, bunların çeşitli gazetelerine, radyolarına,
televizyonlarına veyahut da ticari mekânlarına kayyumlar atandı, daha sonra da buralar kapatılmaya
başlandı. Eğer bu mücadele verilmemiş olsaydı 15 Temmuz nasıl sonuçlanırdı? Sizce daha mı kanlı
olurdu, bir iç savaşa doğru gidebilir miydi veyahut da darbeyi başarabilirler miydi? Bu konudaki
bilgilerinizi istirham ediyorum.
Bu belki sizi ilgilendirmeyebilir ama bir sorum da şu: PKK’nın Kandil’de liderleri var. Bunların
bazıları hakkında yakalama kararı bu hafta içerisinde çıkartıldı. Bir yıl önce de bunlar hakkında
kırmızı bülten çıkartıldı. Bazıları hakkında başlarına ödüller konuldu. Bunları gazeteciler aradıklarında
buluyorlar da, siz istihbaratçılar veya siz Emniyetçiler, siz askerler -yani “siz” derken genel söylüyorumbunları enterne etmek istedikleri zaman niçin bulamıyorlar?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Müdür Bey, buyurun.
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SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Ben sondan başlayayım. Yani, zaten
bize böyle bir görevin, yurt dışı görevinin verilme durumunu biliyorsunuz; o, Hükûmetin konusu, ona
bir şey söyleyemem.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – MİT Yasası değiştirilirken MİT’e dışarıda da operasyon yetkisini
vermiştik.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – İşte MİT Müsteşarını getirseydiniz, burada bunları
konuşurdunuz.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Ancak “Kandil” dediniz. Şu anda
Kandil değil; Kandil, Türkiye’nin Suriye sınırı: Kobani, Tel Abyad, Resulayn. Örgüt tamamen
buralara geldi. Yani, Kandil’de öyle fazla örgüt lideri olduğunu ben zannetmiyorum. Hatırlarsanız bu
Doktor Bahoz Erdal da yine Suriye’de öldürüldü. Yani Kandil’i, orayı bu lider kadrosu artık güvenli
bulmuyorlar; şehir hayatı daha rahat ve daha güvenli onlar için.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Mihraç Ural da orada öldürüldü yine, Suriye’de öldürüldü.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet.
Tabii, efendim, mücadele nasıl olabilirdi? Ben “Başarılı olabilir mi?”den ziyade aslında şunu
söylemek isterdim: 17-25 Aralıktan sonra gerçekten çok iyi mücadele edilmiş olsaydı 15 Temmuz
olmazdı. “15 Temmuz atlatıldı.” deniyor ama bunun bu millette bıraktığı yara, orduya vermiş olduğu
zarar, milletin sinesinde açmış olduğu yara kolay kapanacak bir yara değil. Eğer ki 17-25 Aralıkta
idareimaslahatçılar, denge politikaları güdenler olmasaydı 15 Temmuz olmazdı.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Kim bunlar?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Bunların kim olduğu, bu yapıyla
mücadele eden ile etmeyenlerin kim olduğunun en iyi Hükûmetimiz tarafından biliniyor olması
lazım, onlar bilir efendim, ben şu yapmadı demem. Ha, birtakım şeyler yapıldı ama zamanında denge
politikaları güden idareimaslahatçı idareciler olmasaydı 17-25 de olmazdı, 15 Temmuz da olmazdı.
Aynı idareimaslahatçılık ve denge politikaları devam ederse 15 Temmuzun daha ağırının gelmeyeceğini
kim garanti edebilir. Çünkü bu örgüt her zaman hiç kimsenin beklemediğini yaptı, öyle değil mi
efendim? Biz “Fetullahçı subaylar darbe yapacak.” diye bütün tanıdıklarımıza söyledik. Burada ismini
söylemekten de hiçbir… Bayramda, bayramın son günü Sivas’ta karşılaştığım İstanbul Milletvekili
Ekrem Erdem’e, ona söyledim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 15 Temmuzdan önce mi söylediniz?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet efendim.
Ama yani bunu daha önce de ona söyleyenler olmuş. Yani, bu söyleniyordu ama 15 Temmuz gibi
bir saldırının, bir kalkışmanın olacağını ben bekliyor muydum? Hayır.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ekrem Erdem Genel Başkan Yardımcısı AK
PARTİ’de.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Biliyorum efendim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – O dönem değil, o dönem değil.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Milletvekili, İstanbul Milletvekili.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Yani, sohbet esnasında “Bu Fetullahçı
yapı, bunlar seninle niye böyle uğraşıyorlar?” falan… İşte “Tugay komutanı böyle. Askerin içinde bir
yapılanma var, bunların eninde sonunda bir harekete geçme ihtimali var.” dedik. Çünkü bunların tutum
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ve davranışları da aynı 17-25 Aralıktan önce Emniyet müdürlerinin tutum ve davranışlarına benzer
bir hâl almıştı. Yani, o munis, sakin, saygılı duruşları gitmiş yerine saldırgan, posta koyan bir durum
olmuştu tugay komutanında veya altındakilerde. Biz bundan şüphelenmiştik ama böyle bir şeyi…
Ben şunu söylemek istiyorum efendim: 17-25 Aralığı kim bekliyordu, İçişleri Bakanının oğlu
alınacak falan diye kim bekliyordu? Kimse beklemiyordu. 15 Temmuzu, uçaklarla Meclisimizin
bombalanacağını kim söylese “Ruh hastası.” derlerdi, “Paranoya yapıyor.” derlerdi. Bu örgüt tekrar bir
hareket yaparsa hiç kimsenin beklemediğini yapacak. Devletimizin, Meclisimizin de buna göre dizayn
olması lazım, buna göre hazırlıklı olması lazım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ne öngörüyorsunuz yani, ne yapabilir?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Onu ben ilgili yerlerle ve yazılı
olarak söyleyebilirim efendim, burada onu zikretmem…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bizimle de paylaşın ama, bakın, her şeyi
paylaşıyorsunuz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Biz de ilgiliyiz, kıyısından köşesinden ama.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Komisyon bundan sonrasıyla ilgili tedbirleri de almak
konusunda öneride bulunacak yani.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Vallahi Müdür Bey, buraya bir bomba attılar, ben dedim ki: “Bir
daha yarın sabahı göremeyeceğim.” Buraya 7 tane bomba attıklarında böyle yer sallanıyordu. Hani,
bomba öldürmese bile nefes alamıyoruz, dışarıda çatışma var. Onun için, bildiğinizi bence söyleyin, bu
yasalara aykırı bir durum değil.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Sayın Vekilim…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Fetullahçılarla mücadele edin, kesintisiz mücadele edin.”
diyorsunuz.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet.
Efendim, şu anda belki ne yapacaklarını…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ama gerçekten önemli söyleyecekleriniz.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Boşluk bulurlarsa her şeyi yapabilirler.
BAŞKAN – Bir saniye, arkadaşlar, sırayla gidelim.
Tabii ki, arkadaşlarımızın talepleri…
Yalnız, bir konu açıklığa kavuşsun isterim: Şimdi, konuşmasının sonuna doğru “Kim 17-25 Aralığı
tahmin edebilirdi, kim 15 Temmuzu tahmin edebilirdi, hatta birtakım hastalıklı durum gibi görünürdü.”
dedi. Ama “Öncesinde bildirdim.” dediğiniz konu yani “FETÖ’nün ne yapacağı belli olmaz, bir saldırı
bekliyoruz.” şeklinde mi? Yoksa, şimdi, şöyle bir algı oluşabilir: Yani “Biz 15 Temmuzu biliyorduk,
15 Temmuzda bir darbe girişiminde bulunulacağı…” Veya tarihini vermeseniz de silahlı bir darbe
girişiminde bulunacağına dair bir bildiriminiz oldu mu Müdür Bey?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Hayır efendim, yani sohbet
esnasında, askerin içinde yapılanma olduğunu, sınırın tutulmadığını, bunların birtakım hareketler
içinde olabileceğini söyledik, bir darbe falan söylemedik efendim, yanlış anlaşılmasın.
BAŞKAN – Anladım.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sivas’ta sayın milletvekilline bunların bir darbe
yapacaklarını söylemiştiniz.

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 Komiyonu

15 . 12 . 2016

T: 21

O: 1

SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Hayır, darbe olarak eğer ifade
ettiysem yanlış söylemişim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani, biraz önce öyle kayıtlara geçti.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Bunların bir yapılanma içinde
olduğunu yani darbe değil, şüphe. Yani, bunların sınırı tutmadığından bahsettim efendim. Yani, bu bile
bir darbedir efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – İhanet ettiklerini söylüyorsunuz.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Bu bile bir darbedir.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Çok önemli bir şey söylüyor Müdür Bey. “Sınırı tutmamaları bile bir
darbedir.” diyor.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Doğru.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani, bence önemli bir laf.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Darbe.
BAŞKAN – Evet, az önceki açıklaması.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Efendim, bu anlattıklarımızın hepsi
darbe.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani, bu neyi gösteriyor başka?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Şimdi, efendim, Jandarma
istihbaratçıların bildikleri hâlde birtakım bombaları yakalayabilme ihtimalleri ve ilgili yerleri uyarma
ihtimalleri olmasına rağmen uyarmaması darbe değil mi, 44 kişinin ölmesi darbe değil mi efendim? Bu
zaten 15 Temmuzun altyapısını oluşturan şeylerdi.
BAŞKAN – Peki, o zaman şöyle…
Arkadaşlar, konuştuğunuzda düğmelere basmış oldum, kapanıyor ışık, yeniden geliyor, ben de
kendiminkini kapattım. Yani, onun için ışıklarda sönmeler oldu çünkü siz konuşurken otomatik açmaya
çalıştım.
Buyurun Aytun Bey.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, soru sormadan önce isim vermeden tartışmaya yol açmamak
için… Hani, ben, bu Komisyonda olan herkes ve aklı başında olan her Türk vatandaşı bu darbe
girişimindeki şehit ve gazilere sonsuz saygı içindeler, yani sadece biz değil, bu Türkiye’nin tamamı.
Fakat, geçenlerde önemli bir siyasi kendilerinin başına bir türlü kötü bir şey gelmediğini -Allah
vermesin- çünkü Allah’ın onları himaye ettiği söyledi. Bunu kınıyorum. Çünkü bunun aksinden,
mefhumumuhalifinden şehit olanların Allah tarafından himaye edilmediği anlamı çıkar.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Melih Gökçek.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu duyguları hepimizin paylaşacağını düşünüyorum.
Şimdi, çok önemli açıklamalar yaptınız Sayın Müdürüm. Bence çok somut, önemli açıklamalar
yaptınız. En önemlisi de, eğer tedbirler alınmış olsaydı 17-25 Aralığın ve 15 Temmuzun -en azından
diyelim- bu boyutlarıyla gerçekleşmeyeceğini ifade ettiniz, yanlış anlamadım değil mi? Yeterli tedbirler
alınmadığı için bu noktaya kadar gelebildiğini söylediniz somut olarak.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Efendim, FETÖ terör örgütüyle
gereken yani yapılması gereken mücadelenin eksik olduğunu arz etmeye çalıştım ben.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hem 17-25 Aralık öncesinde hem de sonrasında, 15 Temmuz öncesinde
ikircikli davrananların, samimi davranmayanların, idareimaslahatçıların olduğunu söylediniz bunlarla
mücadelede. Bunda ben sizi çok haksız görmüyorum, haklı görüyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Müdür Bey, çekinmeyin, Cumhurbaşkanı da aynısını söyledi
zaten.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, mesela, Sayın Sadullah Ergin’i onun için burada dinlemek
isterdik. Hem itirafçı olan HSYK yöneticisi… Hem de şu anda mesela dinlemek istediğimiz kişilerden
bir tanesi şu anda bakanlardan bir şahsiyet, aynı zamanda kendisinin bakan yardımcısı o dönemde, şimdi
kumpas olduğu ortaya çıkan bütün bu davalar döneminde ve onlarla çok yakın iş birliği içinde olan bir
hukukçu da şu anda tutuklu FETÖ’den. Burada, bu samimiyetsizliğin göstergesi olarak görüyorum ben
bunları. Böyle çok insan daha olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı bir adım
atıyor fakat sonra bir duruyor, bunu anlayabilmiş değilim. Bütün bu insanları, bizim bildiklerimizi onun
bildiğini de düşünüyorum.
Bakın, bir byLock listesi var, siz kırmızı byLock’tan söz ettiniz. Biz renklisini bilmiyorduk, bugün
renklisini de öğrenmiş olduk. Bu byLock listesi bence Türkiye’de şeffaflaştırılmalı çünkü herkes
birbirinden şüphe eder hâle geldi. Hakiki suçlu kim, suçsuz kim hiç olmazsa bilmeli bu toplum. Kim,
neye göre konuşacak? Hadi, toplum arasında çok önemli değil ama devlet bürokrasisinde şüphe işleri
durdurur, birbirine şüphe kâğıt imzalatmayı azaltır ve devleti yavaş yavaş kaosun içine çeker.
Şu somut bilgileriniz…
Şimdi, bugün Sayın Dışişleri Bakanı PKK’ya yardım edenlerin, destek olanların vatandaşlıktan
çıkarılacağını söylemiş. Yine o konuda, isim vermek istemiyorum, olağanüstü beyanlar var, siyasiler
tarafından, akıllara durgunluk. PKK destekleri, PKK’ya ve Abdullah Öcalan’a övgüler akıllara
durgunluk yani dünyanın hiçbir ülkesinde bir terör örgütü ve onun liderine bu kadar övgüyü siyasiler
yapmaz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Görev yapan vali var ya.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, inşallah, yine bu dediği çıkacak mı çıkmayacak mı, bunları takibe
alacağız hep yani izleyeceğiz çünkü terörle mücadele bir bütündür. Siz ne dediniz? “Polislerimizi PKK
şehit etti ama -ben yanlış anlamadıysam- FETÖ’yle iş birliği yaparak şehit etti.” Demek ki bir bütün
olarak mücadele edilmesi lazım. Hakikaten seferberlik isteyen bir hadise.
Şimdi, bir iş adamı da gelmişti bir gün, ona da sormuştum, hep burada birtakım bürokratik
ilişkilerden söz etti, bürokratların hatalarından söz etti, hep başka ilişkilerden… Peki, sizce, bir
Emniyet görevlisi olarak, bu işin siyasi uzantısı, siyasi boyutu nedir? Yani bu kadar lafın arasında
mesela Sayın Bakanın bir miktar yanlış anlaşıldığını düşünüyorum, kendisi Efkan Ala. “74 emniyet
müdürü yerleştirilmiş.” derken “Ben yerleştirdim.” dememişti. Başkalarını, yine kendinden öncekileri
suçlar bir konuşma yaptı. Bu 74 emniyet müdürü oraya girip kendi kendine oturamaz. Bunları sizce
hangi siyasi irade oraya yerleştirdi?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Ben bu sorunuza cevap veremem
efendim, ben bürokratım neticede.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hiç olmazsa “Siyasi sorumluğu olması gerekir.” demiyor musunuz?
Biraz önce bir bürokrat olarak çok ağır laflar ettiniz.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Ne gibi efendim?
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şöyle: “Bu işle samimi mücadele edilmedi.” derken bence hükûmetleri
suçladınız.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Hayır efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kimi suçladınız?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Ben bürokratları suçladım efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bürokrat siyasi iradeye göre davranır.
BAŞKAN – Aytun Bey, istediğiniz cevabı değil de siz lütfen sorun ama…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, hayır, soruyorum ben.
BAŞKAN – Soruyu sorun lütfen.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Burada siz de hukuktan geldiniz, bürokrasiden gelen arkadaşlar var,
gelmese bile yıllar içerisinde deneyimi olan insanlar var.
BAŞKAN – Yok, hayır, soruları sormada haklısınız tabii. Siz sorun sorularınızı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – 17- 25 Aralıkla şimdi mi mücadele edecekler?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Şimdi, efendim, benim genel bir
suçlamam yok.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani, gökten gelen bir şeyle mücadele edecek hâli yoktu. Siyasetçi emir
verecek…
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Burada isimlendireyim isterseniz
efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir dakika.
Siyasetçi bürokrata emir verir. Zaten, o zamanın Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı siyasi
iradesini koydu, “17- 25 Aralık -ona göre- bir darbedir.” dedi. “Bununla ilgili hepinize emrediyorum,
hadi bakalım bu işi halledin.” dediği zaman bu yukarıdan aşağıya herkesi bağlamaz mı?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hukuk içinde bağlar.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Efendim, burada bunu söylerken
geneli söylemedim, Gezi olayları, Gezi olaylarındaki İstanbul Valisini, İstanbul Emniyet Müdürünü,
yoksa diğer şeyleri… Ben müşahhas örnek verdim efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Cevap vermek zorunda değilsiniz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bürokratlar içindeki paralelci yapıyı mı kastediyorsunuz?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet efendim. Ben… İdareimaslahatçı
ve denge politikasını güden zaten Fetullahçıdır efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Cevap vermek zorunda değilsiniz ama tutanaklara söyledikleriniz geçti.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Fetullahçı olmayan bunu gütmez ki.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Müdür Bey, ben sizi cevapta zorlama hakkına sahip değilim ancak
sözleriniz tutanaklarda var, o geçti tutanaklara.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kötü bir şey yok.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi bakın, söylediğimiz şeyin arkasında durmazsak siyasi olarak,
siyasiler olarak, bürokratlar olarak…
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SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Şimdi, efendim, benim burada bunu
söylemem…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İzin verin, bir şey söyleyeceğim.
Burada hiç kimsenin buralardan gocunacağını ben düşünmüyorum bu aşamada. Siyasiler ve
bürokratlar olarak bu işin arkasında durulmazsa, sizin gibi böyle laf söyleyip geri çekilirse hakikaten
iradesizlik var demektir.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Benim geri çekildiğim bir şey yok
efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben öyle algıladım. Cevap vermek zorunda değilsiniz.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Yok efendim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Benim başka sorum yok.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Benim orada kastettiğim, Gezi
olaylarında ve 17-25 Aralıkta İstanbul Valisi -zaten tutuklu- ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin
Çapkın. Ben Gezi olaylarını geniş geniş anlattım efendim. İstanbul’da ben on dokuz seneye yakın
çalıştım. Böyle bir toplumsal olayda ne yapılacağı bellidir İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Şu yapılır
efendim…
BAŞKAN – Tekrara girmeyelim isterseniz.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Hayır, onu söylemem lazım efendim.
BAŞKAN – Evet, buyurun.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Şu yapılır efendim: Taksim’e o
kadar insan geleceği zaman ilçe emniyet müdürlüklerinin kapatma noktaları vardır, kapatırsın kimse
gidemez. Bu talimat verilmemiştir. Bu kadar insan oraya bilinçli getirtilmiştir. Ben idareimaslahat
denge politikası derken oradaki görevlileri kastettim, yoksa geneli itibarıyla ben kimseyi suçlama,
yorum yapma durumunda değilim efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Zaten darbe siyasi iktidara yapıldı. Kime yapıldı? Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’a yapıldı. Kime yapıldı?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Selçuk Bey…
BAŞKAN – Aytun Bey, siz yeni bir soru varsa onu sorun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Soracağım.
Bu darbe Türk milletinin bütününe karşı yapılmış hain bir işgal kalkışmasıdır ve kötü hadiselerin
başlangıç zincirlerinden ilkidir. Buna karşı hep beraber dik durmazsak başka alanlarda da, buraya
gelenlerin söylediği gibi, kötülük yapmaya başka araçları kullanarak devam edebilir herkes. Onun için
bu işleri küçümsemeyelim.
Yalnız, Sayın Müdürüm, bir şey söyleyeceğim. Şimdi, görevde bulunduğunuz dönemlerde
devlet memuru olarak, çok önemli bir konuyu devlete yazılı olarak rapor etmek yerine bir gazeteciyle
paylaştığınızı söylediniz. Bu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevinizi ihmal olur mu
olmaz mı?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Hayır efendim. Dışarıda o zaman biz
her konuştuğumuzu rapor hâline getiremeyiz ki efendim.

52

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 Komiyonu

15 . 12 . 2016

T: 21

O: 1

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, dediniz ki: “Başbakana küfrediyorlar.”
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Efendim, bunu o zaman herkes
biliyordu yani benim rapor etmemin ne şeyi var ki?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – O zaman siz de bence kararlı mücadele etmemişsiniz bu konuda.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Benim o zaman bir görevim yoktu
efendim, ben APK uzmanıydım. APK uzmanının ne olduğunu söyleyeyim, Araştırma, Planlama ve
Koordinasyon uzmanı. Kredi kartıyla her ay gidersiniz maaşınızı alırsınız. Dört sene ben öyle çalıştım
efendim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim Müdür Bey.
Mehmet Bey, buyurun.
Ondan sonra Ravza Hanım konuşacak.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Müdürüm, hoş geldiniz.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Hoş buldum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tabii, söylediğiniz şeyler çok özel şeyler ama bunlar içerisinde
hakikaten sorgulanmaya muhtaç çok da önemli konular var. Yani Şanlıurfa Emniyet Müdürü olduğunuz
dönem içerisinde, daha önce basına da çıkan bilgiler var, burada tekrar ettikleriniz var, işte bu FETÖ
yapısının sınırdaki kameraları engellediğini, şehir içindeki kameraları engellediğini, PKK’nın, PYD’nin
hareketlerini kolaylaştırdığını söylüyorsunuz ama gene sizin Urfa Emniyet Müdürü olduğunuz
dönemde, 29 Ekim 2014’te PKK’nın Türkiye üzerinden Kobani’ye geçirilmesi olayı var. Yani madem
o zaman PKK Türkiye’ye karşı eylem yapıyordu, böyle bir şey…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – PKK mı, mağdur Kürtler mi?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – PKK değil peşmerge.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Peşmerge kılığında oraya kimlerin gittiğini… Şimdi bunu çok
uzun tartışmaya gerek yok.
BAŞKAN – Her konuyu tartışırsak bir yere varamayız.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ama peşmerge kılığında oraya bir nakil yapıldı sizin Emniyet
Müdürü olduğunuz dönemde. Sizin istihbaratınız ya da Urfa’da görev yapan başka kimse bununla ilgili
bir şey hiç tespit edemedi mi, o geçişle ilgili?
Gene, sınır güvenliğiyle ilgili olarak sınır birliklerinin görevini yeteri kadar yapmadığını söylediniz.
Bu çok ciddi bir iddia. Yani, elbette…
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Bu, o zamanki tarih efendim, şimdiki
tarih değil, onu daha önce…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tamam, o zamanki tarih.
Sizin elbette bunu ilgililere rapor etmeniz lazım Emniyet Müdürü olarak.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Ettim efendim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bu rapor etmeden sonra hâlâ eğer bu sınırdaki birliklerin zafiyeti
devam ediyorsa bizim bugün bunları, bugünkü Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu konuşmamızın
bir anlamı yok.
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Şimdi “Eylül 2014’te cemaatin gerçek yüzünü, Emniyet içindeki durumu gördüm Emniyet Müdürü
olduktan sonra.” dediniz. Siz yirmi sene İstanbul’da çalışmışsınız, 2008’de İstanbul Emniyet Müdür
Yardımcısısınız. 2008’de cemaatin Emniyet içindeki yapılanmasının gerçek yüzünü bilmiyor muydunuz
yani siz beraber görev yaptığınız arkadaşlarınızın o zaman neler yaptıklarını bilmiyor muydunuz?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – O zaman süklüm püklüm duruyorlardı
efendim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Kim duruyordu?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – O zamanki görevliler.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ya, kendilerinden olmayan hiç kimseye hiçbir görev
vermiyorlardı. Nasıl süklüm püklüm duruyorlardı, böyle bir şey yok ki? Yani siz bunu… Daha önce
buraya gelen Osman Ak ve Cevdet Saral 1992’deki kura skandalında o zamanki Emniyet Genel
Müdürü Ünal Erkan’ın o zaman bu işi çıkarttığını… Yani 1992’den bu yana bu iş, Emniyetin içerisinde
neler yapıldığı, neler yapılmadığı biliniyor. 17-25 Aralıktan sonra, hadi öncekilerden vazgeçtik…
Hâlâ Urfa’da yaşadığınız istihbarat skandalını anlattınız burada, bir emniyet amirinin. Yani bu müdür
seviyesindeki, amir konumundaki istihbaratçıların bile 2014’te hâlâ değiştirilmediğini mi burada
söylüyorsunuz?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Yani demek ki… Değiştirildi hepsi
ama sarkanlar var. Bir tane rütbeli vardı şubede, o da oydu, hepsi değişmişti.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Gene buradaki konuşmanızda gerçekten beni çok üzen bir
ifadede bulundunuz. Makamınızdaki bütün toplantıların kaydedildiğini, bunun 15 Temmuz öncesi
videolarının “YouTube”a yüklendiğini 15 Temmuzdan sonra öğrendiğinizi… Yani şimdi siz bir İl
Emniyet Müdürü olduktan sonra… Herkes herhâlde yeni gittiği bir yerde odasını aramıştır, bir.
İkincisi: Yanındaki, oradaki mevcut özel kalem ekibini değiştirmiştir. Yani bunlar dışında sizi kim
kaydedebilir orada?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Efendim, bunlar en az 250 kişiyle
yapılan toplantılar, bütün kadroyla. Polisevinde toplantı odası var, toplantı odasında 250 kişi var,
hepsinin cep telefonları yirmi dört saat kaydedebiliyor pili müsait olduğu sürece. Zaten iki tanesinin
cep telefonu kaydı olduğu ortaya çıktı. Herkesin cep telefonunda… Yani, söylediğimiz şeylerde
çekineceğimiz, gocunacağımız bir şey olmadığı için herkesin cep telefonu da yanındaydı.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Özel bir şey değil.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Özel bir şey değil.
Yani biz tabii makamda kaydedildi gibi algıladık.
Şimdi, gene bu son dönemde Sakarya Emniyet Müdürü olarak görev yapıyorsunuz. Tabii, Sakarya
deyince Adil Öksüz’den ayrı düşünemiyor kimse, 15 Temmuz sonrası herkes Sakarya’yı Adil Öksüz’le
birlikte düşünüyor. Şimdi bir iddia var: Adil Öksüz’ün gemi adamı cüzdanıyla Karasu sahilinde bir
gemiye binerek firar ettiği konusunda birtakım iddialar var. Bununla ilgili size hiçbir şey geldi mi?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Hayır efendim, hiçbir bilgim yok.
Böyle bir şeyi ilk defa duyuyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, bir de tabii ki biraz önce verdiğiniz isimlerde, yıllar
öncesi, akademi yıllarından Kemalettin Özdemir -ki bu gelen bilgiler içerisinde de vardı, burada bize
gelen bilgiler içerisinde- ve bugün gerçekten örgütten ayrıldığı iddia edilen Kemalettin Özdemir’e
benzer birtakım başka kişiler de var, her gün televizyonlarda boy boy bunları görüyoruz, bizden daha
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çok televizyona çıkıyorlar. Şimdi bunlar gerçekten örgütten ayrıldı mı, yoksa ayrıldık bahanesiyle
örgütün bir kısmını koruma altına mı aldılar? Bunların hâlâ Emniyet içerisinde itibar görmesinin sebebi
hikmeti nedir?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – O konuda bilgi verecek durumda
değilim yani bilgim yok o konuda efendim. Onlarla ilgili herhangi bir şey söyleyemem.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, konuşmanız sırasında “Zamanında yeterli mücadele
gerek 15 Temmuz öncesi gerek 17-25 Aralık öncesi yapılmadı.” dediniz. Bugün, 15 Temmuz sonrası
olağanüstü hâl ilan edildi. Elbette ki bu, Emniyetin ve güvenlik birimlerinin çalışmasını kolaylaştırmak
amacıyla yapıldı. Şimdi, bugün de FETÖ, PKK, PYD, DHKP-C, IŞİD ve bir sürü terör örgütüyle
mücadele ediyoruz. Bugün yapılan mücadelenin yeterli olduğunu söyleyebilir misiniz ya da eksiklik
varsa hangi eksiklikleri gidermemiz lazım ki olağanüstü hâl kalktıktan sonra Türkiye’de yeniden terörü
veya yarın yeni bir darbeci grubu konuşmayalım?
Gene, bu manada, bugün, FETÖ’yle mücadele konusunda devlet olarak çok ciddi enerji
kaybettik ve hâlâ kaybetmeye devam ediyoruz. Bundan sonrası için de bu işin öyle çok da bir anda
temizlenmeyeceği açık. Yani bunun daha uzun soluklu bir çalışma gerektirdiği ortada, bugüne kadar
ortaya çıkan bilgiler ışığında.
Yeni paralel yapıların oluşmaması konusunda -işte, otuz yıllık bir Emniyet tecrübeniz var- bugün,
buna benzeyen yeni paralel yapıların ortaya çıkmaması için otuz yıllık tecrübenizle bir öneriniz var mı?
Bu sorulara cevap verebilirseniz…
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, Mehmet Bey, teşekkür ediyorum.
Sayın Müdürüm, buyurun.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Şu anki mücadele bence yeterli, iyi
gidiyor aynı dozda devam ederse.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bütün terör örgütleriyle mi?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet, hem PKK hem FETÖ hem
DHKP-C, DEAŞ; mücadele iyi gidiyor. Yani hem askerimiz hem polisimiz gayet iyi gidiyor, adliyemiz
olsun, gayet iyi şu anki gidişat.
BAŞKAN – Diğer sorulara söyleyebileceğiniz şey varsa, önlem konusu…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yeni bir paralel yapı ortaya çıkmaması için, yani otuz yıllık
Emniyetçi olarak…
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Öyle bir şey şu an görünmüyor
efendim, olmayan bir şeye ben tahmin yürütemem.
BAŞKAN – Peki, Ravza Hanım, buyurun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederiz.
Hoş geldiniz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.
Biraz evvel konuşmanız sırasında “17-25 Aralık sonrası gerekli tedbirler alınsaydı, yapılması
gerekenler yapılsaydı işler bu noktaya gelmezdi, 15 Temmuz yaşanmazdı.” ifadesini kullandınız yanlış
anlamadıysam. Peki, polisin içerisinde, Emniyet güçleri arasında 17-25 Aralık sonrası bir operasyon
yapıldı ve biz gerek Özel Harekât gerek başka Emniyet yetkileriyle görüştüğümüzde onlar da şöyle bir
ifade kullandılar: “17-25 sonrası Emniyet güçlerinde, polis içerisinde bir temizlik yapılmamış olsaydı
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çok daha korkunç neticeler alınabilirdi.” Bu sizin ifadenize açıklık getirmek açısından soruyorum: Siz
bu ifadenizle, bu cümlenizle. Emniyette de yeterli yapılmadığını mı kastediyorsunuz yoksa Silahlı
Kuvvetleri ve diğer yerleri mi kastettiniz?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Emniyet teşkilatında yeterli değişiklik
yapılmasaydı 15 Temmuz başarılı olurdu. Bu değişikliklerin neticesinde inkıtaya uğradı, başarısız oldu.
Diğer kurumlarda yapılmadığını herkes biliyor. Hiç kimse ne atıldı ne yer değiştirildi, hiçbir şey olmadı
diğer kurumlarda.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Diğer sorum da… Aslında birkaç kere bununla alakalı
ifadeler kullandınız ama açık ve net bir şekilde tekrar tutanaklara geçmesi açısından soruyorum:
PKK’yla on yıllardır yaptığımız mücadelede FETÖ unsurunun PKK’yla iç içe çalıştığını ve ona çanak
tuttuğunu düşünüyor musunuz? Eğer FETÖ, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki FETÖ unsurları vaktiyle
temizlenmiş olsaydı PKK mücadelesi daha hâlâ devam ediyor olur muydu, buna son getirilmiş olur
muydu? Çünkü siz özellikle Hasan Şahin örneğini verdiniz, çarpıcı bir örnek, “canlı bomba” dediniz,
gözaltına alındığında birkaç aydır bir FETÖ evinde saklanmış olduğunun ortaya çıktığını söylediniz.
Bu çerçevede, FETÖ’nün PKK’yla mücadelemizdeki olumsuz etkisini bir daha, bir iki cümleyle ifade
edebilir misiniz genel bakıldığında?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Şimdi, efendim, bunu benim
zikretmeme de gerek yok, hepinizin malumu. Ekrem Dumanlı, Diyarbakır Belediye Başkanıyla gizli
toplantı yaptı. Bu toplantıda ne konuştular? Ondan sonra Türkiye’de her şey bir anda farklı yürümeye
başladı. Başka bir şey…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Müdür Bey, bize düşmez ama… Ben vicdanlı bir adamım,
HDP’li gelsin, kendini savunsun ama adamlar geldi, basınla birlikte gitmişler, arka kapısının yok
olduğunu söylediler. Şimdi, biz vicdan terazisini kaçırırsak, bu sefer ne oluyor? Kötüler iyi hâle geliyor.
Onun için, biz hep vicdanlı kalalım. Yani o görüşme gizli bir görüşme değildi. Yani basın orada, bilmem
ne orada. Eğer biz böyle yaparsak bu sefer inandırıcılığımız azalır, buna dikkat edin.
BAŞKAN – Zekeriya Bey, buyurun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – “Gizli görüşme” derseniz, Emniyet… Kim var
orada?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Emniyet yok efendim.
BAŞKAN – Ama burada Ekrem Dumanlı’yı savunur duruma düşüyorsunuz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yahu, ben düşmedim. Sen yıllarca savundun, Ekrem Dumanlı
her zaman… Sen zamanında televizyonda bunu yaptın.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sen zamanında yaptın ya.
BAŞKAN – Sizi saygıya davet ediyorum. İddiasını ispat edemeyen alçak ve şerefsizdir.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Televizyonda çıktı, ne “alçak ve şerefsiz” diyorsun. Yapma ya!
BAŞKAN – Evet, iddiasını ispat edemeyen alçak, şerefsiz ve müfteridir.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ekrem Dumanlı’nın…
BAŞKAN – Bunu söyleyenlere mahkeme kararıyla tekziplerini gönderdim. Bunu söyleyenlerin,
mahkeme kararıyla tekziplerini alınlarına yapıştırdım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Televizyonlarda, tartışma programlarında…
BAŞKAN – Evet, aynı söylüyorum, hayır.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sen Ergenekon’da, Balyoz davasında Fetullahçılarla birlikte
millî orduya kumpas kurarken ne yapıyordun?
BAŞKAN – Sayın Aykut Erdoğdu…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kim Ekrem Dumanlı’yı savunuyormuş?
BAŞKAN – Sayın Erdoğdu, bakın, şunu söyleyeyim…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Biz söylemiyoruz, efendilik ediyoruz; Ekrem Dumanlı’yla
ortağım, öyle mi?
BAŞKAN – Hayır, söylüyorsun.
Bakın, televizyonlarda Ergenekon, Balyoz davalarında… Darbe karşıtlığı savunmak ayrı şeydir,
FETÖ’cü olmak ayrı şeydir…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – FETÖ de darbe karşıtlığı…
BAŞKAN – …Ekrem Dumanlı’yı savunmak ayrı şeydir. Senin karşındaki Komisyon Başkanı 7
Şubattan itibaren FETÖ’yle mücadele veriyor, mahkemelerde dava görüyor ve hepsinin iftiralarının
cevabını alnına yapıştırmışımdır.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Lafa bak, Ekrem Dumanlı’yı savunuyormuşum. Kendine bak!
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Aykut Bey, 17-25’ten sonra da siz de farklı şeyi savundunuz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben hiçbir zaman Fetullah’ı savunmadım, savunmam!
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Savundunuz. 17-25’ten sonra…
BAŞKAN – Onun için burada da bir iddia varsa, iddiası olan ispat etmekle mükelleftir, ispat
edemeyen alçak ve şerefsizdir; tekrar söylüyorum.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Başkanım, söz hakkı benimdi.
BAŞKAN – Bir dakika Zekeriya Bey. Bakın, bazı şeyler gürültüye gelmez.
Bu konuda Soner Yalçın yazdı, “Reşat Petek FETÖ’cü.” dedi. Cumhuriyet gazetesinden Aykut
Küçükkaya yazdı. Geçen de burada tutanaklara geçirdim; mahkeme kararıyla tekzipler yapıştırıldı,
yayınlamak zorundalar, hukuki haklarımı saklı tuttum. Öyle kaba gürültü, bulanık propaganda…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bulanık propaganda falan yok.
BAŞKAN – …çamur at izi kalsın gibi şerefsiz, haysiyetsiz tavırları reddediyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Fetullah Gülen’i savunmak, onun yolunda gitmek…
BAŞKAN – Reddediyorum, hayır.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – “Hoca Efendi” demek Fetullahçılıktır. Hangimizde var?
BAŞKAN – Bakın, bir dakika, gürültüye gelmesin.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bak, burada, Murat Hazinedar, CHP Belediye Başkanı…
BAŞKAN – Bir saniye Selçuk Bey.
Değerli arkadaşlar, bakın, bu işlerde yüksek sesle söyleyerek haklı çıkılmaz. Ben o zaman Aykut
Bey bunu gündeme getirdiği için…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Düşük sesle de iftira atılmaz. Ekrem Dumanlı’yı savunuyormuşum.
Ne Ekrem Dumanlı’yı savunacağım ben?
BAŞKAN – Hayır efendim, bir dakika, lütfen, öyle gürültüye gerek yok.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Kim kimi savunmuş?
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BAŞKAN – Şimdi bakın, ben hiçbir zaman, bütün televizyon kayıtlarını getirin…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Kim kimi savunmuş ya?
BAŞKAN – Sezgin Bey, dinlesene.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Kim kimi savunmuş?
BAŞKAN – Dinle bir dakika.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sözünü geri al!
BAŞKAN – Bakın, bütün televizyonlardaki video kayıtlarını getirin.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sözünü ilk önce geri al. Ekrem Dumanlı’yı kim
savunmuş burada? Kim savunmuş kardeşim?
BAŞKAN – İşte Aykut Bey savundu şu anda.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kim savunmuş Ekrem Dumanlı’yı?
BAŞKAN – Evet, “legal bir konuşma” diyorsun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ayıptır söylediğin senin ya!
BAŞKAN – O zaman legal değilse savunma.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hayret bir şey ya!
BAŞKAN – Arkadaşlar, bir dakika…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yazık sana!
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Vicdanınız bu kadar mı ya? Ekrem Dumanlı’yı savunmuşum.
Allah’ım sen bana…
BAŞKAN – Arkadaşlar, bağırarak haklı çıkamazsınız. Elimde evraklar var, belgeler var.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ortaya koymazsan namertsin!
BAŞKAN – Bakın, iddiasını ispat edemeyenlerin ne olduğunu herkes biliyor.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Aylar boyu, yıllar boyu…
BAŞKAN – Hayır efendim… Bir dakika arkadaşlar…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - …o Ergenekon davalarını çıkıp savun, “Hoca Efendi” de,
bilmem ne, sonra…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Televizyonlara çıkacaksın, “Hoca Efendi”
diyeceksin… Ortaya koymazsan namertsin!
BAŞKAN – İddiasını ispat edemeyenler böyle bağırır. İddiasını ispat edemeyenler sadece bağırır
ama yüksek sesle bağırmakla bir şey elde edilmez. Arkadaşlar, niye bağırıyorsunuz? Ben söz vermedim
Sayın Aykut Erdoğdu, Tanrıkulu.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Arkadaşlar, Ekrem Dumanlı-Gültan Kışanak görüşmesi calibidikkat
bir görüşmedir. Gizli olmasa bile…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam, biz de onu söylüyoruz işte.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - …o güne kadar PKK’ya karşı olan, “Dağa çıkışları durduruyoruz.”
diyen bir cemaat –tırnak içinde söylüyorum- Gültan Kışanak’la görüşme lüzumunu hissediyor. Sonra
Zaman gazetesinde “Çare HDP” diye yazılar yazılıyor. Bunlar calibidikkat şeyler. Düne kadar düşman
olanlar…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam, bakın, söylediklerinize…
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BAŞKAN – Arkadaşlar, bir saniye…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bana ne Ekrem Dumanlı’dan! Bu mudur bunun cevabı?
BAŞKAN – Lütfen, bir dakika arkadaşlar, sükûnetle…
Şimdi, bakın, ben şurada şunu kabul edemiyorum: Burada Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı
olarak tarafıma maalesef sizler tarafından da, bazı medya mensupları tarafından da…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir kere söyledik mi?
BAŞKAN – Bir dakika…
Söylendi, Aytun Bey’in açıklamaları var, sizin açıklamalarınız var. Lütfen… Ben bir şey
söylüyorum. Bağırmaya gerek yok arkadaşlar, her şey gün ışığı gibi ortaya çıkar. Yalnız, bakın,
gürültüyle…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Benim Ekrem Dumanlı’yla işim olur mu? Olmaz.
BAŞKAN – Bir saniye efendim…
Bakın, şimdi, her ortamda söylüyorum, Reşat Petek hakkında bu konuda atılan çamurlar tutmaz.
Ben geçmişimde hiçbir cemaat mensubu olmadığımı, bağlantım olmadığını ama Balyoz ve Ergenekon
davalarında, darbe karşıtı olmam dolayısıyla ve savcılıktan geldiğim için bu davaları savunduğumu
ifade ettim ama Fetullah Gülen ve ekibiyle, o örgütle “cemaat” dendiği dönemler dâhil hiçbir bağlantısı
olan bir insan değilim. Bunu defaatle söyledim. Ve söyleyenlere karşı tazminat davalarımı kazandım,
tekzip kararlarını aldım çünkü bu konuda iddialar tutmuyor ama siz zaman zaman öfkelenip “Sen de
televizyonlar da söylemedin mi…” Benim televizyonlarda söylediğim konu… Siz de biliyorsunuz ki,
hukukçu olarak Sezgin Bey bilir; Ceza Genel Kurulu kararı bana soruldu “Beraat kararı onaylanmış, ne
dersin?” dediler, ben de bunu söyledim. Onun için buradan hareketle…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bin tane şey söyledin.
BAŞKAN – Bir dakika Aykut Bey, bitiriyorum, söz isterseniz ben vereceğim.
Yani böyle bir isnat ve iftirayı dillendirmenizden ben üzüntü duyuyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sen atıyorsun şimdi “Ekrem Dumanlı’yı
savunuyorsun.” diyorsun ya. İftira atan sensin.
BAŞKAN – Ama bakın, burada…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sezgin Bey, “Ekrem Dumanlı’yı savunuyormuş gibi bir pozisyona
düşmeyin.” dedi.
BAŞKAN – Burada şöyle bir şeye kimse düşmesin…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Ekrem Dumanlı’yı savunduğunuz bir pozisyona düşmeyin.” dedi.
Belki maksadını aşan bir ifadedir.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Aykut Bey, size “Savunuyorsunuz.” demiyor, “Savunur
duruma düşmeyin.” diyor.
BAŞKAN – Tamam, eğer öyle dediysem sözümün orasını düzeltiyorum: Savunuyor duruma
düşmeyelim. Hiçbir arkadaşımız düşmesin. Çünkü Gültan Kışanak geldi bu konuda. Ekrem Dumanlı’yı
da çağıracak değiliz, zaten hain, kaçak. Gültan Kışanak’ı çağırdık.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Öyle dedi zaten, “Savunur duruma düşmeyin.” dedi.
BAŞKAN – Düşmeyelim, hiçbirimiz düşmeyelim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir şey söyleyebilir miyim ben?
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BAŞKAN – Buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bakın, ben hayatım boyunca vicdan terazisini hiç bırakmamaya
çalıştım. Vicdan terazisi düşmanın da olsa, bilmem ne de olsa hakkını vermekle alakalıdır.
Şimdi, Sayın Müdür Bey konuyu çok bilmiyor olabilir -gelmiş buraya- bürokrat sonuçta. Biz de
efendilikle… Hatta düzeltmeye de çalışıyoruz. Dedi ki: “Bu bir gizli görüşme.” Şimdi, bakın, burada
HDP’li de yok, Ekrem Dumanlı da yok; ikisiyle de işim olmaz, iki tarafla da işim olmaz. Ama ben
vicdanlı bir adam olarak, o görüşmenin gizli olmadığını söylemek zorundayım. Yoksa, gece yatamam,
“Ulan vicdansız, bak, burada böyle bir haksızlık vardı, sen de haksızlığa bir şey demedin.” derim. Ne
olacağını da söyleyeyim, biliyor musun, bu sözünden sonra. Az sonra bütün troller çıkacaklar, “Gültan
Kışanak’ı Aykut Erdoğdu savundu. PKK’lı Aykut…”
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Aynı sizin “Turistik seyahat yaptınız.” demeniz gibi bir
şey işte.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir dakika… Bakın, size demiyorum. Ben “Siz yaptınız.”
demiyorum.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Trollerin yaptığı, “Turistik bir seyahat yaptınız.” gibi
bir şey bu da.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir bitireyim ne olursun yahu. Allah aşkına, bir şey söyleyeyim.
Bak, bir şey söyleyeyim.
BAŞKAN – Ama burada vicdandan bahsedip de az önce bu Komisyon aleyhinde attığınız
“tweet”lerden de haberimiz var Sayın Erdoğdu. Hayır, lütfen, onun için…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tabii, her bir “tweet”imi…
BAŞKAN – Tamam, düzeltmeni yaptın.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bitirmedim, bir dakika yahu. Bir dakika, bu nasıl iştir kardeşim?
Biz esir değiliz, biz milletvekiliyiz yahu.
BAŞKAN – Ama karşınızdakini vicdansızlıkla ve adalet terazisini çiğnemekle suçlayarak söze
başlarsanız ben bunları söylerim Aykut Bey.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yahu, bir dakika bitireyim, sen söylerken bir şey demedim.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – “Ben çiğnemedim.” dedi. Ben mi yanlış anladım?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bak şimdi, bu nasıl oluyor? Siz iktidardasınız; Emniyet
emrinizde, bilmem… Biz muhalefetteyiz, bizim tek halkımız var. Ondan sonra bizim posterlerimizi
koyuyorlar, altına “PKK’lı Aykut”, “Fetullahçı Aykut”, bilmem ne Aykut… Biz haksızlığa can verecek
bir şey değil ama bu yaptığınızın böyle bir sonucu oluyor.
Şimdi, siz diyorsunuz ki: “Ekrem Dumanlı’yı savundun.” Ben Ekrem Dumanlı’yı asla savunmadım.
Ben Gültan Kışanak’ı niye savunayım? Kendi partisi var, kendi yetkilisi gelsin, savunsun. Ama bizim
vicdanımıza düşen şu: Eğer bir kötülük varsa, biz burada, böyle gerçek olmadığı bilinen şeylere
susarsak kötüleri de iyi hâle getirmiş oluruz. Bu Komisyon bu yüzden tehlikeli. Tamam mı? Buna engel
olmak zorundayız. Biz öyle bir duruma geldik ki, ne vicdan kaldı ne ortak duygu kaldı ne başka bir şey
kaldı. Rica ederim yahu.
BAŞKAN – Ortak mücadele veriliyor.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Başkanım, şimdi artık söz hakkı bende.
BAŞKAN – Zekeriya Bey’de söz.
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Buyurun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Değerli Başkanım, öncelikle hepinizi saygıyla sevgiyle
selamlıyorum.
Tabii, bağırmak ya da sesinin gür çıkması demek bir şey değil yani biz burada yaklaşık iki aydır hep
birlikte çalışıyoruz. Ben şu masanın etrafında da… Özellikle darbe girişimi noktasında herkes mağdur
ve biz milletvekilleri olarak dört partinin vermiş olduğu önergeyle bu darbe girişimini araştırıyoruz.
Artık, ben, bu ilk başlarda yapmış olduğumuz tartışmaların geride kalması gerektiği kanaatindeyim.
Aynı zamanda da burada Gültan Kışanak’la ve Ekrem Dumanlı’yla ilgili… Tutanaklarda var
yani biz de sorduk, Gültan Kışanak da kendince cevaplar verdi. Açıkçası ben tatmin olmadığımı o
zaman da söyledim, yanılmıyorsam Belma Hanım da söyledi. Ha, bu şu anlama gelmez: Yani, doğrudur
yanlıştır, hepimizin bazen sorduğumuz sorulara alamadığımız cevaplar var, bazen verilen cevaplara da
kabul ettiğimiz cevaplar var. Niye? Bu bir araştırma komisyonu, herkes kendi bildiğini ve eteğindekini
döküyor. Bir tanesi bu.
Bir diğeri de ben tekrar gündeme gelmek istiyorum.
Öncelikle, Sayın Emniyet Müdürüm, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum, aynı zamanda
Komisyonumuza geldiğiniz için de teşekkür ediyorum.
Tabii, siz bu örgütün iftirasına ve birçok kumpasına da maruz kaldınız, o anlamda da gerçekten bu
günlere gelmiş olmanız da bir hakkın yerine teslimi oldu. Ben, tabii, şunu merak ediyorum, cümlenizde
şunu söylediniz: “Eğer tedbirler alabilseydik ya da idari maslahatlar olmasaydı, işte, Gezi olayları
olmazdı, Gezi olaylarından sonra 15 Temmuz olmazdı.” diye bir konuşmanız oldu. Şimdi, tabii,
burada Gezi olaylarına geri dönüp baktığımız zaman, bir de öncesine baktığımızda, bu örgütle ilgili
ki o zamanlar bir örgütten değil de halim selim, işte munis, bizim toplumda da biraz böyle “sümsük”
dediğimiz kenarda kalmış tipler var, herkese saygılı, verilen emirleri yapan bir yapı var. Ama özellikle
Gezi olaylarıyla beraber görüyoruz ki bu örgütün ciddi bir parmağı var yani özellikle militanları
sayesinde ya da üyeleri sayesinde bazı tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Tabii, bu tedbirler alınmıyor,
Gezi olayları oluyor ama ülkemizdeki birçok siyasi parti, birçok cemiyet, grup, esasen dışarıda
senaryosu yazılmış olan bu Gezi olaylarını toplumsal bir olay, bir çevre olayı gibi algılıyor ve Gezi
nedeniyle Hükûmete tavır alıyor, bayağı sıkıntılı bir dönem atlattık. Tabii, Gezi’nin sonuç bildirisine
baktığımız zamanda ağaçlarla alakalı olmayan talepleri de gördük. Gezi’yi atlattık, arkasından da 1725 Aralık operasyonu başladı ve tamamen Hükûmete karşı bir yargı darbesi olan ama üzerine, işte,
ihaleye fesat gibi hukuki terimler, kılıfları yapılarak yapılan bir yargı darbesi var ve yine burada da
birçok siyasi partinin, birçok vakfın, basının, yayının bu darbecilerle, bu örgütle beraber bilerek ya
da bilmeyerek, bazılarının bilerek, bazılarının bilmeyerek desteklediğini görüyoruz. Bu, Hükûmetin
15 Temmuza giden yolda gerek bu Gezi olayları gerek bu 17-25 olaylarında, işte, bu kılıfların birileri
tarafından sahiplenilmesi suretiyle, bir sıkıntı yarattığını düşünüyor musunuz? Yani, Hükûmete, etkin
mücadele noktasında sizce bir sıkıntı yarattığını düşünüyor musunuz?
Bir de bizi uyardınız, burada Nedim Şener de bizi uyardı yani “Ben yalvarıyorum -hatırlıyorumyani lütfen önlem alın, bunu değerlendirin. Bu örgüt bitmiş, sönmüş bir örgüt değil, her an yeni bir şeyle
karşımıza gelebilir.” dedi. Tabii, biz şu ana kadar ne gördük? Bir, Gezi olaylarını gördük, arkasından
15 Temmuz darbe girişimini gördük, 17-25 Aralığı gördük ve hepsini de ayrı kılıflarla gördük. Siz
tecrübeli birisiniz yani az çok bu işlere kafa da yordunuz. Bundan sonra bu örgüt sizce ne tür bir darbe
girişimiyle, ne tür bir kumpasla önümüze çıkabilir? Bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı yani bir
ekonomik manipülasyonla mı, bir etnik savaşla mı, bir dış saldırıyla mı; ne tür bir manipülasyon? Buna
benzer bir öngörünüz var mı? Yoksa da ayrıca “Şu anlık bir öngörüm yok.” da diyebilirsiniz.
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Ben teşekkür ederim tekrar.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Örgüt, ülkeyi zayıf düşürmek,
kaosa düşürmek için her alanda mücadelesini sürdürür; ekonomik alanda da, terör yönünden de, diğer
konularda da mücadelesini sürdürür çünkü kendisi karar veren bir örgüt değil, ağababasını biliyorsunuz
yani ben buna ne diyeyim, herkesin bildiği bir şeye ben cevap vermek istemiyorum.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Evet, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Sayın Sezgin Tanrıkulu, buyurun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben de teşekkür ediyorum.
Kusura bakmayın, burada bu tartışmalar olur, burası Meclis. Sizinle alakalı değil tabii.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Estağfurullah.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Öncelikle kayıtlara geçmesi açısından birkaç
konuyu burada söylemek istiyorum Sayın Başkan. Biraz önce o tartışma oldu ama söz sırası bende
değildi, o yüzden de kayıtlara geçiremedim. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanının profil resmini kullanarak
kendi kendilerine “AK trol” diyen binlerce sosyal medya kullanıcısı var, binlerce. Sizlere taciz ettikleri
gibi, bizi de taciz ediyorlar. Bir saat önce, işte şu fotoğrafla… Paylaştıkları resim Tahir Elçi’nin cenaze
fotoğrafı, Tahir Elçi’nin. “Terörist cenazesine katıldı Sezgin Tanrıkulu.” diye yüzlerce paylaşım var
bunun gibi, yüzlerce ve ben de bunları bu şekilde ifşa ediyorum kimler paylaşmış diye. Onu paylaşınca
başka bir fotoğrafı koyuyorlar, yine Tahir Elçi’nin cenaze fotoğrafı, bu şekilde. Biraz önce şeyi
paylaştılar, onu da gösteriyim kayıtlara geçsin diye çünkü benim açımdan önemli bunlar. Rahmetli
Gaffar Okkan’ın fotoğrafını paylaşarak “Sezgin Tanrıkulu’nun -bir caps yapmışlar, on dakika önce
paylaşmışlardı, onu da gösteririm birazdan- Gaffar Okkan’ı öldüren PKK’lıların avukatı olduğunu
biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız öğrendiniz.” Yine, altında yüzlerce kendilerini “AK trol” diye tarif
eden, Cumhurbaşkanının ve AK PARTİ’nin rozetlerini kullanan kullanıcılar.
Yani, Gaffar Okkan benim yakın dostumdu. O Diyarbakır Emniyet Müdürüyken ben Diyarbakır
Barosunun Genel Sekreteriydim, kendisiyle görüşürdük. Kendisine buradan bir kez daha Allah rahmet
eylesin diyorum. Alçakça katledildi. Hizbullah kendisini katletti, PKK’lılar değil. Onu vuranlar
yakalandı. Onun davasının bütün duruşmalarını takip etmeye çalıştık. Ama, kendilerine “AK trol”
diyen alçak güruh bu şekilde milletvekillerini, tümümüzü hedef göstermeye devam ediyor biz burada
çalışırken. Bunları da burada kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Bunlarla da ayrıca Meclisin bir
mücadele yöntemi bulması lazım.
Benim buradan Sayın Cumhurbaşkanına önerim şudur, AK PARTİ’ye de önerim şudur; aynı şeyi
CHP ismini kullananlara da yapmak lazım: Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapmalıdır, AK PARTİ
açıklama yapmalıdır; kendi profil resmiyle bu tip alçakça yalan, iftira ve hedef gösterme kullananların
kendisiyle ilgili olmadığını ve kendisinin de mahkûm edeceğini ifade etmesi lazım. Kendisi ifade
etmediği sürece, bu AK troller yüzlerce insanı, binlerce masum insanı, milletvekillerini ve siyaseti bu
şekilde kirletmeye devam edeceklerdir.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Paralelciler de olabilir, herkes olabilir.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Kim olursa olsun ama Sayın Cumhurbaşkanı,
Sayın Başbakan, AK PARTİ… Çünkü yetkili kendileri, bizim öyle bir gücümüz yok. Kendi profil
resimleriyle, Halisdemir’in…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ömer Halisdemir; Allah rahmet eylesin.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ömer Halisdemir’in -Allah rahmet eylesin- temiz
resmiyle bu tür alçakça iftira atanların kendileriyle ilgisi olmadığını ve bunu yapanlarla kendisinin
mücadele edeceğini kendisinin ifade etmesi lazım. Yoksa bunun önü alınmaz ve toplum kutuplaşmaya,
toplum ayrışmaya devam eder. Ve bunu da Sayın Cumhurbaşkanının profil resmiyle yapıyor bu alçaklar.
BAŞKAN – Evet, tutanaklara geçti.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Dolayısıyla, evet, benim buradan Sayın
Cumhurbaşkanına, AK PARTİ’ye, Başbakana, yetkililere çağrımdır; Sayın Cumhurbaşkanının,
Başbakanın, AK PARTİ’nin profillerinin bu tür alçaklar tarafından kullanılmaması lazım, gerçek
isimleri değil.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum, tutanaklara geçti.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bununla alakalı bir cümle, müsaade eder misiniz?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Tabii ki ama daha sorularım var, soracağım; siz
tabii araya girin bu konuyla ilgili.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Tamam, affedersiniz.
Bununla alakalı… Bu tabii beni de çok rahatsız eden bir şey. Arkasında yine FETÖ olabilir,
başkaları olabilir. Benzer şekilde benim de HDP taraftarı hesaplardan -görünen hesaplardan diyeyimya da PKK taraftarı görünen hesaplardan fotoğrafım daire içine alınıp -Meclis çalışmalarında- hedef
gösterme… Bu maalesef hepimizin yaşadığı bir şey. Biz belki Komisyon olarak, partilerimizin de
adına bu tip şeylerin karşısında olduğumuzu ifade edebiliriz. Belki sosyal medya dünyasına da bu
Komisyondan çıkacak iyi bir mesaj olur diye düşünüyorum. Ama, sıkıntınızı anlıyorum, aynı şeyi ben
de yaşıyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben de şunu söyleyeyim; açmayın, duyuluyordur oradan: Ben hatta
bunu bir provokasyon, bir millî güvenlik sorunu olarak da görüyorum. Bunlar iç savaşa, bizi birbirimize
düşürmeye yönelik…
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul)- Kesinlikle.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – İnternet yasasını bir an önce çıkarmamız lazım.
BAŞKAN – Denetlenebilir hâle gelmeli yani bu tabii.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şöyle bir şey…
BAŞKAN – Evet Sezgin Bey, buyurun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Profil resmini kullanan… Profil resmi çok
önemli. Sayın Cumhurbaşkanının, Sayın Başbakanın bir açıklama yapıp “Bizim profil resmimizle
yurttaşlarımızı hedef gösteren, milletvekillerini hedef gösteren, yalan yanlış paylaşımda bulunanlar
alçaklardır, bizimle alakası yoktur, biz onları mahkûm edeceğiz, bunlara inanmayın.” demesi lazım
çünkü binlerce bu şekilde…
BAŞKAN – Kayıtlara geçti.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Başkan, müsaade ederseniz kısa bir şey söyleyeyim.
BAŞKAN – Belma Hanım da bir şey söylüyor.
Sezgin Bey, sizin hakkınız baki.
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MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bugün buradaki faaliyetlerimizle ilgili attığım “tweet”e
Türk bayrağı yani Cumhurbaşkanımızın değil de Türk bayrağıyla cevap veriyorlar ve cevaplarda
etnisite ve mezhep üzerinden gidiyorlar. Bu, Komisyonda üye olmamızdan kaynaklanan bir şey.
Dediğinize katılıyorum, bu bir kirli propaganda, bu çok yanlış. Sosyal medyayı kullanmak da belli
bir noktadan sonra illallah getiriyor ama bunlara da pabuç bırakmamak lazım, bu alanı da kullanmak
zorundayız.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum Belma Hanım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben de bir şey söyleyebilir miyim?
Şimdi, bir: Ben bu Komisyonda söylemediğin hiçbir şeyi Twitter’a yazmam; bunların hepsini size
söylüyorum, ondan sonra gelip Twitter’a yazıyorum. Söyleme şansım yoksa da zaten yazdıklarımı
görüyorsunuz. Onun için hani…
İkinci mesele şuraya geliyor: Bize sanmayın ki sadece AK troller yükleniyor, bana en çok yüklenen
cemaat hesapları. “Sen nasıl FETÖ dersin?”
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çoğu cemaat zaten.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani “Sen nasıl, işte, şey dersin.” Bilmem ne… Yazdıklarımın
altına bakın. Ama ben şunu hiçbir zaman yapmayacağım: İsterse 80 milyona karşı tek başıma kalayım,
ben vicdanımı kanatan bir konuda konuşmak zorundayım. Bu CHP’yi de zor durumda bırakabilir,
başka yeri de zor durumda bırakabilir; hiçbir zaman bunu yapmadım çünkü şunu gördüm ben
hayatımda: Dönemsel olarak değer yargıları yükseliyor olabilir. Yani, açılım sürecinde yapmayın,
etmeyin dediğimizde “faşistler, bilmem neler” neler deniliyordu bize, neler deniliyordu; Ergenekon
döneminde “postal yalayıcılar, darbeciler…” Bugünler de geçecek, bakın, bugünler de geçecek. Çünkü
tarih ırmağı bir yerde akıyor, doğrular ortaya çıkacak. Aslında, bizim buradaki müdahalelerimiz size
kötü müdahaleler değil. Biz biraz frenleyebiliyorsak sizleri de kişisel olarak…
Mesela, 70 tane uzman var. Ya, daha önce Darbeyi Araştırma Komisyonunda da uzmanlar vardı.
Burada bir sürü insanın geleceğini korumaya çalışıyoruz. Onun için, hani, bunlar kötü niyetli, önyargılı…
Benim kendi adıma böyle bir şey yok arkadaş, bütün kalbim ve samimiyetimle konuşuyorum. Bazen
öfkem de bu yüzden yoksa ayıp değil mi ben insanlara sesimi yükselteyim? Ekrem Dumanlı’yla benim
ne işim olur ya?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Aykut Bey, öyle diyorsunuz ama yanlış yapıyorsunuz.
Şimdi “tweet” atmışsınız.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi attım, evet.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Evet “Ne Kışanak ne Dumanlı’yla işim olur. Ancak ‘Bu
görüşme basın önünde oldu, gizli değildi.’ dediğimde Komisyon Başkanı Petek ‘Ekrem Dumanlı’yı
savunuyorsunuz.’ deyince kıyamet koptu.”
“Ekrem Dumanlı’yı savunuyorsunuz.” demedi, “…savunuyor duruma düşmeyin.” dedi.
Arada korkunç fark var ve siz bunu bile bile yapıyorsunuz ya da danışmanlarınız çok yetersiz, eğer
danışmanınız…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben atıyorum, ne danışman atacak; gayet elimde telefon, şimdi
yazdım.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ha, bir de böyle bir şey var, bir yanlış yapılıyor
“Danışmanım attı.” deniliyor.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çağıralım tutanağı.
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MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bakın, “Ekrem Dumanlı’yı savunuyor duruma
düşüyorsunuz.” dedi.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – “Savunuyorsunuz.” diyor yani “…savunur pozisyona
düşüyorsunuz.”…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Farklı, çok farklı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Samimiyetle bir şey söyleyeyim mi, bu 140 karakter meselesi
var da, bilmiyorum Twitter’la pek bir…
BAŞKAN – Biz de onu samimi söyledik, “Bu pozisyona düşmeyin.” dedik.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Savunuyorsunuz duruma düşmek, savunmak; benim işim
olmaz…
BAŞKAN – En azından orada bir düzeltme yaparsanız biz yanlışsa bile düzelttik, siz de onu
düzeltirseniz mesele hallolur.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Benim için hiçbir sorun yok ama “savunuyor…”
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yalnız, burada önemli olan siyasi kimliklerimizdir
arkadaşlar, en korunması gereken de siyasettir.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Dur, hatta şimdi videoya çekeyim, videosunu koyayım; benim
için hiç sorun değil, benim tek şeyim saydamlığım ya, hiç benim için sorun değil.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Sezgin Bey, buyurun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben de teşekkür ediyorum tekrar size, çok uzun
oldu yoruldunuz.
Şöyle bir şey: Tabii, çok önemli bir dönemde Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü yaptınız, 2004-2016
yani 7 Haziran seçimlerinden sonra da oradaydınız. Yani, 7 Haziran seçimlerinden sonraki dönem
Türkiye bakımından çok kritik. Şöyle kritik: Yani, 1 Kasım seçimlerine giderken çok önemli iki tane
olay Şanlıurfa’da gerçekleşti. 7 Hazirandan sonra şu ifade edildi: “Ya kaos ya istikrar” dendi 7 Haziran
seçimlerinden sonra ve kaosun ilk işareti Suruç’ta gençlere yapılan saldırıydı. Orada korkunç bir saldırı
oldu, katliam oldu IŞİD tarafından ve gençler katledildi. Onun daha arkası, daha sonra, işte, 10 Ekimde
Gar saldırısıyla geldi. Ve o süreç, o atmosfer içerisinde 1 Kasım seçimlerine gidildi, birincisi bu yani ilk
eylem 5 Haziranda Diyarbakır’daki saldırıdan sonra Şanlıurfa’da gerçekleşti.
İkincisi ise -çok önemli o da- çözüm sürecinin bozulmasına neden olan 2 tane polis memurunun
alçakça katledilmesi olayı. Her ikisi de Şanlıurfa’da gerçekleşti ve siz orada müdürdünüz; biri kaosun
başlangıcı olan, diğeri ise çözüm sürecini akamete uğratan. Çözüm süreci ondan önceki birçok olaya
rağmen bozulmamıştı ama o olay milat oldu Hükûmet bakımından da ve sonuçta çözüm süreci rafa
kaldırıldı Hükûmet tarafından; hani örgüt tarafından kaldırılmış olabilir, olamaz, o ayrı mesele ama
Davutoğlu o 21 Temmuzdaki Ceylanpınar saldırısını esas alarak bunu yaptıklarını ifade etti ve o
tarihten bu zamana da geldik yani yaklaşık on altı on yedi aylık bir zaman geçti ve Türkiye’de çok kanlı
bir süreç başladı -yani çözüm sürecinin doğru yanları, yanlış yanları olabilir, onu ayrıca tartışırız- ve siz
orada Emniyet Müdürüsünüz. Evet, mücadele ettiniz, peki bu iki tane önemli olay nasıl önlenemedi?
Suruç’taki olay mesela, daha kanlar yerdeyken ben yetiştim oraya. Yani, bir sürü istihbarat var
IŞİD’le ilgili olarak, Türkiye’nin her yerinden Suruç’a gelen gençler var, en az iki ay sosyal medyada
kampanya yapmışlar, en az; IŞİD’in böyle bir saldırı yapabileceği konusunda bizim kamuoyuyla
paylaştığımız, açık kaynaklardan paylaştığımız bilgiler var. Suruç’ta Emniyet Müdürlüğü var, siz
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Emniyet Müdürüsünüz yani Jandarma istihbaratın dışında Emniyet Müdürlüğünün istihbaratı var, bu
saldırı nasıl önlenemedi? Bu kadar genç öldü ve bir kaos başladı Türkiye’de. İnsanlar korktular, kendi
kabuklarına çekildiler ve başka bir siyasi süreç başladı 20 Temmuzdan sonra Türkiye’de. Bunları nasıl
değerlendiriyorsunuz?
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Buyurun Müdür Bey.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Bunun cevabı burada var efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Nerede var?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Burada hem kamera görüntüsü hem
de bir yazı var, bunu Komisyonunuza...
BAŞKAN – Bize verdiğiniz şeyde değil mi?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – İçeriğinde ne var yani kayıtların içinde?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Kamera görüntüsü var efendim,
sınırla ilgili görüntüler var efendim.
BAŞKAN – Biraz önce verdiğiniz mi, yeni bir şey mi bu?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Yeni bir şey efendim.
BAŞKAN – Peki.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Burada bir tutanak da var.
BAŞKAN – O zaman ikinci verdiği flaş bellek notuyla onu da alalım.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bunu vermeyecek miydiniz yoksa benim sorum
üzerine mi verdiniz?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Hayır verecektim, hepsi... Efendim,
ben öyle hesap kitap yapmam, vermeyeceğim şeyi de getirmem efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani cevabı burada diyorsunuz.
Peki, yani şöyle: Saldırıyı gerçekleştirenlerin Adıyaman’dan geldiği, sınırdan değil de
Adıyaman’dan...
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Değil aslında. Hayır, hayır efendim.
Motosikletle Gaziantep tarafından geldiği tespit edildi ama zaten orası sınıra biliyorsunuz 8-9 kilometre
ve sınırda zaten bir kontrol yok yani sınırdan da gelmiş olsa. O görüntülerde sorunuzun cevabı gayet
net ve açık var efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şöyle: Zaten Türkiye açık kapı politikası uyguladı
yani sonuçta Suriye’den gelenlere. Açık kapı politikası demek yani gelen herkesi içeriye almak demek.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – O zaman yoktu efendim açık kapı.
Belli bir süre mülteci akını kesildi, ondan sonra sınırımıza alınmadı.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Başlangıçtan bu yana Suriye’deki savaştan,
zulümden, katliamdan kaçanlar bakımından Türkiye, bir Hükûmet politikası olarak açık kapı politikası
uyguladı yani sonuçta gelenler kapıdan geçtiler. Yani, kimdir, neyin nesidir, sadece bir kimlik tespiti
yapıldı, bazen o bile yapılamadı. Dolayısıyla, o bir Hükûmet politikasıydı. O nedenle Türkiye’de
şu anda 3 milyona yakın Suriyeli mülteci var, açık kapı politikası nedeniyle. Yani, bu, tek başına bu
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sorunun cevabı değil bence çünkü en ağır süreç, bakın altını çizerek söylüyorum, Türkiye’yi başka
bir yere taşıyan, bugünkü kanlı eylemlerin olduğu sürecin başlangıcı 21 Temmuz Ceylanpınar’daki 2
tane polisin alçakça öldürülmesi hadisesidir, bir diğeri de 20 Temmuz’daki Suruç saldırısıdır, Suruç
katliamıdır. Yani, bunlar da sizin Emniyet Müdürlüğünüzün olduğu yerde oldu. Yani, önemli bir şey
ama sizin verdiğiniz cevap bunun tek cevabı değil, ben size söyleyeyim.
BAŞKAN – Şimdi flaş bellekleri aldık. Alabilirsiniz, onları da birer flaş bellek de danışmanlarınıza
gönderdiğimizde kayda alabilirsiniz arkadaşlar.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Dolayısıyla, yani bunu sadece, işte FETÖ-PKK iş
birliği, ondan sonra o nedenle oldu, işte bozuldu yani o zaman bu süreç nasıl bozuldu yani Davutoğlu’nu
böyle bir karar almaya iten bir zemin mi hazırlandı? Ve siz Emniyet Müdürüsünüz orada.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Şimdi efendim, biz orada, Suruç’ta 4
tane büyük patlamayı engelledik, tam patlamasına dakikalar kala; hatta bir patlama gerçekleşti, çevik
kuvvet otobüsü arıza yaptığı için gecikme oldu yani İstanbul’dakine yakın şehit dahi verebilirdik yani
bunların, engellenenlerin hiçbiri söylenmiyor, konuşulmuyor.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Zaten o göreviniz. Hayır, şöyle bir şey... Yani, o
ne demek...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Zaten bundan emanet etmişiz size yani engelleyin.
BAŞKAN – Evet, başka soru var mı Sezgin Bey?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Var sorum.
Yani bu çok karanlık bir nokta, umarım ileride tarih bunları aydınlatacak, önemli. Yani, belki
itirafçılar çıkacak, ne olacak ama bu karanlık dönemde yani karanlık dönemin başlangıcında sizin
Şanlıurfa’da Emniyet Müdürlüğü yaptığınızı da altını çizerek ifade etmek durumundayım.
Şöyle: Efendim, bu darbe gecesi Urfa’da asker ne yaptı -soru gelmiş, o nedenle soruyorum- nereye
çıktılar?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Bir yere çıkış olmadı efendim,
herhangi bir hareket, sadece tugayın içinde hareketlenme oldu o kadar.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 50 asker tutuklu herhâlde, onlar şeyden dolayı
mı tutuklandılar -hani siz Emniyet Müdürü olduğunuz için soruyorum o dönemde orada- darbeye
karıştıkları için mi, yoksa F ETÖ üyesi oldukları için mi tutuklandılar?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – FETÖ üyesi zaten darbeciler, FETÖ
üyesi olduğundan tabii ki.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hayır, şöyle: Kalkışma girişimi oldu mu; mesela
valiliği ele geçirme, belediyeyi ele geçirme gibi?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Hayır, hayır, tugay dışına bir çıkış
olmadı.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – İkinci olarak da şöyle: Yani, Emniyet Müdürlüğü
yapmışsınız ama 1.300 polis memuru açığa alınmış ya da ihraç edilmiş, bunları tespit edebildiniz mi,
siz daha önceden bildirdiniz mi?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Tabii ki.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu sizin bildirdiğiniz liste miydi yani bu 1.300 kişi, ek geldi mi?
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SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Bizim bildirdiğimiz de var, merkezin
de tespit ettikleri var.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bunlar günlük hayatta böyle harbiden Fetullahçı metullahçı
şeyler söylüyor muydu, yoksa -hani merak ediyorum- “kripto” dediğiniz böyle gayet şey görünen
adamlar mıydı yani?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Anlamanız mümkün değil efendim,
işte görüyorsunuz, herkesin özel kalemi...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama biz hele hiç anlamıyoruz. Hani şey oluyor ya mesela,
Asyalıları görünce hangisi Japon, hangisi Çinli, hangisi Koreli...
BAŞKAN – Evet, peki arkadaşlar...
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir sorum daha var Sayın Başkan.
BAŞKAN – Sezgin Bey lütfen; süremiz çok uzadı arkadaşlar, diğer konuğumuz bekliyor.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bitiriyorum Sayın Başkan.
Ceylanpınar’da belediye başkanına suikast girişiminde bulunanları savcı ve hâkimlerin serbest
bıraktığını ifade ettiniz; neredeyse matematik kesinliğe yakın deliller var, MOBESE kayıtları, bilmem
neler var, serbest bırakıldı ama işte 21 Temmuz saldırısını gerçekleştiren teröristleri ise yine FETÖ’cü
olduğu iddia edilen hâkim ve savcıların yakaladığı, tutukladığı ya da sizin yakaladığınız, onların da
tutukladığı ve hapse attığı durumu var. Yani, eğer iş birliği varsa...
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Aynı hâkim savcı mı tutukladı
bilmiyorum ama onları, zaten bu 2 polisimizi şehit edenleri maddi deliller vardı yani nasıl şey yapacak;
2 polis şehit, daha serbest bırakabilir mi?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani orada da iş birliği varsa...
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – O iş birliği de bir yere kadar efendim
yani FETÖ’cüler bunun dozajını gayet iyi ayarlıyorlar.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kimler?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – FETÖ’cüler.
BAŞKAN – Evet, peki, teşekkür ediyorum Sezgin Bey.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu olay bir karanlık olay da yine altını çizerek
söyleyeyim yani.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Bu, polislerimizin şehit edilmesindeki
olayda bir tane firar var şu an şey yaptığım kadarıyla, diğerleri kesinlikle olayın içinde efendim, en ufak
bizim bir şüphemiz yok.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Onu oraya yönlendirenler, istihbarat bilgisini
verenler, 2 polisin bir katta...
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Teknik maddi deliller var Sayın
Vekilim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şöyle şöyle, bakın, şunu söylemeye çalışıyorum
ben: Yani, 2 polis memurunun alçakça öldürülmesi başka bir süreci başlattı. Yani, mutlaka bu eylemi
gerçekleştirene verilen başka istihbarat bilgileri var ki bu sonuç ortaya çıktı yani yatağında öldürülen
2 polis memuru var.
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SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Daha sonra Ceylanpınar’da 1 polis
memurumuza da 3 metreden ateş ettiler arkasından, ölmedi yani bilinen o, başka olaylar da oldu
Ceylanpınar’da, faili yakaladık.
BAŞKAN – Soru sırası Sayın Burhanettin Bey’de ama Mehmet Bey bağlantılı bir şey söyleyecek
galiba.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bağlantılı değil de kayıtlara geçmesi için bir cümle bir şey
söylemek istiyorum.
BAŞKAN – Evet, buyurun Mehmet Bey.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bakın, ben Komisyonun ilk toplantısında söylemiştim
“Başbakanlık bize bu işin gelişimiyle ilgili bir brifing versin.” diye. O günden sonra, Başbakanlığın
bize verdiği brifingin içinin boş olduğuna hepimiz şahit olduk. Bakın bugün bir gazeteci, Saygı Öztürk
köşesinde, 17 Aralık 1996 tarihinde zamanın MİT Müsteşarı Sönmez Köksal imzasıyla Başbakanlığa
giden bir rapordan ve o gün bu teşkilatın Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından incelemeye alınması ve
bir istihbarat raporuna ilişkin bilgiler… Tam yirmi sene önce MİT uyarmış ama yirmi sene önce. İşte
biz “Başbakanlık brifing versin.” derken bunları anlatsın dedik, bize hikâye anlattılar. Bu yazıyı bütün
arkadaşlarımızın okumasını tavsiye ediyorum, yarın da devamı yazılacak bu yazının.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Nerede?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sözcü’de, Saygı Öztürk’ün.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yazı dizisi hazırlıyor.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yazı dizisi hazırlıyor ama onun öncesinde de birtakım arşiv
bilgileri koymuş. Biz bu bilgileri gazete köşelerinden değil de bütün detaylarıyla Başbakanlıktan
öğrenmeyi talep etmiştik ancak Başbakanlık o talebimizi...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani, o bilgiler Saygı Öztürk’e mi gidiyor?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Gitmiş yani nasıl gittiyse.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim, kayıtlara geçti.
Burhanettin Bey, buyurun.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Müdürüm hoş geldiniz.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Hoş bulduk.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Sizden önce dinlediğimiz misafirlerimiz, özellikle 15
Temmuz günü, özellikle de asker kökenli olanlar 15 Temmuzu akşam 21.30’da başlattılar, “21.31’de şu
oldu, 21.32’de şu oldu.” diye saatlerce bunu anlattılar ama siz 15 Temmuza çok az bir yerde değindiniz,
sadece Tugay Komutanı Metin Akça’nın bir telefonla seni aramış olduğunu ve senin uçağının başka
bir yere inmiş olduğunu... 15 Temmuzla ilgili hiçbir ifade bunun haricinde kullanmadınız. Kayıtlara
geçmesi açısından burası çok önemliydi yani o geceyi de anlatırsanız çok memnun olurum.
Bir de birkaç kere tekrarladınız, “Kim 17-25 Aralığı tahmin edebilirdi ki, kim 15 Temmuzu tahmin
edebilirdi ki?” dediniz. Siz de 15 Temmuzu tahmin edemediniz. 15 Temmuz akşamı FETÖ darbe
girişiminden nasıl haberdar oldunuz, bunu anlatırsanız memnun olurum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Buyurun Müdür Bey.
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SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Bu sorunuz için teşekkür ediyorum.
Çok ilginç bir akşamdı benim için. Benim kardeşimin İstanbul’da düğünü vardı bir gün sonra.
Kına gecesiydi Ümraniye’de. Şanlıurfa’dan on otuz uçağına bindim, darbeden falan hiçbir şeyden
haberimiz yok on otuzda bindiğimizde.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sabah 10.30 mu?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Hayır efendim, 22.30 diyelim
efendim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – 15 Temmuz gecesi.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Tabii.
Uçaktayım ve Atatürk Havalimanı’nın üzerine uçak geldi, bir türlü inmiyor döndü döndü.
Pilot anons etti, “Bir operasyondan dolayı Atatürk Havalimanı’na inemiyoruz, Bursa Yenişehir
Havalimanı’na ineceğiz.” dedi. Ben düşündüm “DEAŞ gene bir bomba mı patlattı, ne oldu acaba?” diye
endişeye kapıldım. Tabii, on beş dakika sonra Yenişehir Havaalanı’na uçağımız inmek üzereydi ben
hemen telefonumu açtım “Ne oluyor?” diye; baktım telefonumun bütün mesajları dolmuş, WhatsApp
mesajları, binlerce, çağrılar vesaire. Tabii, Komisyonumuzda da ifade verdi, , Albay kardeşim var –
Mahmut Pınarbaşı kardeşimdir benim -ilk onun mesajına baktım, bana şöyle bir mesaj atmış...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Mahmut Albay nerede görevlidir?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – İstanbul’da 3. Kolorduda Denetleme
Başkanlığındaydı.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Burada dinledik kendisini, Gazi Albay.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet, Gazi Albay, bacağından
vurulan.
Tabii, onun mesajı ilk dikkatimi çekti: “Ağabey ihtilal var, dikkat, paralel!” Kısa. Tabii, eşim
aramış, Emekli Polis. Atatürk Havalimanı’nda çete mensuplarının etkili olduğunu görünce, benim de
oraya ineceğimi bildiği için çok endişeye kapılmışlar, aramışlar, mesajlar atmışlar. Tabii, uçağımız
Bursa Yenişehir Havalimanı’na indi. Tabii, bu arada Bursa Valimiz de çok aramış beni çünkü kırk gün
önce Şanlıurfa Valisiydi kendisi ve ısrarla o da aramış. Ben onu aradım, Sayın Valim, buyurun dedim.
Tabii, onunla da sınırla ilgili birçok şeyi paylaşıyorduk. “Yahu durum nasıl, ne var orada, Urfa nasıl?”
dedi. Ben de dedim: Sayın Valim, ben Urfa’da ne olduğunu bilmiyorum, ben Bursa’dayım. “Ya, şaka
yapmanın zamanı değil, darbe olmuş, bırak şakayı.” dedi. Dedim: Efendim, şaka değil; uçaktaydık,
uçak İstanbul’a inmedi, Bursa’ya indi. “Konutta bekliyorum, gelin.” dedi. Konuta geçtik, konutta belli
bir süre kaldık, bir on-on beş dakika durum değerlendirmesi yaptık. Ben Sayın Valimizden koruma ve
araç istedim. Kendisi makam aracını ve iki özel harekâtçı koruma verdi ve yola çıktım Şanlıurfa’ya
geriye dönmek için, saat tahminen iki gibiydi. Sivrihisar’a yaklaştık, tabii bu arada Polatlı’da da askerin
çıktığını ve Ankara’ya doğru geldiğini falan haber aldık. Tabii, bir şekilde geçip Urfa’ya benim bir an
önce gitmem lazım diye şey yaptık.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Askerî konvoyu gördünüz mü yolda?
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Hayır. İşte, az bir mesafe kaldı, yolun
ortasında önce deveye benzer bir şey gördüm, zıplayarak üstümüze geliyor gibi, sonra ata benzer gibi
oldu, sonra şiddetli bir çarpma, çarpmadan önce, önümüzde giden tırın tekeri kopmuş, bizim arabamızı
ortadan ikiye böldü. Tabii, öndeki hava yastıkları patladı, şoför ve korumanın hava yastıkları. Benim
arkada emniyet kemerim bağlı değildi, iki kolum kırıldı o gece benim, burnum kırıldı; ondan sonra,
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memurlarımın boynunda dört kırık vardı. Tabii, biz o darbe ortamında ambulans bekledik, şöyle,
sabah beş altı gibi tıp fakültesi hastanesine kaldırdılar, iki kolumu alçıya aldılar, kafamızı, gözümüzü
sardılar, “Yatman gerekir.” dediler. Tekrar doktorlardan müsaade istedik. İlk uçakla Sabiha Gökçen’e
geçtim. Akşam yedide Şanlıurfa’da, Valilikteki toplantıya katıldım. Tabii, bu arada saat beş altı gibi
de kardeşim aradı ve köprüde, vatandaşla birlikte. Ev halkı olduğu gibi düğünden, kına gecesinden
çıkmış, Boğaziçi Köprüsü’ne herkes yürüyor. Albay kardeşim de orada vatandaşla gidiyor; bakıyor,
yani, tankın üzerinden MG3’le vatandaş acımasızca taranıyor. Kendi eğitimli olduğu için yaklaşıp
etkisiz hâle getirip orada bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyor. Tabii, bunu fark edince “Üzerime şeridin
tamamını boşalttı.” dedi kardeşim. Bir tanesi isabet etmişti bacağına. O da geldi zaten Komisyonunuzda
ifade verdi.
BAŞKAN – Onu dinledik Müdür Bey.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Gündüz hiç böyle, Urfa’dayken, ekstra hiçbir şey…
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Efendim, hiçbir şey hissetmedik.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyoruz.
Efendim, Komisyonumuza gelip bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Sağ olun efendim.
BAŞKAN – Hem davetimize katıldınız, katkıda bulundunuz. Tabii, bu bilgileri Komisyonumuz
değerlendirecektir. Sizi Sakarya’dan buraya getirtmiş olduk.
Kayıtlara geçsin: Bize iki flash bellek ile bir de yazılı olarak galiba bir dosya veriyorsunuz.
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ EYÜP PINARBAŞI – Evet efendim.
BAŞKAN – O yazılı dosyayı da teslim etti, alındı.
Çok teşekkür ediyorum.
Sizi teşekkürle buradan uğurlarken ikinci konuğumuzu alacağız.
Arada arkadaşlar dışarıya çıktılar. On dakika mola verelim, on dakika sonra ikinci konuğumuza
başlayalım.
On dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 15.03
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.19
BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)
BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)
SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)
BAŞKAN – Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Şimdi, bugün bilgisine başvuracağımız Kahramankazan Belediye…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz eğer ben masarifimizi davet
etmeden bir şey söylemek istiyorum.
BAŞKAN - Öyle mi? Gelsin de öyle mi, gelmeden mi?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Olur, gelsinler.
BAŞKAN - Çağıralım, ondan sonra.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Olur, olur.
3.- Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin
bilgi vermesi
BAŞKAN - Evet, Kahramankazan Belediye Başkanımızı alalım.
Hoş geldiniz efendim, şöyle buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Buyurun Başkanım, hoş geldiniz.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK - Hoş bulduk.
BAŞKAN - Efendim, hoş geldiniz. Başlangıçta kameralarımız biraz görüntü alıyor.
Sayın Lokman Ertürk, Kahramankazan Belediye Başkanımız.
Sayın Başkan, kameralar görüntü alırken arkadaşlarımız çok kısa özgeçmişinizi okuyacak.
Tabii, bu özgeçmişleri biz burada oldukça kısa ifade ediyoruz, daha sonra gerekli olanlarını siz de
anlatıyorsunuz.
Ravza Hanım, buyurun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Hoş geldiniz Sayın Başkanım.
Lokman Ertürk: 1970 yılında Kazan’ın Örencik Köyü’nde doğdu. İlkokulu kendi köyünde, orta ve
lise eğitimlerini Sincan İmam Hatip Lisesinde, lisans eğitimini ise ABD Preston Üniversitesi işletme
bölümünde tamamladı.
Siyasi yaşamına 1994 yılında Refah Partisi Kazan Gençlik Kolları Başkanı olarak başlayan
Lokman Ertürk, 2004’te yapılan yerel seçimlerde, 34 yaşında “Türkiye’nin en genç belediye başkanı”
unvanını aldı.
ABD’de 2006 yılında “Belediye Yönetimi ve Kurumlararası İlişkiler” konulu “Uluslararası
Ziyaretçi ve Liderlik” eğitim programının ardından bir dizi altyapı ve ekonomik gelişim projelerine
başlaması ve bunun sonucu olarak da Kazan’ı Ankara’nın en hızlı gelişen ilçesi hâline getirmesi
nedeniyle 2012 yılında ABD tarafından ödüle layık görüldü.
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Uluslararası Halk Kültürü sempozyumlarında birçok bildiri sunan Lokman Ertürk, halk kültürü
ve araştırmalarına yaptığı katkılarından dolayı Azerbaycan Bakü Asya Üniversitesi tarafından “fahri
doktora” unvanına layık görüldü.
2004, 2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde üst üste 3 defa Belediye Başkanı seçilen
Lokman Ertürk, aynı zamanda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi üyesidir.
Tekrar hoş geldiniz.
BAŞKAN - Evet, Ravza Hanım, teşekkür ediyorum.
Size söz vermeden önce, Manisa Milletvekilimiz Sayın Selçuk Özdağ’ın galiba bir açıklaması
olacak.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Evet, benim açıklamam olacak Sayın Başkan.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Selçuk Özdağ.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Çok teşekkür ederim.
Ben Murat Hazinedar’ın da dinlenmesini istiyorum.
Murat Hazinedar kimdir? Cumhuriyet Halk Partili Beşiktaş Belediye Başkanıdır. 2 Temmuz 2015
tarihinde FETÖ’nün Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı faaliyetlerine katıldı. FETÖ’ye methiyeler dizdi,
“Hizmetleri yapanlara el uzatacağız.” dedi. Hizmet Hareketi’nin birçok çocuğun yetişmesine katkıda
bulunduğunu savunan Hazinedar “Herkes buraya gelmeye cesaret edemezken bir CHP’li olarak ben
geldim.” dedi.
6 Ağustos 2015 tarihinde Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner,
İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’dan oluşan 3 kişilik heyet rapor hazırladı. Raporda Murat
Hazinedar’ın disipline sevk edilmesi istendi.
Daha sonra, 3 Ağustos 2016’da Yalçın Bayer Hürriyet gazetesinde Murat Hazinedar konusunu
köşesine taşıdı; CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile cemaat arasındaki ilişkilerin
yakın olduğunu, CHP koridorlarında konuşulanları yazdı.
6 Ağustos 2016, CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a FETÖ soruşturması
kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
20 Eylül 2016, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Murat Hazinedar’la birlikte okul açılışına katıldı,
FETÖ’cülerin okul açılışına katıldı. Bu okul açılışı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Murat Hazinedar’a
destek olarak yorumlandı.
6 Ekim 2016, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Parti Meclisi üyeleri Aykut Erdoğdu,
İlhan Cihaner, Mehmet Ali Çelebi arasında tartışma şiddetlendi. Murat Hazinedar’ın parti disiplin
kuruluna sevk edilmesi ve partiden ihraç edilmesi istendi.
13 Ekim 2016, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı
Murat Hazinedar’a bayrak açtı, Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın disipline sevk edilmesini istedi.
Aykut Erdoğdu Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Bıçak kemiğe dayandı. Kan kusup ‘Kızılcık
şerbeti içtim.’ demekten bıktım. Beşiktaş Belediye Başkanı hakkında disiplin süreci başlamalı.” dedi 6
Ekim 2016’da.
Daha sonra, 13 Ekim 2016, CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar geçici ihraç
talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi. Netice: Murat Hazinedar, FETÖ’yle münasebetleri
bilindiği ve CHP içinde rahatsızlıklar ifade edildiği hâlde ancak 13 Ekim 2016 tarihinde Parti Disiplin
Kuruluna sevk edilebildi.
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Bu kadar gecikmeyi nasıl izah edebiliriz? O nedenle, ben CHP’li Belediye Başkanının buraya
davet edilmesini ve dinlenmesini talep ediyorum Sayın Başkanım.
Teşekkür ederim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Bunları düzenleyen AK PARTİ’li belediye başkanlarına ne
yapacağız, onu da düşünelim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Biz belediye başkanlarını inkâr etmiyoruz ki ama onlar inkâr ediyor.
BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum.
Bu konuda ayrıca, Manisa Milletvekilimiz Sayın Doçent Doktor Selçuk Özdağ’ın yazılı önergesi
de alındı. Ondan önce, yine Cumhuriyet Halk Partili üyelerin yazılı önergesi vardı.
Ayrıca, Sayın Selçuk Özdağ’ın yine Başkanlığımıza hitaben iki önergesi daha var. Bunlardan
birisi: “21 Mart 1999 tarihinde sağlık sorunları gerekçesiyle Fetullahçı terör örgütü Lideri Fetullah
Gülen’in Amerika Birleşik Devletleri’ne gittiği bilinmekte. Fetullah Gülen’e kimin ya da kimlerin
eşlik ettiği bugüne kadar gizliliğini korumaktadır -liste istedik, gelmedi- Komisyonumuz çalışmalarına
yüksek düzeyde yarar sağlayacağını düşündüğümüzden aşağıdaki üç bakanlığa -yani Dışişleri, İçişleri,
Gümrük Bakanlıklarına da- Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat eden Türk yolcuların isimleri bir de
oradan sorulsun.” demişsiniz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Evet.
BAŞKAN - Türk Hava Yollarından sormuştuk, “Liste bulunamamış.” diye cevap gelmişti.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Ama Gazeteci Yazar Saygı Öztürk o günkü pilotu bularak pilotla
görüştüğünü ve o gün 25 kişilik “business class”ta bütün koltukların sadece 3 kişi tarafından kapatıldığını,
3 kişinin oturduğunu, Fetullah Gülen’in, yanında genç bir şahsın ve bir korumanın olduğunu, geri kalan
kısımların parasının yatırıldığını ama yolcuların olmadığını şaşkınlıkla izlediğini, daha sonra Fetullah
Gülen’in yolculuk boyunca biraz kızdığını, önce “Niye geciktiniz?” dediğini, onların da “Kusura
bakmayın, içerdeydik, bize haber verilmedi, o nedenle yolcuları bekledik.” dediklerini, sonra yolculuk
boyunca da kokpite davet ettiğini, gelmediğini, daha sonra kendisiyle konuşurken “Hocam, ABD’ye
gidiyorsunuz. Bakın, orada kalmayın, kalırsanız sonra bunlar kullanırlar, kullanırlar, sonra sizi atarlar
kenara.” dediğinde de Fetullah Gülen’in “Sen bilmiyor musun, ABD dünyanın patronudur, patronuna
gidiyorum.” ifadesini kullandığını geçen gün yazdı.
Türk Hava Yollarında nasıl olur da böyle bir liste yazılmaz, tutulmaz? 1999 daha yeni bir tarih yani
on beş yıl geçmiş. O nedenle, İçişleri… Biz yurt dışına çıkarken orada polisler bizim pasaportlarımıza
mühür basıyorlar, girerken mühür basıyorlar. İçişleri Bakanlığından, Dışişleri Bakanlığından ve özellikle
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, bu yolcu listesi bence tarihe ışık tutacak, o nedenle istiyorum.
Saygı Öztürk’ün bildiğini Türk Hava Yollarının bilmemesini de calibidikkat olarak kamuoyuyla
paylaşıyorum.
BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum.
Şimdi, kameraman arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Efendim, Sayın Başkan, usulümüz şöyle: Önce sözünüzü kesmeden on beş yirmi-yirmi beş dakika
içinde… 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bütün Türkiye’ye, tabii ki mal olan bir Kahramankazan
direnişi var darbecilere karşı, onun için Türkiye Büyük Millet Meclisimiz “Kahraman” unvanını da
layık gördü. Siz de oranın Belediye Başkanısınız, yerel yönetimdesiniz. Az önce özgeçmişinizde de
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okuduk, hakikaten üst üste halkın teveccühünü kazandığınız da anlaşılıyor. O gün orada yaşananlar
bağlamında, bir de daha sonrasında veya öncesinde Fetullahçı terör örgütüyle ilgili bildiklerinize
Komisyonumuza anlatırsanız.
Burası bir Araştırma Komisyonu; sorgu ve sorgulama değil. Siz buraya konuk olarak davet
ediliyorsunuz ve bilginize başvuruyoruz. Sizin bilgilerinize başvuralım. Daha sonra arkadaşlarımız
dilerse soru yöneltebilirler.
Sayın Lokman Ertürk, Kahramankazan Belediye Başkanı, söz sizde efendim, mikrofonunuzu
açtım.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK - Sayın Başkanım,
şahsınızda tüm Komisyon üyelerini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Ve Komisyon üyelerimizden Mehmet Erdoğan da yine Kazan’da Kaymakamlık yapan, ilçemize
hizmet etmiş çok değerli ağabeylerimizden bir tanesi, kendisine de saygılar sunuyorum.
15 Temmuz kanlı girişimin, malum, artık sosyal medyadan ve internetten, özellikle son zamanlarda
da televizyon ekranlarından bunun bir darbe girişimi kalkışması olduğu anlaşılmaya başlanmasıyla
beraber, herkeste olduğu gibi, Türkiye’de olduğu gibi Kazan’da da bir hareketlilik oldu.
Ben bir gün öncesinde Umre’deydim, ertesi gün Umre’den geldim. Sayın Cumhurbaşkanımızın
daveti üzerine Antalya’da futbolcu Eto’nun Afrika’daki çocuklar yararına düzenlenen bir Dünya Futbol
Karması maçı vardı, saat altı uçağıyla bindik, yedide oraya indik. Sekizde otelden… Sonra, on-on
buçuk gibi bu darbe girişimiyle ilgili net bilgiler gelmesiyle beraber de hemen akabinde Ankara’ya
dönüşe geçtik. Bizim burada yaptığımız, sadece halkımızı… Tüm Türkiye’de siyasi düşüncesi, görüşü,
etnik kökeni, dünya görüşü farklı olmuş olsa da Türk demokrasisine, millî iradeye karşı, vurulmak
istenen bu hançere karşı ülkemizdeki tüm insanlarımızın vatan ve millet uğruna, bayrak uğruna olan
duruşunun bir örneği Kazan’da oldu.
Ondan öncesinde kısaca Kazan’la ilgili… 81 vilayetten insanın yaşadığı bir ilçe Kazan; Çerkez,
Laz, Kürt, Boşnak, Arap, Türkmen ve Suriyeliler var. Bu kadar hızlı göç olmasına rağmen, çok hızlı
gelişmesine rağmen adli olaylarımızın en az olduğu ilçelerden bir tanesi Kazan. Yani, hamdolsun,
sosyal barışın maksimum seviyede temin ve tesis edildiği, farklı kültürlerin hoşgörü ortamı içerisinde
yaşadığı ve insanların mutlu olduğu bir şehir.
15 Temmuz gecesinde de zaten o öncesindeki olan bir birliktelik, gerçekten de toplum
içerisinde olan bu birliktelik. Bizim de özellikle çağrılarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın televizyon
ekranlarındaki çağrısı, halkı sokağa dökme çağrıları, daha sonra Sayın Başbakanımızın çağrıları
herkeste zaten bir hareketlilik vardı, bu hareketlilik gittikçe artmaya başladı. Biz sadece insanları ilk
etapta, o anki akılla önce jandarma etrafında iş makinelerimizle beraber bir barikat oluşturmak suretiyle
bir tedbir aldık, baktık ki jandarmada hiçbir hareket yok. 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı noktasında
da… Daha öncesinden Sayın Cumhurbaşkanının Ankara Esenboğa Havalimanı’na inmesi ihtimaline
karşı Esenboğa Havalimanı’na vatandaşlarımızı yönlendirdik; bir kısmını Kızılay’a, Genelkurmay
kavşağına, o tarafa yönlendirdik; bir kısmı da Beştepe’ye geçmişlerdi. Daha sonra, en son grup olarak da
yönlendirdiğimiz grup 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığının oradaki hareketliliği görünce yani uçakların
çok alçak mesafeden Ankara semalarına doğru gidiş ve gelişlerini görünce Ankara’dan da ilk arayan -on
bir civarlarındaydı sanırım- Ankara Valimiz Mehmet Kılıçlar’ın oradaki hareketliliğin merkezinin orası
olabileceği, oraya dikkat edilmesi gerektiği yönünde bize telefondaki talimatları doğrultusunda biz son
grubumuzu oraya yönlendirdik ama son grupta 700-800 kişi vardı. İlerleyen saatlerde Emniyet Genel
Müdür Yardımcısı Faruk Ünsal’dı, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, -o zaman Çalışma
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Bakanıydı- Sayın Süleyman Soylu özellikle o geceyi çok yoğun geçirdiğimiz kişilerden, Yalçın Topçu
Sayın Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanlarından, şu anda aklıma gelen isimler olarak söylüyorum,
Büyükşehir Belediye Başkanımız… Bunlarla yaptığımız telefon görüşmelerinde nasıl davranmamız
gerektiğini, neler yapılabileceği noktasında hiç durmadan, sürekli onlarla telefonla görüşmek suretiyle
istişarelerde bulunduk. Oradaki havalimanındaki yol çok yoğunluktan dolayı kapalı olunca bizim
Kazan’la Esenboğa Havalimanı arasında kestirme bir yolumuz var, bunu kimse çok bilmez, o yolu
kullanmak suretiyle biz oraya giden birçok vatandaşımızın tekrar Kazan’a ulaşmasını sağladık. Oraya
ilk etapta vatandaşlarımız gittiğinde, ilk insanlarımız oraya intikal ettiğinde oradaki rütbelilerin çok
farklı, görev yapan insanların farklı… Çünkü biz çoğunu tanırız, orada, yerleşkede yaşayan askerlerimiz
onlar, çoğu da Kazan’a gelir, gider veya biz görüşürüz, o yüzden simalarını dahi tanırız. Fakat o gün
özel kasklı, özel giyimli ve çoğu üst düzey rütbeli askerlerin, daha doğrusu asker üniforması giymiş
vatan hainlerinin çok sert tepkisiyle karşılaştı oradaki insanlar. Vatandaşlar sorduğu zaman “Neden
burada bir hareketlilik var?” Onların ifade ettikleri gayet soğukkanlı bir şekilde önce: “Türkiye
Cumhuriyeti hiç bugüne kadar böyle bir tehdit altında kalmamış. Kuzey Irak ve PKK başta olmak
üzere, Kandil’e çok büyük bir operasyon düzenlenecek. Burası da bu operasyonun merkezi. Lütfen,
can güvenliğiniz açısından buradan dağılın.” İlk verdikleri şey bu. Ama daha sonra Ankara’dan gelen
telefonlar, bu görüştüğümüz büyüklerimizle olan telefonlarda buranın artık merkez olması olasılığının
gittikçe yükselmeye başlaması, halkın da gittikçe kalabalıklaşmaya başlaması orada sinirlerin biraz
daha gerilmesine neden oldu. Daha sonra da “Artık ‘Vur.’ emri var. Dağılın, yoksa size ateş etmek
zorunda kalırız.” süreçlerinde, saat iki civarında artık gerilimin biraz daha artmaya başladığı bir süreç.
Ama bu süreç içerisinde ciddi manada hava hareketliliğiyle beraber en son Türkiye Büyük
Millet Meclisinin, bu Gazi Meclisin bombalanması ve bu bombalamanın da 4’üncü Ana Jet Üs
Komutanlığından kalkan uçaklar tarafından yapılmasının artık kesinleşmesiyle beraber… Bizim de
sayımız 8-10 bin civarında yaklaşık bir sayı ki bu sayı içerisinde hakikaten de 30 kilometre öteden
traktörüne binip gelen, o komşularını, köydeki komşularını alıp gelen, ailecek tüm insanların geldiği,
-dediğim gibi- 81 vilayetten insanların geldiği, farklı etnik kökenle beraber farklı kültürlerdeki
insanların geldiği bambaşka bir ortam oldu birden. O süreçte, önce yine iş makinelerinin oraya
gönderilmesi, bir barikat kurulup üstle irtibatlarının kesilmesi talimatını verdik. Daha sonra tüm bu
talimatlar hem sosyal medyada hem WhatsApp grubumuzla tüm detaylarla tüm arkadaşlarda var. İlk
selaları Kazan’da biz verdirdik, daha sonra Diyanet verdirdi. O da ilk selayı bizim vermemizin sebebi
bir tane imam amcamız dedi ki: “Bir sela verdir.” Ben dedim ki: “Sela niye verelim, ne gereği var?
Şimdi selanın sırası mı?” Açıkçası bilmediğim için söylüyorum. Dedi ki, işte sebep bu: “Devletin zor
durumda kaldığı zamanlarda verilir ve çok etkisi olur.” İlk selaların ve selanın arkasından “Vatanını
milletini seven herkesin -bir metin yazmak suretiyle- Kazan Belediyesi önüne gelmesi…” diyerek
davetlerimiz bizim on-on buçuk, on bir civarlarında hızlanan davetler. Oraya gelmekle beraber de
Kazan Belediyesinin tüm iş makinelerini oraya seferber ettik ve bir barikat kurduk ama çevre köylerden
insanların traktörleriyle, araçlarıyla da gelmesiyle daha sonra o anki aklımızla dedik ki: “Elektrikler
kesilsin mi, nasıl olur?” BEDAŞ İşletme Müdürü Serhat Gökçek’in bize çok yardımı oldu ve bizim
Kazan Belediyesi Elektrik Şefi Durmuş Yüksel kardeşimizle beraber iki farklı yerdeki elektriklerin
kesilmesi söz konusu oldu ve çok kısa süre içerisinde, yarım saat içerisinde elektrikleri kestiler. Saat
iki civarındaydı ki elektriklerin kesilmesi, hemen jeneratörler devreye girdi. Jeneratörlerin de susması
yani elektriklerin tamamen kararmış olmuş olması, 3.05 civarında da jeneratörler kesildi. Daha sonra
işte malum, o dönemde ekinlerin biçilme süreci, anızlar tarlada. Orası bir ova üzerine kurulu. Etrafı
hep tarla yani yapı yok, yapı sadece içerisinde. İnsanların hâlâ çiftçilik yaptığı bir bölge içerisinde.
“Ekinlerin yakılması yani anızların yakılmasıyla beraber bir duman oluşturabilir mi?” düşüncesiyle
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verdiğimiz talimat. Daha sonra, belediye garajımızda kışlık lastiklerin çok büyük bir stoku vardı -hatta
düşünüyorduk bir ara “Bu lastikler satılsın mı?” diyerek- onların getirilmesi, etraftaki köylerdeki
insanların da lastiklerini getirmesi falan. “Bir kara duman çıksın da başka çaremiz yok.” Devlet
büyüklerimizin, Emniyet güçlerimizin bize söylediği “Artık burada asıl bomba yüklü savaş uçakları
var. Eğer bu savaş uçakları havalanırsa ve bunlar bu bombaları Türkiye’de sivil vatandaşlarımıza atacak
olurlarsa Türkiye çok büyük sıkıntı içerisinde; Ankara hedefte, Ankara’da taş üstüne taş kalmayacak ve
bunların tahribat güçleri atılan bombalardan çok daha yüksek.” Tam bir sinir savaşı. Binlerce insanın
vebali ve sorumluluğu, çoluk çocuk orada, 7 yaşındaki torununu almış gelmiş 77 yaşındaki dedesine
kadar, çoluğuyla, çocuğuyla o insanların sorumluluğu sizde. Bir taraftan işte hiç görmediğimiz bir
ortam. Telefonlarla arayanlar “İşte, bunlar dost kuvvetleri oradan geri çekil.” Kimisi “Sen niye insanları
oraya götürüyorsun?” İşte, o anda vermemiz gereken bir karar… Bir taraftan da -tekrar altını çizerek
söylüyorum- Süleyman Soylu’yla çok görüşmemiz oldu; bunun artık kesin bir darbe girişimi ve bu
uçaklar eğer kalkarsa tamamen ülkenin bambaşka bir sürece gireceğini ve ertesi gün hangi ülkenin
bayrağının dalgalanacağının belli olmayacağını, bir işgal girişiminin başlayacağını ve ne yapıp yapıp
bu uçaklarımızın durdurulması gerektiği konusunda kendisi ve başta diğer devlet büyüklerimizin telkin,
tavsiyeleri… Ama bir taraftan da binlerce insan –dediğim gibi- hepsi tanıdığımız.. Şu anda hâlâ 8 tane
hastanede, 50 yaralımızın da devam ettiği, hâlâ 4 hastamızın da hiç çıkmadan hastanelerde tedavilerinin
gördüğü, daha ayağa kalkamadık yaralılarımız ve gazilerimiz olduğu… Toplamda biliyorsunuz 92
gazimiz, 9 şehidimiz oldu orada.
Bu süreçlerde artık ortam gerildi. Hemen yanı başında TUSAŞ’ın, TAİ’nin yaptırdığı bir cami var.
Bu camide -güzel bir cami- sela okunmaya başlandı. O selanın okunmasıyla beraber o ön nizamiyedeki
güvenliği sağlayan, sonradan oraya gelen ve orada yaşamayan, orada görevli olmayan rütbeli asker
görünümünde vatan hainlerinin, selayla beraber herkesin gözü önünde camiye ateş etmek suretiyle
-önce minare, daha sonra cami- ve içeri girmek suretiyle, selayı susturmak suretiyle 4-5 tane bu
darbecilerden askerlerin girişleriyle beraber ortam çok daha farklı gerildi. Ama inanın, orada -tüm
kayıtlarımız var, tüm görüntülerimizi savcılığa intikal ettirdik- “Ne mutlu Türk’üm diyene.” sloganının
dışında en ufak tahrik edici bir unsur olmadığı gibi… Türkan ablamız var, oradaki rütbeli askerle
görüşmesinde, eşi şehit oldu, 17 yaşındaki oğlu ağır yaralı, kendisi de ağır yaralı. “Yavrum yapmayın.
Ne istiyorsunuz,” “Defolun, buradan gidin.” dediklerinde “Sadece bu uçaklar buradan kalkmasın, siz
bizim Mehmetçik’imizsiniz. Bakın, elimizde bir şey yok. Boynumuz size kıldan ince ama bu uçakların
buradan kalkmasını istemiyoruz.” diyerek yalvarışlarında ve o süreçte maalesef çok daha beklenmedik
tepkiler, çok sert tepkiler gelmeye başladı. Bir helikopter kalktı insanların üzerinde. Bu helikopter çok
böyle kulakları sağır edercesine yakın mesafede, önce Kazan merkezde belediye binasının ve emniyet
binasının önünde, daha sonra bu 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığının önünde halkımızın üzerinde tahrik
edecek şekilde çok alçak uçuş yapmak suretiyle insanları zora sokacak uçuşta bulundu.
O arada biz tabii ki hiç şunu düşünmedik: Bunlar bizim tabii tanıdığımız askerler değildi. Bunların
niyetlerinin kötü olduğunu ve bu insanlara ateş açma ihtimalinin olduğunu hep düşündük. Ama dedik
ki: “Yani bu kadar hedef gözeterek ve önde yaşlı ve çocuklar olduğu için bu kadar yapmazlar, bir
havaya ateşle beraber de dağılmalarını sağlarlar, uyarırlar.” diye düşündük. Ama biz farkında değiliz
-bu mücadeleler verilirken, bu ekinler yakılıp, o havadaki o simsiyah o lastiklerin yanması, elektriklerin
kesilmesi- kuvvet komutanlarının ve Genelkurmay Başkanının orada derdest edilip rehin alındığını
tabii ki biz bilmiyoruz yani kimse bilmiyor, o anda belki devletin yetkilileri, büyüklerimiz de belki
bilmiyor. Sonradan oradaki bir çalışan arkadaşın bize verdiği ifadesinde dışarıdaki o kalabalığı gören
içeri giriyor, o savaş uçaklarını uçurmak isteyen, kafalarına silah dayayıp ama uçmamak için direnen,
pilotlarla olan o münakaşada bir asker içeri giriyor diyor ki “Komutanım dışarıda 8-10 bin insan var.
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Bunları burayı öğrenmişler ve karargâhı basacaklar. Bunlar bizim evimizi köyümüzü neredeyse -tabiri
caizse- yağmalayacaklar. Durdurmak mümkün değil.” O da işte “Nasıl böyle bir şey olur? Kim nereden
geldi?” falan derken bir arbede… Siz muhakkak konuları çok daha irdelediniz, biz dışarıdan sadece
bildiklerimizle yetiniyoruz. İçeride şehit olan pilotlarımız, subaylarımız da bu arbedede başlıyor ve
ondan sonra da bizimle ilgili “Sıkın.” talimatı.
Ama öncesiyle ilgili çok enteresan olacak bir şey var. Çok kısa toparlamaya çalışıyorum, sizin
de çok vaktinizi almamak adına hızlı geçiyorum, bazı şeyleri atlamış olabilirim ama sorularınızda
cevaplamaya çalışırım. Tuğgeneral Hakan Evrim, sonuçta bizim ilçemizin Garnizon Komutanı yani
protokollerde görüştüğümüz, resmî törenlerde görüştüğümüz, hatta bizi de davet eden, üste gittiğimiz
süreçler olmuştur, onların Kazan’a geldiği süreçler olmuştur. Ben kendisini tanırım ama tabii ki
tüm FETÖ üyeleri gibi kendisinin nasıl gizlendiğini de sonradan öğreniyoruz. Ben diyorum ki: “Bu
komutanımız da burada derdest edildi, yoksa buraya bunu asla müsaade etmez.” O samimiyetine de
güveniyorum ve direkt cep telefonları da var. İşte burada attığım mesaj ve kendisiyle irtibat kurmaya
çalıştığım süreçlerde defalarca aradım kendisini ki hani biz bir şey yapalım, ona destek olalım o
zordaysa. Hiç aklımıza gelmiyor yani onun bu kalkışmanın içerisinde olacağı. Hep reddetti yani telefon
kapalı değil, telefonla arıyorum reddediyor. Ve en son işte demişim ki: “Lütfen bu oyuna gelmeyin,
bu aziz milletin kanına girmeyin, yapmayın.” diye 01.53’te attığım mesaj. Yine arkasından, değişik
zamanlarda, artık çaresizsiz ve oranın üs olduğu anlaşılmış, kendisinin de artık o işin merkezinde
olduğu anlaşılınca “10 bin kişiyle geliyorum, hadi sık.” diyerekten attığım bir mesaj. Daha sonra da işte
yine bir taraftan ateş…
BAŞKAN – Onu siz mi attınız, “10 bin kişiyle geliyorum, hadi sık.” diye.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Evet. Ama hâlâ da ümidim
var, bir tarafta da insanlar var, diyorum ki: “Allah göstermesin bu insanlara bir ateş açılırsa yarın tüm
sorumluluk bizde.” En son attığım mesaj 03.58’de “Komutanım ne olur yapmayın.” Artık hani o darbeci
de olmuş olsa bunu engellemek adına, kan akmaması adına, sivil vatandaşlarımızın orada ölmemesi
adına, tabiri caizse böyle rica dolu bir mesaj. Ama maalesef 04.13’te, ondan öncesinde motosikletli
birisi -muhakkak siz bunları araştırdınız- ısrarla üsse girmek istiyor, diyor ki: “Ben emekliyim,
uçmuyorum ama içeriye girmek zorundayım, yardıma ihtiyaçları olan var, ben dost kuvvetim.” O sivil
bir motosiklet, sivil giyimli; ondan beş dakika sonra falan da ateş edilmeye başlıyor.
Ondan öncesinde, şu anda Gazi Hastanesinde yatan Belediye Meclis üyem var, gazi, yaralı.
Yine, Belediye Meclis üyemiz Hüseyin Bayar var, yaralı. Şehitler içerisinde Belediye çalışanlarım
var, yaralılar içerisinde Belediye çalışanlarımız var; şehit muhtarımız var. Yani Belediye Başkan
Yardımcılarının, birim müdürlerinin tamamı orada. Açıkçası 51.800 nüfuslu bir ilçe, 8-10 bin kişi
orada, bu direniş içerisinde. Bir o kadar insan belediyenin önünde, geriye kalan çocuk ve yaşlıların
da tabiri caizse artık dua etmekten başka çareleri yok. Yani bu ilçe, bu millî birlik ve kardeşliklerini
perçinlemiş, bu sosyal barışını maksimum seviyede sağlayan bu ilçe; çoluğuyla çocuğuyla beraber ama
seçilmişiyle de atanmışıyla da, işçisiyle de patronuyla da, memuruyla da amiriyle de -ki şehit ve gaziler
bunun bir örneğidir- herkesin orada topyekûn verdiği bir mücadele. Ve beklenmedik bir şekilde, o anda
ekranlarda seyredilmiştir, biz tüm başsavcılıklara bunu verdik, “Ne mutlu Türk’üm diyene.” sloganı
atılıyor ve içeri girme teşebbüsünde bulunmadık daha. Ama itiraf ediyorum, artık gireceğiz, yani çünkü
her şeyi göze almışız, gireceğiz. Ve oradaki fotoğraflar elinize geçti mi bilmiyorum, insanların hepsinin
üzerinde ağırlıklı olarak beyaz kıyafet ve cenazelerimizi alırken de belki fark etmişsinizdir, onu da
açıklayacağım, genelde hep üzerleri çıplaktı.
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O gece bambaşka bir geceydi, ateş edilmeye başlanmasıyla beraber de yani yaralı… Tek kurşunla
hiçbir yaralanan yok bizde. Defalarca, bacağı koparcasına, 38 tane kurşunun isabet ettiği insanlar var.
“Yaralıyım.” diye elini kaldırdığı hâlde gelip acımasızca sıkan vatan hainleriyle ilgili hâlâ… Yani
anlatacak o kadar çok şey var ki. İnanın, ilçe, şu anda yüksek sesle bir uçak zaten çok şükür geçmiyor
ama sokağa atıyorlar kendilerini. Hâlâ 600-700 insanın psikolojik tedavilerinin devam ettiği bir süreç.
Orada, ortalık kan gölü ama maalesef yaralıları almak noktasında da zifirî karanlık, yaralıları alma
noktasında dahi “Yaklaşmayın, vururuz.” İnsanlar sürünerek çıkıyor ve arkasını dönerek kaçmaya
başladıkları için, arkadan tarıyorlar ve arkasını dönüp kaçıyorlar, o arada tarama dakikalarca devam
ediyor. Kimse önündeki adamın veyahut da kişinin kim olduğunu görmeden, o oluk oluk akan sırtındaki
kanı, kendi gömleğini ve atletini çıkartmak suretiyle herkes bir önündekine pansuman yapıyor. Buna
rağmen, ortalık kan gölü yani o kanın yıkanışı var, resmen bir göl. Hâlâ yaralıları vermiyorlar, yarım
saat sonra ancak biz oradan, naaşların alınmasına müsaade ettikleri için 40-50 ambulansla devlet
hastanesine yaralılarımızı ve şehit naaşlarımızı alıyoruz.
Bir şey daha söyleyeyim, etkilendiğim için söylüyorum: Devlet hastanesinde tam bir can pazarı...
Yüzlerce insan, annelerini arayan, babalarını arayan evlatlar, herkes ailesini arıyor, tüm ilçe devlet
hastanesi önünde. 75 yataklı devlet hastanemiz var bizim, büyük bir acilimiz var, büyük bir müdahale
yerimiz var. Sandalyeden, sedyeden, kendisinden daha ağır bir yaralı geldiğini düşünerek -hâlâ
hastanede tedavisi süren gazilerimiz, yaralılarımız- yer veren vatandaşlarımız var. Yani Kahramankazan
halkı -gerçekten de bu kahramanlık bize ait asla değil, sadece bizim yönlendirdiğimiz- yüz bir yıl önce
Çanakkale’de şanlı mücadeleler veren bu milletin, ecdatlarının torunlarını olduklarını bir kez daha
göstermişler ve bu FETÖ mensuplarına, bu millete, millet olma bilincini yüz bir yıl sonra Anadolu
topraklarında bir kez daha göstermişlerdir.
O gün sabah -tüm fotoğraflar ve ayrıntılar orada- saat 06.00’da kurduğumuz kriz masasıyla, 110
kişilik ekiple tam 122 gündür -şu anda sayıyı düşürdük- tüm hastanelerdeki -38 hastaneye dağıtılmış- 92
gazimizin ve yaralılarımızın her türlü refakat hizmetlerinden tutun da, ailelerinin hastanelere götürülüp
getirilmesinden tutun da, psikolojik tedavilerinden tutun da her türlü –açık söylüyorum- maddi ve
manevi imkânlarının karşılanmasında elimizden geleni yaptık, şu anda da yapmaya devam ediyoruz.
Bu gazilerimiz hâlâ hastanelerde, tedavileri devam eden 50’ye yakın gazimiz var.
Allah inşallah böyle bir 15 Temmuzları bu millete, bu devlete göstermesin. Rabb’im inşallah
bu Türkiye Cumhuriyeti devletine diz çöktürmek isteyen ve içimizde kırk yıldır beslediğimiz, her
şeyimizi, daha ürünümüzü kaldırmadan öşrünü gelip himmet diye, zekât diye alanların gerçek
yüzlerini, İslam adına çıktıkları bu yolda “altın nesil” diye yetiştireceklerini söyleyen insanların nasıl
katil nesil yetiştirdiklerini gördük. Rabb’im inşallah bir daha Türkiye’mize ve bu ülkemize böyle acılar
yaşatmasın diyor ve bu konuda sorunuz olursa da elimden geldiği kadar cevaplamaktan memnuniyet
duyacağımı ifade etmek istiyorum.
Sadece, şehitlerimizden Ümit Güder, Ankaralı; Emrah Sapa, Ordulu; Yasin Yılmaz, Yozgat
Akdağmadenli; Ali İhsan Lezgi ve diğer arkadaşlar Kazanlı; Hasan Yılmaz, Sivas Kangallı; Lokman
Biçinci, Erzurum Narmanlı.
Bir konuyu daha söyleyip bitireceğim, ben siz çok yorulduğunuz için açıkçası ben de biraz
anlatmakta stres ve şeye giriyoruz.
BAŞKAN – Tabii, tabii, lütfen rahat olun.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Şimdi, Hasan Yılmaz
Sivaslı, çok farklı bir insan, 2 kız çocuğu var 13 yaşında ve 15 yaşında, erkek çocukları yok. En büyük
kızı Birgül, 15 yaşında. O 15 yaşındaki kızı “İlla ben de geleceğim.” diyerek babasıyla beraber en önde

79

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

15 . 12 . 2016

T: 21

O: 2

beş saat neredeyse mücadele içerisinde. Kızına ateş edilme hedefi gözetildiği zaman kızının, önüne
atlamak suretiyle kurşun beyninden giriyor. Sabah hastanede karşılaştığımızda hemen sağ gözünün
önünde kıpkırmızı bir şey, babasının beyni olduğunu sonradan öğreniyorum, kurumuş; babasını arıyor
ve gözünün önünde, yavrusunun gözünün önünde babasını şehit ettiler.
Şimdi, bunları niye anlatıyorum? Bunları, samimiyetle söylüyorum demagoji olsun falan diye
değil.
BAŞKAN – Yok, tarihe not düşüyorsunuz, anlatın.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Bu gerçektir, unutmamamız
lazım, unutturmamamız lazım. İntikam peşinde koşmak suretiyle falan değil ama yaşanan bir gerçek
var. Bir tarih yazıldı, bu millet bir destan yazdı. Ve Şehit Ali Anar, benim arkadaşım; gazilerin yüzde
99’u ailecek görüştüğüm, 9 şehidimizin de 6’sı ailecek görüştüğüm insanlar. Hepsinin hayalleri önünde.
Muhtar Ali Anar daha üç gün öncesinde bizi evine davet etmişti. 6 çocuğu var, küçük küçük hepsi; en
büyük çocuğu 14 yaşında, Hüseyin. Hüseyin’le beraber de onun yanında bu muhtarımız şehit oldu.
Muhtarımız sadece çiftçilik yapan, köyün en garibanı, yani böyle çok topluma giren birisi de değildir.
“Real Madrid-Barcelona maçı var Kazan’da seni de VİP’de seyrettireceğim, akşam onda gel.” desem
dokuz buçukta yatar, onda mümkün değil gelmez. Yani yorgunluktan zaten gelemez ama nasıl olur da
bu adam kalktı, köylüsünü topluyor, traktörlere bindiriyor, araçlara bindiriyor. Herkes diyor ki: “Ya Ali
sana ne oldu, sen de mi geldin?” O da diyor ki: “Ya herkes bana bunu soruyor, niye ben gelemez miyim?
Bugün gelemeyeceğim de hangi gün geleceğim?” Yani gelmesi mümkün olmayan o insanların… İnanın
orada bir orkestra gibi, sanki bir gün öncesinden –Allah’ın bir hikmeti, onu söylüyorum- bir darbenin
tatbikatı yapılmış, orada bir orkestra gibi herkesin ne yapacağı belli ve bir senfoni gibi tabiri caizse,
herkes orada, sivil bir direnişle orada, silahların karşısında mücadele veriyor.
Ben hep söylüyorum, bu millet kahraman yani Türk milleti kahraman bir millet. Şanlı bir tarihi
var ama biz hani darbeleri çok görmedik. Ben 1980 darbesinde 10 yaşındaydım, çok fazla hatırlamam,
darbenin ne olduğunu da bilmem; sadece okuduklarımız ve anlatılanlarla beraber biliriz. O gece
bambaşka insanlar gitti, benim bu tanıdığım insanların çoğu, inanın trafik polisinin düdüğünden bir
daha arabasını çalıştırmazlar. Yani adli olayların en az olduğu ilçe Kazan. Yani burada bir polisimizi
gördüğümüz zaman neredeyse üç tane düğmemizi ilikleriz. O ağır silahların karşısında nasıl kurşuna
kafa atılır, F16’ya nasıl kafa tutulur, nasıl bu insanlar –tabiri caizse- gittiler de bambaşka insanlar
geldiler? İnanın her birinin hayat hikâyesi, her birinin şeyi ayrı.
Tekrar, ben böyle bir tarihe tanıklık ettiğim, böylesi önemli bir Komisyonda bana da bu manada
fırsat verildiği için teşekkür ediyorum. Tekrar, bu darbede tüm siyasi partilerimizle, tüm farklı dünya
görüşündeki insanlarımızla biz omuz omuza, orada nasıl mücadele ettiğimizi gördük.
Son olarak da tekrar “kahraman” unvanı verilmesinde, burada bulunan tüm çok değerli
vekillerimizin, başta genel başkanlar olmak üzere, ortak vermiş oldukları ve oy birliğiyle geçen bu
unvandan dolayı da Kahramankazan halkı adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Başkan, ben üslubun ve anlatımın için teşekkür ediyorum. Şehitlere
rahmet diliyorum, gazilere sağlık diliyorum.
Yalnız, şaşırmayın; bu millet Çanakkale’de, daha önce Balkanlarda, Kafkaslarda, dünyanın her
yerinde, Kurtuluş Savaşı’nda başı sıkıştığı zaman böyle ayağa kalkar işte.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Allah razı olsun.
BAŞKAN – Evet, Kahramankazan’ın…
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kısa bir söz alabilir miyim?
BAŞKAN – Buyurun Aykut Bey.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, biz de burada yokken Selçuk Bey, galiba
Beşiktaş Belediye Başkanının Komisyona çağırılmasını istemiş, herhâlde haklı sebepleri vardır. Şunun
bilinmesini istiyorum: Bizce hiçbir mahzuru yok.
BAŞKAN – Tutanaklara geçti.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İstediğiniz kişi, istediğiniz belge, CHP ne yapacaksa bütün
elinden geleni yapmaya hazır. Ancak, aynı zamanda şunu teklif ediyoruz: Beşiktaş Belediye Başkanını
çağırdığımız zaman, aynı zamanda, “Suç kişiseldir.” ayrımı yaparak, damadı Fetullahçılıktan tutuklanan
Kadir Topbaş’ın ve Melih Gökçek’in… Çünkü Bülent Arınç parsel parsel sattığını söyledi ki çok ciddi
bir isim AKP açısından, Başbakan Yardımcısı… Bülent Arınç, Melih Gökçek ve Kadir Topbaş’ın da
bu Komisyona davet edilmesini, bir standart konulmasını ve aynı standartla hem bu belediyelerin hem
de istediğiniz kadar belediyenin incelenmesi… Mesela, standardı şöyle koyabiliriz, bunu çok vicdani
söylüyorum: Mesela, Fetullahçı şirketler belli mi? Belli, değil mi? Bunlar kapatılıyor, şey yapılıyor.
Fetullahçı şirketlerin listesini çıkaralım, sonra da Kamu İhale Kurumuna soralım: Ey Kamu İhale
Kurumu, Toplu Konut İdaresi, belediyeler; bu şirketlere hangi belediyeler ihale vermiş, hangi kamu
kurumları ihale vermiş? Bunların imarları ne kadar yükseltilmiş? Bunlar belli. Bu komisyon… Diyoruz
ya, mali boyutu. 500-600 tane şirketi var mıydı tespit edilen Fetullahçıların? Var. 600 tane şirketi
alacağız, Kamu İhale Kurumuna, TOKİ’ye, Özelleştirme İdaresi Başkanlıklarına ve belediyelere,
bu şirketlere verilen imar izinleri, bu şirketlere verilen kamu ihaleleri, kamu bankalarından verilen
krediler, eğitim izinleri, arsalar, bunları soralım; sonra liste gelsin. Baktık, bizim bir belediyemizde
yoğunlaşma var mı? Vallahi de, billahi de, tillahi de sizinle birlikte her türlü gereğini yapmaya hazırız
ama yeter ki normu, kuralı ahlaki, vicdani, temiz, hepsine uygun şekilde koyalım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yurt ve eğitim kurumları…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Yani bunu yaparız bakın, yurt eğitim kurumları… Hani bu
Komisyonun görevi oydu. Eğer CHP içerisinde bir Fetullahçı varsa gereğini bu Komisyon yapmazsa
sorumluluk benimle birlikte hepinizin sırtında çünkü benim partimin içerisinde böyle bir şey olacak,
ben bir şey yapmayacağım? Ama hassaten rica ediyorum, bütün hepinizin de vicdanına güveniyorum:
Gelin bu 600 tane Fetullahçı şirketle ilgili olarak hemen Kamu İhale Kurumuna bir yazı yazalım,
bunlara hangi ihaleler verilmiş? Tekrar ediyorum: Toplu Konut İdaresine bir yazı yazalım, Özelleştirme
İdaresi Başkanlığına, kamu kurumlarına, Millî Eğitim Bakanlığına, YÖK’e; bunlara kim izin vermiş,
kim ihale vermiş, kim para vermiş, kim yolunu açmış; tespit edelim, sonra da gereği için savcılığa suç
duyurusunda bulunalım. Var mısınız Sayın Başkanım, Selçuk Bey; ne dersiniz?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Varım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O zaman yazalım, beraber imzalayalım mı önergeyi? Hemen
yazalım, ikimiz imzalayalım.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yazın, tamam, yazın.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam, hemen.
BAŞKAN – Aykut Bey, teşekkür ediyorum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Siz ayrı yazın, ben ayrı yazayım.
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BAŞKAN – Selçuk Bey zaten siz yokken verdiği önergede de izah ettiğinde sizin Aykut Erdoğdu
olarak da orada yaptığınız mücadeleye atıfta bulundu, orayı belki dinleyemediniz yani oradaki
tepkinizin…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani ben mücadele ediyorum, gelin bakın. Ben kendi belediye
başkanımla alakalı, bu iç işimiz, burada konuşmam ama siz de mücadele edin, gelin birlikte mücadele
edelim. Çok net bir şey söylüyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) - FETÖ iç işimiz değil, FETÖ genel.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hayır, FETÖ meselesinde beraber mücadele edelim, kalan kısmı
bizim CHP’nin iç disiplin süreci.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Zaten bu yeni gelen…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Biz bunun ekonomik boyutunu çıkarmaya çalışıyorduk ya,
bakarsınız o gelen belgelerden, bilgilerden hiç bilinmeyen şeyler ortaya çıkar. Bak, Başkan orada
anlatıyor yani benim yüreğim sızlıyor, vallahi billahi sızlıyor, laf olsun diye söylemiyorum, yemin
ediyorum yüreğim sızlıyor…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Neden söyleyeceksin laf olsun diye?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, hayır, bazen öyle bir hâle geldik ki arkadaşlar, ben hâlâ o
tankın altında -YouTube’da seyrettiğim- o kadının bağırmasını, “O tankı çek.” demesini hiçbir zaman
unutmayacağım. Bunu da şey anlamda söylemiyorum, çoğu sizin partiliniz olabilir ama gelin, bakın,
çok önemli bir şey söylüyorum: Fetullah’ın mali boyutu çok önemli değil mi arkadaşlar, çok önemli
değil mi? Aynı zamanda devlet tecrübesi olan biri olarak da söylüyorum, şu söylediğinizin hemen
yazısını yazalım…
BAŞKAN – Zaten bu konuda talepleriniz yerine getirildi, gelen cevaplar da var, gelmeyenler de
var…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Mesela bu 600 şirketi sorduk mu Sayın Başkan?
BAŞKAN – Şimdi, mesela kaç şirket olduğuna dair, ben de şu an tam hatırlamıyorum, cevaplar
geldi, bütün Komisyon üyelerimizin önünde, açık; inceleyelim arkadaşlar, onlara da sıra…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, TOKİ’ye sorduk mu, Millî Eğitimdeki izinleri,
600 şirketin listesi geldi mi bilmiyorum.
BAŞKAN – Şimdi, şirketler, bakın, TMSF’den, Hazineden, Maliye Bakanlığından, BDDK’dan bu
konuda yapılan çalışmalarla ilgili cevaplar geldi.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Başkan, başka bir şey söylüyorum.
BAŞKAN – Aynı, aynı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bakın, mesela, şirketlerin listesi belli. İstanbul Belediyesine de,
İzmir Belediyesine de, hepsine soralım: Bu Fetullahçı şirketlere ne kadar ihale verilmiş, hangi yöntemle
verilmiş? İmar izinleri, eğitim izinleri, banka kredileri…
BAŞKAN – Efendim, Aykut Bey, katılıyorum, her yönüyle araştıralım. Sadece gelen cevapların
belki bir kısmını ilk görüp okuyan kişi olarak ifade edeyim, kamu kurumları net ifade kullanmaktan
çekinmişler. Şöyle, mesela demişler ki, en bilinenden gidelim, Bank Asya şu anda FETÖ’nün bankası
olarak TMSF’ye devredilen; arkasından Ankara’da nedir o, bilirkişi raporuna da konu olan şirket
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veya Gaziantep’teki Royal AŞ, “Bunlarla ilgili mahkeme kararları verilip TMSF’ye devri konusunda
işlemler yapılmış ancak yargı süreci devam ettiği için biz benzer şirketlerde bir isim listesi şu anda
veremiyoruz.” tarzında da cevaplar var.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O zaman saklıyorlar Başkanım.
BAŞKAN – Yok, şimdi, şöyle, tabii…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çok ayıp değil mi bu, yazık günah değil mi?
BAŞKAN – Hayır, hukuk çizgisinde… Biraz, siz de denetmenlik yaptınız, yine okuyalım,
değerlendirelim birlikte. Yani malum bir mahkûmiyet kişi hakkında verilmeden suçlu denmediği gibi
orada da “Yapılan soruşturma nedeniyle el konulmuştur.” denilmiş.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkanım, bakın, millî seferberlik ilan ediliyor.
BAŞKAN - Yoksa hiçbir şirketi, hiçbir kişiyi, kurumu ne aklamak ne üstünü küllemek, örtmek asla
hiçbirimizin -birlikte söylüyorum, Komisyonda ayrım yapmadan- niyetimiz, amacımız olamaz, tam
olarak ortaya çıkması ama hukuk içinde de bunu yapacağız.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam da Başkanım, bakın, CHP’yle ilgili de şüphe diyorsunuz,
MHP diyorsunuz, HDP diyorsunuz. Çok basit bir şey söylüyorum: Normu koyalım. Şirketleri belli,
sahipleri belli, ya el konulmuş ya tutuklanmış ya bilmem ne olmuş; isteyelim ne olacak ki yani, niye
istemiyoruz?
BAŞKAN – Çekinilen hiçbir şey yok, lütfen yazın, biz onları isteyelim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam, yazacağız, öbür toplantıda da gündeme getireceğiz yani.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Başkanım, o 3 belediye başkanımızı da aynı gün çağıralım yani bir
günümüzü ayıralım onlara.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bence de, Kadir Topbaş, Melih Gökçek, Bülent Arınç ve Murat
Hazinedar aynı gün gelsinler, aynı soruları soralım.
BAŞKAN – Tutanaklara geçti arkadaşlar.
Teşekkür ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Geçti de efendim, nasıl karar vereceksiniz? Daha
sonra sadece gündemi görüyoruz.
BAŞKAN – Şimdi Kahramankazan’ın kahraman Belediye Başkanına ben de bir teşekkür ediyorum
müsaadenizle. Yani hakikaten orada yaşananlar açısından heyecanla da hızlı bir şekilde anlattınız.
Şimdi, Komisyonumuzun görevi elbette -arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi- FETÖ’yü finans boyutuyla
da mali boyutuyla da Emniyet, asker, yargı, kamu kurumlarına yönelik sızmalarıyla da her yönüyle
araştırırken bu hain örgütün darbe girişiminin bastırılmasında da -siz de çok güzel ifade ettiniz- farklı
siyasi düşüncede -hatta sosyal yapısını izah ettiğiniz için söylüyorum- çok farklı bir kimlikte olan
milletimiz nasıl oldu da bir araya gelip ortak ruhta buluştu, buna da işaret ettiniz.
Benim orada merak ettiğim, “9 şehidimiz ile 92 gazimiz var.” dediniz, bunların yaralandığı yer
askerî mıntıkanın içi mi, yoksa halk dışarıda beklerken halkın üzerine mi yani görüntülerde bakılsa
da…
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Pardon, özür dilerim
Başkanım, müsaade ederseniz cevaplayayım.
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4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığının giriş nizamiyesi var Başkanım yani ana yoldan geliyoruz, bir
nizamiye var, üssün giriş nizamiyesi. O nizamiyeden yaklaşık olarak da 50-100 metre geride halkın
beklediği yer, ateş edilen yer de üssün tamamen o bahsettiğim nizamiyenin çok daha önü, buradaki
insanların, şehitlerimizin ve gazilerimizin olduğu yer. Yer olarak burası Başkanım açıkçası.
Yine, siz de söylediniz, ben de söylüyorum, bunu çok önemsediğim için söylüyorum yani
kelimelerime de çok dikkat etmeye çalışıyorum ama hakikaten de toplumsal mutabakatımızı, millî
birlikteliğimizi Kazan’daki ve 15 Temmuza kadar ve 15 Temmuz gecesi ve daha sonrasında da bu
demokrasi nöbetleriyle de arzu edilen ve herkesin mutlu olduğu gerçekten de güzel bir süreç geçirildi
çünkü farklı dünya görüşümüz, farklı siyasi görüşümüz, farklı kültürlerimiz olmuş olsa da oradaki
insanların, ben buradaki milletvekillerimizin mensup olduğu siyasi görüşteki insanlarla orada mücadele
ettim, beraber mücadele ettik -insanlarla mücadele ettim derken- bu darbeye karşı mücadele ettik.
BAŞKAN – Yani seçimlerde rakibimiz olanla darbede müşterek, onu diyorsunuz.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Kesinlikle, ben bunu
yaşayan birisi olarak söylüyorum ve ondan sonraki süreçte de inanın, hâlâ o birliktelik, o beraberlik
devam ediyor. İnşallah, gönül arzu eder ki hep beraber devam etsin.
Ama tabii ki şu var: Şimdi, Cumhurbaşkanının ekranlardaki o sağ görüntüsü ve halkı meydanlara
toplaması tabii ki önemli çünkü seçilmiş… Ben onlar içerisinde -hani bu lütfen, ne olur yanlış
anlaşılmasın, siyaseten söylemiyorum- sadece seçilmiş, belki oy vermemiş ama meşru yollarla,
demokratik yollarla gelmiş Hükûmete karşı silahlı bir eylemin karşısında durdu orada insanlar. Yani
Başbakanımızın o çağrısı, o gece biz Sayın Başbakanımızın Müsteşarıyla çok uzun ve çok detaylı
görüşmeler yaptık, onlar da yönlendirmiş oldu. Yani biz burada demokrasiye yapılan bir kalkışma,
kanlı bir girişim, milletin iradesine yapılan bir kanlı girişim olarak algılayan bir Kazan halkı ve belki
bedeli tüm ülkemizde çok daha ağır olmuş oldu ama biraz önce sayın vekilimin de ifade ettiği gibi, hep
bedeller ödeyerek bu ülke bugünlere geldi, bu topraklar vatan oldu.
Allah’ın izniyle, inşallah, tekrar bu eylemi yapanlara, bu hain kalkışma içerisinde olanlara, daha
benim gazimin yerinde, hastanede tedavisi devam ederken, o şehitlerimizin çocuklarıyla yüz yüze
geldiğimiz zaman gerçekten de içerimiz paramparça olurken en ağır şekilde, hukukun üstünlüğü
ilkesiyle hareket etmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin bunlara en ağır, gerektiği hukuki
zemin içerisinde cevabını vereceğinden bu milletin şüphesi olmadığını düşünüyorum, bir kez daha
bunun altını çizmek istiyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Tutanaklara geçsin diye, belki arada anlatımınız var ama oraya toplanan -51 bin nüfuslu bir
ilçemizde yaklaşık 10 bini geçen insan orada toplanıyor- halktan bu darbecilere karşı silahlı, silahsız,
ne bileyim, bir fiziki kuvvet oldu mu, siz şahit misiniz orada?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Yani ben buna cevap
veririm ama bir önemli husus daha var, onun da hemen notunu alayım; sabah yakalamalar...
Bakın, hiçbir şekilde bir tane silah atımı veya silahlı bir unsur asla olmadı ama ben beni arayan
devlet büyükleri, Emniyet güçleri: “Artık bu uçakların durdurulması şart, gece 03.00, özellikle bundan
sonraki havalanacak uçakların özellikle durdurulması şart.” Dedim ki: “Bana kuvvet gönderin, silahlı
Emniyet güçlerimizden gönderin, Özel Harekât gönderin.” Ama onun büyük bir risk olacağını yani
bu kalkışmayı göze alan insanların eğer silahlı bir unsuru karşılarında görürlerse oradaki katliamın
çok daha büyük olabileceğini, onu ancak kendi irademizle, kendi halkımızın kendi direnişiyle -aynı
TRT örneğinde olduğu gibi- yapılabileceğini söylediler ve bizim hiçbir silahlı unsurumuz olmadığı
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gibi, içeri girme noktasında kararlı olan bir millet; artık son çare, karar verildi, ne yapacağız yani en
kötü ihtimalle nasıl durdurulabilir? Piste yatalım; çok hassas, orada bir tane çakıl taşı olsa o F16 savaş
uçağının kalkmasında problem olur; artık duman olmuş, simsiyah, işte, ateşler yakılmış, kâfi gelmemiş
ama tabii ki kâfi gelmiş, 20 sorti yapılırken bizim o mücadelemizle 3 tane sorti yapılabiliyor. En son
“Halk olarak gidip yatalım.” herkesin tek düşüncesi bu.
Ama Başkanım, burada altını çizmemiz gereken, unuttuğum şey var: O olay olmuş, insanların
aileleri yaralı ve hastanelerde, hangi hastanede olduğu dahi belli olmuyor, hâlâ üssün önünden
ayrılmayan bir vatandaş topluluğu var ve sabah saatlerinde artık darbenin başarısız olacağının
anlaşılmasıyla beraber, 07.30-08.30’da başlayan, 10.30’a kadar da devam eden büyük çıkışlar oldu. Bu
çıkışlarda bu darbecilerin sivil kıyafetlerle üsten köyler tarafına değişik gruplar hâlinde kaçışmalarında,
yine onlara engel olan, onları yakalayıp güvenlik güçlerine teslim eden, yine orada hâlâ bekleyen
Kazan halkı vardı. 10.30’da -ben şunu samimiyetle söylüyorum, 10.30’a kadar da ben oradaydım,
onu da söylüyorum- üste, içeride bu kalkışmayı artık yapabilecek çok kimse kalmamıştı, unsur olarak
yani pilotu, dışarıdan getirdikleri o Özel Kuvvetler; bunların hepsi gruplar hâlinde kaçmıştı. Hatta bir
tanesinde -yakalama videoları çok var- yine halkın yakaladığı ve bizim de içerisinde olduğumuz birisine
ne yapıyorsun diye sorduğumda, “Spor yapıyorum.” O kadar profesyonel, tüm cevapları o kadar şey ki
yani bölgeyi çok iyi tanıyor, niye geldiğini biliyor, işte, beni tanıyor. Ben sivilim, o sivil; ilk kez belki
orada karşılaşmışız “Başkanım, ben spor yapıyorum.” diyor. Yani burada bu insanların kaçışında da ve
Ankara Emniyetindeki arkadaşlarımızın -Allah var, çok emekleri oldu- hepsi geldiler, bizlere yardımcı
oldular ve bu insanları, darbecileri kaçırdılar. Son kalan grup -siz daha iyi biliyorsunuz, bunları siz
araştırdınız, biz içerideki o son şeyleri hiç bilmiyoruz- sonradan teslim olmak istediklerinde zaten, hatta
Jandarmaya teslim olmak istediler, polise teslim olmak istediler, biz dışarıdan zaten takip ettik, o da üst
düzey rütbelilerdi. Onlar da geldiler, alındı, götürüldü, teslim olundu. Bu işi, darbe mücadelesini fiilî
olarak verenlerin çoğu zaten sabah 10.30 itibarıyla tamamı kaybolmuş ve kaçmışlardı.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Ravza Kavakcı, İstanbul Milletvekili, buyurun efendim.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Başkanım, Kahramankazan’ın Kıymetli Başkanı, teşekkür
ederiz geldiğiniz için ve verdiğiniz bilgiler için.
Kazan’da suç oranının çok düşük olduğunu söylediniz, bundan evvel hiç böyle bir şey
yaşanmadığını ve halkın bir polis düdüğünden bile çekindiğini söylediniz ve o gün tabii, Kazan’daki
halkın yaptığı, darbe girişiminin başarısız olması ve demokrasimizin kurtulması adına çok büyük bir
anlam taşıyor, çok kıymetli bizim için.
Şunu sormak istiyorum: Darbe girişimi gününden detaylı olarak bahsettiniz, biz de basından ve
farklı kaynaklardan takip ettik ama o darbe gününe kadar, 17-25 Aralık sonrası özellikle, bu FETÖ
örgütünün içerisindeki suç unsurlarının daha net ortaya çıkmasından itibaren sizin gerek belediyenizde,
gerek çevrenizde bununla alakalı görevden almalar oldu mu? Bir onu sormak istiyorum.
Bir de, siz bir Belediye Başkanısınız, devamlı, tabii, toplumun içerisindesiniz, her kesimden insana
hizmet götürüyorsunuz, bu sizin vazifeniz; böyle bir şeyin olabileceğini öngördünüz mü, böyle bir
şeyin ihtimali aklınıza geldi mi?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, buyurun Başkanım.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Ben teşekkür ederim.
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Sayın Vekilim, bu süreçte şahsınızın da halkımıza vermiş olduğu destekten, defalarca Kazan’ı
ziyaret ederek bize vermiş olduğunuz destekten dolayı size de ayrıca teşekkür ediyorum.
Ben bu soruya aslında çok rahat ve geniş kapsamlı cevap vermek isterim ama bu, üç yıl öncesine
varan bir süreç olduğu için ve açıkçası -bunu samimiyetle itiraf ediyorum- siyasi bir söyleme geçilme
veya böyle bir kaygı olacağı için, buna isterseniz yazılı da farklı şekilde de cevap verebilirim ama
kesinlikle hissettik, üç yıl öncesinden hissettik.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bu boyutta bir şey olabileceğini mi kastediyorsunuz
Başkanım?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Oradaki hareketliliğin
ve farklı bir yapının, farklı niyetli olduğunu düşündük ama -bir Türk vatandaşı olarak söylüyorumasla ve asla bir silahlı eylem gerçekleşebileceğini yani cumhuriyete yönelik, demokrasiye yönelik,
insanlarımıza yönelik bir silahlı eylem gerçekleştirebilecekleri ihtimali hiçbir zaman için aklımıza hiç
gelmedi. Ama Kazan stratejik bir noktaydı ve bu darbe sadece 15 Temmuz öncesi, birkaç ay öncesinde
planlanan ve kalkışılan bir girişim değildi. Öncesiyle ilgili, Kazan’ın stratejik konumu zaten belliydi.
Bunu hissettiğimizi rahat bir şekilde söyleyebilirim.
Diğer soru da… Kazan’da sonuçta biz birbirimizi çok iyi tanırız. Bununla ilgili, Kazan Belediyesi
ve Lokman Ertürk olarak, özellikle 17-25 Aralıktan sonra ve 30 Nisandan sonra tüm mücadelemi
şahsım olarak verdim. Bunu tüm evraklarıyla da ispat edebilirim; yurtlarıyla, binalarıyla, kişileriyle.
Kendi personelimle ilgili de aynı taramayı defalarca yaptım. Son, bizim bu süreçte 3 tane ihracımız var,
bunlarda tutuklama yok.
Ama ilk sorunuza ilaveten belki bir tablo çizebilir miyim diye… Benim çalıştığım 2 kaymakamımdan
1’i ihraç, tutuklu olup olmadıklarını bilmiyorum ama 1’i tutuklu. Hâkim ve savcılarımız ihraç veya
tutuklu, emniyet müdürüm tutuklu, jandarma komutanım tutuklu. Yani Kazan’da, üçüncü dönem
Belediye Başkanıyım, on ikinci, on üçüncü yılımız; görev yaptığım bu manadaki üst düzey ilçe
yöneticileri hep, maalesef ya ihraç ya tutuklu.
Yani burayı o yüzden diyorum, hani öncesinde bir hedef hâline gelmişiz ve bununla ilgili bence
öncesinden hazırlıklar yapılmış. Bu kadar yoğun bir yapılanmanın farkına varmadığımız bu süreçte,
açıkçası biz bu işin içerisinden siyaseten de nasıl çıktığımızı… Bununla beraber de bu millî birliğimizi,
kardeşliğimizi de artırarak da devam ettirmiş olmamızdan da ayrıca mutluluk duyduğumu ifade etmek
istiyorum.
Tekrar altını çizmek istiyorum, yanlış anlaşılmasından da endişe ediyorum ben, Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu Kazan’ı ziyaret etti, taziye ziyaretinde bulundu, biz de
kendisini ziyaret ettik; Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanıyla aynı şekilde.
Yani tüm siyasi partilerimizle bu manada bir konsorsiyum, öncesiyle de sonrasıyla da bir saygı ve
hoşgörü çerçevesinde geçti. Hâlâ arayıp yaralılarla ilgili bilgi, gerek milletvekillerimiz bazında olsun,
gerek genel merkezler bazında olsun oluyor. Bu konuda da -açık söylüyorum- ilçenin Belediye Başkanı
olarak mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Sayın Selçuk Özdağ, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Başkan, hoş geldiniz.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Hoş bulduk Başkanım.
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – İlçe olarak 15 Temmuz gecesi, tarihe altın harflerle yazılan, dillere
destan bir kahramanlık sergilediniz ve sonuna kadar hak edilmiş vaziyette, Kahramanmaraş’tan sonra
adınızın başına, Kazan’ın başına “kahraman” unvanı eklendi. Sizlere teşekkür ediyoruz, tek vatan, tek
devlet, tek bayrak ve tek millet için mücadele verdiğiniz ve demokrasi için mücadele verdiğiniz için.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Biz teşekkür ediyoruz
verdiğiniz desteklerden dolayı efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – FETÖ’nün en üst kademelerinde yer alan ve Hava Kuvvetleri
imamı olarak bilinen Adil Öksüz’de o gece oradaydı ve ele geçirildi, daha sonra da serbest bırakıldı,
muvazaalı bir şekilde serbest bırakıldı. Hâlâ da soruşturması devam ediyor.
Bazı sorular var ama, bu belki sizi ilgilendirmiyor, belki bilginiz olabilir diye soruyorum: Adil
Öksüz, iddia edildiği gibi o bölgeye arsa bakmak için mi geldi, tahmininiz? Bölgenizdeki emlakçılar
nezdinde bu konuda bir araştırmanız oldu mu? Emlakçılarla bir teşrikimesaisi var mı?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Oldu efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Olduysa ne gibi sonuçlara ulaştınız? Adil Öksüz’ün ilçeniz sınırları
içerisinde akrabaları bulunuyor mu? Varsa onlarla o gün ve geriye dönük olarak ilişkilerine yönelik
olarak sizin de zımnen, dolaylı olarak bir araştırmanız oldu mu? Bu, daha çok Emniyeti ilgilendiriyor,
savcıları ilgilendiriyor, istihbaratı ilgilendiriyor. Emniyet ve istihbarat birimleri tarafından bu konuda
araştırmalar yapıldı mı? Bunları öğrenmek istiyorum.
Bir de o günkü mücadelenizde darbecilere karşı, darbeci askerlere karşı darbeye karşı çıkan
askerlerden sizin yanınızda olanlar var mıydı, lojmanlardan çıkıp yanınıza gelenler var mıydı? Bu çok
önemli, bence önemli.
Son soru olarak da: Kazan’da daha önce görmediğiniz, tanımadığınız, aşina olmadığınız askerleri
gördüğünüzü söylediniz biraz önce. Bunlar başka askerî birliklerden gelen askerler miydi…
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Evet, başka…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – …yoksa yabancı uyruklu asker veya sivil kişiler gördünüz mü
orada?
Teşekkür ederim.
Bir kez daha Kahramankazan’ı kutluyorum, size de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Teşekkür ederim
Başkanım.
Şimdi, daha sonra, Başkanım, biz içerideki arkadaşlarımızla görüştüğümüzde, bunlar bir gün
öncesinde akşamüstü gelip oradaki diğer askerlere de “Bir harekât merkezi burası. Çok büyük bir
tehdit var, burası da bir merkez, siz güvenliği sağlayamazsınız. Siz geri çekilin.” diyerek kendileri o ön
güvenliği alan… Yani, vatandaşlara sıkan insanlar bunlar. Ama burada tekrar altını çizerek söylüyorum:
Peygamber ocağı, baştan beri hep söyledik; bugün de bizim güvenliğimizi sağlayan, şu anda sınır
ötesi ve sınır içerisinde de aynı güvenliğimizi sağlayan Mehmetçiğimiz bizim kutsalımız, değerlimiz,
Peygamber ocağımız. Bir avuç, o üniformayı giymiş hainler yüzünden asla ve asla Kazan halkı olarak
onların yıpratılmasını istemeyiz.
Bize yardımcı olanlar, şöyle: O süreç içerisine içeriden demokrasinin yanında olan, Hükûmetinin
yanında olan, devletin ve cumhuriyetin yanında olan, ben inanıyorum ki birçok yürekli askerimiz,
bizim dışarıda verdiğimiz mücadeleden daha fazlasını içeride vermişlerdir. Siz bunları çok net tespit
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etmişsinizdir, biz sadece arkadaşlarımızın bize verdiği ifadelerle, oradaki o belki akaryakıt hortumlarının
kesilmesi, uçmamak için direnişleri ve birçok şeyler, bunları siz çok daha iyi bilirsiniz, o arkadaşlarımız
o konuda bizlere, tüm milletimize yardımcı olmuşlardır. Tüm Mehmetçiğimize teşekkür ediyoruz.
Adil Öksüz konusu… Adil Öksüz’ün bir akrabası falan Kazan’da yok ama Adil Öksüz’ün barındığı
veyahut da konuşlandığı iddia edilen ev FETÖ’nün arkadaşı olan bir ev. Yıllar öncesinde de FETÖ’yü
bir olayda koruyan, kollayan, yaşlı bir çift. Yıllardır da Kazan’da oturur bu çift, ben de bu çifti tanırım.
Bu çiftin dışında girebileceği hiçbir evin Kazan’da olabileceğini zannetmiyorum. Ertesi gün sabah biz
oradayken bizzat gözümle görmedim ama o yakalanan darbeciler içerisinde Adil Öksüz de, o tarlaya
bakmaya geldiğini söyleyen de göz mesafesinde olsa da ama kalabalık, göremedim, onu seçme şansım
yoktu. Yakalandığında da onun zaten orada imam olduğu da belliydi, sonradan falan bunun imam
olduğu yoktu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani “Yakalandığında belliydi.” derken Başkanım, nasıl?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Nasıldı, hareketlerinden mi yani?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Hayır, şimdi, orada
Emniyet güçlerimiz yakaladı da onun GBT’sini zaten sordular. Orada, o konuda, zaten bu adamın
önemli bir imam olduğu, dava konusu olduğu, soruşturma konusu olduğu zaten biliniyordu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O yakalandığı sırada duydunuz mu Başkanım siz?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Ben duydum, Adil
Öksüz’ün Hava Kuvvetleri imamı olarak yakalandığını duydum. Daha sonra zaten bu evde saklandığı
iddia edilen… Bunlar, dışarıdan sadece bilgimiz ve duyumumuz yani kanıtlı ve ispatlı olan bir şey değil.
Zaten bu bir süreçtir, yargı sürecidir, hukuki süreç devam etmektedir. Bu evde, , yani Adil Öksüz’ün
saklandığı iddia edilen, daha sonradan üsse geçtiği bu evde, Kazan’daki evde de darbeden bir hafta on
gün sonra kara ve harp okullarına ait çok gizli evrakların da, kolilerce evrakların da polis tarafından ele
geçirildiğini biliyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kim bu, evin sahibini daha önceden tanıyor muydunuz?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Tanıyorum efendim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kimmiş?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Görseniz hâlini, çok yaşlı
ama yıllar öncesinde FETÖ’nün arkadaşlığını yapmış, yol arkadaşlığını yapmış. Oğlu… Duyduğum,
bildiğim, bize şehit ailesi diyerek geldi, biz o yüzden hep şehit ailesi olarak ilgilendik, baktık. Şu anda,
görseniz, konuşmaya mecali olmayan, çok yaşlı…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Söylediğiniz bu yaşlı hanım ile adam dışarıda mı şu an?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Dışarıda.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Adil Öksüz’ün evinde kaldığı adam?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Evet, Adil Öksüz onun
evine geliyor Kazan’da, evet.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Adil Öksüz onun evine geliyor?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Evet.
Yani çünkü çok yaşlı. Alzheimer hastası falan dediler ama Alzheimer hastalığını falan görmedim
ama çok yaşlı sadece.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Peki, Adil Öksüz’ü, Başkanım, mesela sizin orada yaşayanlardan
tanıyan olmuş mu hiç?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Hiç efendim. Yani ben
Kazan’la ilgili de ayrı bir, zaten açıkçası, soruşturma noktasında, inceleme noktasında… Yani burası
bir merkez, Kazan sadece 4’üncü Ana Jet üs Komutanlığından ibaret olan bir yer değil. 4’üncü Ana Jet
Üs Komutanlığı bu darbenin, kalkışmanın gerçekleştiği merkezlerden bir tanesi ama halkın yaşadığı,
bunların da lojistik yapma ihtimalinin yüksek olduğu merkez ilçe, Kazan merkez ilçe, Kahramankazan
ilçesi. Yani Kazan’la ilgili de bence, hani daha sağlıklı bir soruşturmanın yürütülmesi bu darbenin
aydınlatılmasına ne kadar katkı verir veyahut da ne yapılabilir diye ben kendi kendime bir Türk vatandaşı
olarak çok vicdan muhasebesi yaptığımı da itiraf etmek istiyorum. Yani ben de bir şey katabilir miyim,
bir şey yapabilir miyim? Çünkü her gün o insanlarla…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kazan Belediye Başkanı olarak, Başkanım, oradaki hava üssü
komutanıyla tanışıyor muydunuz?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Tanışıyoruz efendim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İyi bir adam mı?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Çok iyi bir adam.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Normalde öyle görünüyor diyorsunuz.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Bunu derken, biraz önce
söyledim…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yok, biz kötü anlamayız, hiç öyle tuzağa düşürmeyiz.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Estağfurullah Aykut Bey,
Sayın Vekilim, sonuçta siz de bizim vekilimizsiniz. Şöyle…
Ne sormuştunuz, pardon, kafam…
BAŞKAN – Yani o garnizon komutanını sordu, siz onu biraz bir açıkladınız, “Hiç ummuyordum.”
dediniz.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Yani bizim ilçemizin
garnizon komutanı, tuğgeneral yani…
BAŞKAN – Hakan Evrim.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Hakan Evrim, Hava
Tuğgeneral Hakan Evrim Garnizon Komutanımız, Tuğgeneral askerî birliğin en üstü; dolayısıyla
benim garnizon komutanım. İkili ilişkilerimizin çok iyi olduğu, insani ilişkilerimizin çok iyi olduğu,
bizi oraya davet eden, üsse, bir yıl öncesinde şehit aileleriyle beraber…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Normalde hani mütedeyyin bir adam mıydı? Merak ediyorum.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Efendim onu göremedim
ama…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Cuma namazında hiç karşılaştınız mı?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Karşılaştım. Şöyle: Benle
orada… Zaten benim onu aramama sebep olan ve onun buna karıştığına inanmamama sebep olacak çok
şey var sizin söylediğiniz gibi.
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Bana, orada, askerî üs içerisinde bir mescit yapılmasını, askerlerin namaz kılamadığını söyleyen
birisi. Bize karşı son derece kibar, beyefendi. Resmî törenlerde, aynı şekilde, hani tuğgeneral sonuçta,
işte bir general o; farklı bir hava ve şeyde değil, daha bir saygı içerisinde. O yüzden o gece ben kendisini
çok aradım. Telefon kayıtlarımda vardır, defalarca aradım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Başkanım, orada lojman var mı?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Tabi ki, orada 870…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Lojmanlarda son seçimde çıkan oy oranlarına, bakmışsınızdır,
nasıl?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Tabii, baktım efendim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Mesela siz 1’inci miydiniz orada?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Efendim, orada AK
PARTİ en son parti.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – AK PARTİ en son parti.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Siz, Cumhuriyet Halk
Partisi 1’inci.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – 1’inci parti, evet.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Milliyetçi Hareket Partisi
2’nci falan, öyle.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Mesela, o lojmandan darbeye katılan kaç kişi var, falan filan?
Merak ediyorum vallahi, ben…
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Tamam, Aykut ağabey,
şöyle izah edeyim: Orası çok değişken bir yapı. Mesela, 2002 seçimlerinde yüzde 55 oy oranımız vardı
bizim AK PARTİ olarak, 2007 seçimlerinde aynı şekilde ama üst üste olan son seçimlerde –ortalaması
için söylüyorum- bizde yüzde 25, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 27’dir mesela yani düşüktür.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sizin Belediye Başkanlığınızda ne oy alındı orada?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Benim Belediye
Başkanlığımda bu dönemde en büyük hayal kırıklığı oldu ve seçimi kaybetme noktasında 1.000 fark
yediğim bir yer oldu açıkçası orası ama en çok da hizmet ettiğim bir yerdir.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kaç lojman var Başkanım orada?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK –Resmî olarak, yatırımlar
olarak söylüyorum, en çok hizmet ettiğim yerdir.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – 30 Martta birinci parti kimdi?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – 30 Martta birinci parti
Milliyetçi Hareket Partisiydi.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – İkinci parti?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – İkinci parti biziz. Şimdi,
orada seçmen bilinçli.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – 30 Mart mı?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – 30 Mart, yerelde, 2014,
30 Mart seçimlerinde.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ama ilçe seçimiyle büyükşehir seçimi sonuçları farklı orada,
Kazan’da.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Evet.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani şimdi, 1999 seçimindeki, 2002 seçimindeki sonuçlar
Türkiye dağılımıyla aşağı yukarı aynıydı.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Evet, doğru.
BAŞKAN – Sayın Mehmet Erdoğan…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ben o zaman özel olarak inceledim tabii o tarihte çünkü her iki
seçimde de ben oradaydım, o seçimlerde Türkiye dağılımıyla eşitti.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Hatta yüksektir belki de
efendim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yok, değil, eşitti Türkiye genelinde, hatta şöyle söyleyeyim: O
zaman da HDP ve uzantısı o günkü parti hangisiyse Türkiye genelinde çıkan kadar oy orada da çıkmıştı
yani o da ayrıca dikkat edilmesi, üzerinde durulması gereken…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O hangi mahalle Başkanım bu arada?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Akıncı Mahallesi efendim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, Akıncı ve TAİ, tabii, Kazan’da ilçe merkezinden aşağı
yukarı 15 kilometre uzaklıkta iki ayrı yerleşim yeri. Hani orada Başkanım vurgulamadı, onun için ben
onu vurgulamak…
BAŞKAN – Siz kaymakamlık yaptığınız için, değil mi?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Evet.
BAŞKAN – Hangi yıllarda Mehmet Bey?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – 1998-2002 Kazan Kaymakamıyım ben, dört yıl kaldım.
Şimdi, bunların ikisi ayrı ayrı kampüsler.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Bitişik, ayrı ayrı
kampüsler, evet, doğru.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bitişik ama ayrı ayrı kampüsler çünkü birisi asker, birisi sivil
kampüs. Burada, tabii, aslında Kazan’la çok fazla sosyal bağları da yok, okulları orada, kendi marketleri
orada, hem askerî üssün içinde ayrı var hem de TAİ uçak fabrikasının olduğu yerde, bunlar bitişik. Yani
TAİ’deki uçak fabrikası da aynı havacılık pistini kullanıyor.
Tabii, ben burada bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Başkanım biraz heyecandan mı yaptı
bilmiyorum, tabii, Kazan, Türkiye’nin her yerinden nüfus barındırır ama gelen göç içerisinde kimsenin
hakimiyet kuramadığı, Orta Anadolu özelliğini koruyan bir yer.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Evet.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Dolayısıyla, hani bazı yerlerde bir grup göç oraya gelir, orada
diğerlerine göre bir hakimiyet olur, işte Yozgatlı, Kayserili, Sivaslı gibi, Kazan’da böyle bir hakimiyeti
yoktur kimsenin ama Orta Anadolu’nun, Kazan’ın kendi kültürü de orada devam eder. Onu da ben bu
arada belirtmiş olayım.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Mozaik var efendim,
doğru.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, Başkanımızın konuşmasını… Ben kimin sırasını aldım,
bilmiyorum ama sözü almışken birkaç tane de sorumu…
BAŞKAN – Söz Sayın Kocabıyık’ındı ama önce Aykut Bey sırasını kullandı, şimdi de Mehmet
Bey o zaman…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kullanmadım ben.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, Sayın Başkan, konuşmanıza başlarken o gece Kazan’da
olmadığınızı zaten söylediniz ama anlatımınızı sanki oradaymış gibi yaptınız.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Oradaydım, orada
gibiydim yani.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ne zaman döndünüz fiilen oraya, nasıl döndünüz? Bu
anlattığınız koordinasyonu nasıl yaptınız? Şimdi, özellikle polisler, o gün Kazan Emniyet Müdürlüğü
bu işin neresindeydi? Bir de “Valiyle görüştüm, Büyükşehir Belediye Başkanıyla görüştüm, Süleyman
Soylu’yla görüştüm.” dediniz. Kaymakamla görüştünüz mü o gece?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Kaymakamla görüşmedim
efendim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani aradınız da ulaşamadınız mı?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Kaymakamımız yoktu
Sayın Vekilim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ama birisi vekâlet ediyordu.
KAHRAMAN KAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Vekâlet eden Yenimahalle
Kaymakamıydı efendim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Evet yani hiç görüşmediniz, ihtiyaç duymadınız.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Benim Kaymakamla
görüşmemi gerektirecek bir konu yoktu. Şöyle: Benim ilçemin kaymakamı yok, başka bir ilçenin
Kaymakamı vekâlet ediyor, ilçeden habersiz, o Kaymakam da biliyorsunuz ihraç oldu. Yani kaymakamla
görüşmeme sebep olacak bir şey yok, ben Ankara Valisiyle görüşüyorum. Ankara Valisi beni arıyor, o
talimat veriyor. Ben bu arada kaymakama ihtiyaç duymadığım için belki de… Hani bir de ilçemde
kaymakam yok ya efendim, o yüzdendir belki, görüşmedim, yoksa bir kasıt olduğundan veyahut da
kaymakamla görüşmeyeceğimiz için değil. Kaymakamımız zaten görevde değildi, kaymakamımız
yoktu, Yenimahalle Kaymakamımız görevlendirilmişti, zaten gelmiyordu, bir ihtiyaç olursa evraklar
ona gidiyordu, belki o beni tanımazdı, ben onu tanımazdım, öyle yani. O yüzden Kaymakamla…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ne zaman, nasıl döndünüz, onu da cevaplayabilirseniz.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Biraz önce yine söyledim
sözlerimin başında, on buçuk, on bir gibi falan. Benim gittiğim yerde, zaten tüm devlet büyüklerimiz,
siyasi kurumlar, Türkiye’nin önemli isimleri hep orada. Bu darbenin olacağını bilseydi herkes gerekli
tedbiri alır, gerektiği yerlerde konuşlanmış olabilirdi, tedbirle beraber de gereğini yapardı. Bizim
Antalya’da olduğumuzu söyledim, sebep olarak davetli olduğum yeri söyledim. Burada ilk kez başımıza
gelen bir süreç, on buçukta başlayan bir süreçte -on bir buçuk, on iki civarlarında artık işin tamamen
netleşmesi ama- tüm telefon görüşmelerimiz, tüm kayıtlarımız ortada, kimler ne talimat verdi. Burada
whatsapp gruplarında arkadaşlarımıza “Öleceğiz.” talimatı veren de sosyal medyada “Allah rızası için

92

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

15 . 12 . 2016

T: 21

O: 2

bu uçakların kalkışına engel olalım.” diye ilk tweetleri atan da ilk mücadele eden de biziz. Önemli olan
bir darbede nerede olduğumuzdan ziyade nasıl bir duruş gösterdiğimiz ve bu halkımızı yönlendirme
noktasında nasıl bir girişimde bulunduğumuz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ne zaman döndünüz?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Onu söyleyeceğim
efendim.
On iki buçuk civarlarında bizim Antalya’dan hareketimiz, sinyalimizden tespit edilebilir. Sabah
saatlerinde direkt hastanelere geçtik, hastanelerdeki fotoğraflarımız saat ve dakika olarak da bellidir ve
altıda kriz masası kurduğumuzda tüm ekiplerimizle beraber her şeyimiz hazırdı, yaralılarımızı nereye
götürdüğümüze kadar biliyorduk. Sabah saatlerinde yani gün ağarmadan da oradaydık.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Polatlı yolu açılmış mıydı o zaman?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Polatlı yolunda hiçbir
sıkıntı yoktu efendim. Konya yolu üzerinden o ara yoldan geldik, hiçbir engel, hiçbir şey yoktu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, tabii, Kazan’da 2 tane önemli, biraz önce…
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Polatlı değil efendim,
özür, Konya yolu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Konya yolundan geldiniz.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Tabii, Konya yolu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, Kazan’da tabii 2 tane önemli tesis var, birisi 4. Ana Jet
Üs Komutanlığı. Bu, tabii, Ankara’nın güvenliği bakımından özel olarak yapılmış ama 15 Temmuzda
Ankara’yı tehdit eden üs oldu. Gene Kazan’da hem uçak fabrikası hem de şimdi orada yeni yapılan
Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi var. Bu bakımdan, tabii, bu teknolojik ve bu üs
konusu FETÖ’nün özel ilgi alanında olan bir konu. Kazan’a dönük mesela –tabii, bizim zamanımızda
öyle bir şey yoktu ama- son dönemde FETÖ’nün özel bir çalışması oldu mu, siz bunu hissettiniz mi?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Yani tüm Türkiye’de
olduğu gibi Kazan’da da yapılanmalar noktasında Kazan’a önem verdiklerini hep hissettim. “Sonucu
nereden çıkarttınız peki?” Biraz önce söylediğim gibi, yüzde 90 tüm hâkim ve savcılarım ihraç edilmiş
veya tutuklu olur mu? 2 tane kaymakam, biliyorsunuz, isimlerini zikretmeyeyim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Cemaat mi atıyor bunları?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Yani şimdi, cemaat hedefi
olan yerde çok daha iyi bir şekilde devletin imkânlarını kullanarak sızma yapmış yani buralar özellikle
hassas yerler. Niye başka ilçelerde bunlar olmadı da Kazan’da bunlar oluyor? Jandarma komutanından,
emniyet müdürüne, hâkimi, savcısı, kaymakamı tesadüf olamaz Sayın Vekilim. Yani burasının bir
stratejik konumu var. Nedir? Sizin de söylediğiniz gibi 4. Ana Jet Üssü Komutanlığı bir. İki, çok
nitelikli bir sanayi var Kazan’da. Üç, Ankara’nın gelişme istikametinde olan, hızlı büyüyen, stratejik
konumuyla on beş dakika sonra Kızılcahamam’da kaplıcalarda, bir saat sonra Bolu dağında, iki buçuk
saat sonra İstanbul’da boğazda olabileceğiniz bir yer, İstanbul yolu güzergâhında stratejik konumu olan
bir yer. Bu darbeyi, bu hain kalkışmayı yapanlar, bu ihaneti gerçekleştirenlerin bu unsurlarla beraber
stratejik yerleri de çok daha iyi hesapladıklarını da 15 Temmuzda zaten gördük.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, Sayın Başkanım, tabii, anlatırken bu kadının elini
kaldırıp yalvardığını falan sanki oradaymış gibi anlatmanız…
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KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Yani şimdi, hep onu
söylüyorlar, ben halkımın duygularına tercüman oluyorum. O kadın şu anda meclis üyemiz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bir de o sela konusu var, hocayla sanki canlı görüşmüşsünüz,
istişare etmişsiniz gibi…
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Ben on iki yıllık Belediye
Başkanıyım, sadece vatandaş olarak söylüyorum, o gece benim yaşadığım her şey Türkiye Cumhuriyeti
devletinde tüm kayıtlarıyla ortadadır, ne yaptığımız, nasıl davrandığımız, kimlerle ne görüştüğümüz,
yaptığımız, orada bize yapılan naklen yayınlar da dâhildir bunun içerisine, o insanların feryatları
da dâhildir ve bana “Oradan çekilin, orası dost kuvvet, o uçaklar dost uçakları. Sen ne yapmaya
çalışıyorsun?” diyenler de bu telefon kayıtlarında vardır. Oradaki o bacım, o Meclis üyesi orada… Siz
Lokman Ertürk’ün orada olup olmadığından ziyade bir Meclis üyesi bayanın o şanlı direnişini… Evet,
kendisi söylüyor, bana anlattığı için söylüyorum, bunu kamuoyuyla paylaşmak benim asli görevim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, son bir sorum var. Bu FETÖ’cü şirketlere hiç ihale
verdiniz mi? Yani “Keşke şimdi 15 Temmuzdan sonra farklı bir…”
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Bir tane ihale vermedim
efendim, hiçbir şekilde.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Kazan’da yurtları var mı, okulları var mı?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Var efendim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Onun imarıyla ilgili herhangi bir şey yaptınız mı siz?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – 17-25 Aralıktan öncesini
mi, sonrasını mı soruyorsunuz efendim?
Öncesinde yardımcı olduk yani herkes gibi. Yardımcı olduk derken hiçbir şekilde ben tahsis
vermedim, hibe vermedim. İhaleye çıkılmış bir yerde sadece özel eğitim alanının ihalesini aldılar,
hiçbir şekilde de taviz vermedik, açık ihaleydi. Daha sonra, 17-25 Aralıktan sonra, 30 Nisandaydı
yanlış hatırlamıyorsam, binalarını, okullarını, yurtlarını, her şeyini mühürledim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Peki, tehdit aldınız mı?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Evet, aldım. Onların
sosyal medya hesaplarından özellikle şahsımla ilgili çok tehdit aldım, hâlâ da almaya devam ediyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Ben teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Mehmet Bey.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Başkan, şu oy sonuçlarını söyleyeyim mi? Çıkardım ben.
BAŞKAN – Tabii, bir saniye, açalım.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – 30 Mart 2014 değil mi?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Evet, 30 Mart 2014, oy sayısı olarak.
BAŞKAN – Lojmanların olduğu yeri mi veriyorsun?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Akıncılar Mahallesi. Çok bir fikir vermez ama kayda doğru
girsin diye.
AKP 738, CHP 306, MHP 1.686, Büyük Birlik 225. 26’ncı Dönem milletvekili sonuçları: CHP
989, AKP 878, MHP 644, 46 tane HDP var orada, Vatan Partisi 13 falan yani böyle.
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BAŞKAN – Teşekkür ederiz, tutanaklara geçmiş oldu.
Sayın Hüseyin Kocabıyık, anlayışınız için teşekkür ederiz çünkü ani giriş oldu, biz de kesemedik
arkadaşları.
İzmir Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Kocabıyık, buyurun efendim.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Sayın Başkanım, hoş geldiniz Komisyonumuza.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Hoş bulduk.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – O gece sizin gösterdiğiniz büyük gayretin, kahramanlığın canlı
şahitlerinden birisiyim.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Sağ olun efendim, biz
teşekkür ediyoruz.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Onları hep duydum, gördüm, yaşadım birlikte.
Şimdi, bir hakikatin Komisyonumuz ve Komisyon tutanaklarımız delaletiyle tarihteki yerini
almasını arzu ediyorum, o da şudur: Gazetecilik mesleğinde de şunu görmüşümdür zaman zaman belli
coğrafyalarda. Tankın önüne çıkanlar olmuştur, tankın altına yatanlar olmuştur Filistin’de falan, Yeltsin
gibi üstüne çıkanlar olmuştur ama insanlık tarihinde bir halkın bir askerî üsse operasyon düzenlediği
vaki olmamıştır, bu, sadece bu ülkede olmuştur. Bir halk, bir askerî üsse silahsız bir şekilde operasyon
düzenlemiştir, bunun en somut yaşandığı yer Kazan’dır, şimdiki adıyla Kahramankazan. Bunu ifade
etmek istiyorum. Bu, bir cümle içinde basitçe ifade edilen ama olağanüstü önemde tarihsel önemde
bir şeydir. Sorum da şudur: Basından öğrendiğimiz kadarıyla 16 Temmuz’da, 17 Temmuz’da yani
o geceden sonraki günlerde tarlalarda yani o üssün etrafındaki tarlalarda bazı para dolu çantaların
bulunduğu falan söylendi.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Evet, doğru efendim.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bu konuda bilgilerinizi rica edeceğim.
BAŞKAN – Evet, buyur Sayın Başkan.
Özellikle o konuda bir cevap olursa güzel olur.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Buradaki kaçış biraz
önce yine konuşmamda ifade ettim çok değerli Komisyon üyelerimize, sayın vekillerimize. O kaçışma
esnasında grup grup… Sabah beş buçukta ben Süleyman Soylu’yu arayıp da -Efkan Ala İçişleri
Bakanıydı o dönemde hani onun direkt telefonu yoktu ama Süleyman Soylu’nun telefonu olduğu ona
en yakın ulaşabileceğim ve her seferinde ulaştığım için söylüyorum- “Sayın Bakanım, falan grup var
15-20 kişilik, falan istikamette kaçıyor. Yine, 30-40 kişilik grup var, falan köy istikametinde kaçıyor.”
Hep böyle sürekli haberler veriyorduk. Bunlar büyük bir panik hâlinde kaçışlarında da yanındaki işte bu
kıymetli eşyalarını demek ki atarak, saçarak, bırakarak kaçtılar. Fethiye köyüm var, Fethiye Mahallem
oldu. Bakın, Fethiye Mahallesinde darbeden bir ay sonra köye gelip cuma saatinde kapıyı çalmak
suretiyle yaşlı teyzemden yiyecek isteyen… O da, tabii, ne olduğunu bilmiyor, “Yavrum, amcanız
cumada, cumadan gelsin ben size yemek yapayım.” diyor. Hani ekmek vermek bizim adabımızda…
Kapıdan ekmek vermek ona zül geliyor, onu misafir etmek istiyor, o da diyor ki: “Sen boş ver
amcayı, biz beklemeyiz, sen ekmek ver veya giyecek ver.” Bir ay sonra bu kaçan darbeciler yiyecek
bulamadıkları için köylere, mahallelere inip daha sonra yakalandı çoğu. Fethiye Mahallesinin bir tane
çobanı var, ben de tanırım yani köyün hayvanlarına bakan o ağacın dibinde -yine, söylemesi ayıp- öğle
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saatinde uyurken bir poşet buluyor, bakıyor dolar; bize haber verdiler, biz jandarmaya haber verdik,
gittik, ben de gittim oraya hakikaten de yani üzerindeki kıyafeti malum, yüzü öyle, yılların verdiği bir
acı var adamcağızın yüzünde, elbisesi öyle ama o doları gözümüzün önünde jandarmaya teslim etti.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kaç dolardı?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – 200 bin dolar diye basına
yansıdı ama hani sayısını çok açıkçası Aykut Bey ben görmedim.
Yani, o bölgede buna benzer bilgisayar “harddisk”leri, elektronik cihazlar bulundu ve cumhuriyet
savcılığımız bunlara el koydu ve gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıklarına inanıyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Eskişehir Milletvekilimiz Emine Nur Günay Hanımefendi.
Buyurun efendim.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Sayın Başkanım, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Ayrıca, şahsınızda tüm Kahramankazan halkını da şükranla anıyorum, teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Gazilerimize acil şifalar, şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.
O geceyle ilgili tabii, bir sürü hikâye var, yaşanmışlıklar var daha doğrusu. Eskişehir’den Ankara’ya
geçen tanıdığım kişiler vardı. Onların tanık olduğu ve Ankara’ya geçemedikleri için o bölgede kalıp
oradaki halkla birlikte nasıl mücadele verdiklerini anlattılar, ellerinde fotoğraflar vardı, onları size de
ulaştıralım.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Çok sevinirim efendim.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Askerî araçlara nasıl müdahale ettiklerini orada net belgeleyen
fotoğraflar, belgeler var. Bu anlamda, gerçekten, bütün halkımız o gece bir millî mücadele savaşı verdi.
Ben, sadece teşekkür etmek istiyorum.
Adil Öksüz’le ilgili soruyu Selçuk Bey sordu, onu soracaktım. Ama, ona ilaveten şunu bilmek
isterim: Adil Öksüz’ün kaldığı ev sahipleriyle ilgili bir işlem yapıldı mı? “Yapılmadı.” dediniz.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Şöyle: Hani “Geziyorlar
mı?” diye Aykut Bey, Sayın Vekilim sorduğu için “Hayır.” dedim. Yani, içeri alınmadılar çünkü
hakikaten çok yaşlılar, ayakta duracak hâlleri olmayan 2 yaşlıya, ifade dahi vermekte zorlanan,
konuşmakta zorlanan insanlara belki hani bağımsız yargı mensupları alma gereğini duymamışlar ama
adamlar Kazan’da, evlerinde de duruyorlar yani.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Bu kadar âciz ve yaşlı kişilerin orada nasıl yani imamlık
yaptığı ve o evin nasıl bir üs olarak kullanıldığı konusunda en azından bir araştırma yapılması gerektiğini
düşünüyorum. Yani, eğer bu kadar yaşlıysa o bölgede nasıl bir hâkimiyet…
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Hâkimiyet kuran o değil
efendim, Sayın Vekilim.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – İşte, onu anlamaya çalışıyorum.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Onu açıklayayım
isterseniz. Yanlış anlaşılmalara sebep olmayalım.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Lütfen.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Bu kişi yaşlı bir insan,
yaşlı bir çift, çocuklarından şehit olanlar olduğu söylenen, yıllar öncesinden beri FETÖ’yle bir dostluğu
olan, kadim dostlukları olan ve Kazan’a gelip on yıl önce herhâlde tahminime göre yerleşen, sadece
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kendi hâlinde, mütevazı bir yaşantısı olan, emekli birisi. Bu, ne Kazan imamı ne de cemaatin aktif bir
üyesi ne FETÖ mensuplarının aktif üyesi, cemaat demeyelim, düzelteyim ama FETÖ mensuplarının
saygı gösterdiği, hürmet ettiği… Çünkü liderlerinden dolayı onu yaptıkları birisi. Gayet mantıklı, böyle
yaşlı bir çiftin evi çok dikkat çekmeyebilir belki o yüzden yapılmıştır ama nasıl geldi, kim getirdi,
oradan sonra çıkışı nasıl oldu, kimlerle teması sağlandı; onları ben de bilmiyorum açıkçası.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ben de o konuda sizin bilginiz var mı diye soracaktım ama…
Tutanaklara geçmesi için söylüyorum, bunun gerçekten araştırılması gerektiğine inanıyorum. Demek
ki o ev bir üs olarak kullanılıyordu veya hâlâ kullanılıyor mu bilmiyorum.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – O gece için kullanıldığı
söyleniyor efendim.
BAŞKAN – Tutanaklara geçti, sanıyorum yargı da gereğini yapıyordur.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Arsa fiyatları artmıştır Kazan’da herhâlde.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Çok değişmedi efendim.
BAŞKAN – İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mihrimah Belma Satır Hanım buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan, hoş geldiniz.
Başarılı bir siyasetçisiniz, öz geçmişinizi okuyunca sürdürülebilen ve her geçen gün artan bir
kariyeriniz var, başarılarınız var, hayatınızın bir döneminde de hepimiz gibi, 15 Temmuz gibi bir hain
darbeyle karşılaştık. O gece için size çok teşekkür ediyorum. 9 şehit ve 92 gazi verdik Kahramankazan’da.
“Kahraman” ismini hakkıyla hak eden bir ilçesiniz ve o ilçenin belediye başkanısınız. Burada, bütün
partiler oy birliğiyle bu kararı verdiler; hayırlı olsun, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum,
gazilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, sizlere de üstün başarılar diliyorum teşekkür
dileklerimle birlikte.
Sorulması gereken bütün soruları hemen hemen sordu arkadaşlarımız, değerli vekiller. Ben bir
soru sormak istiyorum son bir kere: Bu hain FETÖ’cülerle halk hiç karşı karşıya geldi mi, o gece
veya sonrasında teslim alınırken, tutuklanırken, bir linç girişimi veya böyle bir aşırı hareket oldu mu
halkımız tarafından? Bu konudaki gözlemleriniz nedir?
Tekrar çok teşekkür ederim.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Ben teşekkür ederim
güzel dilekleriniz için de.
BAŞKAN – Buyur Başkanım.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Başkanım, çok Değerli
Vekilim; tabii, zor bir süreç, kâbus dolu geçmek bilmeyen dakikalar, gerçekten de bir ilçe için zor. Tüm
ilçe orada yani eliti, en alt tabakasındaki işçisinden tutun da en üst seviyedeki, işte doktoruna kadar
tabiri caizse ve her şeyin bittiği bir süreç yani herkesin çocuklarıyla helalleştiği bir süreç. Farkında
olmadan ve bilmeden işin merkezine müdahale edilen bir süreç. Ülkenin geleceği, çocuklarımızın
geleceği hep bunlar aklımıza geliyor. Samimiyetle söylüyorum, hayatımız film şeridi gibi geçti, dedik
ki bu kadarmış, buraya kadarmış, gördüğümüz, göreceğiz buraya kadarmış.
Çok daha farklı şey var işin içerisinde, anlatılınca insanın tüyleri diken diken oluyor ama… Sonuçta
bu olay yaşandığı zaman da, biraz önce söyledim, halk orada ve bekliyor kaçanların da yakalanmasıyla
ilgili çünkü kaçışlar başladı. Bakın, bu darbenin sonuçlanması… Onda bu darbe tamamen bitmişti,
sabah on için söylüyorum, Kahramankazan için söylüyorum. Yani, hiçbir askerî müdahale olmadan
bitmişti, onun da altını çizerek söylüyorum, bakın. Bu, çok önemli. Yani, dışarıdan hiçbir askerî
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müdahale… Artık ben o gece şunu hiç unutmuyorum: Dost kuvvet mi, düşman kuvvet mi? “Allah’ım
nasıl çıkacağım bu işin içerisinden.” diyorum. “Gelen dost kişi mi, düşman kişi mi, ya nasıl çıkacağım
bu işin içerisinden?” Yani, bir karar alınacağı zaman işte birisi diyor ki: “Sen şu kararı alacaksın.”,
öbürü “Sakın.” diyor. Yani, zor bir gece ama buna rağmen yaralısıyla, şehidiyle ve hâlâ orada nöbette
bekleyen, o kaçışları yakalayan halk var. İşte, yakalananlar da buradaki o darbeciler. Gergin bir ortam
ama buna rağmen ilçe merkezi için söylüyorum özellikle, “Okullara yürüyelim, işte şöyle protesto
edelim.” Biz bunlara müsaade etmedik, Allah’a hamdolsun, bu insanlar da bizim sözümüzü dinlediler,
bizi de kırmadılar, güvenlik güçlerimize de hiçbir sıkıntı ve hiçbir problem çıkarmadılar. Hiç karşı
karşıya gelip de bir tane fertle ilgili bile bu kadar canı yanmış bir halk hiçbir FETÖ mensubuyla ilgili
en ufak bir hukuk dışı bir girişimde bulunmamıştır.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bu söylediğiniz de hem Türk halkının adaletini, asaletini
hem de sizin iyi yöneticilik vasfınızı ortaya koyuyor.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Estağfurullah efendim,
çok teşekkür ediyorum.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – O gece biz de Türkiye Büyük Millet Meclisindeydik,
sizin yaşadıklarınızın başka bir versiyonunu burada yaşadık. Aynı duyguları yaşadık yani ertesi güne sağ
çıkacağımızı hiçbirimiz düşünmedik, vedalaştık, helalleştik ve âdeta ölümü bekledik. Ama, çok şükür
ki bugün buradayız ve ülkemizin daha ileri gitmesi için, daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük,
daha fazla kalkınma için, hep birlikte çalışmak için burada buluyoruz.
Tekrar çok teşekkür ediyorum Başkanım.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Çok sağ olun Sayın
Vekilim.
Son olarak sözlerinize cevaben bir şey söylemek istiyorum, müsaade ederseniz Başkanım.
BAŞKAN – Buyurun, lütfen.
Toparlıyoruz zaten.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Biz arkadaşlarla olan grup
görüşmelerimizde ve telefon görüşmelerimizde, bunu altını çizerek söylüyorum, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin açılması ve o milletvekillerinin özellikle hanımefendi milletvekillerinin, açık söylüyorum, o
cesaretli bir şekilde, o bombalar altında, oradaki verdikleri mücadele benim vekillerimin ve bu milletin
vekillerinin darbeye karşı Türkiye’nin, Gazi Meclisin savunmalarını ve oradaki görevlerini ifa etmeleri
herkese can oldu, kan oldu tabiricaizse, derman oldu ve bu, büyük, çok önemli bir karardı; iyi ki o
Meclis açıldı, iyi ki o milletvekilleri geldi ve tüm Türk toplumuna Meclisiyle de ayakta olduklarını
gösterdi, o vekillerin arkasından da asiller ayağa kalktı efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Aykut Bey, buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, demin söylediğimiz 2 önergeyi hazırladık, önce
onları okuyayım kayda geçsin, sonra da soruyu sorayım.
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimiyle Bu
Terör Örgütünün Faaliyetlerini Araştırma Komisyonu Başkanlığına
Komisyonumuzun çalışmaları kapsamında incelenmek, değerlendirmek üzere Adalet ve Kalkınma
Partisi Genel Merkezine bir yazı yazılarak aşağıda açıklanan hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin
istenmesini TBMM İçtüzüğü’nün 26’ncı maddesi gereğince Komisyon gündemine alınmasını öneririz.

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

15 . 12 . 2016

T: 21

O: 2

Aykut Erdoğdu

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

İstanbul

İstanbul

Adalet ve Kalkınma Partisini kuruluşundan bu yana parti tüzelkişiliği adına Fetullah Gülen
ile doğrudan kendisiyle ilişkili yurt içi, yurt dışı kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmaların birer
örneği, Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarınca Fetullah Gülen’le yapılan görüşmelere ilişkin gezi
programları ve fotoğraf, Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarınca Fetullah Gülen’le ilişkili yurt içi,
yurt dışı kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen ziyaretlere dair ziyaret programları ve fotoğraflar,
Fetullah Gülen’le çeşitli tarihlerde bir araya geldikleri basında yer alan haberlerden bilinen Bülent
Arınç, Hüseyin Çelik, Vedat Demiröz, İlknur İnceöz, Ahmet Davutoğlu ve diğer milletvekilleriyle
partinin üst düzey yetkililerinin yaptığı görüşmelere ilişkin her türlü bilgi ve belge.
İkinci önergemiz:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Komisyonu Başkanlığına
Malumları olduğu üzere, Fetullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar
kapsamında birtakım şirketler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş ve devredilmeye devam
etmektedir. Bu şirketlerin kamuyla olan ilişkileri darbeye teşebbüs edenlerin tüm bağlantılarıyla ortaya
çıkarılması bakımından hayati önem arz etmektedir.
Bu bakımdan,
Bir: El konularak fona devredilen şirketlerin özelleştirme uygulamaları ve taşınmaz tahsisleri dâhil
bugüne kadar kamudan almış olduğu ihalelerin bir listesini Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, bakanlıklar ve mahalli idarelerden istenilmesi.
İki: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının damadının sahibi olduğu şirketin FETÖ soruşturması
kapsamında 15 Temmuz darbe teşebbüsünün hemen ardından el konulan ilk şirketler arasında olması
nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş ile TBMM Başkanlığı da yapmış
olan eski Başbakan Yardımcılarından Sayın Bülent Arınç’ın Hükûmet sözcülüğü yaptığı dönemde
kendisini Fetullah Gülen cemaatiyle iş birliği yapmakla suçlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
için ‘Gökçek, bu yapıya Ankara’yı parsel parsel satmıştır, zengin iş adamlarına okul yaptırmıştır, yurt,
yer sağlamıştır.’ şeklindeki karşı suçlamaları göz önüne alınarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Sayın Melih Gökçek’in 15 Temmuz darbesini tüm yönleriyle araştıran Komisyonumuz tarafından
dinlenmesi doğrultusundaki önergemizin TBMM İçtüzüğü’nün 26’ncı maddesi gereğince Komisyon
gündemine alınmasını öneririz.
Aykut Erdoğdu

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

İstanbul

İstanbul

Bu önergeler hakkında umarım bu sefer gereğini yaparsınız.
Selçuk Bey, dediğimiz önergeler burada, imzalamak isterseniz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ben de iki belediye başkanının Komisyonumuza davet edilerek
görüş ve bilgilerine başvurulmasında fayda mülahaza ediyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bak, ne güzel işte, böyle aydınlatırız. Vallahi, tebrik ediyorum.
Bir de son şunu söyleyeyim Başkan: Sayın Başkan çok anlattı ama benim kafam karıştı çünkü
Mehmet Bey o gece orada olmadığınızı söyledi. Ben ilk geldiğimde “Başkan hemen oraya gitmiş.”
falan şeklinde bir şey çıktı, biraz kafam karıştı Başkanım, onu söyleyeyim.

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

15 . 12 . 2016

T: 21

O: 2

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Dönüş yolculuğunu bir aydınlatırsak. Orada tam olarak dönüş
nasıl bir güzergâhta oldu, ne zaman oldu? Tam geliş saatiniz neydi? Hangi güzergâhı kullanarak
geldiniz?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Biz Gölbaşı tarafından
geldik, Konya yolundan geldik. İşte, gece saatlerinde çıktık, Antalya’dan Ankara’ya en hızlı bir şekilde
kaç saatte… Bize bir tane araç tahsis ettiler ve orada benimle beraber bunlara tanık olan, şahit olan
birçok isim, Ankara’dan arkadaş, hatta, Emniyet ve diğer güvenlik teşkilatlarına yakın, onlarla beraber
olan arkadaşlarımız…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Kiminle geldiniz, yalnız mı geldiniz?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Yalnız gelmedim, iki
arabada sekiz kişiydik. Yani, orada da zaten…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Kimler vardı yanınızda?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – İsimlerini söyleyeyim
mi?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Söyle.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Ali İhsan Sarıkoca,
BİMER kurucusu, Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı yapmış, şu anda müşavir. Orada Yusuf
Sezgin diye bir arkadaşımız -bizim cenah çok iyi tanır- onun çocukları. Yine, Yusuf Karahan…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yusuf Sezgin ne iş yapıyor?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Yusuf Sezgin resmî bir
kurumda değil, Ankara’da…
BAŞKAN – Neyse, hatırladıklarınızı söyleyin.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Herkes tanır deyince merak ettim yani yazar mıdır, düşünür
müdür, kanaat önderi midir?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Herkes tanır derken,
bizim cenah tanır derken teşkilatla iç içe olan bir arkadaşımız olduğu için söyledim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yusuf Sezgin sizin partiden olarak yakın arkadaşınız herhâlde.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Yani, biraz daha bize
yakındır. İş adamı demeyeyim de…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Siz tanıyor musunuz?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Hayır, tanımıyorum ama bana bir dakika müsaade eder misiniz,
belki otuz saniye?
Şimdi, ben Lokman Başkanın o gece şeyde olmadığını yeni öğrendim ama şöyle bir şeye tanık
oldum: Süleyman Soylu’yla beraberdik biz o gece. Sayısız defalar telefon muhaveresi oldu arasında
ve Süleyman Soylu tüm yapılmasını istediği şeyleri Lokman Bey’e söyledi, ondan sonra da zaten şeyi
sürekli izliyoruz.
BAŞKAN – Telefonla ona söylüyor.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Lokman Bey’e söylüyordu. Gelişmeler peyderpey cereyan
ediyordu yani ona tanık oldum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Siz o gece Antalya’da mıydınız?
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KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Ben bir gün öncesinde…
BAŞKAN – Anlattı da tabii, siz sonra gelince. “Sabah güneş doğmadan Antalya’dan Kazan’a
intikal ettim.” dedi.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Geldiğimde bir spor müsabakası duydum ama çıktım, girdim,
ben kaçırmış olabilirim.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Anladım. Ben ta başta
söyledim efendim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kusura bakma Başkanım.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Estağfurullah efendim.
Bir gün öncesinde altı da Eto’nun… Antalyalı futbolcu yok mu efendim?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ha, onun şeyi vardı, tamam.
BAŞKAN – O gün Antalya’da program vardı zaten.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Hatırlarsanız, Afrikalı
fakir çocuklar yararına düzenlenen bir turnuva… Hemen de atladık, geldik.
Yani, burada şu var: Bakın, -tarihimizde veyahut da günümüzde de olsa- ben Satı Kadın’ın
torunuyum, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk köylü milletvekillerinden Satı Kadın’ın torunuyum.
Ben Satı Kadın’dan anlatıyorum. Ben Seyit Onbaşı’yı da anlatırım. Kahraman ben değilim, bana verilen
bir unvan falan da yok ama yani yediden yetmişe bir ilçe halkının verdiği direnişi kahraman bir halkın
Belediye Başkanı olarak anlatmamda bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Bu sadece tarihî bir…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yok, Başkanım, o anlamda demedim. Yanlış anlamayın,
Kazanlılara da yazık olur.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Estağfurullah efendim.
Yani, bunu tarihî bir sorumluluk, vicdani bir sorumluluk olarak gördüğüm için söylüyorum ve bu
insanlar, bizim insanlarımız, benim beraber olduğum insanlar, şehitlerimiz…
BAŞKAN – Peki, konu aydınlandı Başkanım.
Aykut Bey soru var mı? Yoksa Sezgin Bey’e geçiyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Soru o önergeyle ilgili, ne yapacaksınız?
BAŞKAN – Başkan burada, Başkana sorunuz var mı?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yok, konuştuk zaten.
BAŞKAN – Sezgin Bey, buyurun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben de teşekkür ediyorum Sayın Başkanım
açıklamalarınız için. Bir kısımda olamadım, genel merkeze gitmem gerekiyordu.
Daha önce de izlemiştik, buraya da gelmiştiniz oradaki kahramanlarla beraber. Teşekkür ediyorum
şahsım ve partim adına.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Sağ olun efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hem ertesi gün gösterdiğiniz önderlik, Başkan
olarak sahip çıkışınız için teşekkür ediyorum ben de.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Ben teşekkür ederim
efendim.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Kişisel merakımı soracağım sadece, özel bir soru
ama.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Tabii.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Özgeçmişinize baktım, ABD’ye lisans eğitimi
için gitmişsiniz.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Evet, çok gittim efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Lisans eğitimini ABD’de almışsınız.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Evet efendim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Kendi imkânlarınızla mı gittiniz, yoksa burs falan
mı?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Kendi imkânlarımla
gittim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Tamam, teşekkür ediyorum.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Ben teşekkür ederim
efendim.
BAŞKAN – Teşekkürler Sezgin Bey.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Amerika’da kaldığınız tarih nedir Başkanım?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Çok sık kaldım efendim
yani Belediye Başkanlığım süresi içerisinde de…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hayır efendim, eğitim için kaldığınız süreyi diyorum.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Eğitim için de yine aynı
Belediye Başkanlığım süresi içerisinde 2006, 2009, 2011… Bir dönem yine Türkiye Cumhuriyeti
devleti, Amerika Birleşik Devletleri’nin, o dönemki Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Türkiye’den
giden özel bir heyetle oradaki sistemle ilgili, yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yaptık, uzun süre
kaldık orada da.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Lisans eğitimi içinde mi?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Gidip geldim sürekli
efendim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Belediye Başkanıyken mi?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Evet.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Lisans eğitimini ne zaman tamamladınız?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – 2009 veya 2010.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Kaçta başladınız?
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – 2005’in sonu, 2006’nın
başı. Bu uzaktan eğitimle olan bir şey, onun özellikle altını çizeyim, yanlış anlaşılmaya yer olmasın
diye söylüyorum. Yani, devam zorunluluğu olmayan ama sürekli gidip geldiğimiz, giriş çıkışlarımız
belli, gidiş gelişimiz belli.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Burhanettin Bey, buyurun efendim.

102

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

15 . 12 . 2016

T: 21

O: 2

BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – Başkanım, hoş geldiniz.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Sağ olun efendim.
BAŞKAN – Son sorumuz, bitiriyoruz.
BURHANETTİN UYSAL (Karabük) – 15 Temmuz akşamı göstermiş olduğunuz o duyarlılıktan
dolayı teşekkür ediyoruz.
Tabii, Başkanımın da belirttiği gibi, son konuşmacıyız. Benim iki tane önerim olacak, biri
Komisyonumuza.
Tabii, 15 Temmuzun ana merkezî Akıncı Hava Üssü olduğuna göre birlikte oraya gitmeyi
öneriyorum, hem Kazan halkını da ziyaret etmiş oluruz. Bu teklifim size.
Belediye Başkanımıza da soruyorum: Kaç şehidimiz var, kaç gazimiz var? “Kahraman” unvanını
aldık. Tam ana yola yakın bir yerde bir anıt yapmayı planlıyor musunuz? Bu anıt hem Kahramankazan’ı
temsil edecek, aynı zamanda da bunun Türk halkının demokrasiye, insan haklarına, hukuka, hukukun
üstünlüğüne nasıl sahip çıktığını göstermesi adına çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu konudaki
görüşlerinizi de öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, hem cevap hem de son sözlerinizi ifade ederseniz, bitiriyoruz efendim.
Buyurun.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Başkanım, ben de Kazan
Belediye Başkanı olarak açıkçası sayın vekilimizin önerisini son not olarak almıştım. Yani, sonuçta
4’üncü Ana Jet Üssü Komutanlığı önemli bir merkezdi, bu kalkışmanın ve darbenin bir merkeziydi.
Bence hem bölgeyi bir tanıma ve görme noktasında hem de bu üssü görme açısından Komisyon
üyelerini -en azından- Belediye Başkanı olarak davet edip misafir etmekten onur duyarım ve orayı
görmeniz önemli diye düşünüyorum.
Diğer taraftan, şehitlerle ilgili bir müze ve anıt çalışmamız devam ediyor. Gerçekten de o gece
kimsenin sıfatı hiç önemli değildi, benim de sizlerin de Sayın Cumhurbaşkanımızın da hiç kimsenin
sıfatı önemli değildi. Darbe gerçekleşmiş olsaydı bugün bu yüce Meclisin çatısı altında siz değerli
vekillerimizle ve Komisyonumuzla bu konuşmayı yapma şansımız belki olmayacaktı. Bu milletin
iradesiyle, basiretiyle, ferasetiyle atlatılmış bir darbe girişimi.
Son olarak da toparlamak için söylüyorum, 15 Temmuzu yaşatmak ve bundan sonraki süreçte de
anlatmak için elimizden gelen her türlü çabayı, gayreti Kültür Bakanlığımız önderliğinde kuracağımız
müzeyle beraber yapacağımızı ifade etmek istiyorum.
Tekrar, Kahramankazan halkı adına şükranlarımı ifade ediyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Başkanımıza teşekkür ediyorum, Kazan halkına da selamlarımızı
iletiyorum.
Şimdi, tabii, ben ilk başlarken de söyledim bugün, bundan sonraki süreçle ilgili programımız nasıl
olacak, onu da bir bilelim ki biz de -çünkü, komisyonun süresi oldukça azaldı- bundan sonra kendi
özel programlarımızı ona göre yapalım. Önümüzdeki haftaki programımız nasıl, ondan sonraki hafta
nasıl? Bir de süre uzatacak mıyız, uzatmayacak mıyız? Onları bir değerlendirelim istiyorum toplantıyı
kapatmadan önce.
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BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben de Mehmet Bey’in görüşlerine katılıyorum.
BAŞKAN – Sezgin Bey, oldu, teşekkür ediyorum.
Şimdi, salı günü yine bu darbe girişimiyle ilgili olarak uçak imkânları aynı gün elvermediği için
salı günü öğleden sonra gidip çarşamba günü akşam dönmek üzere bir buçuk günlük bir Marmaris
davetimiz var.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Genelkurmay Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı
aynı gün uçakla Ankara’dan Kayseri’ye gidebiliyorlar. Üç ayrı uçakla gidiyorlar. Meclis Başkanlığının
uçağı olsa tahsis etmesini isterdiniz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bu basına düşerse “Milletvekilleri uçak istiyor.” diye
manşet olur.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Olsun ama Cumhurbaşkanı, Başbakan…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sizden böyle bir talep çok mantıklı yani.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Biz gelmeyeceğiz, sizin için söylüyorum.
BAŞKAN – Yok, zaten hem gittiğimiz gün…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay
Başkanı Ankara’dan Kayseri’ye aynı gün üç özel uçakla açılış için gidiyorlar. Meclis böyle bir çalışma
yapıyorsa eğer…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Siz misafirimizi gönderebilir misiniz, ondan sonra devam biz
ederiz.
BAŞKAN – Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Sizi tutmayalım.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ERTÜRK – Ben teşekkür ederim
efendim, başarılar diliyorum.
BAŞKAN – Geldiniz, katkıda bulundunuz, sağ olun.
4.- Komisyonun çalışma takvimine ilişkin görüşmeler
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, salı, çarşamba programımız belli; ondan ötesine program yapmadık
ama bugün gelen önergeler doğrultusunda hem yazışmalarla ilgili hem de…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ondan sonraki hafta Meclisin kapanma ihtimali varmış
yılbaşı nedeniyle yani bizim gruptan aldığımız bilgi. 21’inde dönüyoruz; 22, 23 boşuz yani Meclisteyiz.
BAŞKAN – 22, 23 dediğiniz de perşembe, cuma oluyor. Perşembe, cuma buradayız.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ondan sonraki haftanın tatil olma ihtimali varmış.
BAŞKAN – Yılbaşı münasebetiyle öyle mi?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Evet. Yani, bütçe bitecek, bir kanun var, o görüşülüp
ondan sonra kapanacak.
BAŞKAN – Biz de ayın 4’üne kadar olan programı çalışalım ve Komisyon üyelerimizi
bilgilendirelim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, önümüzdeki hafta 20, 21 Marmaris’e gidiyoruz. 22, 23,
24’ünde programımız var mı, olacak mı?
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BAŞKAN – Şu anda yok. Yalnız, Özel Kuvvetler Komutanlığını -aynen Özel Harekâta yaptığımız
gibi- Zekai Aksakallı Paşa’yla mahallinde ziyaret edip tanıkları dinleyelim diye bir süredir arzu
ediyoruz. Bu konuda Sayın Genelkurmay 2’nci Başkanıyla diyalog hâlindeyiz. Ama, bunu, tabii, her
sefer açıklıyorum, hakikaten, onlar da bize bu durumu ifade ediyorlar, bu yurt dışındaki operasyonlar
nedeniyle tarih hemen alamıyoruz. İrtibat…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ondan sonra, son hafta, yılbaşından önceki hafta Meclis tatil
olursa biz çalışacak mıyız?
BAŞKAN – Ben baktım, araştırma komisyonlarının çalışmasına engel bir durum yok bildiğim
kadarıyla. Onun için 4’üne kadar Tüzük gereği bir şey yok.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – 4’ünden sonra uzatacak mıyız?
BAŞKAN – Programımızı yapalım ama uzatma talebi şu anda düşünmüyoruz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Niye düşünmüyoruz? Bu kadar daha bizim talep ettiklerimiz…
BAŞKAN – Şimdi…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, arkadaşlar, takvime baktığımızda, bugün ayın 15’i.
Yarın cuma; cumartesi, pazar, pazartesi çalışmamız yok. Salı, çarşamba…
BAŞKAN – Tatil olursa Mehmet Bey, zaten tatilde süremiz işlememiş olur, otomatik uzamış olur.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Nasıl işlememiş oluyor?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok iyi. O bir hafta biz burada olmayalım.
BAŞKAN – Yani, Belma Hanım dedi ya şu anda, diyelim ki önümüzdeki hafta Meclis yılbaşı
nedeniyle on gün tatil derse bizim süremiz otomatik uzamış olur.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – 4 değil, 14’ünde.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – 11’ine mi?
BAŞKAN – İşte ne gün verilirse orada tatil süresi uzamış olur.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Pekâlâ, ondan sonra, bir sürü arkadaşımızın, Selçuk Bey’in talebi
var, arkadaşların var, bizim daha önce verdiğimiz taleplerimiz var. Bu taleplerin yerine gelmesi için bir
uzatma talebimiz olmayacak mı? Ben Komisyonun uzamasını istiyorum ki bunları gerçekleştirelim.
Yani, bunlar da kayıtlara geçsin çünkü biz geriye eğer Meclis… Şimdi, önümüzdeki hafta en fazla
Marmaris’ten sonra bir de Özel Kuvvetler Komutanlığı ziyareti girebilir.
BAŞKAN – İki gün de yapabiliriz. Cuma genelde istenmedi ama perşembe, cuma da yapabiliriz.
Yani, Marmaris dönüşü perşembe, cuma da…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yok, yok, Marmaris’i de…
BAŞKAN – Marmaris’i planladık, bütün bağlantılar kuruldu, uçak irtibatları kuruldu, salı,
çarşamba planladık.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Zaten, Marmaris’ten dönüşte perşembe, cuma yerine o
çalışmalar başka bir gün olursa o zaman Marmaris’te kalacağım ben ama program olacaksa… Biraz
da bu detay ortaya çıksın diye onun için uğraşıyorum. Yoksa, ben başka Meclis çalışması için geriye
dönmeyeceğim.
BAŞKAN – Şimdi, perşembe için düşünüyoruz ama cumayı bilemiyorum. Perşembe günü olursa
bir gün için…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – İşte bir gün için ben geri geleceğim.
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BAŞKAN – Ama şimdi, kısmet…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hayır, geleceğim, ben ona itiraz etmiyorum, programı bileyim
ki…
BAŞKAN – Tamam, gitmeden programı bildiririz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şöyle, ben programı bilmek istiyorum, şunun için bilmek
istiyorum: Eğer biz geriye döneceksek ben Komisyonla birlikte gidip Komisyonla birlikte geleceğim
ama yok, ben orada kalacaksam bir hafta boyunca özel aracımla gideceğim yani kendi planım açısından
bunu bilmem lazım.
BAŞKAN – Mehmet Bey, gitmeden zaten programı…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hayır, gitmeden değil.
BAŞKAN – Yarın netleştiririz zaten, onda bir problem olmaz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Perşembe günü çalışma olmayacaksa ben pazartesi günü özel
aracımla Muğla’ya geçeceğim ama öbür türlü olursa…
BAŞKAN – Perşembe gün çalışma olacak efendim, mademki… Şöyle, o zaman düşündüklerimizden
biri olmazsa diğeri deriz, perşembe günü çalışma yapacağız.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ha, o zaman ben Komisyonla gidip geleceğim. Benim kendi
programımı ona göre yapmam lazım.
BAŞKAN – Tamam Mehmet Bey, diğerini de Meclisin tatile girmesi hâlinde otomatik uzayacak.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Komisyonda süre uzatımı dilekçesi verelim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Niye?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Komisyonu uzatmayayım diyor Başkanımız.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Öyle talimat almış, ne yapsın?
BAŞKAN – Efendim, Sayın Aykut Erdoğdu, şimdi burada yeniden tartışmanın gereği yok, bu tip
tabirler de…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, şöyle bir şey var; başından beri söyledim, kavgası olacak,
dövüşü olacak ama şimdi şöyle: Ben başından beri samimiyetle bir şey söyledim: Ya, buranın gerçekleri
çıkarma sorumluluğu…
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Sıra Emine Hanım’daydı.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ravza Hanım, buyurun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Emine Hanım’da.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Emine Hanım buyursun o zaman.
BAŞKAN – Şimdi, Komisyonda aşağı yukarı âdet oldu, Aykut Bey söz istemeden önce konuşuyor,
açıyorum mikrofonunu, sonra tekrar düğmeye basıyor, tekrar konuşuyor. Yani, bu bir taktik herhâlde.
Çok da başarılı oluyor bu konuda. Dolayısıyla..
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Buyurun efendim.
BAŞKAN – Buyurun.
Ama arkadaşlarım bu konuda haklı çünkü biz muhalefete bu konuda bir pozitif ayrıcalık tanıyoruz
galiba.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Muhalefeti çok seviyorsunuz.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, ayırmayın, gereğini yapın.
BAŞKAN – Emine Hanım, buyurun.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Çarşamba günü bizim MKYK toplantımız var, onun bilgisi
geldi, onu bir paylaşayım, hani ona göre ne yapılabilir bilmiyorum.
İkincisi de ben ilk defa kırgınlığımı dile getireceğim. Aykut Bey, sizin beyefendiliğinize hiç
yakıştıramadığım bir şey oldu toplantı başında. Bu yerinde, mahallinde ziyaretlerle ilgili ben orada
sadece çok önemli bir şeye vurgu yaparken sizin verdiğiniz tepkiyi yadırgadım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ne dedim?
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – “Bu mudur yani elde ettiğiniz bilgi, deneyim?” diye. Ben
onun gerçekten çok değerli olduğuna inanıyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Emine Hanım “Bu mudur?” derken kötü bir şey dememişim.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Yok yani, orada olayı hafifleten değil ama gerçekten…
BAŞKAN – Çok müstehzi bir şekildeydi hakikaten.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Yani, ben size yakıştıramadım yani hiç aramızda öyle bir şey
geçmedi.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sizi üzdüysem çok özür dilerim.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ne olur bunlara dikkat edelim, bu bir.
İki: Gerçekten bunun önemli olduğuna inanıyorum. İfade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü diyoruz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sizi kırdıysam özür dilerim.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Yok, hayır, ben tabii, sizin görüşünüze saygı gösteriyorum. Bir
de orada misafirimiz olduğu için detaylı giremedim. Keşke Çengelköy’de olsaydınız –tüm üyelerimiz
için diyorum- orada nasıl Kuleli’nin bahçesinde sabaha kadar beton üzerinde rehin alınıp yatırıldıkları,
oradaki muamele… Yani, onları direkt yaşayanlardan dinlemek… Bunların hepsi gerçek. Yine,
karakolun arkasında garsonun şehit edilmesi. Yani, inanın, sahada yaşananları, bunların belgelenmesi
açısından ve o insanların -genç yaşlı, kadın erkek, hiç önemli değil- o Kuleli’nin bahçesinde… Akıncılar
Üssü’nden çıkan ceset torbaları, plastik şeyleri hep birlikte dinledik burada. Kuleli’de eğer muvaffak
olsalardı neler yaşanacaktı bilmiyoruz o bölgede. Yani bunların gerçekten çok değerli belgeler olduğuna
inanıyorum. Ben sadece onu paylaşmak istedim.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – teşekkür ederim.
Ravza Hanım…
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ben de şunu ifade etmek istedim: Demin kendi kendime
söyleniyordum, “Kendi kendime söylemeyeyim, dışarıya söyleyeyim.” dedim. Gerçi Sezgin Bey söyledi
“Genel Merkeze gidip gelmemiz gerekti.” diye. Başta, Sayın Başkan, komutanın, tuğgeneralin de rehin
alındığı endişesini taşıdığını söylemişti. Sonra, siz o arada olmayınca tekrar bunları anlatmak gerekti.
Oluyor, hepimizin çıkıp girmesi gerekebiliyor ama naçizane, ben kendim sonradan tutanaklardan
bulmaya çalışıyorum ya da bir şekilde öğrenmeye çalışıyorum, bunu ifade etmek istedim.
Demin Emine Hocam’ın söylediğine de şöyle bir ekleme yapabilirim: Şunu konuştuk sabah, şöyle
bir şey söylendi: “Buraya gelsinler, burada dinleyelim.” Burada insanlar bazen sanki -ilk defa Meclise
gelmiş olanlar için söylüyorum özellikle- sorgudalarmış gibi bir hissiyat oluyor ama İstanbul’da benim
bu sefer yaşadığım…
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BAŞKAN – Mahalinde çok daha farklı.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – …beni de en çok etkileyen şeylerden bir tanesi hem
Çengelköy oldu, bir de köprünün yanında orada mesela Özel Harekâtçılar konuşmadılar, konuşmak
istemediler, kameralardan da kaçıyorlardı, ben onlarla sonra ayaküstü sohbet ettim. Burada çok farklı
şeyler, çok önemli şeyler paylaşılabiliyor, onun da ayrı bir yani oraya ayak basmanın da ayrı bir şeyi
var, onun için kıymetli buluyorum.
BAŞKAN – Hatta, oteldeki toplantımızda da sanıyorum bu dediğiniz şey yaşanıyor. Tabii, burada
Meclisin mehabeti dediğimiz şey var ve karşıya aldığımız zaman ister istemez bir sorgu gibi anlaşılıyor
ama oteldeki gazetecilerin, spikerlerin olsun, akademisyenlerin… 12 kişi dinledik mesela otelde o gün,
ciddi bir mesai oldu. Ha, soru-cevap uzun süreli olmadığı için aynı gün 12 kişinin görüşlerini, önerilerini
almış olduk. Sanıyorum siz de takip edersiniz tutanaklardan, önemli olduğunu düşünüyorum.
Bitti mi Ravza Hanım?
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederim.
Şunu da ifade edeyim: Toplantının başında tabii kameralar buradayken farklı bir haletiruhiye oldu,
çok çok üzüldüm. Biz hepimiz milletvekilleriyiz. Ben Komisyonun hiçbir üyesinin –tabii ki siyasi
olarak ayrı düştüğümüz birçok nokta var, belki stratejik olarak farklı düşünüyoruz ama- burada devletin
parasıyla gezmeye… Allah’a şükür, hiçbirimizin devletin parasıyla oraya buraya gitme ihtiyacımız da
yok, böyle bir ahlak dışı davranış içine de düşmeyiz. Ben o cümlelere çok çok kırıldım, insan olarak
kırıldım ve benim için şimdiye kadar…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bilmediğim için soruyorum: Komisyon mu karşılıyor bu
gezileri?
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Türkiye Büyük Millet Meclisi karşılıyor. Bu her komisyonun
yaptığı bir şey.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu toplantılara gittiğimiz sürece Komisyon üyeleri kendisi
karşılasın, hiçbir şey olmaz.
BAŞKAN – Ulaşım ve ikameti Türkiye Büyük Millet Meclisi karşılıyor efendim.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Yani mesele o değil de bunun bu şekilde yansımasından ben
çok rahatsız oluyorum. Birçok seyahate gidip, otele gidip geri dönmüş bir insan olarak söylüyorum ve
Avrupa Birliğinin parasını karşıladığı projelerde bile hiçbir zaman götürülen yerin haricinde bir yere
gitmenin uygun olmayacağını, yani gezilecek yerde bile -bu belki övünülecek bir şey değil- gittiğim
şehirde bir gün uzatmamışımdır, dönmüşümdür. Şahsım olarak, diğer arkadaşlarımın da aynı şeyi
paylaşacaklarını düşünüyorum. Bundan ben gerçekten -yani Komisyonumuza daha hafif kelimeler
kullanmak istiyorum ama- rahatsız olduğumu ifade etmek istiyorum.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
BAŞKAN – Evet, o sözlerin sahipleri herhâlde bir özür diler.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Aykut Bey, siz bürokratken bir yere gidince cebinizden
mi gidiyordunuz?
BAŞKAN – Yani, böyle hiç bilmiyor, haberi yok gibi falan.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hayır, birileri de söyledi ama şimdi söylediğiniz de
yanlış.
BAŞKAN – Bunu söyleyenler, sanıyorum, vicdanları rahatsız eder ve bir özür dilerler.
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ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) - Ben söz hakkımı Aykut Bey’e veriyorum Başkanım, veriyorum
ama sonra konuşmam kaydıyla.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir kere, şunu söyleyeyim: Vallahi de bilmiyordum, billahi de
bilmiyordum ki masraflar nasıl… Harcırah Kanunu’nu çok iyi bilirim ama bu Harcırah Kanunu’nda mı,
o konuda da düşünmedim. İkincisi…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Demek ki “İyi biliyorum.” dediğiniz şeyi de iyi
bilemeyebiliyormuşsunuz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yahu düşünmedim, daha ne diyeyim ya!
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - O zaman düşünerek konuşun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam, düşünerek konuşurken şunu söyleyeyim: O zaman
düşünerek, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre darbenin aydınlatılmasıyla ilgili hiçbir işe yaramayacak
bu finansmanın kamu bütçesine yük olduğunu düşünüyorum efendim. Benim düşüncem, kırmadan,
nazik böyle şey…
BAŞKAN – Tabii, bu ayrı bir konu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ravza Hanım, sizi küstürmek için söylemiyorum. Vallahi billahi
böyle. Çünkü şöyle düşünüyorum, şunu söylüyorum arkadaşlar: Bakın, öyle bir hâle geldi ki, ben de
bundan… Hani suçlayarak söylemiyorum ama Çengelköy’deki olanlar yürek yakıcı. Bak, Başkan da
geldi, Kazan’daki CHP’liler de çıkmış. Ya bunu söylemeye gerek duymuyorum ama bunu söylemek
zorunda bırakıldım…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hoşunuza gitmedi mi?
BAŞKAN – Güzel oldu, tutanaklara geçti, güzel oldu, bakın. Millî birlik ve beraberlik tutanaklara
geçti.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, bakın, şunu anlatmaya çalışıyorum: Ya, biz ortalama
akıllı, ortalama vicdanlı, aynı toprağın çocuklarıyız. Ortalama akıl ve vicdan şunu söylüyor: Gidelim,
ağlayalım başlarında, üzülelim, kahrolalım, duygusal öykülerini anlatalım ama bu insanları kim
öldürdü? Bu insanları öldürenler sadece bunlarsa bu Komisyonu niye kurduk? Bu insanları öldürenin
iş birlikçisi kim, yardım edeni kim, görevini ihmal edeni kim? Bizim bu insanlara gidip de sürekli
hani ölü evinin yasçısı olmamız değil, bu gerçekleri açığa çıkarmak gibi bir politik, vicdani, siyasi
sorumluluğumuz var, ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu sorumluluğu… Yani, stratejik düşünme
farkı diye bir şeyi kabul etmiyorum. Stratejik tek şey benim gözümde gerçekler. Yani, bu stratejik
şey içerisinde, mesela, Hakan Fidan, son derece kilit, önemli bir devlet bürokratı. Belki de bu adam
konuşmak istiyor. Gelecek, biz de ona soracağız. “Ya Hakan Bey -çok basit sorularımız var- 200 bin
kişi bir hafta içinde açığa çıktı, nasıl gör…”
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hatta konuşacaklarım, bilgiler gizli falan derse şey yapalım,
kapalı oturum yapalım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Mehmet Ağabey, bir bitireyim. Sen böyle çok iyi niyetli
yapıyorsun ama ben konuşunca…
Mesela Hakan Fidan’a benim yirmi-yirmi beş, otuz -ama Hakan Fidan derken, gerçekleri
saklamayarak, gerekirse kapalı oturum, gizli oturum, nasıl istiyorsanız- yüz tane sorum var. Şimdi,
belki Hakan Fidan gerçek bir devlet kahramanı, belki görevini ihmal etmiş. Kuvvet komutanları,
Genelkurmay Başkanı ya, Genelkurmay Başkanıyla ilgili hiçbir şeyi merak etmiyor musunuz? Adama
da yazık, hep onu söylüyorum. Ama bir sürü soru işareti var. Belki gelmek istiyor adam buraya.
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Şimdi, mesela, darbeci Mehmet Partigöç’e gitsem, desem ki “Gel bakalım Mehmet Partigöç, beni
bu Mecliste bombaladın ya, ben de oradaydım, beni öldürüyordun ya sen, söyle bakalım, senin hiç
görüştüğün sivil siyasetçi var mıydı? Mesela, yurtta sulh komitesiymişsiniz siz. Demek ki önceden
karar vermişsiniz, oturmuş planı yapmışsınız, kimi cumhurbaşkanı yapacaktınız siz? Kimi Başbakan
yapacaktınız? Adalet Bakanınız kim olacaktı sizin?” Mesela, bu byLock’ları bunlar kullanmışlar ya,
bylock’u bir MİT elde etmiş, değil mi? Bir de bu Fetullahçılarda bylock listesi yok mu sanıyorsunuz?
Bu bylock eğer Fetullah’ınsa Fetullah’ta da bu liste var. E, Fetullah da bunu saklıyor. Şimdi karşılıklı
bir saklama şüphesi duymam benim ayıp bir şey mi?
BAŞKAN – E, tabii, terör örgütünün üyeleri…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, işte, onu söylüyorum, diyorum ki: Bak, terör örgütünün
üyeleri… Şimdi, mesela diyelim ki bu adam kendini kurtarmak için savcıdan çekindiği şeyi bize
söyledi ve bu darbenin bilmediğimiz ayakları ortaya… Hem diyoruz ki darbe tehlikesi var hem hiçbir
şey yapmıyoruz. Şimdi, bunu yapmadan…
Ya, biz Marmaris’te otele gittik. Biz bilmiyoruz, mesela, Hüseyin Bey dedi ki 2 tane suikast
girişimi olmuş. Yahu zaten bütün gece suikast girişimiydi, her şey suikast girişimi. Marmaris’e saldırı,
uçağın indirilmemesi, ışıkların kapatılması… Ben de diyorum ki önceliği koyalım. Önceliği koymazsak
şöyle bir görüntü çıkıyor. Bakın, biz EQ’su da IQ’su da ortalama olan insanlarız, yahu sürekli şehitler,
şehitler, şehitler demeyi doğru bulmuyorum, bunlar bizim… Yoksa kutuplaşıyor, sizinki gibi oluyor,
bizim de şehidimiz. Bunların arkasına geçme gibi…
BAŞKAN – Zaten öyle bir ayrım yok ki, siz bizim…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, Başkanım yok da, anlatayım, bak, şu oluyor…
BAŞKAN – Ama keşke siz de katılsanız da mesela aynı…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, biz niye katılalım? Biz bu insanları öldürenleri arıyoruz. Biz
bu öldürenleri Marmaris’te bulmayacağız, Ankara’da Genelkurmayda, MİT’te, byLock listelerinde,
orada…
BAŞKAN – Aykut Bey, adli soruşturmayla araştırmayı… Lütfen bu konuda bir hassasiyet…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Reşat Başkan, ben bitireyim, sen yine adli soruşturmayı söyle.
Ben şunu söylüyorum: Mesela byLock’çu milletvekilleri yazıldı çizildi. Yahu ben de milletvekiliyim.
Kim bu şerefsizler ya, kim bu ahlaksızlar, kim bunlar? Yani ya içimizdeyse, ya yarın Anayasa’ya
gidecekse bu sorumluluk bizde değil mi Parlamento olarak? Çok basit, yapılacak iş şu, Başbakan
şunu söyleyecek: “Müsteşar seviyesi üstünü çıkarın.” Çünkü bakın, ben hayatımda hep şöyle gittim:
Gerçekleri saklarsan bir gün rezil ederler seni. Ya ne gerçek varsa… Utanacaksan şimdi utan, mahcup
olacaksan şimdi mahcup ol.
BAŞKAN – Peki, sözünüze devam edin, kesmeyeceğim. Sadece, gelen cevabi yazıları okuyor
musunuz?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, gelen cevabi yazıların önemli kısmı…
BAŞKAN – Adalet Bakanlığından geleni… Yani bir konu açıklığa çıksın diye söylüyorum. Mesela
biz bu konuda hayli ifadeler istedik. Adalet Bakanlığı ayrıntılı ve gerekçeli bir yazı yazdı. Anayasa’dan,
İç Tüzük’ten, ceza muhakemesi kanunlarının yasal, hukuki gerekçelerini de ortaya koymak suretiyle,
yani bunların şu aşamada soruşturma devam eden, iddianame açılmayanlarla ilgili bize o bilgileri bile
gönderemeyeceğini hukuki gerekçeleriyle ifade etti.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Başkan, şöyle bir şey söyleyeyim mi? Sen şimdi söylediğini…
Hem bak anladım söylediğini ha. Şimdi, bak, ona bir şey söyleyeyim: Bu ülkede gerçek bir demokrasi
olsa ne yapardık, biliyor musunuz?
BAŞKAN – Bizim araştırma komisyonu olarak da bir zorlama…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hemen bir gensoru önergesini verir o Adalet Bakanını gensoruyla
düşürürdük. Niye düşürürdük biliyor musun? Bir anayasal…
BAŞKAN – Ama hukuku uyguluyor.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hayır, hukuku uygulamıyor Başkanım. Bak, hukuk öyle
uygulanmaz. Anayasa bana araştırma komisyonu hakkı vermiş.
BAŞKAN – Bakın, Sezgin Bey’i incelediniz mi? Siz hukukçusunuz, belki denetmen olarak…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – O zaman bu komisyon niye kuruldu? Bu komisyon
kurulduğu zaman da çoğu siyasi parti “Evet.” dedi. O zaman da soruşturma vardı.
BAŞKAN – Hayır, şimdi bakın, müştereklerle hareket edelim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, şöyle bir şey: Böyle bir şey varsa mesela güçler
ayrılığının olduğu ülke ne yapar biliyor musunuz? Burası yasama gücü, Adalet Bakanlığı da yürütme
gücü; sen Anayasa’da yasama gücüne engel oluyorsun diye bir gensoru verilir, düşürülür ve bundan
sonra da hiçbir Adalet Bakanı… Çünkü Adalet Bakanına şu da sorulur: Yahu arkadaş, Mecliste bunu
söylemiyorsun, her gün Sabah gazetesinde, Sözcü gazetesinde, bilmem nerede çarşaf çarşaf bunlar
yayılıyor.
Sonuçta geldiğimiz nokta şu… İyice geldiğimizde… Bak, sakın yanlış anlamayın, burada
yüzünüze söylüyoruz: Buranın, burayı kararttığını söylemek zorundayız biz. Geldiğimiz noktada
ne olacak? Burada kaç üyeyiz biz, 15 üye miyiz? Her şeyi geçecek, 15 üyenin üzerinde bir siyasal
sorumluluk kalacak. Bunu şu anlamda hatırlatıyorum: Bu, Ergenekon, Balyoz davaları zamanında
aynen böyle bir psikoloji vardı. Hiç bu iş bitmez, bunların hepsi sonsuza kadar içeride kalır falan filan.
Bakın, geldiğimiz nokta neresi oldu. Beş yıl sonra bizim burada yaptığımız şeyler -şimdi bize kızıyor
olabilirsiniz- bazen sizi de koruyan şeyler, bunu yapmaya çalışıyoruz.
Gelin şimdi, bir de bir siyasal sorumluluk meselesi var. Şimdi siz onu öyle zekice üzerinize
almamaya çalışıyorsunuz İç Tüzük’e aykırı olarak. İç Tüzük ne diyor? “Önerge verilir, önerge oylanır.”
Şimdi, önergeyi veriyoruz, önergeyi oylamıyorsunuz. Yarın öbür gün, Reşat Başkan, diyelim ki
ikinci bir darbe girişimi oldu, başka bir şey oldu, aha da buradakilerin hepsini oturup suçladılar, biz
de içerideyiz –aynı Ergenekon davasındaki gibi- şimdi sana “Bunu niye oylamadın?” dediklerinde ne
diyeceksin başka, ne diyeceksin?
BAŞKAN – Buyurun, devam edin.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, işte onu söylemeye çalışıyorum. Şu an bizim…
BAŞKAN – Söyleyeceğimiz her şey var yani.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam o zaman. Bak, yine, ben kötü niyetli söylemiyorum.
Allah sakın düşürmesin.
BAŞKAN – Hayır, dinliyoruz, tamam, görüşlerinizi ifade ediyorsunuz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu konuda bilgisi olabilecek insanları bilgilerini paylaşmak
üzere… Buraya fiziki gelmelerinin bizim için bir anlamı yok, biz gider ziyaret ederiz Hakan Fidan’ı
da. Gerçekleri söylemek amacıyla… Sayın Hulusi Akar, kuvvet komutanları, MİT Müsteşarı ve bu
darbeyi yapan generallerin -en kilitler de onlar- buraya ya getirilip, getirilemiyorsa hapishaneye gidip
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bu Komisyona bilgi vermesi ilk, temel önceliğimizdir. Ondan sonra diğer şeylerde, mesela bu, mali
evrakların geldikten sonra… Ben hiçbir uzmanı tanımıyorum, hangisi izliyor, onlarla birlikte çalışıp
mali yapısını çıkarmak temel şeydir.
BAŞKAN – Kara, Hava diyorsun, Jandarmayı çağırdık, Kara ve Hava Kuvvetleri.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Jandarma emekli olmadı mı? Galip Mendi emekli…
BAŞKAN – İşte, emekli olan… Ama darbede görevli yani.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Jandarmayı geç o zaman.
Kuvvet komutanları, Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı…
BAŞKAN – Kara, Hava Kuvvetleri…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – …ama en önemlisi, en üst düzey generaller var ya, bunlara gidip
soracağız, hatta çapraz sorguya da almak lazım bunları.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bunun bir tuzak olduğunu sizin biliyor olmanız lazım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hangisinin tuzak?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bu söylediğiniz şeyin.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben mi tuzak…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bakın, sizin yerinize bazı şeyleri biz de takip ediyoruz yani,
sizin yerinize de takip ediyoruz. Bunların hiçbiri, söylediğiniz adamların hiçbiri, savcılara, polise,
güvenlik güçlerine, neyse yani, hiçbirine doğru düzgün ifade vermiyorlar.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, bize verirse?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bakın, ben size söyleyeyim, şimdiden söyleyeyim ben size.
Gitmek istiyorsanız yine gideriz belki, o zaman da görürsünüz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam, söyleyin.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Diyecekler ki: “Bizim alakamız yok, bizim FETÖ’yle de
ilgimiz yok, biz masumuz.” Ondan sonra bu Komisyonun tutanaklarına bunu raptedeceksiniz. Ondan
sonra “Bu Komisyon iş mi yapmış?” olacak.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – “Peki, sen madem masumsun, Genelkurmaydaki çatışma emrini
kim verdi?” diyeceğiz.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bu bir tuzaktır. Sakın ha, yani bunu bir daha düşünün…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, Hüseyin Bey, biz aptal mıyız?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bunu bir daha düşünün. Mehmet Partigöç diyorsunuz. Mehmet
Partigöç tek kelime laf etmedi, tek kelime.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya bize ederse?
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Size niye etsin canım? Size edeceği laf da yanılmak. Bu adama
diyorlar ki…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – “Bu darbeyi Aykut Bey’le beraber yaptık.” derse.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – “Delili göster.” deriz ya…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Tutanaklara geçerse…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Bu adama diyorlar ki gelmiş geçmiş en büyük sahtekâr.
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AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Belma Hanım, mesela, şöyle bir şey, Hüseyin Bey; dedi ki…
Bak, çok önemli bir şey söylüyor Belma Hanım…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok tehlikeli sularda yüzüyoruz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – “Bu darbeyi Aykut Bey’le birlikte planladık, sivil ayağında
Aykut Erdoğdu var.” Diyeceğiz ki “Kardeş, tamam, Aykut Erdoğdu bu andan itibaren şüphelidir…”
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Aykut bey, çok özür diliyorum…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Dur bitireyim, bu çok önemli bir cümle, bitireyim.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Tutanakları kapatalım, sohbet edelim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hayır, hayır.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Çünkü bu karşılıklı diyalog…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hayır hayır, tutanakları kapatmayalım. Olur mu, neyi halktan
saklıyoruz?
Dedi ki: “Aykut Erdoğdu bu darbenin sivil ayağıdır.” Hemen diyeceğiz ki: “Bu konudaki delilin
nedir?” Mesela HTS kaydın mı var, bir yerde buluştun mu, bir yerde görüştün mü, byLock mu
kullanıyor? Biz aptal mıyız? Yani sonuçta biz milletvekiliyiz. Bunların hepsi mesela dedi ki: Atıyorum,
“Hüseyin Kocabıyık bana yardım etti.” Diyeceğiz ki: “Kardeşim, böyle bir iddian varsa bir tane delil
söyle.” Bu delil, bu pastanede mi görüştün, o pastanenin kamera kaydı; şurada mı toplandın, HTS
kaydı… Yani bunlarla bizi kandırabileceklerini mi düşünüyorsunuz?
Ama bunu yapmadığımız zaman ne çıkacak, biliyor musunuz? Bunu yapmadığımız zaman
diyecekler ki: Bunlar baskı altında. Şimdi Twitter’da 50 tane Fetullahçı bana yazıyor, bir de küfürlü
yazıyorlar, “Nerenizle dinliyorsunuz?” falan gibi küfürlü hakaretlerle bana yazıyorlar. Bunlar böyle
oluyormuş, içeride şöyle oluyormuş, bilmem neyi işkenceye tabi tutuyormuş falan, söyleyeceklermiş
de gönderilmiyormuş; ben bunları çekmek zorunda değilim ki. Ben o adamın karşısına geçeceğim:
“Arkadaş, sen darbecisin, deliller bunlar. ‘Darbeci değilim.’ diyorsan bu delillerin gerçek olmadığını
söyle.” Ha, burada “Senin iş birlikçin kim? diye soruyorsa, vallahi ben hiç çekinmiyorum. Bana iftira
atmazlar çünkü atamazlar, tutmaz ki. Atsalar ne olur? Onun için diyorum, hani, tuzağa düşmek, bilmem
ne, ya, tuzağa düşülmeyecekse hep beraber düşmeyeceğiz yani.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – O adamların ne ifade verdikleri çok belli değil.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hüseyin Bey, belli olmayabilir. Peki, şunu söyleyeyim: Mesela,
adam çıktı, baktı… Mesela, bir tane general şeyi söylemiş ya –son sözüm- “Bu dünyamı yaktım artık”
demiş. Bu dünyasını yakan bir adam, belki de doğruyu söyleyecek, belki karşısında milletvekilleri
olduğunda bir şeyleri söylemek istiyor, belki şimdiye kadar söyledi, biz bilgi alamıyoruz. Yazık değil
mi?
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Emine Hanım, buyurun.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Peki, ben sadece öğrenmek için soruyorum…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Başkanım, mesela Mehmet Partigöç’e gidip orada ifadesini
almamıza… Ben kişisel olarak bunu başından beri destekliyorum ama şunu da söyleyeyim ki…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – “Dikkatli olalım.” diyorsanız hep beraber olacağız.
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HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – …bunların orada ne söyleyeceklerini gayet iyi biliyorum ve
bu çalışmayı, bu Komisyonun çalışmasını ifsat etmek için yapacaklar oradaki… Yapmış olacağız o
mülakatı, onu söyleyeyim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Öyle bir düşünceleri olabilir ama bu Komisyon…
BAŞKAN – Emine Hanım, buyurun.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ben bir şey sormak istiyorum.
Bütün bu iftiraların karşılığında gösterilen belgeler, Ergenekon’dan tutun, diğer şeyler, bunlar
gerçek miydi? Hani, diyorsunuz ki: “Bir tane belge gösterin.” Bir tane böyle bir şey söylediğinde,
Belma Hanım’ın size sorduğu soruya karşılık söylüyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Gelenlere söylersek mi?
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Hayır, dediler ki: “Şu, şu kişiler zaten bizimle birlikteydi.”
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Devlete sahiplerdi ya.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Şunu söylemek istiyorum: Her gösterdikleri belge orada,
gerçek belge miydi? Veya geçmişteki, 17-25’ten tutun, bütün düzenlenmiş belgelerin neler olduğunu
hep birlikte yaşadık. Yani, bu kişilere nasıl güvenebilirsiniz?
BAŞKAN – Şimdi, arkadaşlar…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Devletin sahibiydiler…
BAŞKAN – Arkadaşlar, o konuda bir defa karar…
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Neyse, yani onu söylemek istiyorum, onların gösterdiği,
sunduğu her belge de gerçek belge olmuyor, onu söylemek istiyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
O konuda zaten Komisyonumuz tutuklularla ilgili bir karar verdi. Tabii, eleştiriler olabilir, talepler
olabilir.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Karar verildi ama değişmeyecek değil, bu Allah’ın emri değil
yani.
BAŞKAN – Elbette değişebilir ama eğer o konuda çoğunluk bir talep gelirse yine Komisyonda,
olabilir.
Zekeriya Bey, buyurun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Değerli Başkanım, çok değerli Komisyon üyeleri; ben de hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Âcizane birkaç hususu belirtmek istiyorum, onlar da şunlar: Şimdi, maalesef bizim
Komisyonumuzda şöyle bir şey var, yani, bizim Komisyonumuzun bütün çalışmalarının Aykut Bey’in
bir süzgecinden geçmesi gerekiyor. Bunu buradaki samimiyet ortamına binaen söylüyorum.
BAŞKAN – Onay alınmazsa tu kaka oluyor yani.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yani, Aykut Bey, eğer onun şeyine uyarsa bu doğrudur. Mihenk
taşı olarak burada bulunuyor.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – CHP’nin…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yok, çünkü bir ikinci şey daha var: Allah vergisi ses yüksekliği
var. Yani Komisyonda böyle bir durum var.
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Şimdi, değerli arkadaşlar, espri bir tarafa ama bakın, biz bir Komisyon hâlinde çalışıyoruz. Bu bir
araştırma Komisyonu. Neyin önemli, neyin önemsiz olduğuna sadece muhalefetteki arkadaşlarımız
ya da Aykut Bey ya da Sezgin Bey ya da Ravza Hanım karar veremez. Burada neyin önemli, neyin
önemsiz olduğuna hep birlikte karar veriyoruz. Bakın, “Biz karar veriyoruz.” diye bir şey yok.
Bakın, demokrasi, çoğunluğun aynı zamanda söylediğinin de olduğu bir rejim sistemidir. Eğer
azınlığın olmuş olsaydı bu oligarşi olurdu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Uzlaşmasız demokrasi…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Aykut Bey, bakın, uzlaşma demek “Benim dediğim olursa
uzlaşma, benim dediğim olmazsa uzlaşma değildir.” diye bir şey yok.
Bakın arkadaşlar, ben başından beri söylüyorum, ilk gün de söyledim, bir darbe var, bu
Komisyonda 4 partinin şeyiyle darbeyi araştırıyoruz biz ve bu Komisyonda dinlenmesi gereken şehit
yakınları, gazilerimiz, bu olayın asıl mağdurları var. Bu Komisyon aynı zamanda tarihe bir not düşüyor.
Tabii, bizim, Komisyon olarak yapıp kendilerinin katılmadığı bir şeyi farklı bir şekilde eleştiri hakkı
olabilir ama ben şunu söyleyeyim: Ben İstanbul’daydım ve eğer biz o gün o köprüye gitmeseydik…
O köprüde askerlere karşı direnen kadının da yaralanan hacının da ve özellikle de Çengelköy’deki bir
bekçinin, “Gerçekten biz karar aldık, 4 kişiydik, sabaha kadar direnecektik ama asla bu alçaklara teslim
olmayacaktık. Kafama kurşun sıkacaktım.” diyen bekçinin şeyinin de önemli olduğunu biliyorum.
Şimdi, bir diğer nokta şu: Arkadaşlar, bakın, talebinizi iletirsiniz, bunu kabul ederiz ya da etmeyiz.
Biz bir Başkan seçtik, bu devam eder ama sosyal psikolojide bir olay var, eğer bir fikri etkisiz hâle
getirmek istiyorsanız önce duymazlıktan gelirsiniz, sonra kişiselleştirirsiniz, sonra alaya alırsınız. Yani,
bakın, burada, lütfen, bir şey yapmaya çalışıyoruz. Sizin dedikleriniz doğrudur diye bir iddiam yok ya
da yanlıştır diye de iddiam yok. Bunun ne olduğuna, rapor çıkar, Meclise sunarız, halkımız karar verir,
tarih karar verir.
Şimdi, tutuklu olan sanıklarla ilgili olan görüşme talebinin ben tamamen… Siz de hukukçusunuz,
Zeynel Bey de hukukçu, burada Belma Hanım da var, diğer hukukçu arkadaşlar da var, ya, bu adamlar
sanık, mücrim, suç işlemişler ve o istinatla orada yargılanıyorlar. Ben baştan da söyledim, itirafçıların
da, eğer sanıklarsa itirafçıların da bunların da…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – 28 Şubat sanıklarını niye dinledik?
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Bakın, yanlış yapmış olabilirler, beni ilgilendirmiyor. Ama
ikinci bir şey daha var, bakın, arkadaşlar, yargılaması devam ediyor bu adamların. Ha, ama kendince
kurgulanmış başka bir formül için ya da başka bir hedefe varmak için şeyse buna da saygı duyarım,
ayrı bir konu. Yani, muhalefet milletvekili arkadaş benim gibi düşünmek zorunda değil. Ama biz bir
Komisyonuz, bir Komisyonun idaresini seçmişiz. Başkan var, başkan yardımcısı var, sözcüsü var, kâtibi
var. Şimdi, sizin talebiniz yerine gelmeyince “Olmaz, işte, şöyle oluyor, böyle oluyor.” Bu ayrı bir olay.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hayır, siz diyorsunuz ki karar…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Bakın, ikinci bir nokta: Arkadaşlar, her yorulduğunuz yere han
yapmak zorunda değil bu Komisyon.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, İç Tüzük öyle diyor, “Teklif eder, komisyon karar verir.”
Niye?
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Bakın, Başkanım, diğer bir nokta: Taleplerini versin arkadaşlar
çünkü ben her seferinde tartışmaktan yoruldum. Yani, benim Aykut Bey kadar sesim çıkmıyor, gerçekten
çıkmıyor yani bağırsam da çıkmıyor, ben yoruldum.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ya, Zekeriya Bey, hep öyle diyorsun da sağa sola sataşıyorsun,
iki saat konuşuyorsun ondan sonra.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Hayır, inanın, bir saat konuşmuyorum.
Diğer bir nokta Başkanım, bunun çalışma şeyiyle alakalı benim de talebim şu: Lütfen, siz Komisyon
idaresi olarak toplanın, arkadaşlarımızın, komisyon üyelerimizin talepleri var. Soru, sorulacak olan…
O konuda ne yapıldığını bilmiyorum –çünkü ben geçen hafta, babam da rahatsızdı, gündemden biraz
koptum- o anlamda şey yapmadım ama ne yapacaksak kalan süreyi de planlayarak “Süre uzatımı
olacak mı, olmayacak mı; gerek var mı, yok mu?” bunları da netleştirelim, bu şeyimizi tamamlayalım.
Ama, lütfen, mesela, harcırah noktasına gelince, Allah’a şükür, hiçbir tane milletvekili
arkadaşımızın burada kimsenin harcırahına şeyi yok ama eğer bu Komisyon için çalışılıyorsa -usulü
neyse- onun da bu Komisyonun hakkı olduğunu düşünüyorum. Ama, bunu kalkıp da küçümsemenin,
şey yapmanın ben doğru olmadığını düşünüyorum.
BAŞKAN – Her şey yasalara ve ahlaki kurallara uygun arkadaşlar.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Ama, ben bu samimiyetine inanıyorum yani “Harcırah var mı,
yok mu?” diye ben de sormadım açıkçası kendi dönüşünde, şeyde. Ama, lütfen burada birbirimizi
rencide etmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine…
BAŞKAN – Yani, “Aralığın 20’sinde Marmaris’e tatile gitti.” diyemez kimse.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – …yakışır bir şekilde yaparsak konuşmalarımızı ve taleplerimizi
iletirsek bunun doğru olacağı kanaatindeyim.
Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyoruz.
Arkadaşlar, kifayetimüzakere diyelim, saatimiz 17.46.
Belma Hanım, siz söz istediniz ama…
Sezgin Bey konuştu, o söz istemiyor.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Işık niye yanıyor?
BAŞKAN – Otomatik.
Arkadaşlar, gerçekten, kiyafetimüzakere diyelim isterseniz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Başkanım, benim iki cümlem var.
BAŞKAN – Belma Hanım, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Benim iki cümlem var, tabii, arkadan on cümle daha
gelecek.
Şimdi, vicdanımız rahat mıdır, sorumluluğumuz vesaire, benim bunu, bir kere, konuşmam lazım.
Vicdanım son derece rahat. Bir milletvekili olarak ve bu Komisyonun üyesi olarak sorumluluğumu da
fazlasıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum, çok doğru bir rapor çıkacağını düşünüyorum. Muhalefet
şerhleri de olabilir. Ben geçen dönem de araştırma komisyonlarında çalıştım ama bu kadar yoğun mesai
verdiğim hiçbir komisyon olmadı.
BAŞKAN – O da bizden oldu galiba.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Evet.
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Gerçekten, yemeden, içmeden, her gün oturarak geç saatlere kadar bu Komisyonda çalışıyoruz.
Dolayısıyla, benim hem vicdanım rahat hem sorumluluğumu fazlasıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum,
bu bir.
İkincisi: Çalışma takvimiyle ilgili, Başkanım, biz çarşamba günü döneceğiz. Perşembe, cuma
Meclis açık olursa burada yapalım programımızı ama arkasından Meclis kapanıp herkes ilinde
çalışmalara gidecekse o hafta biz boş bırakalım.
BAŞKAN – Uzuyor zaten.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yılbaşından sonra bu arada gelen evrakları da rahatlıkla
o hafta tatilinde evimizde, kendi seçim bölgemizde okuyup değerlendirme fırsatımız olur. Geldiğimiz
zaman da onun üzerinde fikirlerimizi söyleriz. Yani, Meclis kapalıyken bizim burada çalışmamızın ben
kendi adıma doğru olmayacağını ve zor olacağını düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sezgin Bey, buyurun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, biz de muhalefet olarak sonuçta bu
Komisyon çalışmalarına destek vermek için buradayız. Gerçekten de bu darbenin, darbenin arkasındaki
nedenlerin ortaya çıkması için çalışıyoruz, özel bir kastımız yok gerçekten. Yani, böyle “Adalet ve
Kalkınma Partisi bunlarla iş birliği içerisindedir, ittifak yapmışlar, tam ittifak hâlindeler.” falan gibi,
öyle bir ön yargıyla burada bulunmuyoruz. Ama, neyse bu darbenin arkasındaki gerçekler… Bu cemaat
bu orduda nasıl bu kadar güçlendi, kamuda nasıl bu kadar güçlendi? Bundan sonrası için ne olması
lazım? Gerçekten de bu cumhuriyetin bir yurttaşı olarak, bir milletvekili olarak bunun hem nedenlerini
hem de bir daha olmaması için ne yapmamız gerektiği için buradayım. Benim samimi düşüncem bu.
Ama, şöyle bir şey bakın, Adalet ve Kalkınma Partisinde -yani masadaki bütün arkadaşlarımı
tenzih ederim- çoğunluktan kaynaklanan şu kibir var: En doğrusunu biz biliriz, doğru bizim bildiğimiz
doğru. Bu yanlış bir şey.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yok öyle bir şey.
BAŞKAN – Sezgin Bey’in sözünü kesmeyin arkadaşlar.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu, bakın, sadece bu Komisyona özgü bir şey değil.
Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında ortaya çıktığında -2002’den itibaren- karşı görüşe önem
veren, çoğulculuğa önem veren, karşısındakini dinleyen, kendi görüşlerini “Acaba?” diye sorgulayan
bir siyasal yaklaşım içerisindeydi ama giderek ondan uzaklaştı. Bu, benim kişisel görüşüm; kabul
etmeyebilirsiniz, yapıcı bir eleştiri olarak da görebilirsiniz. Giderek o çoğulculuktan, karşısındakini
dinlemekten, karşısındakinin fikrinin de doğru olabilme ihtimalini düşünmekten uzaklaştı. Sonuçta,
bu Komisyona da bu yansıyor. Yani, biz de düşüncelerimizi burada ortaya koymak istiyoruz, bizim de
yaklaşımlarımız var. 4 siyasi partinin ortak iradesiyle kurulmuş bir Komisyon bu. Bizim dediklerimizin
de doğru olabilme ihtimalini düşünün, ona göre davranın. Benim demek istediğim o.
Bakın, ben Cumhuriyet Halk Partisinin üyesiyim, o nedenle buradayım, milletvekiliyim. Burada
tartıştığımız bir konu dışındaki başka bir konunun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına yazıldığını
dün öğrendim. Bana cevap yazısı Genel Merkezden gelince öğrendim. Yani, bizim genel merkezimize…
Burada üyeyiz. Bir konu yazılıyor, 4 üyesi var burada, nezaketen bile sormuyorsunuz. ABD gezisi…
BAŞKAN – Önerge verildi Sezgin Bey. Yani, bulunmamışsınızdır.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bütün buradaki toplantılara ben katıldım ama.
BAŞKAN – Şeffaf her şey.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Buradaki toplantılara katıldım.
BAŞKAN – Sizi suçlamak için söylemiyorum ama her üyemizde olabiliyor. Burada bir işlem
yapılıyor, o anda bulunmuyor, “Olmamış.” diyor.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bakın, şöyle bir şey: Divana verilmiş olabilir,
Divanda olduğu için kendi aranızda konuşmuş olabilirsiniz ama tutanaklara bakacağım.
BAŞKAN – Tutanaklara da bakın siz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bakarım tutanaklara.
Bakın, böyle bir yazı yazılmış.
Biz, bakın, kendimizle ilgili her konu ya, gündeme geldiğinde, CHP olarak “Evet, araştıralım.”
diyoruz, hiç geri durmadık. Nitekim yazmışsınız, cevabı geldi, şu kadar. Yani, bütün gezi baştan sona
devletin bilgisi dâhilindedir. İçişleri Bakanlığına bildirilmiş; Washington Büyükelçiliğine bilgi verilmiş,
Washington Büyükelçiliği akşam yemeğine davet etmiş, hepsi var. Bakın, teker teker tümü var.
BAŞKAN – Sözü balla keseyim, devam edin yalnız, kesmiyorum.
Şimdi, mesela, eski cumhurbaşkanları, başbakanlara yazı konusu burada gündeme geldi. Tabii,
ortak görüş çıkmayabilir. İki defa yazılı, yine WhatsApp’tan da bildirdik. Muhalefetimizden görüş, soru
önergesi gelmedi arkadaşlar. Şimdi, diyelim ki biz soruları gönderdik bugün itibarıyla ve dediğim gibi,
bu konuda yazılı ve sözlü olarak tutanaklara geçen duyurularımız…
Şimdi, yarın, “Ya, biz soru önerisi gitmesini istemedik, bunu Komisyon gönderdi?” mi diyeceğiz
yoksa iletildi, muhalefet olarak siz uygun görmediniz, katılmadınız, gerekçeniz…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Komisyon kararı var mı? Komisyonun aldığı, oyladığı, yaptığı
bir karar var mı konuda? Yok. Karar vermişsiniz, bize tebliğ ediyorsunuz. Bir, usulden karşıyız; iki,
özden karşıyız.
BAŞKAN – Yani, burada “Bundan haberimiz yoktur.” denmesi artık mümkün değil.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, WhatsApp’tan gönderiyorsunuz.
BAŞKAN – WhatsApp değil, e-maillerinizi kontrol etmiyor musunuz Sezgin Bey? Hepsi
tutanaklarda geçti bakın. İsterseniz, çıkarırız ortaya.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, tamam, neyse cevap geldi.
Bizim de bugün, hem Genel Merkezimiz yazılı 3 sayfalık cevap vermiş hem de biz bugün yazılı
cevap verdik.
BAŞKAN – Aldık, evet.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bakın, onların ilgili muhatabına sorulması lazım,
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezine ve Başbakanlığa.
BAŞKAN – Önergeleri aldık Sezgin Bey.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bakın, biz Başbakana şahsi soru sormuyoruz.
Başbakanlık kurumuna yani Hükûmete soru sorulmasını istiyoruz. Dışişleri Bakanı sıfatıyla mı gitti
oraya, şahsi mi gitti, gittiği bilgiler nedir Sayın Davutoğlu’nun? Çünkü, resmî bir gezi nedeniyle New
York’ta bulunduğu zaman gitmiştir.
BAŞKAN – Efendim, sorduk zaten.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Neyse efendim, bakın, biz ayrıca Başbakanlığa
da sorulmasını istiyoruz.
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BAŞKAN – Anladım, önergeleri de aldık.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Başbakanın şahsına değil, Başbakanlık kurumuna,
Hükûmete sorulmasını istiyoruz.
Ayrıca, bütün bu bilgilerin de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezine gönderilip bunların
sorulması lazım ikinci olarak. Sorulmazsa yani bu komisyon çalışmaları bakımından doğru olmaz, sizin
bakımınızdan da doğru olmaz, onu söyleyeyim.
Üçüncü olarak da ben oturumun bir arasında Genel Merkeze gitmem gerekti, gittim, geldim. O
arada Beşiktaş Belediye Başkanıyla ilgili bir tartışma yine burada yaşanmış. Sabah da Selçuk Özdağ
ifade etti. Biz, bizimle ilgili ne varsa, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, kimle ilgili
hangi iddia, hangi şüphe varsa buraya çağırın, dinleyin. Biz hiç engel olmayız, karşı da çıkmayız.
Ama, onun karşısında da bakın, hemen ifade ettik, haklarında kendi aralarındaki ithamlardan dolayı,
tartışmalardan dolayı kamuoyuna yansımış bilgiler var. Dolayısıyla, yani, işte, Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının da buraya gelip o iddialarla ilgili
olarak bilgi vermeleri lazım çünkü yani sonuçta parti sözcüsü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
arasında bir tartışma var, kamuoyuna yansıdı ve günlerce tartışıldı ve en son, “Tamam, susalım, bunu
atiye bırakıyoruz.” falan dendi. Neydi atiye bıraktıkları mesele, tartışma? Bunların da bilinmesi lazım.
Eğer çağrılacaksa, ki çağrılması da lazım Gökçek’in de Sayın Topbaş’ın da çağrılması lazım, buraya
çağrılmaları lazım.
Bundan sonrası bakımından da bakın, Sayın Başkan, gerçekten de bu Komisyon eğer Türkiye
Büyük Millet Meclisi… Bakın, kendimiz açısından söylemiyoruz, biz burada partilerimizin seçtiği,
Genel Kurula önerdiği, oradan seçilmiş insanlarız, bizim yerimize başkaları olabilir ama burası Türkiye
Büyük Millet Meclisinin tüzel kişiliğini temsil ediyor aynı zamanda.
BAŞKAN – Meclisin denetim yollarından araştırma komisyonu tabii ki.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Evet, yani ama biz Meclisi temsil ediyoruz,
Meclis adına, bu yüce Meclis adına burada görev yapıyoruz, o kurum adına yapıyoruz. Sonuçta
sıfatları ne olursa olsun 2 kamu görevlisi var yani bulundukları mevki ne olursa olsun. Birisi MİT
Müsteşarı, çok önemli bir görevde, diğeri Genelkurmay Başkanı. Ama, ikisi de hâlen kamu görevlisi.
Yani, Başbakanlığa bağlı kamu görevlileri her ikisi de. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisine icabet
etmeyeceklerse, gelemeyeceklerse, beyanda bulunamayacaklarsa… Bu yüce Meclisten saklamaları
gereken bilgileri olabilir, gizli oturum yaparız, tutanakları gizli yaparız ama bakın, 2 kamu görevlisinin
gelmemeleri, emekliye ayrılmış cumhurbaşkanı, başbakan falan demiyorum, hâlen Başbakanlığa
bağlı çalışan 2 kamu görevlisinin -ki yarın öbür gün ikisi de emekli olabilir- gelmemesinin Meclisin
tüzel kişiliği bakımından, yaptığımız görev bakımından uygun düşmeyeceği ve Meclisin saygınlığına
-onların vereceği bilginin dışında- gölge düşürdüğü kanaatindeyim, Meclisin saygınlığına gölge
düşürdüğü kanaatindeyim. Bazı makamların kendilerini Meclisin tüzel kişiliğinin üzerinde görme
eğilimini güçlü kılar bu durum, bu da doğru değil, bunun yolunu açmayalım. Dolayısıyla, hâlâ zaman
var yani gelirler buraya, kapalı oturum yaparız, sonuçta hepimiz belli deneyimde olan insanlarız,
kime nasıl ne söyleyeceğimizi iyi biliriz, belki hiçbir şey sormayız ama buraya gelmemiş olmaları bu
Meclisin itibarına, bu Meclisin ortaya koyduğu tutuma, özellikle darbeye karşı ortaya koyduğu tutuma
çok aykırı düşecektir. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi bakımından, Meclisin itibarı bakımından bir
kez daha düşünün derim.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Başkan, çok kısa, iki cümle de ben eklemek istiyorum.
Şimdi, birincisi: Baştan beri bu tutuklu olan darbecilerle ilgili olarak sizlerle aynı kanaatte
olmadığımı tutanaklara tekrar geçmesi bakımından ifade etmek istiyorum. Yani, biz burada yargılama
yapmıyoruz. Burada adli soruşturmaya bizim bir müdahalemiz yoktur. Bu komisyonun araştırma
faaliyetini yerine getirmesi için bu insanları dinlemesi gerekir.
İkincisi: Bu MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve diğer talepte
bulunduğumuz bazı kişilerin buraya gelip gelmeme konusundaki takdirleriyle ilgili de kısa bir
değerlendirme yapmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi… O dinlediğimiz gazilerdeki -işte şehit var, tabii,
onların yakınlarını dinledik, kendilerini dinleme imkânımız yok- bunlardaki duyarlılık varsa bu kamu
adına görev yapan insanlarda, bildiklerini -ülkenin bekasını tehdit eden böyle bir konuyla ilgili yapılan
bir araştırmada- bu Komisyona sunma konusunda en azından hiçbir kimseden talimat almadan darbeye
karşı tankların önüne koşan insanlar kadar… Ki bu insanların çoğunun herhangi bir kamu görevi yok,
çoğunun ne bileyim bir etiketi yok, çoğunun üniforması yok, onlar tamamen… İşte, buraya gelenleri
gördük, işte başka yerlerde özel hayatımızda da muhakkak hepimizin bunlarla ilgili yaptığı görüşmeler
de var. O insanlardaki duyarlılık kadar buraya davet ettiğimiz diğer insanlarda da bir millî duyarlılık
bekliyorum. Yani, bunun da tutanaklara geçmesini, eğer basınımız lütfederse bunun muhataplarına
duyurulmasını istiyorum çünkü buradaki -ben Mehmet Erdoğan olarak kendi çalışmalarımı ayrıca
yapıyorum- yaptığımız çalışma Mehmet Erdoğan çalışması ya da Reşat Petek çalışması değil, buradaki
yaptığımız çalışma tamamen millî iradeyi temsilen, millî iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet
Meclisinin bize verdiği görevi yapma konusundaki duyarlılıktır. Yani, burada söylediğimiz şeyler belki
o anın heyecanıyla maksadı aşabilir ama falan ama inanın hiçbirisi art niyetli değildir. Bundan sonrası
için de ben hem bu taleplerimizin yerine gelmesi konusunda muhataplarımızdan duyarlılık bekliyorum,
bir de bu işlemleri yapabilmek için de İç Tüzük’ten kaynaklanan bir aylık süre uzatma hakkımızı
kullanmak istiyorum. Bunu Komisyon Başkanından yazılı olarak da talep edeceğim.
Hepinize teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Mehmet Bey.
Değerli arkadaşlar, tutanaklara talepler geçti, önergeler alındı. Süremiz itibarıyla 4 Ocak üç aylık
süremizin bitimi. Türkiye Büyük Millet Meclisi araya bir tatil koyduğunda tatil süresince Tüzük gereği
uzar, dolayısıyla o süre uzayabilir. Bu sürenin sonunda el birliğiyle Komisyon olarak değerlendirir,
tekrar bir karar veririz. “Mutlaka şu eksik kaldı.” dersek Türkiye Büyük Millet Meclisine, onu da
birlikte karar vererek, talep konusunu gündeme getiririz.
Şimdi, benim bütün Komisyon üyesi arkadaşlarımdan istirhamım: Özellikle finans konusu
gündeme geldi, ben de tamamını henüz inceleyemedim ama gelen hayli cevaplar var. Bu, bütün
üyelerimizin ortak talepleriyle istenen…
Mesela, Aykut Bey, bilmiyorum, sizin talebinizle istediğiniz rapor geldi, farkında mısınız,
incelediniz mi?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İnceledim, ben de yazdım zaten.
BAŞKAN – Hatta, siz de yazarı olduğunuz için, tabii, şeyin bir kısmı…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Konuşamıyoruz ki konuşsak orada çok önemli şeyler var da…
BAŞKAN – Yok, geldi bunlar, bunları değerlendireceğiz elbette ki. Hem sizler, bizler okuyacağız
hem uzmanlarımız bu raporlardan istifade edecek. Onun için, yeni gelen cevapları da inceleyelim,
somut olarak yine “Şu eksik kaldı.” denen talepler varsa, biz bu konuda da iktidardan, muhalefetten
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geldi demeden bütün talepleri yazarak kamu kurumlarından isteme gayretindeyiz. Eksik kalan
hususu… Onun için diyorum ben, tutanakları hemen dönüp inceleyemiyorsan, tutanağa geçti diyor
arkadaşlarımız ama…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ne zaman inceleniyor? Mesela, belgeler için ayrı bir toplantı mı
planlıyorsunuz?
BAŞKAN – Zaten belgeleri hemen gönderiyoruz ki arkadaşlarımız incelemiş olarak…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Gönderiyorsunuz da bizim burada tartışma ortamımıza uyan
konuk geliyor, “Aman, aman, aman, bir şey söyleme, o konuğu bekletme. Aman, aman, aman, saygısızlık
olur…” Ya, belge gelmiş… Şimdi, Uğurlu Döviz raporu geldi, ben yarım saat size anlatmalıyım bunu.
Ne zaman anlatacağım?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – E, biz anlamıyor muyuz? Biz okuduk, anladık, tamam,
Allah Allah. Niye dinleyelim?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hayret bir şey…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Kusura bakmayın da ben okuyunca anlıyorum yani
sizin yorumunuzu dinlemek zorunda mıyım ben?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Onu soruyor, ben ne diyeyim…
BAŞKAN – Müzakere ederiz. Ben şunu diyorum: Bazı sorular ve talepler incelenmediği kanaati
veriyor, onun için dedim. Yeni gelen önergelerle bildireceğiz.
Şu anda şunu da söyleyeyim arkadaşlar: Daha önceki burada alınan karar doğrultusunda eski
cumhurbaşkanlarımıza, eski başbakanlara yazılı sorular farklı farklı olarak gönderildi. Şimdi, bu
davetini istediğimiz…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Buna katılmadık.
BAŞKAN – Tabii, katılmadınız ama bir bilgi olarak Komisyona arz etmek benim görevim.
Şimdi, 200’e yakın talep oldu, elbette ki önem sırasına göre sıraya konulabilir ama bunlar içinde
“Ben mutlaka şunun gelmesi, gelmediği takdirde de kendisinden şu hususlara cevap vermesini
istiyorum.” dediklerimize de Komisyon üyelerimizin “Şu kişilere şunun yazılı olarak sorulmasını
istiyoruz.” demesini şahsen bekliyorum çünkü burada biz bir ay süre de uzatmış olsak… Hakikaten,
zaten orada 140’ın üzerinde şu anda dinlenmeyen var, talepler üzerinde. Bunları böyle… Bakın, bugün
bile, Kazan Belediye Başkanı dâhil, üç saatten önce neredeyse bitiremiyoruz bir kişiyi. Bunu zaman
dilimine böldüğünüzde yetişmeyeceği… Yani, doğru söylüyor Aykut Bey şimdi, hakikaten rapor
üzerinde bir tartışalım ama…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ne kadar çok çalışmak istemişiz de yetiştirememişiz ya. Yazık
bize ya.
BAŞKAN – Evet, bunları…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani, yirmi dört saat çalışmak… 140’ı biz hemen 14’e indiririz
yani çok istiyorsanız hemen teklif edelim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani, 200 kişilik talebi, otururuz, hep birlikte onu değerlendiririz
iki saat içinde. Daha az, herkesin mutabık kalacağı 10 kişiyi biz burada dinleyelim.
BAŞKAN – Şimdi, bu doğrultuda ben tekrar sözü şöyle bağlıyorum, ondan sonra tutanağı kapatmış
olalım arkadaşlar…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Nereye bağlayacaksınız, merak ediyorum ben de.
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BAŞKAN – Hayır, zaten özetimi yaptım.
Salı, çarşamba günkü Marmaris çalışma toplantısında buluşmak üzere diyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ziyaretinde, toplantı değil.
BAŞKAN – Ziyaret, ziyaretin içinde toplantı da var, orada da dinleyeceklerimiz var çünkü
İstanbul’da da bir gün toplantıyla geçti. Başlangıçta onun da raporu geldi, maillerinize gönderilecek
çalışma raporu hâlinde, onu da bir rapora dönüştürdük arkadaşlar. Bununla beraber de yarın bir
gelişme -Meclisin tatile girmesi gibi- olmadığı takdirde 4 Ocağa kadar eğer çalışmaya devamsa rapor
konusunda, program konusunda da bilgilendirilecek bütün üyelerimiz.
Teşekkür ediyor, toplantıyı kapatıyorum.
Kapanma Saati: 18.06
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