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BAŞKAN – Değerli Komisyon üyeleri, programımız gereği 21 Aralık
2016 Marmaris çalışma ziyaretimizin ikinci gününde yine olayın tanıklarını
dinlemek üzere toplantıyı açıyorum.
Bugün programımızda -dün yer almasına rağmen zamanımız yetmediği
için dinleyememiştik- otel sahibi Sayın Serkan Yazıcı , bize her ne kadar olay
yerini gezdirirken biraz anlatmışsa da yine burada derli toplu o gün şahit
olduğu olayları da anlatmasını kendisinden…
Akşam zaman uzun dedik, aşağı yukarı beş saatlik bir süre oldu.
Dün

izah

ettiğimde

buradaydınız

herhâlde,

bizim

tam

kayıt

tutanaklarımız, şeffaf , zaten basınımız burada. Dolayısıyla, tarihe not düşme
bakımından da sizin önemli bir bilgi görgünüz olduğu ortada olduğuna göre
sizi dinleyelim Serkan Bey.
Serkan Yazıcı, otel sahibi.
OTEL SAHİBİ SERKAN YAZICI – Öncelikle hoş geldiniz otelimize.
Ben sözlerime başlamadan önce, öncelikle burada şehit olmuş Mehmet
ve Cengiz kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Tabii, bizim için gerçekten çok zor bir geceydi. Ben aslında dün
konuşulanları dinledikten sonra Cumhurbaşkanımız neden buraya geldi, nasıl
buraya geldi? Tamamen bir tesadüftü Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya
gelmesi,

bunu

tüm

samimiyetimle

söylüyorum.

Sayın

Cumhurbaşkanımız

babam vefat ettikten sonra ara ara bizi arardı, halimizi, hatırımızı sorardı ve
zannediyorum 5 Temmuz günü, bayramın muhtemelen 1’inci günüydü ve
kendisi bizi aramış fakat ben o arada ya bayramlaşma ziyaretlerinde olduğum
için,

telefona

cevap

veremediğim

için

bir

üzüntü

duydum

gerçekten.

Dolayısıyla hemen koruma müdürü, çok da sevdiğim bir ağabeyim olan Muhsin
Köse’yi aradım. “Çok ayıp oldu. Acaba bir daha görüşme şansım olabilir mi?”
dedim. “Görüşme şansın olmaz, üzülme, oluyor böyle şeyler.” filan derken ben
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gerçekten üzüntüde olduğumu, gelip kendisiyle en azın dan bir bayramlaşma
imkânım olup olamayacağını sordum. Kendisi bana “Peki, gel. Biz Varşova’ya
gidiyoruz, Varşova dönüşü bir bayramlaşma imkâ nın olabilir.” dedi. Ben
Marmaris’teydim,

hemen

kalktım,

İstanbul’a

geçtim.

İstanbul’da

bayağı

kalabalık bir ekip vardı uçağın başında. İşte, hatta futbolcu Eto’do oradaydı,
yan yanaydık. Zannediyorum o da cumartesi günkü aktiviteye davet edilmiş,
sonradan
şakayla

öğreniyorum.
karışık

Hatta

serzenişte

Sayın

Cumhurbaşkanı

bulundu

“Ya,

seni

beni

arıyoruz,

görünce

biraz

b ulamıyoruz,

ulaşamıyoruz.” Gibi. Nihayetinde ben kendisine, biraz yorgun gözüktüğünü,
tatile ihtiyacı olduğunu, tatile gelip gelmek istemediğini sordum. Kendisi de
bana “Geç bakalım, seninle bir konuşuruz, Hasan’la bir görüş.” Dedi. Hasan
Bey beni bir odaya aldı, derken –kısa kısa geçiyorum, çok detaya girmeden kendisiyle görüştük, Ben kendisini burada ağırlama imkânımız olduğunu… O
da bana “Ya, burada kimseyi rahatsız etmeyelim yani kalabalık gidiyoruz,
geliyoruz.” Dedim “Yok, ayrı bir bölüm burası, kimse yi rahatsız etmezsiniz.”
Çok da gelmesini istediğim için… Defa aten dediğim gibi bizi hiç yalnız
bırakmadı. Velhasıl ıkelam 11 Temmuz günü gelme kararı aldılar. Tabii, ben
geleceğini anladım çünkü bir gün öncesinde birçok…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Görüştüğünüz tarih…
OTEL

SAHİBİ

SERKAN

YAZICI

–

Benim

görüştüğüm

tarih…

9

Temmuzda görüştüm ben.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Çok ani gelişti.
OTEL SAHİBİ SERKAN YAZICI – Tam tarihleri karıştırabilirim ama
Varşova

dönüşü

İstanbul’da

karşılamaya

katıldım.

Daha

sonra

10’ unda

polislerin filan gelmesini anladım çünkü aramalar yapıldı evde, şudur budur.
Yalnız şöyle bir şey oldu: Tabii, kendisi tatile çok fazla çıkmadığı için hani çok
da fazla bilinmesini istemediklerini bana söylediler. Ben de otelde… Hatta şu
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anda burada kendisi otel müdürümdür, diğer otelimizdeydi; kendisi dahi
Cumhurbaşkanımızın

geldiğini

bilmiyordu.

4

kişi

biz

sadece

aramızda

konuştuk. Başka bir devlet başkanının otele geleceğini söyledik. Malum, biz
kırk bir yıldır otelciyiz, dolayısıyla otelimizde birç ok önemli konuk ağırladık,
böyle bir tecrübemiz var. Herkes de sağ olsun bunu çok gizli tuttular yani bir
başka

devlet

büyüğünün,

bir

başka

Cumhurbaşkanının

otelde

olduğunu

düşünerek hazırlıklar yapıldı ve Cumhurbaşkanımız… 11 Temmuz Pazartesi
günü ben haber aldım “Altıda yola çıktılar.” diye. Biz saat yedi civarında
helikopter pistine gittik hepimiz çünkü kendisinin helikopteri çok büyük ve
bizim helikopter pistine inip inemeyeceğine çok emin değildik. Kendi pilotunun
da

zannediyorum,

bizim

de

heliko pterimiz

kendi

olduğu

için

pilotunu

bilgilendirdiler. Ben bizim helikopterimizi de hazır tutmuştum yani herhangi bir
başka yere inme ihtimaline karşı. Daha sonra telefon geldi, saat sekiz
civarında. Bir anda herkes arabalara doluştu ve giderlerken polislere “Ner eye
gidiyoruz?”

dedim

ben.

“Dalaman’a

gidiyoruz.”

“Ya,

niye

Dalaman’a

gidiyoruz?” falan derken “Dalaman’a gidiyoruz.” dediler yani anlamadım ben.
Arabalara

giderken

telefondaydı.

Bana

benim
“Serkan,

telefonum
bizim

çaldı

helikopter

ve

Sayın

a rıza

Cumhurbaşkanı

yaptı,

biz

işte

bir

havalimanına indik.” dedi. Çıldır’dı zannediyorum. Ondan sonra “Orası buraya
kaç

dakika?”

falan

demeye

kalmadı,

“Efendim,

ben

hemen

size

bilgi

vereceğim.” dedim, telefonu kapattım. En son arabaydım ben korumalarda.
Hemen kendi heli kopter pilotuma söyledim yani “Kaç dakikada havalanabilirsin
burada?” İnanır mısınız, üç dakika içinde filan biz havalanmış olduk, üç veya
dört dakika içinde. Daha sonra biz oraya ulaştığımız zaman esasında bir risk
vardı. Sayın Cumhurbaşkanının buraya gel mesinde, neredeyse karanlığa
yakın gelecekti ve bir riskti. Ama hem benim pilotum… Burayı ışıklandırdık.
Yani

“Gün

kararacak,

hava

kararmayacak,

yetişiriz.”

dedi.

Biz

gittik,
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helikopterden ben de indim çünkü en son doktoru vardı, yani biraz sıkış tepiş
bindiler helikoptere çünkü benim küçük helikopterim. Ama 6 kişi, Berat Bey
yoktu, Esra Hanım, torunlar, çocuklar, Muhsin Bey, bir de galiba doktoru.
Helikoptere binerek ben de helikopterden indikten sonra Marmaris’e geldiler.
Ben orada inene kadar onları bekl edim, biraz da meraklandım aslında. Daha
sonra onların indiğini öğrendikten sonra ben oradan yola çıktım ve yaklaşık
bir-bir buçuk saat sonra Marmaris’e vardım. Dolayısıyla, o gece de büyük bir
ailenin burada bir yemeği vardı, hatta beni de davet ettiler. Sonra da aradılar:
“Ya, sen mi geldin helikopterle? Hava kararıyordu.” diye. Ben de yolda
olduğumu söyledim. Yani şunu anlatmak için söylüyorum: Cumhurbaşkanının
buraya geldiğini hiç kimse görmedi yani bir tesadüfler eseri mi diyelim, silsile
mi diyelim. Dolayısıyla, arabalar da Dalaman’a gitmişti çünkü bütün arabalar
da… Kendisinin Dalaman’a geleceğini bildiği için. Biz bir de burada yerel bir
yerden araba kiraladık yani kendi arabaları dahi burada yoktu, bir tek kendi
makam aracı buradaydı ve diğer araçla r yoktu. Yani velhasıl ıkelam, kendisi
içeri girdi. Ben kendisini 14 Temmuza kadar hiç görmedim yani ben görmedim.
Diyorlar: “Niye Cumhurbaşkanını kimse görmedi?” Biz sadece işte hem polis
arkadaşlarla, onların rahatlığı çünkü onlar da rahat etsinler istedi k hem
Cumhurbaşkanının rahat bir tatil yapmasını istedik. Çünkü neticede bizim
görevimiz bu yani biz zaten onunla ilgili uğraştık.
14 Temmuz günü Okluk’a gideceği söylendi. Bana tekrar “Helikopteri
hazırla, Okluk’a bir gidilecek, Cumhurbaşkanı bir Okluk’u kontrol edecek.”
diye söylediler. “Ben de gelecek miyim?” dedim. “Sen de geleceksin.” dediler.
Benim ilk Cumhurbaşkanını görüşüm 14 Temmuzdur. 14 Temmuzda biz
Okluk’a gittik ve Okluk’ta bazı incelemeler oldu, 14 Temmuz gelindi. 15
Temmuz günü ben Berat Be y ile Hasan Bey’e “Ya, hiçbir yere çıkmadınız.
Size birazcık Marmaris’i gezdireyim. Lütfen gelin, en azından bir tur atalım
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tekneyle.” derken “Şimdi atmayalım falan.” Ben onları ikna ettim, bir tekneye
bindik,

giderken

saat

üç

kırk

beş

civarıydı

tahmin

edi yorum,

Sözcü

gazetesinin bir haberi düştü internete. Hasan Bey baktı, “Eyvah” dedi. Şimdi
Cumhurbaşkanının

burada

kaldığı

belli

olmuş

ama

şununla

ilgili

yani

serzenişleri hep onun rahat etmesi. Yani bilindiği zaman belki gazeteciler
gelir, şu olur, bu olur diye düşünülürlerken dönelim dediler. Biz saat dört -dört
çeyrek gibi otele döndük ve saat beş -beş buçuk civarıydı, tam hatırlamıyorum,
Muhsin ağabey geldi bana dedi ki -sevdiğim de bir büyüğümdür - “Bir tur atalım
Serkan. E vin etrafı geniş, korumalar var, son gün, hem bir onları da ben
uyarayım.” dedi. Hatta şehit Mehmet’i de, kardeşimizi de orada son vesileyle
görme fırsatım oldu benim. Neyse, dolaştık oradan. “Bir yere gidelim, bir çay
içelim.” dedi bana. Biz gitti, tam saatleri veremiyorum, sekiz buçuk m uydu,
neydi bilmiyorum. Bir çay, kahve içerken bir telefon geldi kendisine. Kendisi o
telefon

esnasında

“Ben

Beyefendiyi

rahatsız

edemem.”

dediğini

ben

hatırlıyorum. Daha sonra hemen arkasından ikinci bir telefon gelince “Serkan,
kalk gidiyoruz.” dedi. Ama böyle bir panikle “gidiyoruz.” deyince ben bir
şaşırdım. Yolda da giderken yaklaşık iki üç dakikalık bir vakit vardı, ya ne
oldu ağabey diyorum falan, bana hiçbir şey söylemiyor. “Hemen gitmemiz
lazım, gaza bas maza bas.” Neyse biz gittik, evin önüne geld ik. Evin önünde o
giderken ufak bir hareketlilik olduğunu ben hissettim ama hâlâ o ana kadar ne
olduğunu ben böyle tam çözemiyor ve o anda bana bir haber geldi: “Ya bir
kalkışma var galiba, işte böyle bir haber oluşuyor falan.” diyene kadar tabii
yarım saat bir boşluk oldu ve o yarım saat içinde otele gittim. Anladım ki bir
askerî hareketlilik var. Bölgeyi de üç aşağı beş yukarı biliyorum. Yani
Aksaz’ın burada olduğunu biliyorum. Oteldeki görevli arkadaşlarımı uyardım.
Bir an önce müzik filan her şeyi kesin , herkes odalarına gitsin, çok fazla şey
yapmayın falan derken o arada bana bir telefon geldi ve dediler ki: “Elinde ne

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon :10/276 FETÖ
Tarih :21/12/2016

Saat :10.29

Kayıt: Marmaris

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 6

kadar araba, helikopter, tekne ne varsa onların hepsini hazır tut.” Ve ben bir
anda kendimi olayın içinde buldum. Daha sonra ben tabii a rabaları hazırladım,
helikopter pilotunu aradım, gece zifiri karanlıktı. Helikopter pilotu “Serkan
Bey, biz uçamayız, gece bizim görüşümüz yok, yani nasıl uçacağız.” derken
filan ben bütün bu bilgileri hep yazılı olarak veriyorum kendilerine. Ben de iki
tane tekne zaten şeyin önündeydi, iki teknenin başına geçtim, teknenin
başında beklemeye başladım. Yaklaşık yarım saat civarında beklerken bana
bir haber daha geldi, dediler ki: “Bütün gazeteciler, ne kadar Marmaris’te
gazeteci varsa hepsini topla, evin önün e getir.” Ben de Anadolu Ajansı’ndan
Sabri kardeşimi aradım çünkü çok fazla insanın telefonu yoktu bende. Ne
kadar gazeteci varsa lütfen Cumhurbaşkanının evinin önüne getir, böyle bir
haber var, Cumhurbaşkanı açıklama yapacak. Derken, o olumlu olduğunu
öğrenince ben de eve girdim. Kapıda sağ olsun polisler beni tanıdığı için evin
içine şey yaptılar. Kapıdan içeri girdim. Evin içinde alt salonda -üç katlı bir
ev- çok uzak bir köşede bir televizyon açıktı. Küçük bir hareketlilik vardı
çalışanlarda. Sordum, Cu mhurbaşkanı nerede dedim. “Yukarıda.” dediler.
Yukarıda da iki oda arasında bir salon var. Hemen yukarıya çıktım, ondan
sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı orada gördüm ben. İşte takım elbiselerini
giymiş, oturuyordu, bir masa var böyle. Beni görünce -tabii ben sadece orada
olduğumu, bir ihtiyacı olup olmayacağını sormak anlamında gittim - kendisi
beni buyur etti, “Gel, otur masaya.” dedi. Ondan sonra “Bak, bir tarihe tanıklık
ediyorsun sen.” Ondan sonra, efendim iyi misiniz, filan. “İyiyim.” dedi. O arada
Hasan Bey, Muhsin Bey, işte Berat Bey devamlı telefonlar getiriyor, bir telefon
geliyor, bir telefon gidiyor. Ben de vesileyle orada hani birçok şeye istemeden
şahit oldum. O arada işte kendinin konuşmalarını dinledim ve o arada Anadolu
Ajansı’ndan tekrar Sabri a radı beni, dedi ki: “Ya kapıda bizi polisler almıyor
getirmiyorlar, ağabey lütfen arar mısın?” falan. Ben tekrardan aşağı indim,
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polislere onların gazeteci olduğunu, alınmaları gerektiğini söyledim. Neyse,
kendileri geldiler, gelince -Sayın Valimiz de zate n o ara gelmişti diye tahmin
ediyorum - biz dışarı çıktık. Orada bir basın açıklaması yapıldı. Zaten bayağı
kalabalık bir gazeteci grubu vardı. Daha sonra, o açıklama yapıldıktan sonra
içeri girdik fakat bu arada devamlı haberler geliyor: İşte yok TRT ele g eçirildi.
Tam ondan sonra zaten TRT’nin ele geçirildiği haberi geliyor filan. Aslında
şöyle diyeyim: Evde endişeli bir bekleyiş vardı, bir sakinlik vardı ama büyük
de bir mücadele vardı. Ben sadece Sayın Cumhurbaşkanının orada, bir telefon
orada, bir telef on orada ettiği mücadeleyi hatırlıyorum. Ziya Hasan Bey ya
Berat Bey, tam hatırlamıyorum, görüşme gitmedi, biz bunu bir şekilde İnternet
üstünden veya FaceTime’den yapıp sizin görüşmenizi sağlayalım dediler ve
bir şekilde o arada işte o FaceTime’lı olan, s adece tabii CNN’den değil -o
CNN’de çıktı ama - bütün gazetelerle, televizyonlarla yapıldı, yaklaşık üç dört
tane televizyonlarla birlikte yapıldı. Bu arada çok önemli bir detay var. Ben
bunu özellikle üzerine başarak söylemek istiyorum. Ben eve ilk girerke n, saat
yaklaşık on bir civarlarıydı. Onu çok iyi biliyorum çünkü attığım mesajlar hâlâ
var ve onları kontrol ettim. Saat on birde iki tane polis memurunun, önemli
polis memurunun birbirine sarılıp “Buraya geliyorlar, ya biz şehit olacağız,
Cumhurbaşkanının vermeyeceğiz.” diye aralarında helalleştiklerini gözümle
gördüm, duydum ve yani o beni eve girerken çok etkiledi çünkü gerçekten ben
de geleceklerini… Nitekim geldiler ama geç kaldılar, geldikleri vaki olmadı
teröristlerin. Dolayısıyla eve girerken böyle bir panikle girdim, yani ne zaman
gelecekler, nasıl gelecekler, niçin gelecekler filan derken evin içine girdik ve
orada işte Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Valim koşturuyor, işte bir dışarı
çıkıyor, bir geliyor falan. Konuşmaları hatırlıyorum. Bana çok fazl a bir soru
sorulmadı, sadece Sayın Valime yolların ne durumda olduğunu sordular. Ben
Sayın

Valimin,

yolların

hem

içeriden

hem

dışarıdan

kapalı

olduğunu
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söylediğini hatırlıyorum. Yani “Ne girebilirler Aksaz’a -özellikle söyleyerek - ne
çıkabilirler.” dedi. O arada Sayın Cumhurbaşkanımız döndü bana “Serkan,
tekneyle nereye gidebiliriz?” dedi. Ben de zaten teknenin başında beklemiştim
yarım saat. Yani kendime göre bir planlar yapmıştım nereye gidilebilir, nereye
gidilemez diye ve ben kendisine, efendim Dalaman’ a gidebiliriz. “Ne kadar
sürer?” dedi. Yaklaşık kırk beş dakika civarında gidebilme ihtimalimiz var
dedim. Ondan sonra Aksaz’ın önünden geçeceğiz, Aksaz üssünün önünden
geçeceğiz dedim. Kendisi bana “Geçebilir misin?” dedi. Ben de kendisine,
geçebilirim ama efendim, sorumluluğu ben almayayım dedim. Yani bire bir
konuştuğum şey olarak söylüyorum. Daha sonra “Başka nereye gidebiliriz?”
dedi. Ben biraz düşündüm. Kendisine de teknenin hızlı olduğunu, teknenin her
yere gidebileceğini, yani bir şekilde bir şeyler i atlatabileceğimizi izah ederek,
efendim, adalar var, burada başka bir yer yok dedim. Kendisi de bana
“Adalarda

benim

ne

işim

var

Serkan?

Ben

İstanbul’a

nasıl

gitmeyi

düşünüyorum.” dedi. Ben daha sonra yine geri çekildim ve o vakit helikopterle
gidilme kararı alındı. Yani başka hiçbir yol yoktu. Ne tekneyle gidilebilecek bir
yer ne arabayla. Helikopterin oraya inip inemeyeceği belli olmadan helikopter
-besbelli pilot da çok iyiymiş, maşallah - oraya indi ve oraya indikten sonra
ben kendisine -gene Sayın Cum hurbaşkanımız, Valimiz oradaydı - helikopterin
indiğini ve motorunun çalışır düzende olduğunu söyledim. Yani ya çalışır
bekleyecek ya da kapatması gerektiğini, kapatırsa da otuz dakika sonra
çalışacağını söyledi. Kendisi “Kapatsınlar.” dedi ve kapandı motor . Otuz
dakika daha orada Sayın Valimle ve Berat Bey, Hasan Bey, hepsinin
konuştuğunu gördüm. Ben Muhsin Bey’in orada uyardığını hatırlıyorum Sayın
Cumhurbaşkanımızı. “Efendim, buradan gitmemiz lazım, burada kalamayız, bir
haber aldık, buradan acil gitmemiz lazım.” dediği zaman “Peki, helikopteri
çalıştırın.” dedi. Bana Muhsin Bey “Kararttınız mı bütün pisti?” dedi. Ben
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kararttık dedim. “Git, sen kontrol et.” dedi. Ben hemen helikopter pistine
gittim, yaklaşık üç dakika önce filan gittim. O arada Cumhurbaşka nımız
arabayla geldi ama kapkaranlıktı, yani hiç kimse birbirini görmüyordu -öyle
söyleyeyim - helikopter de karartılmıştı tamamen. Bir de ışıklarına kadar
sökülmüştü

ve

ondan

sonra

içeri

girdiler.

On

dakika

civarı

kalkmadı

helikopter. İçeride ne oldu, bilm iyorum, ne konuşuldu. On dakika boyunca da
biz

helikopterin

kapısının

önünde

bekledik.

Çok

şükür,

Sayın

Cumhurbaşkanımızı oradan sağ salim uğurladık.
Tabii, ben, dünkü konuşmalara burada şahit olup dinleyince ne kadar
ucuz atlatıldığını görüyorum. Yani bu gün tabii konuşabiliyoruz, her şeyi güzel,
buradan sağ selametle gittiğini ancak her şey çok daha kötü olabilirmiş. Dün
de buna bizzat canlı şahit oldum. Herkese çok geçmiş olsun. Marmaris
halkına, Türkiye’mize çok geçmiş olsun. İnşallah, Allah bize bir da ha böyle
şeyleri yaşatmaz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
BAŞKAN – Serkan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Tam olayı tabii akışı
içinde anlattın. Tarihe tanıklık etmiş oldun Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği
gibi.

Bunlar

da

Türkiye

Büyük

Millet

Meclisi

Araştırm a

Komisyonunun

kayıtlarına geçmiş oldu. Biz de aynı dualara iştirak ediyoruz tabii. Hem 2
şehidimize Allah’tan rahmet hem de Cenab -ı Allah milletimize, devletimize
böyle felaketler yaşatmasın, duamızı, temennimizi ifade ediyoruz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İst anbul) – Çok kısa bir şey soracağım.
BAŞKAN – Belma Hanım, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok teşekkür ediyoruz. O
geceyi, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte burada yaşadınız ve duygularınızı
bizimle paylaştınız. Anlattıklarınızdan görüyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız,
ülkesini, milletini, hiçbir şekilde terk etmeyi düşünmemiş. En zor şartlarda bile
ülkesi için çalışmaya karar vermiş ve İstanbul’a gitmek için formül üretmiş; siz
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de buna katkı sunmuşsunuz. Basında bu biraz farklı geçmişti, sanki s izin
Sayın

Cumhurbaşkanımıza,

ben

sizi adalara

götüreyim

gibi bir teklifte

bulunduğunuz geçmişti ama konuşmanızda anlattığınızda bir formül üretirken
buradan nereye gidilebilir, işte şuraya, şuraya gidilebilir veya şu şartlarla
gidilebilir açıklamasını yap tığınız ortaya çıkıyor. Bunları duymaktan dolayı
çok memnun olduk. Tekrar burada size ve buradaki bütün ekibe teşekkür
ediyoruz.

Sayın

Cumhurbaşkanımızın

sağ

salim

İstanbul’a

ulaşması

konusundaki destekleriniz için size, ekibinize, ailenize ve çalışanların ıza çok
teşekkür ediyoruz.
SERKAN – Sağ olun. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Bir kere Yunan
adalarına gitmeyi ben kendim açıkladım. Yani ne aileden ne orada bulunan hiç
kimse böyle bir şeyi açıklamadı. Bunu da açıklamak istememin sebebi,
darbeden sonra yaklaşık on beş gün boyunca biz darbeyi burada bizatihi
hissettik ve bizi aramayan gazeteci, otele müşteri kılığında girmek isteyen
İngiliz, Fransız gazeteciler, efendime söyleyeyim - işte yalan yanlış bir sürü
haberler dolaşırken Rıfat Ababay beni aradı , Posta Genel Yayın Yönetmeni ve
ben kendisine işte böyle şeyler konuşulduğunu, Cumhurbaşkanının başka bir
yere gitme durumlarının olduğunun konuşulduğunu... Ben de kendisine “Ya,
ne diyorsun, nereye gidecek? Ben kendisine her türlü alternatifi sunduğum
zaman

aldığım

cevabı

biliyorum.”

“Sen

bunu

anlatabilir

misin?”

“Tabii,

anlatırım.” dedim. Yani neticede bu bir gerçek baktığınız zaman. Ben, evet,
orada alternatifleri sundum ama ben size şunu söyleyeyim, net olarak
söylüyorum -ben bir partili değilim, siyas et içinde değilim, bir iş adamıyım
neticede- Cumhurbaşkanı ölürdü, hiçbir yere gitmezdi. Onu, net olarak ben
size bizatihi şahit olduğum şeyi de söylüyorum.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Cumhurbaşkanımızın ve ekibinin
gözlerinde herhangi bir -endişe be lki vardı ama- korku hissettiniz mi?
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–İşte anlatıyorum ya size, eve girerken zaten ben orada etkilendim yani
evin

içi

ve

evin

dışı

çok

farklıydı.

Evin

dışında

Cumhurbaşkanımızı

vermeyeceklerini yani kendi aralarında şey yapıyorlardı yani “Biz şehit
olacağız,

Cumhurbaşkanını

vermeyeceğiz.”

Geliyorlar

aralarında

konuşuyorlar. Evin dışı bambaşka bir yer, evin içi... Ben hem evin dışındayım
hem evin içindeyim. Dolayısıyla, evin içinde müthiş bir mücadele var, devamlı
konuşmalar, şeyler ama evin dışında tabii k i yani yüzde 100 size onu
söyleyeyim,

muhtemelen

hanımefendileri,

-tahminim -

çocukları,

torunları

oradaydı, hani onları bir şekilde güvenliğe alırlardı diye tahmin ediyorum ama
Cumhurbaşkanı ve yanındaki ekibi kesinlikle ölürlerdi yani ona yüzde 100
eminim, hiçbir şekilde teslim olmazlardı.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ederiz Serdar Bey.
Şimdi, Anadolu Ajansı Marmaris muhabiri Sabri Kesen Bey, söz sizde.
ANADOLU AJANSI MARMARİS MUHABİRİ SABRİ KESEN – Efendim,
öncelikle siz değerli milletvekillerimize Marmaris’e hoş geldiniz diyorum.
Yirmi senedir Marmaris’te gazetecilik yapıyorum. Başbakanlık sarı
basın kartı sahibiyim. 15 Temmuz gecesi saat 23.05’te Serkan Bey’den bana
mesaj

geldi,

organize

“Bütün

eder

gazetecileri

misin?”

diye

Cumhurbaşkanımız

söyledi.

Ben

de

Mares’e

Marmaris’te

bekliyor,
motosiklet

kullanıyorum genelde, bize Marmaris’in her bir, en uzak noktası beş dakika.
Hemen “Ne oluyor?” diye otele girip önce bakayım, duruma göre arkadaşları
organize

ederim

diye

otele

geldim.

Bu,

dünkü

gezdiğiniz

villanın

ü st

tarafındaki girişine geldiğimde polislerin, 4 polisin birbirine böyle darp
noktasında olduğunu gördüm. 2’si uzun namlulu silah taşıyordu polislerin.
“Bize vur emri verildi. Buraya kimseyi yanaştırmayacağız, dolayısıyla buradan
gidin. Siz de polissiniz, biz de polisiz. Bize kendinizi vurdurtmayın.” diyordu
uzun

namlulu

silah

taşıyanlar.

Onlar

da

Emniyet

Müdürünün

talimatı
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olduğunu, kesinlikle buraya korumaya geldiklerini, gerekirse de ölmeye
geldiklerini söylüyorlardı. Bu arada, ben tabii -15 Temmuz yaz günü- biz
genelde yazın işte tişört, kısa pantolon falan böyle turistik alıştığımız için
öyle çalışıyorum genelde. Beni görünce dediler ki: “Sen ne yapıyorsun? Senin
ne işin var oğlum burada?” “Otelin sahibi Serkan Bey mesaj atmış, ben
Anadolu

Ajansı

muhabi riyim.

Cumhurbaşkanımız

bekliyor.”

dedim.

Tabii

dikkate almadılar önce. Almayınca Serkan Bey’i aradım, dedim ki: “Kapıdan
girmekte zorlanıyorum.” Sonra, Serkan Bey orada, telefonda duyuyorum, bir
görüşme yaptı, bir isim söyledi, ismi hatırlamıyorum. İsmi s öyleyince bana
“Tamam, buyur gel.” dediler. Sonra üstümü, çantamı falan aradılar. Villanın
olduğu bölgeye doğru geçtim fakat bir karartma var, her taraf karanlıktı.
Orada beni yere yatırdılar. “Yere yat.” dediler, yere yattım. Sonra üstümü
falan aradılar yine tekrar. Bilgilerimi, kimliklerimi gösterdim. Sonra beklememi
söylediler. Beş dakika bekledikten sonra dün akşamki fotoğraf da çektirdiğiniz
o noktaya aldılar ben. Sonrasında, önce Cumhurbaşkanımızın açıklama
yapacağı söylendi, “Hazır mısın?” denildi, s onra beni arkadaki çatışma
izlerinin olduğu bölüme aldılar, orada bekledim on dakika. Sonra tekrar davet
ettiler, dediler: “Buyur gel, villanın içine gireceksin.” Sonra villanın kapısına
geldik, içeri girerken tekrar bir müdahale oldu, dediler: “Biraz daha bekle.
Cumhurbaşkanımız kendi çıkacak.” Tabii, bu arada saat 23.43’te bana
Anadolu Ajansına el koyabileceklerini, görüntüyü ele geçirebileceklerini,
görüntünün geçilmesini engelleyebileceklerini, dolayısıyla “Tüm basını, hatta
sosyal medyada bile yayın ya pan kim varsa beş dakika içinde buraya
getirmen lazım.” diye söylediler. Hatta bunu söylerken Hasan Doğan Bey de
yanındaydı, o söyleyen kişi hatta elini omzuma koydu söyledi, böyle bir dost,
baba edasıyla. Ben o zaman 23.43’te 2 tane W hatsApp grubumuzdan
Marmaris’teki basın arkadaşlarıma mesaj çektim “Cumhurbaşkanı açıklama
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yapacak, Mares Otele bekleniyorsunuz.” diye. Zaten o saate yakın bir
hareketlenme olduğu için arkadaşlarımız genelde otelin çevresine yakın bir
noktadalarmış, birer ikişer hemen gelmeye başladılar. Yaklaşık 8 -10 gazeteci
arkadaşımız

oraya

geldi.

Saat

00.04’te

Cumhurbaşkanımızın

çıkacağı

söylendi. Tabii bu esnada yani böyle çok sakin bir ortam yok yani her şeye
şahit oluyorsunuz. İşte bütün unsurların düşman olduğu, tüm askerî unsurlara
ateş edilmesi gerektiği, kimyasal silah kullanma yetkisine

kadar, tüm silah

kullanma yetkisine kadar birçok şeye orada şahit oluyorsunuz ve...
BAŞKAN – Konuşmalar oluyor, onu duyuyorsunuz.
ANADOLU AJANSI MARMARİS MUHABİRİ SABRİ KESEN – Evet, tabii
yani güvenlik açısından konuşmalar oluyor. Tabii yani bir hareketlilik var.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Karşı taraf mı kullanır kimyasal silahı
diyorlar, darbeyi yapanlar mı?
ANADOLU AJANSI MARMARİS MUHABİRİ SABRİ KESEN – Yok, her
türlü savunma için yani tüm emirlerin, talimatların, yetkilerin verildiğine orada
bire bir villanın önünde olduğum için ben de şahit oldum. Saat 00.04’te
Cumhurbaşkanımız açıklama yapmak için çıktılar villadan. Açıklama yaklaşık
dört buçuk dakika sürdü. Sonrasında da, şimdi şöyle söyleyeyim: O radaki tüm
gazeteci arkadaşlarımın elindeki tüm imkânlarla görüntülerin hepsi geçildi ve
yayınlandı yani yayınlanmayan bir görüntü yok efendim. Şimdi, bunu -çok
özür diliyorum, vaktinizi alacağım ama - yani ülke için kurşun atmış, o kurşun
yemiş insanlar va rken birçok insan, herkes buradan bir kahramanlık koparma
derdinde oldular. Şimdi, dolayısıyla da herkes “Ben daha iyisini yaptım, ben
yaptım”a

getirince

bizim

görüntülerimiz

görüntülerin hepsi yayınlandı efendim.
BAŞKAN – Canlı yayın yapıldı mı?

yayınlanmadı

gibi

oldu.

Bu
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ANADOLU AJANSI MARMARİS MUHABİRİ SABRİ KESEN – Canlı
yayın, şöyle izah edeyim size efendim...
BAŞKAN – ...öyle bir şey yaptınız mı orada?
ANADOLU AJANSI MARMARİS MUHABİRİ SABRİ KESEN – Yok, canlı
yayın yapma imkânı hiçbir arkadaşımızın y oktu. 3,5 G cihazı 25 bin euro.
Dolayısıyla, Antalya bölgelerde dahi hiçbir ajansta yoktur efendim. Yani bu o
kadar

-hani

biraz

basite

indirgeniyor -

çok

basit

bir

olay

değil.

Biz

Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra hatta şöyle bir anım da var, buna
da değinmeden geçemeyeceğim.
BAŞKAN – Şimdi, unutulur diye araya girdim. “Yayın yapıldı.” dediniz
ya, o dört buçuk dakikalık Cumhurbaşkanımızın açıklamasını...
ANADOLU AJANSI MARMARİS MUHABİRİ SABRİ KESEN – Orada
bulunan tüm ajanslar yayınladı efendim ama ge ç yayınlandı yani saat bir ila...
Yani Cumhurbaşkanımız daha Dalaman’dayken görüntüler dönmeye başladı.
Şimdi, Cumhurbaşkanımız 4 tane televizyona canlı bağlantı yaptı, onun
haricinde bir dünya televizyon hep ajansların görüntülerini kullandı. Burada
ajans ayrımı yapmıyorum, hepsi de yayınlandı, hepsinin de kayıtları mevcut.
BAŞKAN – Sadece Facetime bağlantısından sonraya düştü, doğru mu?
ANADOLU AJANSI MARMARİS MUHABİRİ SABRİ KESEN – Evet,
aynen öyle efendim.
BAŞKAN – Tamam.
ANADOLU AJANSI MARMARİS MUHAB İRİ SABRİ KESEN – Şimdi, on
ikiyi on beş geçeden sonra İnternet gerçekten Türkiye'de çok yavaşladı çünkü
aşırı bir yüklenme oldu. Hatta biz görüntüyü laptoplarımızdan anında sisteme
yükleyelim diye yükledik, sisteme yüklerken hatta görevli arkadaşımız Durm uş
Bey, Muğla Müdürümüz dedi ki: “Sabri iki buçuk saat veriyor bu.” Dört
dakikalık görüntünün aktarılmasına iki buçuk saat verdi sistem. İnternet çok
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yavaştı. Hatta orada Doğan Haber Ajansı muhabiri Esat -Doğuş Esat Berme dedi ki: “Benim telefondan gönder elim.” Yani orada o an atmosferde ajans
yarışı

bile

yoktu.

Yani

bir

an

önce

hizmet

edebilme,

görevini

yerine

getirebilme gayreti vardı.
Şimdi, efendim biz o gece gazeteci kimliğimizle tüm birimlerden daha
önce

Cumhurbaşkanımızın

önündeydik.

Darbeciler

gel se

hiçbirimiz

bu

konuşmayı belki bazıları yapabilirdi ama biz hiç yapamazdık. Dolayısıyla tüm
gazeteci arkadaşlarımız fedakârlıkla görevlerini yerine getirdiler, görüntüleri
yayınlandı ama arada bir otuz, kırk, elli dakika gibi bir zaman farkı var
sadece.

Ama

biz

buradaki

bu

gazeteci

Marmaris’teki

arkadaşlarımıza

haksızlık yapıldığını düşünüyorum. İnşallah Komisyonumuz bu haksızlığı
giderecek,

bu

değeri

arkadaşlarımıza

başladığımızda

Sayın

Valimiz

de

verecek

oraya

geldi,

çünkü
inşallah

biz

canlı

yayına

kend isinden

de

huzurunuzda rica ediyorum buradaki gazeteci arkadaşlarımıza, ormancılara
“Darbeciler yakalandı.” diye sahip çıkılıyor ama gazeteci arkadaşlarımıza da
lütfen

daha

fazla

sahip

çıkılmasını

istiyorum.

Çünkü

herkes

ve

her

arkadaşımız orada sosyal med yadan yayın yapan arkadaşlarımız da vardı,
onlar dahi görevlerini yaptılar. Görevi

kolluk kuvvetlerinin silah taşıyorlar,

amiral olmuşlar, paşa olmuşlar, binbaşı olmuşlar, yarbay olmuşlar, polis
olmuşlar, komiser olmuşlar. Görevini yapana bir de taltif ve riliyor ama bizim
hakkımız dahi verilmedi. Yani bırakın taltifi, ödülü lütfen İnternette hepsi var,
benim cep telefonumda da mevcut, bu görüntülerin hepsi yayınlandı, tüm
ajanslar yayınladı. Size şöyle izah edeyim: Sayın İstanbul Milletvekilimiz
Belma Hanım “Korku var mıydı?” diye sordu. Ben Ramazan Beyi Koruma
Daire Başkanını aradım. Bu kadar güzel polisleri oraya göreve getirdiği için
kendilerini

tebrik

ettim.

Cumhurbaşkanımızı

ilk

gördüğümde

çocuklarım

aklıma geldi. Çünkü ilk gördüğümde dedeydi, dede var dı orada yani çünkü
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herkes hamleyi ondan bekliyordu. Bir dede vardı, çocuklarım aklıma geldi.
Gerçekten de dedim ki: “Bu iş çok ciddi, bu ülkede bu darbeyi yapmışlar.”
Benim bir kızım, bir oğlum var onlar aklıma geldi. Ama cumhurbaşkanımızın o
konuşması, o konuşmasını iki defa halka meydanlara davet etti “Tankların
önünde durmasını biliriz.” dedi. Bu konuşmaların hepsi İnternet sitelerinde ve
bütün şeylerde anında yayınlandı, hepsi de mevcut. Şimdi hiçbir arkadaşımın,
tekrar söylüyorum canlı yayın yapacak -şu an burada dahi sosyal medya
haricinde- cihazlarımız mevcut değil. 3G cihazı dediğimiz şey 25 bin Euro
değerinde. Durum bundan ibaret efendim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Şimdi, elbette burada Marmaris’te daha sonra izlediğimiz, akşam da
yerinde

gördüğümüz,

siz

ve

diğer

basın

mensubu

arkadaşlarımızın

o

Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını yani medyaya naklettiğinden bir kuşku
yok. Sadece sorum oydu, gecikme olması. Çünkü Cumhurbaşkanımız canlı
yayına daha sonra FaceTime’dan bağlandığında “Ben zaten ba sın açıklaması
yaptım.” cümlesini kullandı biliyorsunuz. Yani demek ki o açıklamadan önce
canlı yayın düşmediği için toplumda Cumhurbaşkanı böyle zannediyor

veya

yaptığı açıklama yayınlanmamış olarak bu algı oluştu. Bunu biz Komisyon
olarak

da

doğru

ortaya

çıksın

diye

özellikle

Anadolu

Ajansı

Genel

Müdürlüğüne de sorduk. Bize yazılı olarak da cevap verdiler, ayrıca yetkililer
beni de aradılar, dün bilgi verdiler. Burada yayınlanmaması diye bir şey değil,
sadece

gecikme

olduğunu

Cumhurbaşkanımızın

ifade

ettiler.

açıklamalarını CNN’de

Ama

FaceTime

görüntü
yayın

d ışında

yapılmadan

00.24’ten bir, iki dakika öncesinde yazılı olarak yine ajansın geçtiği ancak
FaceTime bağlantı olduktan sonra bu iletişimdeki sizin de bahsettiğiniz
olumsuzluklardan

dolayı

gecikme

o lduğu,

görüntünün

de

daha

sonra

yayınlandığı ifade edildi. hatta A Haber televizyonu da Banu El spiker sunucu
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başka kanallardan sanıyorum o yüklemenizle video olarak telefon üzerinden
veya whatsapp üzerinden alıp bunu bir süre sonra veya ilk olarak yayınla yan
kişi olduğunu da İstanbul’daki toplantımızda da açıkladı. Yani burada şunu
ben de sizin konuşmanıza ilaveten hem aldığımız cevabı burada ifade etmiş
oldum hem de orada tabii ki aksama veyahut da diğer yönden Anadolu Ajansı
kendi

idari

işlemlerini

yapmı ştır,

o

ayrı

konu.

Ama

basının

oradaki

cumhurbaşkanımızın sesini ve davetini topluma duyurmak için gayret içinde
olduğu noktasında kuşku yaratacak herhangi bir şey bize de intikal etmedi.
Yani onu burada hatta dün akşam da ifade ettim biz Komisyon olarak
arkadaşlarımızla

her

seferinde

medya

mensuplarımıza

o

teşekkürü

yapıyorum.
Mehmet Bey buyurun.
MEHMET

ERDOĞAN

(Muğla)

–

Teşekkür

ediyorum.

Tabii

arkadaşlarımız Komisyonun sadece bu bölümüne dâhil oldukları için belki
komisyonun daha önceki çalışmaları hakk ında yeteri kadar bilgileri olmadığı
için böyle bir yanlış, en azından bilgi hissettim ben. Biz daha önceki
Komisyon çalışmaları sırasında da tabii ki Sayın Cumhurbaşkanının, siyasi
parti genel başkanlarının ve özellikle Birinci Ordu Komutanı, Ege Ordu
Komutanı ve Jandarma Genel Komutanlığında o gün en üst rütbeli olarak
rehin alınmamış olan Arif Çetin Paşa’nın yaptığı açıklamaların zamanında
basın taraf ından… Ki burada tabii basını da ikiye ayırmak lazım. Elbette ki
muhabir arkadaşlar koşuşturmayla görevle rini yapıyorlar ama yukarıdaki
yayıncılar taraf ından da hiçbir engellemenin olmadığını biliyoruz. Bu manada
darbenin önlenmesi konusunda herkes kendi üstüne düşeni yapmıştır ama
basının da herkes kadar üzerine düşeni yaptığı konusunda bir tartışma yok
çünkü hani sizin önünüze geçtiğini iddia eden kişiler de sonuçta o haberi
yayınlamışlar.

Cumhurbaşkanlığıyla

o

FaceTime

üzerinden.

Dolayısıyla
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burada önemli olan haberin vatandaşa ulaştırılması meselesi var. Bu konuda
da…

Çünkü

darbe

eğer

gerçekleşmiş

olsaydı

sadece

siyasilere

değil

muhakkak medyayı da hedef alacaktı. Dolayısıyla bütün medya kuruluşlarını
en yukarısından o haberi en aşağıda kovalayan arkadaşlarımıza kadar biz
teşekkür ediyoruz. Darbenin önlenmesi konusundaki en önemli görevlerden
birisini bütünüyle medya yapmıştır. Komisyonumuzun medyayla ilgili öyle bir
olumsuz

algısı

yoktur.

Daha

önceki

çalışmalarda

da

bunların

hepsi

tutanaklarda vardır. Arkadaşlarımızın da bundan bilgisi olsun.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Mehmet Bey.
Birkaç cümleyle tamamlayabi lir miyim?

-

Efendim, Cumhurbaşkanımızın açıklamasının hemen ardından Anadolu
Ajansı flaş olarak Cumhurbaşkanımızın ifadelerini, bu 4,5 dakikalık ifadesini
yayınlamıştır. Aynı zamanda Komisyonumuza bilgi amaçlı söylemek istiyorum.
Marmaris Cumhuriyet Başsav cılığımız görüntülerin neden geç yayınlandığıyla
ilgili

soruşturma

başlatmıştır.

Soruşturmayı

Muğla

Cumhuriyet

Başsavcılığımıza devretmiştir yani bu aynı zamanda da bir soruşturma konusu
da olmuştur. Bununla ilgili de Anadolu Ajansı gerçekten de bunun odak
noktasına

oturtuldu

bu

konunun

biraz.

Hem

anında

flaşını

geçmiş,

Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını servise sunmuştur, aynı zamanda da
TRT’nin baskın

yediğinin

görüntülerini dahi yani o gece gerçekten de

cansiperane… Çünkü Türkiye’nin her yerinden görüntü aktığı için normal bir
gün yaşanmadı yani sadece bir noktada olmadığı için olay. Dolayısıyla çok
fazla dağıldı herkes. Yani olağanüstü bir durumdu efendim.
BAŞKAN – Peki teşekkür ediyorum.
Selçuk Bey, bir şey mi söyleyeceksiniz?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Sayın Başkanım, çok değerli Komisyon
üyeleri; Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kırılma noktaları var. Birisi cumhuriyetin
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kuruluşu biliyorsunuz Sakarya önlerinde, birisi çok partili hayata geçiş,
ardından

da

Türkiye’de

ilk

defa

vesayetçilerden

kurtularak

sivil

b ir

Cumhurbaşkanının Özal’la beraber tarih sahnesine çıkmış olması ve daha
sonra bu silsilenin devam etmesi. Bu darbe girişiminde de Marmaris tarihe not
düştü. Dün İstanbul Milletvekilimiz Mihrimah Belma Satır Hanımefendinin de
bahsetmiş olduğu gibi, Gazi M armaris hak etti bunu, hakikaten çok büyük
kahramanlık yapmışsınız.
Komisyonumuzda

sürekli

olarak

Başkanımız

ve

milletvekillerimiz,

özellikle Muğla Milletvekili Sayın Mehmet Erdoğan Bey Marmaris’e gitmemizi,
Marmaris’te,

Muğla’da

olmamız

gerektiğini

söyle di.

Kendilerine,

hem

Komisyon Başkanımız hem de üye arkadaşlarımıza ve Mehmet Bey’e teşekkür
ediyorum, başta valimiz olmak üzere.
Burada da kırılma noktalarından bir tanesi Türksat’ın ele geçirilmemesi.
Biz Türksat’a gidelim dediğimiz zaman, birileri bunu biraz hafife almıştı ama
Türksat’a gittiğimiz zaman şunu gördük: Eğer o 4 kişi yarım saat gecikmemiş
olsalardı

Türksat

ele

geçecekti.

Siz

ne

yaparsanız

yapın

onlar

yayınlanmayacak ve darbecilerin aleyhteki propagandaları TRT üzerinden
sürekli olarak o bildiri yayınlanacaktı. Kırılma noktasının bir tanesi burası,
Türksat’ın ele geçmemiş olması.
İki: Özel Harekâta Sayın Başkanımız ve üyelerle gittiğimiz zaman, 51
şehit verdiğimiz Özel Harekât birliğinin ele geçirilmemiş olması.
Üçüncüsü olarak da… Burada k im varsa, basınından valisine, otel
sahibi

Serkan

Bey’den

buradaki

polis

memurlarına,

buradaki

bütün

bürokratlara, vatandaşlarımıza şükran borçluyuz ve Sayın Cumhurbaşkanının
enterne

edilmemesi,

ele

geçirilmemesi,

öldürülmemesi;

üçüncü

kırılma

noktası da burası. Mutlaka ki hepiniz çok ciddi görevler yaptınız ama Sabri
Bey, biz sizinle eskiden tanışıyoruz, biliyorsunuz ben Basın, Yayın ve
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Enformasyonda müdürlük yaptım, birlikte çalıştık sizlerle, şunu bilin ki
çocuklarınıza

bırakacağınız,

Marmaris’te

o

gün

o

direnişi

sergileyen,

Türkiye'nin bağımsızlığı noktasında, devleti ebet müddet noktasında tarihe
not düşen o kahramanların arasındasınız, çocuklarınıza şeref gibi büyük bir
payeyi taşıyacaksınız ama Sayın Valimiz de devlet de gereğini yapar.
Ben hakikaten şükranlarımı arz ediyorum. Marmaris’te, Muğla’da böyle
millet ve devlet el ele vermişler, birlikte sağduyu sahibi polislerle, sağduyu
sahibi

askerlerle,

sağduyu

sahibi

basın

mensuplarıyla

tarihe

not

düşmüşsünüz. Eğer bugün Türkiye geleceğe doğru yürüyorsa o güne borçlu.
15 Temmuz akşamı görevini yapan herkese borçlu, dua eden, sokağa çıkan,
ölen, gazi olan veya görevini tam ve kâmil manada yapan her vatandaşa
borçlu.
Çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum efendim.
… - Sabri Bey, siz kadrolu mus unuz?
SABRİ – Yok, değilim efendim.
… – Sayın Başkanım, bu da enteresan, kadrosu bile olmayan bir
Anadolu Ajansı gazetecisi o gün tarihsel bir rol üstleniyor. İnşallah Anadolu
Ajansı bu eksikliği de giderir bu vesileyle.
BAŞKAN – Evet.
Diğer gazetecile rimizi de dinleyelim, müsaade ederseniz, soruları toplu
yapalım.
Ali Gündoğan Bey…
DOĞAN HABER AJANSI ALİ GÜNDOĞAN – Şimdi, efendim, ben
öncelikle şunu söylemek istiyorum: Ben 1997 yılından bu yana Marmaris’te
yaşıyorum, 2006 yılından bu yana, sayın vekil imin dediği gibi, biz sözleşmeli,
primli çalışan kişileriz, kadromuz yok, diğer gazetelerde çalışıyoruz.
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İlk önce şunu söyleyeyim, bunun kayıtlara geçmesini özellikle rica
ediyorum:

Türkiye

ve

dünyaya

Cumhurbaşkanının

ilk

konuşmasını,

açıklamasını duyuran Doğan Haber Ajansıdır; Hande Fırat değil, Doğan Haber
Ajansıdır. Bunun kayıtlara geçmesini rica ediyorum. 00.23’te yazılı olarak
verilmiştir, Sayın Cumhurbaşkanı halkı sokağa, meydanlara bekliyor diye;
saat 00.43 civarında da fotoğraf ve görüntüler geçilm iştir ve bu özverimden
dolayı, çalışmamdan dolayı da kamerayla ve primle ödüllendirildik.
O gece burada, başta Sayın Valimin, Sayın Kaymakamımın ve Emniyet
Müdürümün ve halkın gerçekten gazetecilerle birlikte çok büyük bir özverisi,
canını düşünmeden orad a görevini yapmaya çalıştığına biz kendimiz şahit
olduk. Tarihe geçecek olay, Sayın Milletvekilimiz Nihat Öztürk de söylüyor
“Marmaris tarihe geçmiştir.” diye. Gerçekten de bu birlik, beraberlikle tarihe
geçmiştir.
Şimdi, o geceyi, o günkü durumu anlatayı m: On yıldır Doğan grubunda
polis adli muhabirliği yaptığım için Marmaris’teki asayiş haberlerinin hepsi
bizlerden geçer. Bu konuda da istihbarat ağımız kuvvetli. Şimdi, biz o gün
sayın TRT İHA muhabiri arkadaşla beraber öğlen saat iki buçuk, üç gibi oteli n
önüne geldik, duyumlar alıyorduk Sayın Cumhurbaşkanının ailesiyle birlikte
burada olduğuna dair. Hatta, sahilde dolaştık, sivil korumalar vardı; olabilir,
olmayabilir endişelerimiz oldu, teyit ettiremediğimiz bir şeydi çünkü bizim
görmemiz gerekiyordu,

f otoğraf

çektirmemiz gerekiyordu.

Karşıda

Sayın

Cumhurbaşkanı var ve on dakika sonra başka bir şehirde olabilir, yalancı
durumuna

düşebilirsiniz.

organlarında

-isim

Saat

vermeden,

dördü

beş

geçe

zikretmeden

sol

fraksiyon

söyleyeceğim -

yayın
Sayın

Cumhurbaşkanının Marmaris’te Yazıcı Otelde olduğu düşmeye başladı. Beni
İzmir’den aradılar Bölge Müdürlüğümden.
… - Ali Bey, sol fraksiyon demek aşırı sol fraksiyon demek mi?
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ALİ GÜNDOĞAN – Yani, Sözcü, ulusal gazeteler, siyasi görüş olarak
yakın olanlar demek ist edim. Şimdi o şekilde beyan etmek…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Aşırı sol” demeyelim de…
ALİ GÜNDOĞAN – Onların da büyük ihtimal düşmüştür de biz o zaman,
tabii, şey yapamadık ilk şeyde. Hatta, arkadaşlarla beraber, Vural Bey, ben
“Ya, ne yapacağız? Biz teyi t ettiremedik.” dedik, “Vural, birkaç günden beri
Sayın Cumhurbaşkanı yok, gözükmüyor. Her gün televizyonlara çıkıp konuşan
bir beyefendi ortalarda yok, bir durum var.” dedim. Tabii, İzmir Bölge
Müdürlüğünden beni sıkıştırıyorlar “Ali, böyle böyle bir duru m var.” diye.
Efendim, ben teyit ettiremediğim hiçbir şeyi geçemem, kusura bakmayın,
Sayın

Cumhurbaşkanı

da

burada

değil

dedim

ve

telefonu

kapattım.

Arkasından, AK PARTİ İl Başkanı Kadem Mete’yi, Muğla Milletvekili Sayın
Nihat Öztürk’ü ve birkaç AK PARTİ’l i yetkiliyi aradım. Hiçbiri de bana bir
olumlu cevap vermediler yani var ya da yok şeklinde bir cevap vermediler. Biz
oradan apar topar döndük, kendi işlerimize baktık, yerel gazetelerimiz var.
Tabii, ben sürekli televizyonları takip ediyorum, internetten takip ediyorum,
neler yazılıyor, neler dönüyor, ne oluyor ülkede, garip bir durum var, ciddi
derecede garip bir durum var. Sezinliyorum ufak tefek, sağı solu arıyorum,
Sayın Cumhurbaşkanım acaba burada mı değil mi… Çünkü, Okluk Koyu’nda
da olabilir diye id dialar geliyor ama bize uzak olduğu için ve bizim araçlarımız
olmadığından gitme imkânımız yok, tanıdıklarımız vasıtasıyla öğrenmeye
çalışıyoruz.
Akşam, haberleri tabii az çok duyduk, Vural Bey’le beraber -genelde
beraber gidip geliyoruz küçük yer olduğu için- ya bir hareketlenme var, otelin
oraya gidelim dedik. Atladı motorun arkasına, benim motorla birlikte geldik.
Biz

Turban

Otelin

önüne

geldiğimizde

polis

arkadaşların

hepsi

orada

bekliyorlardı. “Arkadaşlar, biz buraya geldik.” dedim, “Ali, git buradan. ”
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dediler. Tamam gidelim dedik, ayrıldık, karşıda bir restoran vardı, orada
oturduk,

televizyonu

seyrediyorduk.

Televizyonda

da

hareketlenmelerin

olduğunu, yanılmıyorsam tankların herhâlde hareketleri şeklinde bir görüntüler
oluştu, Allah, yandık, ülke eld en gidiyor dedim. Atla motora gidiyoruz dedim,
Turban Otelin önüne geldik. Polislerin ellerinde uzun namlulu silah vardı. İçeri
gireceğim ben, Cumhurbaşkanını görmek istiyorum, ülke elden gidiyor dedim.
Ülke elden gidiyor, benim açıklama almam lazım diye b ağırdım. Hatta, polisin
biri “Ali, vururum, yaklaşma.” dedi. İyi tamam dedim çünkü tanıyorsunuz,
biliyorsunuz yani. Onu diyen de şu anda tutuklandı FETÖ şeyinden. Ben sağa
doğru yaklaştım, biri -Cumhurbaşkanının korumasıymış, tabii heyecan var,
panik var- koluma girdi. Koluma girince refleks gösterdim, hayırdır dedim.
“Beyefendi seni bekliyor.” dedi. Tamam dedim, beraber geldiğim arkadaşımı
aldım, yan tarafa Mares Otele motosikletle geçtik. Kapıda Cumhurbaşkanının
korumaları ve polis arkadaşlar vardı. Çekil , bekliyorlar, ne araması, terörist
değiliz, bırakın dedim. Kimlik gösterdik, girdik içeriye. Bende bir özellik vardır,
bu mesleğim gereği, polis adli muhabiri olmamdan dolayı, bir yere girdiğim
zaman kişileri, ortamı incelerim ne oluyor, ne kalıyor, kimdi r, neyin nesidir
diye. Girişte

hemen

sağ tarafta

Transporter

vardır,

herhâlde

istihbarat

mensuplarıydı, teknolojik cihazlar vardı aracın içerisinde galiba. Biz içeriye
girdik ve toplam 4 ya da 5 arkadaş vardı yerel ve ulusal medya temsilcileri.
Beklemeye başladık. Buzlu cam, görmüşsünüzdür, Beyefendinin geleceğini,
hazır olmamızı söylediler. Tamam dedik, hazırlanalım. Gölgeleri görüyoruz
ama biz bekliyoruz ha geldi, gelecek. Bu sırada

endişe de var. Ben arkamı

döndüm, hatta dedim ki -bilmiyorum ben, Cumhurbaşkanının koruması mı“MİT’çiler bu jammerleri açmayın, biz rahat rahat bir görüntü geçmeye
çalışalım.” belki arkadaşlardan vardır görüntü geçebilir diye. Onun arkasında
bir yarım saate yakın, tekabül bir beklememiz oldu villanın önünde. Bu sırada
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tabii endişe var. Bir koruma müdürüydü herhâlde, görüntülerimde de vardı
“Kimse yaklaşmasın, silahlarınızın mermiyi ağzına verin, yaklaşanı vurun.”
şeklinde bir ibaresi vardı. Biz panik olmaya başladık. Biz panik olmaya
başladık, Hasan Beydi galiba, sekreteriydi galiba, Genel Sekreteri ya da
danışmanı Sayın Beyefendinin. Hasan Bey’di değil mi efendim?
…- Özel kalem müdürü.
…- Özel kalem müdürü. O dışarıya çıkıp telefonlarla görüşmeler
yapıyordu,

yüz

ifadesi

çok

kötüydü.

Hatta

yanımdaki

arkadaşıma,

İHA

Muhabiri Vural Bey’e dedim ki: “Vural, bizi burada alacaklar, durum vahim.”
Biz tabii o sırada TRT’nin gasbedildiğini, sıkıntılar olduğunu, daha büyük
sıkıntılar olduğunu tam anlamıyla bilmiyoruz çünkü bizim telefonumuzdaki sim
kartlarda İnternet paketi yoktu. Ben 15 Temmuzdan sonra sim kartımı
değiştirdim, İnternet paketi aldım çünkü ders olmuş oldu bana ve ben,
elimdeki sadece fotoğraf makinesiyle görüntü çektim. Sayın Beyefendi çıktı,
açıklamasını

verdi,

beş

dakika

kırk

iki

saniye

görüntü.

Benim

orada

düşündüğüm tek bir şey vardı, bir an önce bu görüntüyü geçebilmek. Bütün
arkadaşlar orada özveriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı yani başka hiç
kimsenin düşüncesi yok, sadece işimizi yapalım, bir an önce bu açıklamayı
geçelim. Çok ciddi bir konuydu çünkü. Herkes m aneviyatının farkındaydı
oradaki arkadaşların, basın mensuplarını…
…-Saat kaçta geçebildiğiniz o beş dakikalık görüntüyü?
…- Ben oradan çıktığım anda İzmir Ege Bölge Müdürüm Ali Bey’e
telefonla yazdırdım. Öyle bir yer etmiş ki beynimde Beyefendinin konuşma ları
bire bir şeklinde o konuşmaları kendisine yazdırdım. Saat 00.23’te Doğan
Haber Ajansının

İnternet

sitesinde

“Cumhurbaşkanı

ediyor.” şeklinde bir haber düştü.
…- Doğan Haber Ajansından servis edildi…

halkı sokağa

davet
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BAŞKAN – Mahreç sizsiniz, kaynak sizsiniz?
…- Evet efendim.
Ben de o sırada bunu yazdırdıktan sonra, bu otelle benim evimin
arasında 8 kilometre mesafe var, motosikletle çok süratli şekilde gittim, hatta
kaza geçiriyordum 3 defa. Hemen evime girdim, bilgisayarım açıktı, sürekli
hazır hâldeyim. Yani biraz önce dediniz ya “Hazır hâlde misiniz?” Evet
efendim, telsizim, telefonum, her şeyim hep hazır hâlde, tetik hâldeydim. Bu,
işimizi sevdiğimiz için. Hemen ham görüntüyü, hiç montajlamadan beş dakika
kırk iki saniyelik görüntüyü kendi “FTP” dediğimiz sistemden attım. Hemen
İstanbul’u aradım, görüntüler haber müdürümü. Dedim ki: “Efendim, böyle
böyle, açıklamayı geçiyorum, bilginiz olsun.” Tabii bunu atarken de 4 kare de
fotoğraf attım Sayın Cumhurbaşkanımın bulunduğu ve Enerji Bakanımızın da
bulunduğu o fotoğrafları attım.
Tabii, ben bunlar geçilirken, görüntü geçilirken dua ediyordum, İnternet
ve

elektrik

gitmesin

televizyonlara

ya

diye.

da

belli

Yani

bu

arada

kurumlara

da

“Lütfen,

bağlanın.”

benim

Sayın

FTP’den

Hande

Fırat

bağlanmadan yani şöyle söyleyeyim, beş dakika kırk iki saniye, bir - bir buçuk
dakikalık

bir

görüntüm

gitmiştim

benim

zaten

Doğan

Grubuna.

Benim

görüntülerden sonra Sayın CNN Türk muhabiri FaceTime yaptı.
Şimdi, buraya kadar tamam. Ondan sonra da ben bunu geçtikten sonra
meydana indim. Meydanda çekim yapmaya başladık. İşte, çekimleri bitirdik.
02.40

civarında

filandı

galiba,

yanılmıyorsam,

evime

döndüm,

haberi

yazayım… Benim, bu arada, bütün cihazlarım, bilgisayarım, hepsi kendi
evimde, home ofis olarak kullanıyorum. Evime döndüm, haberi yazmaya
başladım, telefonlar gelmeye başladı,

çevreden arkadaşlar “Ali Ağabey

helikopterler duyuyoruz, geliyor gidiyor. İşte, Beldibi tarafından bir bilgi geldi,
askerî helikopter diye, yakın şey geliyor diye. Ayrıyeten, “Yat Limanı”
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Sokağı’nın

olduğu

yerde

alçak

uçuş

yapan

ayrıldığını

biliyor

şeklinde. “Olabilir gülüm.” dedim. Bir iki kişiyi aradım.
…-

Siz

o

zaman

Cumhurbaşkanının

buradan

muydunuz?
…- Tabii tabii efendim. Yani zaten Cumhurbaşkanımızın ayrıldıktan
sonra otelin etrafında kimse kalmadı. Şimdi, bazı şeyler de var, onlar bende
kalsın…
…- Yok, kalmasın sizde. Niye, söyleyin.
…- Ben kalsın efendim. Zaten çünkü o süreçten sonra sürekli savcılığa,
adli makamlara biz gerekli bilgileri verdik yani adli soruştur ma kapsamında.
Yani devletimize gerekli bütün o bilgiler verilmiştir.
Şimdi, bize bilgiler geliyor sağdan soldan. En sonunda bir arkadaşım,
ismini vermek istemediğim bir arkadaşım “Ali, ciddi bir konu var, herhâlde
askerler sürekli dönüyor, jandarmanın üze rinde helikopteri gördük.” dedi. “Ah,
gidiyoruz.” dedim. Yanılmıyorsam, oradayken tabii Cumhurbaşkanının gittiğini
biliyoruz ama gitmediği de olabilir şeklinde çünkü ben o olayı öğrendiğim de
yani helikopterler geldiğinde, “Ah, Cumhurbaşkanını almaya geldi ler herhâlde
ya da bir sıkıntı var, bir şey var.” dedim. Kalktım, tabii onu sonradan teyit
ettirdik, gittiğini ettiğini. Olabilir, insanlık hâlidir, bir sıkıntı olabilir ve ben
nasıl çıktığımı bilmiyorum evimden. Hatta, evimin anahtarını kapının üzerinde
unutmuşum.

Merdivenlerden

inerken

o

aceleyle

düştüm,

kalktım,

motosikletime bindim, süratli bir şekilde giderken Adli Kavşağı dediğimiz,
Adiye Sarayının olduğu yerde trafik polisi yolu kapatmıştı. Neredeyse trafik
polisinin ortadan aracına vuruyordum o süra tle ve ben otele 500 metre
mesafedeki yerde polislerin, Marmaris Kaçakçılık ekiplerinin yolu kapattığını
gördüm. Soluma doğru baktığımda, mermi kasaları vardı, mermiler atılmış, bir
araç yolun ortasındaydı, pikap gibi bir araç, onun üzerine düşmüş hatta
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sandığın biri. O sırada beraber çalıştığım Doğuş arkadaşım geldi, İHA
muhabiri arkadaş geldi.
BAŞKAN – Hemen bu otelin yakınındaki yerde değil mi mermi kasası?
…- Mares Otelin olduğu yerde, 500 metre gerisinde efendim, yaklaşık o
civarlarda. Hemen fotoğrafla rını görüntülerini çektik, dedim arkadaşa “Oğlum,
sen bunları W hatsApp’ından bunları geç, arkadaşların bilgisi olsun.” Şöyle
gece görmekte biraz zorlanırım ben, uzağı görmekte zorlandığım için ama
seslerden

ve

helikopterlerin

sürekli

pervane

sesinden

bir

ş eyleri

fark

edebiliyorsunuz, algılıyorsunuz. Casa De Maris’in önünde helikopter silueti
gördüm gibi

bir şeydi yani gece biraz zorlandığım için. O sırada yanımda

polis arkadaş vardı, sivil. Dedim ki: “Ben gidiyorum.” “Ali nereye gidiyorsun
oğlum, ölecek misin?” dedi. “Ben basın mensubuyum, bir şey olmaz, ağabey
gideyim şu işimi yapayım, ben acil olarak şurayı geçeyim.” dedim. Hatta
kolumdan tuttu, ittim “Bırak ağabey, gerek yok.” Bindim motosiklete, kendime
ait motosikletimle, o ara yolları efendim, biraz ö nce gittiğimiz, helikopteri
gördüm Casa De Maris’in önünde, şu şekildeydi. Yani önünde inme yok, şu
şekilde bekliyor. Şöyle sağa doğru baktım, motosikletle bu arada gidiyorum,
burada fotoğraf makinem var, “Ha, tamam, çok güzel, bu görüntü güzel
yakalanır.”

Ama

rüzgâr

var

helikopterin

pervanesinden,

uygun

bir

açı

bulayım… Tabii, ben şöyle bir gittim, baktım açı bulamayacağım herhâlde, bir
görüntülerde de vardır, televizyonlara da düştü o.
BAŞKAN – Ali Bey, çok güzel anlatıyorsun da biraz süratlendirelim…
…- Tamam efendim.
Hemen ben motosikletle…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Mobileti kullandığınız gibi Ali Bey.
…- Mobileti kullandığım gibi…
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Biraz daha ilerledim. İlerlediğimde şöyle kafamı çevirdiğimde alnımda
–yani alnımda diyorum - vücudumun her yerinde lazer görm eye başladım.
“Dur.” dediler, hemen durdum, motosikleti durdurdum, kaldırdım ellerimi
“Gazeteciyim.”

dedim.

Yaklaştılar

yanıma

4

kişiydi,

paralel

şeklinde

sıralanmışlar birbirlerini koruyorlar, 4 kişi. Kamuflajlarında rütbe vardı ve
orada yaklaştı “Sen k imsin?” dedim gazeteciyim, basın mensubuyum. “Bizi
çektin mi çekmedin mi?” Fırsat vermediniz dedim çektirmeye. Helikopteri
çekecektim

ters bir açı vardı, buradan çekmem gerekiyordu çünkü elinizdeki

fotoğraf makinesiyle görüntü çekmek çok zor oluyordu yani kameram yoktu
benim fotoğraf makinesiyle çekmeye çalışıyordum.
BAŞKAN – Evet.
…- O sırada tabii telsizle… Polis telsizi var, bakın kardeşim ben polis
değilim ben gazeteciyim, işim bu, lütfen dedim. Dayadı silahı. Arka taraftan
da ses geliyor, yanılmıyor sam ya yüzbaşı ya binbaşı Şükrü Bey de olabilir
tam

detay bilmiyorum

ama

ifademde

de

vermiştim,

“Sık

kafasına,

sık

kafasına.” diye bağırmaya başladı. Allah gittik dedim. Üsteğmen yaklaştı
çünkü görüyordum yani bir rütbe görüyordum orada yani iki yıldız. Da yadı,
dedim o zaman dur kardeşim. Aynı bu şekildeydi telefonum, telefonumu
çıkarttım şöyle, kızım Elif’im ile eşimi arayım, sesini duyayım, ondan sonra
sıkacaksan sık dedim. Koyduk telefonu, kimseden ses çıkmadı. Üsteğmen
biraz geriye doğru çekildi, arka taraftan -abartısız söylüyorum - o konuşmaları
yaparken, on on beş defa belki daha fazla “Sık kafasına, sık kafasına.” tekrar
tekrar, papağan gibi tekrar tekrar söylendi ama ne hikmetse, herhâlde oradaki
kişinin yeni çocuğu mu vardı, olmuştu ya da bir şeyi mi vardı, bir yanda bir
duygusala mı kapıldı anlayamadım, bir geri çekildi, geldi, fotoğraf makinemi
aldı palmiye ağacına çarptı sonra geldi verdi geriye. Bu sırada, tabii oradan,
arkadan hâlâ devam ediyordu o cümleler. Dedi ki o kişi, silahı, uzun namlul u

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon :10/276 FETÖ
Tarih :21/12/2016

silahı

Saat :10.29

çeneme

bırakıyoruz,

Kayıt: Marmaris

dayayıp

eğer

“Onlara

giderken

Uzman : ………………. Sayfa: 29

Stenograf :

söyle,

aynaya

ya

dahi

öleceğiz
bakarsan

ya

öleceğiz.

ensene

Seni

sıkacağız.”

Bıraktılar ben hiç arkama bakmadan tabi ilerledim. On beş…
…- Fotoğraf makinesini kırık olarak aldın mı, kaldı orada?
…- Aldım efendim, fotoğraf makinesi

yanımda da tabi kalibrasyonda

sıkıntı var hâlâ da onu da bir yenileyemedik.
BAŞKAN – Evet.
…- Kumtaş’ın oraya geldim, bir 20 metre ilerledikten sonra sağ tarafta
polis arkadaşlar oraya siper almışlardı, rahmetli Nedip C engiz Eker kardeşim
oradaydı. Ben polis muhabiri olduğum için -dediğim gibi- hepsini çok yakinen
tanıyorum. Birkaç polis arkadaş vardı, dedim ki onlara, bakın arkadaşlar
sakın gitmeyin, ölürsünüz. Hepsi Amerikan askeri gibi, gece görüşlü, tesisatlı.
Kesinlikle ve kesinlikle gitmeyin. “Ali hadi sen kaybol sen buradan, git işine
bak.” dediler. Ben geri döndüm, Amos Otel’in oradaki bekleyen yolu kesen
polis arkadaşlara da aynı şeyleri söyledim dikkatli ve temkinli olun şeklinde.
Sonra bilgileri verdim arkadaş lara. Geri döndüm, tabii iş aşkı olduğu için geri
döndüm, Sayın Marmaris Emniyet Müdürünün yanındaydım, onun yanında,
emekli olmuş herhâlde birinci sınıf

bir emniyet müdürü ailesiyle tatile

gelmişler durumu öğrenince o kalkmış gelmiş silahını kapıp, orada hep
beraber birkaç görüntü fotoğraf

çekmeye

çalıştım,

o sırada tabi canlı

yayınlara bağlandım, birçok televizyonlara bağlandım çatışmanın ortasında
olduğum için.
Şunu söylemek istiyorum efendim: Bu kadar mühimmatla geldiler, bu
kadar profesyoneller, bordo

bereli ya da SAT, isteseler öldürebilirlerdi

Emniyet kuvvetlerini. Şimdi burada ince bir durum var, o gelen askerler bizim
kuvvetimizi

bilmiyorlardı,

o

darbeci

askerler

yani

bizim

-bizim

derken

alışkanlık işte bu - polis teşkilatının personel sayısını ve e lindeki mühimmatı
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bilmiyordu. Bizimkiler de aynı şekilde karşı taraftakini bilmiyorlardı ve herkes
tedbirini almıştı. Marmaris polisi, Sayın Valim, Kaymakam, hepsi, özellikle
polislerimiz çok dirayetli bir güç gösterdiler orada. Şöyle bir anım da var: İkin
gün

önce

6136

silah

kanununa

muhalefetten

bir

kişiye

işlem

yapıldı

Emniyette, o kişi silah bulmuş gelmiş polislerin yanına “Ağabey biz de geldik,
ölelim beraber, biz çatışmaya geldik.” diyor. Hatta havaya doğru sıkanlar
falan olmuştu.
BAŞKAN

–

Ali

Bey

yarım

saat

süremiz

var,

sizden

sonraki

arkadaşlarımız da konuşacaklar.
…- Anladım efendim.
BAŞKAN – Tekrar söylemeyi şey yapıyorum, kesmek istemiyorum.
…- Anladım efendim. Ben sorularınızı alayım o zaman sayın vekilim
yani sormak istediğiniz sorular vars a.
Benim yalnız sizden bir ricam var.
BAŞKAN – Evet.
…- Bakın biz sözleşmeli çalışan insanlarız. Tamam ailevi imkânlarımız
var, kendi evimiz var, bir şekilde… Sevdiğimiz için, buradaki arkadaşların
hepsi sevdiği için bu işi yapıyor, aldıkları paralar za ten cüzi rakamlar. Şu
benim için çok çok önemli, bu manevi bir olay. On yıllık Doğan Haber Ajansı
muhabirliğimde bu görüntüleri, Cumhurbaşkanının ilk konuşmasını Türkiye’ye
duyuran Doğan Haber Ajansı’dır, Marmaris bürosudur; bu, benim için çok
önemli bir şey çünkü ben canımı,

her şeyimi tehlikeye atıp bu manevi olayı

duyurmak için… Benim beklentim yok maddi beklentim, hiçbir beklentim yok.
Sadece bu, benim için çok çok önemli.
BAŞKAN – Canınızı ortaya koyup…
…- Canımızı ortaya koyup…
BAŞKAN – Silah dayanmış yine de görev yapıyorsunuz.
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…- Sayın Valim, Sayın Kaymakam, Sayın Marmaris Emniyet Müdürü
Ertan Sarıkaya, vatandaşlar ve basın mensupları, yerel ve ulusal basın
mensupları hepimiz -Sayın Serkan Bey de burada - canımızı ortaya koyduk,
büyük bir maneviyat gösterdik; bunu, herkesin algılamasını istiyoruz.
Dediğiniz gibi sayın vekilim “tiyatro” dediler çok çanımız sıkıldı. Bir
gazetenin köşe yazarları yazılar yazdılar dinlemeden etmeden, gerçekten biz
çok kötü olduk, suçlu duruma düştük.
BAŞKAN – Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonu olarak
buradayız ve sizin bütün anlatımlarınızı, şimdi dinleyeceğimiz arkadaşları da
yani tarihî bir vesika olarak tutanaklara geçiriyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum Ali Bey.
…- Ben teşekkür ederim efendim, s ağ olun.
BAŞKAN – Şimdi, İhlas Haber Ajansı Vural Efecik…
…- Soru yok galiba?
BAŞKAN – Olursa bütünleştiririz çünkü zamanla yarıştığımız için biraz
hızlı gidiyoruz.
Buyurun Vural Bey.
İHLAS HABER AJANSI MUHABİRİ VURAL EFECİK – Ben o gün mesai
bittikten sonra saat dokuz sıralarında evime gittim ve evde televizyonda
kalkışmayı öğrendikten

sonra

hemen

Doğan

Haber Ajansı Muhabiri Ali

Gündoğan’ı aradım, Ali ne oluyor bir hareket var ülkede dedim. Biz tabi
algılayamadık, bir on on beş dakika algılamakta güçlü k çektik, daha sonra…
Gündüz de bir gazetenin manşetinde Cumhurbaşkanının Marmaris’te olduğu
yönünde haberler almıştık. Cumhurbaşkanının burada olduğu hemen aklımıza
geldi ve vakit kaybetmeden Ali Gündoğan’la beraber motosiklete binip otelin
yakın çevresine geldik. Burada polisler karşıladı bizi, rahmetli şehit Nedip
Cengiz Eker “Burada durmayın arkadaşlar, güvenli değil burası değil.” Dedi ve
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biz hemen karşı restorana geçtik ve orada gelişmeleri televizyondan izledikten
sonra W hatsApp grubumuza bir mesaj g eldi Cumhurbaşkanının Mares Otel’de
olduğu ve burada bir açıklama yapacağı söylendi. Vakit kaybetmeden biz
hemen otelin olduğu yere gittik, polisler girişte bizi karşıladılar, kimliklerimizi
kontrol edip bizi içeri aldılar. Tabii orada yoğun bir

trafik vardı, beyefendi

bizim karşımıza gelmeden önce… Yani ben süreyi tam olarak bilmiyorum ama
on on beş dakikalık bir bekleme süresi oldu orada. Bu arada beni İhlas Haber
Ajansı Genel Merkezinden, müdürlükten aradılar, telefondan canlı

yayın

yapabilme imkânımızın olup olmadığını sordular bana. Ne yazık ki benim
telefonumda yüzde 3 şarj vardı yani o anda telefondan canlı yayın yapma
şansım

yoktu

teknik

olarak

zaten

desteklemiyordu.

Kendilerine

ben,

telefonumun yüzde 3 şarjı olduğunu, bu canlı yayını gerçekleştiremeyeceğimi
söyledim. O arada “Arkadaşlarından veya yakınlardan telefon bulabilir misin?”
dedi müdürüm. Ben hemen orada yüksek sesle -korumalar var,

beyefendi

henüz karşımıza gelmemişti - biz tartışıyoruz, arkadaşlar bana telefon lazım,
biz İhlas Haber Ajansı olarak buradan canlı yayın yapacağız, duyurmak
zorundayız, lütfen bana telefonunuzu verin telefonumda şarj yok dedim.
Yanımda Marmaris Tv kameramanı Murat Arıkan vardı, yüzde 5 şarjının
olduğunu

bitmek

muhabirleri

de

üzere
haklı

olduğunu
olarak

söyledi.

kendileri

Oiğer

arkadaşlar

W hatsApp’tan

da,

görüntü

ajans

geçmek

zorundaydılar. O arada Ali Gündoğan telefonunu bana verdi “Benim telefonum
full, alabilirsin.” dedi. Ben hemen karşı taraftan linkin gelmesini bekledim ama
ne

yazık

ki

onun

da

İnternet

paketi

olmadığı

için

o

yayını

oradan

gerçekleştiremedik. Yaklaşık 00.04’te başlayan açıklamayı alıp kısa sürede
hemen ofise gittim görüntüleri geçmek için. Bu arada tabii İnternet çok
yavaştı. 00.53’te İhlas Haber Ajansı haberi görün tülü olarak bütün basın
kuruluşlarına

servis

etmişti.

Çok

spekülasyon

yapıldı

görüntülerin
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da

buradan

belirtmek

istiyorum,

biz

kesinlikle o gece görevimizi yaptık ve ben bütün imkânlarımı, teknolojik
imkânlarımı, fiziki imkân larımı kullanarak 00.53’te çok zor şartlarda o haberi
servis ettim. Arkasından eve geçtim. Daha sonra Ali Gündoğan aradı beni
tekrar, “Ya, helikopterler falan uçuyormuş otelin olduğu bölgede.” dedi.
Tekrar,

çatışılan,

o

helikopterin

uçtuğu

bölgeye

geldik.

Adliye

kavşağı

kapatılmıştı polisler taraf ından. Biz içeri girdik, o arada silah sesleri geliyordu
çatışma bölgesinden, helikopterler havada uçuyordu.

Bu arada halk da o

bölgeye doğru yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. İşte silah sesleri gelince tepki
gösteriyorlardı darbeci askerlere karşı. Sabaha kadar çatışmalar sürdü. Biz
yine orada Bekir Tosun -Muğla muhabiri- arkadaşımızla beraber, diğer bütün
medya mensupları, sabaha kadar çatışmaları an ve an o zor şartlarda,
kurşunların

altında

görevimizi

yaptık,

sab aha

kadar

bütün

çatışmaları

kamuoyuna duyurduk.
BAŞKAN – Kaç helikopter inmişti?
TRT VE İHLAS HABER AJANSI MUHABİRİ VURAL EFECİK – Benim
çatışma esnasında gördüğüm 2 helikopter vardı; bir tanesi sahildeydi, bir
tanesi hemen Casa De Maris Otel’in üst kısm ında uçuyordu, benim gördüğüm
2 helikopterdi fakat orada zikredilen 3 helikopter olduğu yönündeydi. Bu
şekilde çatışmaları biz sabaha kadar takip ettik. Daha sonrası bir on altı gün
süren o kaçan darbeci askerlerin yakalanma süreci vardı. Ben burada yine
TRT muhabiriyim aynı zamanda, TRT ve İhlas Haber Ajansı muhabiri olarak
on altı gün boyunca her gün iki saat, üç saat uykuyla o operasyonları takip
ettim TRT olarak, ilk canlı yayınları oradan biz gerçekleştirdik. Dolayısıyla bir
gazeteci olarak görevimi ta m ve eksiksiz yerine getirdiğimi düşünüyorum.
Benim son olarak söyleyeceğim burada zihnimde kazınan şu oldu: O
gece ben –biraz heyecanlı bir insanım - çatışmaya giderken oğlum da

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon :10/276 FETÖ
Tarih :21/12/2016

Saat :10.29

Kayıt: Marmaris

Uzman : ………………. Sayfa: 34

Stenograf :

heyecanlandı, işte eşim bana “Dikkatli ol, kendini koru.” diye söyledi. Ben
çatışma bittikten iki üç gün sonra eve geldiğimde işte telsizden böyle acil
haber geçtiği zaman benim oğlum “Baba, darbe girişimi mi var, darbeye mi
gidiyorsun?” diye yaklaşık bir ay süresince hep bunu hatırlattı. Bizim için
gerçekten tarihe tanıklık ettiği miz anlardı.
Benim söyleyeceklerim bu kadar.
BAŞKAN - TRT ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri Sayın Vural Efecik, çok
teşekkür ediyoruz.
TRT VE İHLAS HABER AJANSI MUHABİRİ VURAL EFECİK – Rica
ederim.
BAŞKAN – Tarihe tanıklık eden gazetecilik yaptınız ve Tür kiye’yi böyle
bir… Özellikle buradaki Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını duyurmadaki
gayretlerinizden dolayı Komisyonumuz adına teşekkür ediyoruz.
Evet, Kenan Gürbüz burada mı?
…Gazeteci mi?
BAŞKAN- A Haber.
Artık hızlandı gazetecilerimiz sağ olsun.
Buyurun.
A

HABER

MUHABİRİ

KENAN

yeryüzü

cenneti

Marmaris’imize

hoş

GÜRBÜZ

–

Öncelikle

Muğla’mıza,

geldiniz.

Sizi

burada

ağırlamaktan

meslektaşlarım ve şahsım adına mutluluk duyuyorum.
Ben de tarihe not düşmesi anlamında birkaç şeyle başlamak istiyorum
öncelikle. O gece hakikaten birkaç kahraman gazeteci, Vural’ın da bahsettiği
gibi, vatan, millet söz konusu olunca ne eşini ne çocuğunu düşünmeden
buraya koştu. Bu çok önemli, bunun not düşülmesi lazım. Yani Marmaris’te o
gün görev yapan gazetecilerin tamamı ölü mü göze alarak tarihe not düşmek
anlamında, demokrasiye sahip çıkan insanlara sesini duyurmak anlamında
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ölümü göze aldılar. Bu çok önemli. Yani bu şey, candan bahsediyoruz yani
istikbalimizden bahsediyoruz. Bu çok önemli bir karardı ve meslektaşlarımın
tamamının ben bunu layıkıyla yerine getirdiğini düşünüyorum.
Biraz politik olacak ama şundan ben de bahsetmek istiyorum çünkü bu
bizim içimize dert oldu. Yani birilerinin kalkıp “Marmaris’te

yaşananlar

tiyatro.” dediği an bizim içimizden böyle cız etti. Yani gerçekten şunu ifade
etmek istiyorum: O gece hainler Marmaris’te başarılı olsaydı bu ülkenin,
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi değişirdi. Hâlâ birileri bunun farkında değil. O
gece Serkan Bey dâhil oteldeki insanlar, emniyet teşkilatı, gazeteciler dâhil
buradaki

insanlar

el

birliği,

gönül

birliği,

yürek

birliği

yaparak

Cumhurbaşkanına, vatana, millete, bayrağa, demokrasiye sahip çıktı ve bu
ülkenin

tarihi

değişmedi.

Hâlâ

birileri

şunun

farkında

değil:

O

gece

Cumhurbaşkanına burada bir şey olsaydı Türkiye Cum huriyeti bir karanlığa
gömülecekti. Hâlâ, onlar, 15 Temmuzda başarılı olamayanlar, Rus Büyükelçisi
suikastı dâhil, 15 Temmuzun devamını yapmaya çalışıyorlar. Ama şunu net
söylüyorum bir gazeteci olarak değil, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olarak: Asla başarılı olamayacaklar, bu gençler, bu gazeteciler, bu ülkenin
kenetli

insanları

olduğu

sürece

onlar

asla

başarılı

olamayacaklar,

ne

yaparlarsa yapsınlar bu millet bu metanette, bu dirayette onlara gereken dersi
verecek. Bunu özellikle not anlamında söylüy orum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
A HABER MUHABİRİ KENAN GÜRBÜZ – Şey çok konuşuldu, o gece
Sayın Cumhurbaşkanı çağrı yaptığı anda ben Muğla’dan yola çıktım, Muğla’da
merkezdeydim ve geldiğimizde yol boyu insanlar, bir insan akını yaşanıyordu
yani

düşünün,

Kavaklıdere’den,

kent,

Muğla’nın

Fethiye’den,

efeleri,

Bodrum’dan,

Ege’nin

efeleri

Muğla’nın

her

yollardan,
tarafından

Marmaris’e geliyordu ve Sayın Valinin daha sonra öğrendiğimiz talimatıyla,
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kolluk yolu açmıştı yani bu insanları engelleme durumu yok, insanlar o yolu
açsın diye, Sayın Cumhurbaşkanı… Ve geldiğimde, Serkan Bey’in otelinden
insanlar artık bizim ulaştığımızda Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı’na
doğru harekât halindeydi yani Türkiye’nin hiçbir yerinde hareket yokken
Marmarisliler sokağa çıkmıştı. Bu çok önemli. Yani orada kadını, çocuğu,
milliyetçisi, ülkücüsü, sosyal demokratı, daha çarpıcı bir şey söyleyeyim, bu
kente aşık olan turistler ellerinde Türk Bayraklarıyla İngilizce mesajlar
verdiler dünyaya.
Çarpıcı bir şey daha söylüyorum bur adan: Muğla ve Marmaris bir turizm
kenti yani bu darbecilerin, hainlerin verdiği zararı anlatmak anlamında bir şey
söylemek istiyorum.
…Bir de bu Batılılar, İngiliz vatandaşlarını dinleseydiler…
A HABER MUHABİRİ KENAN GÜRBÜZ – Sayın Vekilim, bir şey çok
önemli, o gece, bakın, bunlar…
Sayın Vekilim, bunların nihai amacı şuydu -ben onu düşünüyorum - yani
15 Temmuz darbesinin daha başka bir amacı şu: Ekonomik, mali bir amacı da
var. Marmaris bir turizm kenti ve Serkan Bey bunların mağdurlarından bir
tanesi. Bu darbe girişimi sektörü çok kötü etkiledi ama hiç kimse kalkıp da –
bu çok önemli bir davranış - hiçbir turizmci kalkıp da “Ben 15 Temmuz
mağduru oldum.” demedi. Bu insanlar çok ciddi fedakârlık yaptı. Sezonun en
önemli döneminden bahsediyoruz yani milyonl arca turistin geldiği milyonlarca
doların,

maddi

zararın

olduğu

bir

dönemde

insanlar

kalktı

“Vatanımız,

milletimiz söz konusuysa feda olsun.” dedi; bu çok önemli. Bunların nihai
amaçlarından bir tanesi bu.
Oraya yine geleyim ben, o gece ben milletin sokağ a çıktığı görüntüleri
geçmek için adliye kavşağında banket üzerine çıktık arabamızla görüntü
geçmeye çalışıyoruz. A Haber ilk görüntüleri verdi zaten, gördünüz o akşam.
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Yani Marmaris’te ilk görüntüyü o gün a Haber kullandı, hiçbir ajans vermeden
o sokaktaki yürüyüşü, insanların Cumhurbaşkanına sahip çıktığı görüntüleri a
Haber ham yani montajsız ne varsa verdi. Bu çok önemli.
İkinci bir konu: Biz onu geçerken üzerimizden helikopter geçmeye
başladı. Egemen arkadaşım var kameraman, dedim ki: “Egemen, herhâld e
Sayın Cumhurbaşkanının yakınlarını ikinci bir ekip götürüyor yani ikinci bir
helikopter şeyi.” Bir dakika sonra telefon gelmeye başladı bize “Sayın
Cumhurbaşkanının

oteline

saldırı

var,

yakın

mısınız?”

Yani

arayan

arkadaşlarımız, Ali’nin bahsettiği gibi, polis muhabiri olduğumuz için bir
dünya arkadaşımız var ve biz olay yerine gittiğimizde -ya bunu ifade etmek
istemiyorum- o kadar korkunç bir şeyle karşılaştık ki ben yıllarca Anadolu
Ajansında çalıştım -on yedi yıl- Afganistan’da, Somali’de, Irak’ta yani savaş
bölgelerinde görev yaptım savaş muhabiri olarak -yaşadığım şeyi anlatmak
adına söylüyorum yani geçmişten bahsediyorum - dünyanın hiçbir yerinde bu
kadar acımasız, bu kadar gözü dönmüş katillerle karşılaşmadım. O caddeyi
gördünüz,

caddeyi,

geldiğimiz

caddeyi,

o

hainler

helikopterlerle,

hedef

gözetmeksizin, turist, gazeteci, polis fark etmez, evlerin balkonlarını, otellerin
teraslarını… Oteli gördünüz, önündeki araçları gördünüz yani helikopterler
gözü dönmüş şekilde ateş kusuyordu. Ama burada çarpıcı b ir şey var bakın,
Türk milletine anlatmak anlamında, o Türk polisi o gece, ayağındaki kapriyle,
şortla gelen polis memurları ellerindeki tabancayla helikopterleri düşürmeye
çalışıyordu. Bu çok önemli bakın. Ellerindeki imkânsızlığa rağmen yani o gözü
dönmüş hainler ateş kusarken asla hiçbirisi geri adım atmadı. Biz Şahin’le
yan yanaydık, beraberiz. Hatta Ali arkadaşımla ben flaş patlattığımız için
dediler ki: “Arkadaşlar, bakın, yerimizi belli edeceksiniz, hayatımızı tehlikeye
atıyorsunuz.” Bizi aldılar, zo rla aldılar, bizi aldıktan beş dakika sonra aldıkları
noktayı helikopter taradı yani onlara biz aslında hayatımızı da borçluyuz.
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Başka önemli bir şeyden bahsedeyim ben. O gece bu hainler -kimse
bahsetmedi bildiğim kadarıyla, iddianame ulaştığı için söylüy orum size,
iddianamenin 83’üncü sayfasında var, müsait olduğunuzda bakarsınız, bu çok
önemli- bu hainler, o gece şehit olan Polis Memuru Mehmet Çetin’i, 112
ekipleri ulaşmıştı bölgeye ve Sayın Valimizin talimatıyla da o doktorlar,
hemşireler… Bakın, kahram anlardan bahsediyorum, bu ülke kahramanların
yeşerdiği bir Anadolu. O gece o insanlar oraya gitmeyebilirdi yani yasal

bir

zorunlulukları yok, polis memuru şehit olduğu odaya ulaşıyorlar, yaralı polis
memurunun olduğu noktaya ulaşıyorlar çıkarmak için çaba harcıyorlar ve bu
hainler bizim gözümüzün önünde -görüntüleri de var - o helikopteri delik deşik
ettiler yani siz düşünün, kafanızda canlandırın, sizi biraz duygusal bir noktaya
götürmek istiyorum, kafanızda canlandırın, orada bir hemşire, bir doktor
düşünün, ölümü göze alıyor, oradaki bir polis memurunun hayatını kurtarmak
için çaba harcıyor ve üzerinde kurşun yağmuru var.
…- Helikopter değil, ambulans…
…- Ambulansı kurşunluyorlar.
BAŞKAN – Helikopter anlaşıldı da düzelttin.
…- Bu çok önemli.
Başka bir şe y…
…- Heyecanlar “helikopter” dedin.
…- Demiş olabilirim.
Yani şu: Ambulansı kurşunluyor bunlar, bu kadar da göz dönmüş
hainler.
Bir şey daha söyleyeyim: İddianameyi okuyacaksınız. Dün çünkü ben
rahatsız olduğum açık söyleyeyim bazı komutanların ifadelerin den. Bunların
tamamı –iddianamelerin bazı bölümlerini de okuyacaksınız - kesinlikle yargı
içindeki Fetullahçı terör örgütünün mensupları ve daha sonraki operasyonlar
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gün

süren

birbirlerine

operasyonlar

soruyorlar

aşamasında,

“İçinizde

hizmet

hareketinden olmayan kimse var mı?” diye, tamamı bunu teyit ediyorlar
“Hayır.” anlamında. Bunlar tamamen bu örgütün aylar öncesinden, yıllar
öncesinden belirlediği, tamamen şey yaptığı, örgütün içine kattığı ins anlar.
BAŞKAN – 23 kişilik hain ekibi diyorsun, değil mi?
…- Evet, bu operasyonu, suikastı yapan.
Zaten, iddianame şu an tamamlandı, 23 kişi değil, toplam iddianamede
sanık sayısı 47, 3 tanesi firari sanık, 1 tanesi terör örgütünün lideri, 2 tane de
asker var.
Ben şeyden de bahsetmek istiyorum. O geceden sonra Türkiye, Türk
kamuoyu şunu bekledi: Bu hainlerin yaptığı yanına kalacak mı? Çok ciddi
spekülasyonla yapıldı ama buradaki idare inanılmaz bir dirayet göstererek on
altı gün boyuncu şu mesajı verdi Tü rk kamuoyuna: “Biz her şekilde bunları
alacağız.” Bu

çok önemli. Başka bir şey önemli. Sayın Vali Muhterem dün

bahsetti, ben o kısmı kaçırdım. Bu hainler Sayın Cumhurbaşkanı otele
gittiklerinde

oradaki

masum

polis

memuru

bayan

arkadaşlara,

emniyet

amirlerine çok korkunç işkenceler yaptılar. Ben bir belgesel yaptım, siz arz
ettim, kitapta ve belgeselde bunlardan bahsettim. Anlatmak istemiyorum
ama…
BAŞKAN – Bir saniye… Tutanaklara geçsin.
A Haber muhabiri Kenan Gürbüz bir kitapçık ile içinde bir cd bize ver di.
…- “Güneş Ateşinin Yakıldığı Yer Marmaris” adını taşıyan.
BAŞKAN – Komisyonumuza vermiş oldu, diğer Komisyon üyelerimize
de cd’yi çoğaltıp dağıtacağız. Onu da burada tutanaklara geçsin diye beyan
ediyorum.
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…- Burada ben çok güzel bir şeye değinmek ist iyorum. Bu gözü
dönmüş hainler ilk başta gelip Okluk Koyu’nda Sayın Cumhurbaşkanını
bulamayınca o kadar kızgınlıkla geliyorlar ki bu Sönmez Ateş’in talimatıyla,
orada

ulaştıkları,

Cumhurbaşkanı

gördüğünüz

korumalarına

konutlardaki

kor kunç

işkenceler

kahraman
yapıyorlar,

görevlilere,
sinkaflarda

bulunuyorlar, hakaret ediyorlar, hatta -bu iddianamede okuyacaksınız - çok
ciddi fiziki darp da var bunun içerisinde. Orada bir şeyi ifade etmek istiyorum:
Bu Fetullahçı terör örgütünün, daha sonra basında gündeme gel di, çok
meşhur bir isim biliyorsunuz, bunu özellikle bahsetmekte fayda var, bu da
kayıtlara geçsin diye söylüyorum, Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında
görevli üs imamı olduğu öne sürülen “paşa” lakaplı Astsubay Kıdemli
Başçavuş Zekeriya Kuzu. Bu şahıs, bu hain Cumhurbaşkanlığı korumalarına
şu ifadeyi kullanıyor: “İninize girdik, sizin liderinizi, reisinizi almaya geldik.”
Bu ifadeler ve hakaretlerde bulunuyor. Ama, ilahî adaletten bahsetmek
istiyorum. Bu operasyonlar devam ederken… Burada şey çok önemli. Özel
Kuvvetler Komutanı Sayın Zekai Aksakallı Paşa’yı da yâd etmek istiyorum
çünkü Sayın Paşa bunu bir gurur meselesi yaptı. Biz on altı gün boyunca
sürekli onlarla görüşürken yani arkadaşları her gün telefonla arayıp “Bu
hainleri mutlaka alacaksınız. Bu hainler Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Peygamber
Ocağının yüz karası.” ifadesini kullandığını biliyoruz ve onun talimatlarıyla bu
haniler 25 Temmuzda Marmaris -Muğla karayolunun Çetibeli Mahallesi Gökçe
Yokuşu mevkisinde MAK timinden Binbaşı Taner Berber, Çiğl i 2’nci Ana Jet
Üs Komutanlığı üs imamı olarak öne sürülen “paşa” lakaplı Astsubay Kıdemli
Başçavuş Zekeriya Kuzu, Astsubay İlyas Yaşar, Astsubay Gökhan Güçlü,
Astsubay Üstçavuş Erkan Çıkat ve diğerleri alındı ve bu… Hainin son hâlini
göstermek istiyorum: Burası menfez. Menfezin içinde rezil bir vaziyette alındı.
Yani ben şuna inanıyorum: “İlahi adalet” dedikleri bu olsa gerek.
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Sözümü toparlayıp kapatmak istiyorum müsaadenizle.
Bu

on

altı

gün

boyunca

adli

belgelerin

tamamına

ulaştım

yani

iddianamedeki belgeler, işte tanıklarla görüştüm ve adı geçen sanıkların
ifadelerine

de

bir

şekilde

ulaştım.

Tabii,

sonuçta

bir

belgeselcisiniz,

yazarsınız, gazetecisiniz, benim tespitim şu: Sayın Selçuk Özdağ da bilir,
Orta Asya’da çok şey olan Türk -Altay Kırgız efsaneleri nde “mankurt” denen
bir ifade var, “mankurt” diye geçen bir ifade var. Mankurt şu: Mankurt hâline
getirilmek istenen kişinin başı kazınıyor, başına ıslak deve derisi sarılıyor ve
böylece elleri bağlanarak güneşin altında bırakılıyor ve bu mankurtlara daha
sonra istediğiniz talimatı veriyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz. Bunların başka
bir açıklamasını yapamam. Yani Peygamber Ocağında yıllarca bu milletin
ekmeğini yiyeceksiniz, bu millet size sırtına ceketini giymeyecek, gömleğini
giymeyecek, “Asker ocağındaki askerin olsun.” diye fedakârlık yapacak, Millî
Mücadele bunun en önemli örneği ve siz bu millete ihanet edip, gidip
vatandaşına, polisine kurşun sıkacaksınız. Bunun mankurtluktan başka bir
açıklaması olamaz. Yani bunlar ruhunu, bedenini birilerine satmış.
Bütün Komisyon üyelerine saygılar sunuyorum.
Allah bu millete bir daha bu tür şeyleri yaşatmasın. Bütün 15 Temmuz
şehitlerimizi ve özellikle Marmaris’te şehit olan 2 polisimizi de rahmetle
anıyorum, saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Çok çok teşekkür ederiz Kenan Bey.
Temel Irmak Bey Burada mı?
Teşekkür ediyoruz Kenan Bey.
Gündem gazetesi sahibi…
TEMEL IRMAK – Öncelikle hoş geldiniz.
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buradaki.

başlayın

Buradan

çünkü

çıkış

önemli

yap arak…

burası,

Az

önce

Burhanettin Bey de söylemişti çünkü dünkü şeyde aklıma takıldı, nasıl
çözülebilirdi,

önlenebilir

miydi

diye.

Buradan

başlayarak

diğer

yerlere

ulaşılabilirdi aslında. Neyse…
Sayın Cumhurbaşkanımızın… Detaylara girmeyeceğim çünkü gazeteci
arkadaşlarımız anlattı.
BAŞKAN – Tabii, tabii, tekrara düşmeyelim, zamanımız da azaldı.
TEMEL IRMAK – Ben saat on bir buçuk gibi otele gittim ve ben
Facebook’tan kişisel sayfamdan, Temel Irmak Facebook sayfamdan canlı
olarak

yayımladım

Sayın

arkadaşlarımız görevlerini

Cumhurbaşkanımızın
yaptılar,

onları tenzih

konuşmasını.
ediyorum,

Gazeteci

buradakileri,

muhabir arkadaşlarımızı. Sayın Cumhurbaşkanımızın o tarihî konuşması
hiçbir internet sitesine düşmedi Marmaris’teki açıklamaları. Ben onu yazdım,
çıkardım, çö zdüm ve burada arşivlere girsin diye o konuşmasını okumak
istiyorum müsaadenizle, yaptığı açıklamayı burada.
BAŞKAN – Tabii. Siz kendi web sitenizde yayımladınız.
TEMEL IRMAK – Tabii, evet, kendi haber sitemizde, gazetemizde.
BAŞKAN – Onun web adresini de tam okuyun da.
TEMEL IRMAK – Gundemgazetesi.net.
Facebook’tan, kişisel sayfamdan Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ilk
açıklamayı canlı olarak yayınladım ben ve o an 27 bin kişi canlı olarak takip
etti ve yüzlerce paylaşım vardı. Çoğu uluslararası gazetele rden, radyolardan
alıntılar

almışlar,

paylaşmışlar,

Twitter’dan ve Facebook üzerinden.
BAŞKAN – Buyurun, okuyun.

gördüm,

daha

sonra

inceleme

yaptım
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TEMEL IRMAK – Allah’ımıza şükürler olsun. Ülkemiz için bir karaca
misali, bir şehide faydalı olabildiysek ne mutlu Marmarislileri diyorum.
BAŞKAN – Canlı yayın yaptınız yani. Ben de onu soruyordum, siz
yaptınız demek ki.
TEMEL IRMAK – Evet, canlı yayın yaptım.
Sayın

Cumhurbaşkanımızın

konuşması.

Cumhurbaşkanı

Erdoğan

Marmaris’te yaşayan 13 gazeteciye yaptığı kon uşmada halka demokrasiye
sahip çıkın çağrısında bulunduğu o tarihî konuşmanın tam metni: “Değerli
basın mensubu arkadaşlarım, Silahlı Kuvvetlerin içinde malum yapıya ait bir
grup bu akşam ülkemizin beraberliğine, birliğine, bütünlüğüne yönelik bir
kalkışma hareketinin içine girmişlerdir ve bu hareketin içerisine girmek
suretiyle

bütün

şehirlerimizde

şu

an

bir

hukuksuzluğun

zeminini

oluşturmaktadırlar. Bu millî idareye yönelik ayaklanma hareketedir. Bu millî
idareye yönelik ayaklanma hareketi, millî idareye yönelik ayaklanmaya karşı
hukuk, yasalarımız ve Anayasa’nın neyi gerekiyorsa bunun bir defa cevabı bu
yapı ister bir grup azınlıkta olsun, Silahlı Kuvvetler içerisinde olsun ister
başka kurumların içerisinde olsun gerekli cevabı alacaklardır. Bir defa şunu
bilmeleri lazım: Bu ülkede millî idarenin üzerinde beşer planının üzerinde bir
güç söz konusu değildir. Ben şu anda ülkenin Cumhurbaşkanı, bunu çok açık
ve net söylüyorum. Kurucusu olduğum partinin tüm mensuplarını, bunun
yanında millî iradeyi oluşturan c umhurun kendisini özellikle şehirlerimizin
meydanlarına davet ediyorum. Şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el
ele olacağız ve bu ayaklanma hareketini yapanlara karşı tutuklama kararı
verilmiş durumda. Öbür tarafta, aynı şekilde, gözaltı kararları

çıkmaya

başlamıştır. Türkiye bu tür ayaklanmalarla ucuza satılacak bir ülke değildir,
Pensilvanya’dan yönetilecek bir ülke değildir. Bu ülkeyi, bu ülkede yaşayan,
şu anda seçmen sayısı itibarıyla 45 milyonu bulan insanlarımızın iradesi
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belirler, bu irade y önetir ve az önce Sayın Başbakanın da ifade ettiği gibi, bu
tanklar, bunların tankları değildir; bu milletin tanklarıdır. Bu tankların önünde
durmasını da bizler gayet iyi biliriz. Bunlardan çekinmek gibi bir şey de söz
konusu olamaz. Bakın, şu anda Silahl ı Kuvvetlerin içerisinde çatışmaların
olduğunu duydum, bu yönde haberler geldi. Ama şunu bilmeleri gerekir ki: Şu
an

Silahlı

Kuvvetler

içerisinde

bir

azınlığın,

aynı

şekilde

Emniyet

teşkilatımızda böyle bir şeyin içerisine girmelerinin bedelini buna teşvik eden
üst akıl çok ağır ödeyecektir. Biz tamamıyla millî iradenin temsilcileri olarak
dimdik ayaktayız. Milletimizin de dimdik duranların arkasında aynı şekilde
durmasını özellikle istiyorum ve kendilerini havalimanlarına, bunun yanında
meydanlara özellikl e davet ediyorum. Yani bizim için bu geceler inanıyorum ki
gündüzler de olacaktır. Kesinlikle durmak diye bir şey söz konusu değildir.
Özellikle içerideki planlamayı yapanlar, vesaire, bunun bedelini çok ağır
ödeyeceklerdir. Hiç durmayalım, hiçbir şeyden ç ekinmemize gerek yok. Bu
ülkenin kalkınma hareketinin olduğu bir dönemde, güçlenmenin olduğu bir
dönemde bu tür adımların atılması kabul edilebilir bir şey değildir. Bir
olacağız, beraber olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye
olacağız. Kimseye de prim vermeyeceğiz.
Çok teşekkür ederim.
Sabırlı olalım.” diyerek bitirmişti açıklamasını. Bu yaklaşık -benim
Facebook sayfamda - yedi buçuk dakika gibi. Bir buçuk dakikası kapının
önünde, bekliyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıyor ve bu tar ihî konuşmayı
yapıyor.
Niye bunu okudum? Ben gazeteciyim, yirmi bir yıldır gazetecilik
yapıyorum, on beş yıldır da Sarı Basın Kartı taşıyan bir gazeteciyim.
Maalesef, hiçbir sitede falan, bir yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu
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konuşma yok. Ben bura daki arkadaşlarımı, muhabir arkadaşlarımız tenzih
ediyorum,

onlar

görevlerini

yapmışlardır,

çekmişlerdir,

göndermişlerdir;

mesele üstünde. Demirel’in bir sözü vardır. Bir TRT muhabirini göstermişti,
Muğla’da mitinge gitmiştim, dedi ki: “Çekiyor bizi, akşam

yayınlamaz.”

Muğlalılar bağırdı: “İn aşağı, in aşağı.” Demirel dedi ki, rahmetli: “Ben o
çalışana bir şey demiyorum, o tepedekini indireceğim.” Evet, biz tepedekileri
indirmedikten sonra bu ülke düzelmez.
Niye bunları söyledim? Türkiye Cumhuriyeti, biz d arbe kalkışmasını
öğrendiğimizde Sayın Başbakanı televizyondan izledim, MHP Lideri -kayıtlara
geçmesi için söylüyorum - Sayın Doktor Devlet Bahçeli’nin kendisini aradığını
söyledi, Hükûmetin yanında ve demokrasinin yanında olduğunu söyledi.
Marmaris’te Milliyetçi Hareket Partisi o zaman İlçe Başkan Yardımcılığı
görevini yapıyordum, şu anda yönetimdeyim. Biz ülkücü arkadaşlarımızı
organize ettik ve buraya, otelin önüne ülkücü arkadaşlarımızı çağırdık.
W hatsApp grubumuz var bizim, oradan davet ettik çünkü süre kli arıyorlardı
“Ne oldu?” diye. Genel Başkanımızın da böyle bir açıklama yapmasından
dolayı bütün ülkücü arkadaşlarımız sokağa indi ve Türkiye Cumhuriyeti, ilk
defa

Mustafa

Yıldızdoğan’ın

“Ölürüm

Türkiye’m”

türküsü

Marmaris’te

arabaların içinde çalınarak…
SELÇUK

ÖZDAĞ

(Manisa)

–

Dilaver

Cebeci’nin

şiiri,

Mustafa

Yıldızdoğan’ın bestesi.
-Biz devlet büyüklerimize yakın bir gazeteciyiz. Rahmetli, bu otelin
sahibi İbrahim Ağabey -Allah gani gani rahmet eylesin - Sayın Tansu Çiller
burada konaklarken ben İHA muh abiriydim, kendisi bizzat özel röportajlar
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etmeden

önce

en

son

İstanbul’da

görüşmüştüm, onu da burada söylemek istiyorum. Yazıcı ailesi her zaman
devlete bağlı -bizim gibi, aynı- canla başla çalışan insanlardır.
Şimdi, çok şeyler söylendi, yazıldı çizildi. Biz geldik, çektik, yayınladık,
mesele çekip yayınlamayla bitmiyor tabii ki. Çok notlar aldım çünkü Marmaris
gerçekten

ben

kapıda

dedim

ki…

Girdik

içeri

on

bir

buçukta,

çekim

yapıyorum, talimatlar verildi, işte, arkadaşlar anlattı, Facebook’tan canlı
yayınlıyorum. Hasan Bey geldi dedi ki: “Sen galiba canlı yayınlıyorsun.” “Evet
Hasan Bey.” dedim, “Sil, sonra sıkıntı olur.” dedi. Yarım saatlik bir boş
görüntü vardı, talimatlar verilirken. Cumhurbaşkanımızı beklediğimiz için
kapıda, her an çıkabilir diye biz hazır bekliyoruz. O görüntüleri sildim tabii ki
ülkemiz için.
Burada çok önemli şeyler var. Efendim, bu Yenikapı mitingine de gittim.
Biz cemaatlerden hep çektik de cemaatlerden kurtulalım diye uğraşıyoruz,
ülkeye

zarar

veren

cemaatlerden.

Bir

tane

cemaat

mensupları

orada

tutmuşlar, efendim, bilmem ne cemaati dergi satıyor. Ben dedim ki: “Ya,
cemaatin birinden kurtulduk, birine tosladık.” Şimdi, kamuoyunda öyle bir şey
yarattılar, 60 bin kişi bilmem ne cemaatine Sağlık Bak anlığından kadro
verilmiş. Şimdi, insanlar ne yaptı? İnsanları yönlendiriyorlar böyle.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yok öyle bir şey.
-Yoktur, evet, siz de böyle söylerseniz… İnsanları yönlendiriyorlar,
cemaatlere

yönlendiriyorlar.

“Bak oraya

gidersen

çocuğuna

yakınına iş bulurum.” gibi…
BAŞKAN – Temel Bey, hem süre olarak hem de…

iş bulurum,
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Esasa dönerseniz daha iyi olur.
BAŞKAN – Yani burada zaten Milliyetçi Hareket Partisinden Komisyon
üyemiz

de

var,

gelemese

de

Komisyonumuzun

tamamı

bütün

siyasi

partilerimizin önerileriyle kurulan bir komisyonuz. Ayrıca, dikkat ederseniz,
şunda hassasız: Bu, millî bir tepki hâlinde tankları durdurduk ve demokrasiye
yeniden yol açtık, darbecileri millet olarak durdurduk. Biz bu millî birlik ve
beraberliğimizi, ayrıca uzlaşma ruhunu bütün toplantılarımızda vurguluyoruz.
Başta siz de ona işaret ettiniz. O bakımdan, elbette söylenecek çok şey
vardır, eleştirilecek şeyler de olabilir ama gündemimize ilişkin olursa, rica
ediyorum… Böylece toparlayalım.
-Bir şey daha söyleyeceğim, “Kahramanlar Konuşuluyor” diye burada
gece yapıldı, bu otelde. Biz hep ülkenin yanında olduk, devletimizin yanında
olduk. Ben Bayrak gazetesini çıkarıyordum. Sayın Cumhurbaşkanı… Burada
otururken

trafik

kazası

geçirmiştim.

Bayrak

ga zetesini

çıkarıyorduk,

bu

gazeteye gönderdim. Bu gazetenin tarihi 2001, Ağustos ayının 22’sinde
çıkmış. Yeni kurulmuş, Bayrak gazetesi…
BAŞKAN – Marmaris, yerelde çıkıyor değil mi?
-Evet. “Erdoğan umut oldu.” diye bir başlık atmışım. Biz gazeteciyiz.
Yereliz ama biraz da ileriyi görüyoruz yani ne olacağını, ülkede ne olup
biteceğini. Bunu niye getirdim? Bilinsin diye. Şimdi, bir şeyler yapıyoruz, ülke
hepimizin, hepimiz burada yaşıyoruz. Burada gece yapılıyor, “Kahramanlar
Konuşuluyor” gecesi yapılıyor, Mil liyetçi Hareket Partisinin İl Başkanı davet
ediliyor,

ilçe

başkanları

davet

ediliyor,

yer

verilmiyor

oturmaya

ve

İl
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Başkanımız gidecekti, biz araya girdik, bir yere oturttuk. Şimdi, bir partiye bu
işi mal edersek, kahramanları bir partiye doğru yönlendirir sek…
BAŞKAN – Yok, onu özellikle açıkladım.
SELÇUK

ÖZDAĞ

(Manisa)

–

Siz

gazetecisiniz,

tecrübeli

bir

gazetecisiniz. Biz Türkiye’de bu darbe…
-Ben gözlemlerimi söylüyorum, gördüklerimi.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Lokal yapmayalım bunu, genel yapalım.
Orada lokal yapılan etkinlikteki bir hatayı genele şamil etmeyelim. Bugün
Sayın Devlet Bahçeli… O gece Sayın Devlet Bahçeli’ye ulaşan kişilerden bir
tanesi benim. Sayın Bahçeli daha sonra arkadaşları vasıtasıyla bize döndü.
“Darbeye

karşıyım,

seçilmiş

Hükûmetin

ya nındayım,

seçilmiş

Cumhurbaşkanının yanındayım.” dedi. Orada Milliyetçi Hareket Partisinin
hükmü şahsiyetini temsil eden şahıs Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli’dir.
O nedenle onun sözleri çok önemlidir. Esasa dönerseniz memnun olurum.
Teşekkür ederim.
Kusura bakmayın, Sayın Başkanım, beni bağışlayın, Temel’le olan
hukukumdan dolayı devreye girdim.
-Tabii, Marmaris büyük bir sıkıntı yaşadı darbeden dolayı. Kapıda da
söylemiştim, “Bayram oldu, Marmaris’e çok güzel turistler gelmeye başladı,
vergi affı çıktı, esnaf rahatlayacak; bu darbe nereden çıktı?” demiştim. Şimdi,
gerçekten, Marmarisli esnafımız burada bana

dosyalar verdi, sizlere takdim

edeceğim, Ticaret Odasından aldım bunları. Esnaflarımız zor durumda. Vergi
affı

çıktı

ama

vergi

taksitlerini

ödeyemiy oruz,

ilk

taksitler,

Marmarisli

ödeyemiyor. Esnaflarımız sıkıntıda. Bununla ilgili Sayın Erdoğan önerge verdi
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turizm için ama önergesi reddedildi. Marmaris’i Gazimarmaris yapacaksınız
ama bunları da göz önünde bulundurursanız, dikkate alırsanız…
Bir: Ödemede öteleme çünkü kış sezonu, turizm bitmiş, esnaflarımız
gerçekten zor durumda. Bir tane arkadaşımız intihar etti borçlarından dolayı,
ekonomik kriz intiharı, Marmaris’te yaşandı bu. Ben burada yaşıyorum,
gazeteciyim, esnaflarımın, burada yaşayanların sıkı ntılarını dile getirdim.
BAŞKAN – Onları da dile getirmiş oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz
Temel Bey, sağ olun. Tabii, anlatılacak mutlaka çok şey var ve biz esasen
onları da… Tabii, gündemimizle mecburen sınırlı kalıyoruz. Ama o gün
yaptığınız

gazetecilik

ve

doğrudan

Facebook

üzerinden

canlı

yayınla

Cumhurbaşkanımızın çağrılarını duyurmanız fevkalade önemli. Biz tekrar
teşekkür ediyoruz, çok sağ olun.
Osman Ülgen Bey, herhâlde sizin işletmeci…
… - AK PARTİ İlçe Başkanı.
BAŞKAN – Bak, biz böyle parti olara k bakmadığımız için o sıfatla
tanışmadık, değil mi?
OSMAN ÜLGEN - Hoş geldiniz efendim.
BAŞKAN – Evet, hoş bulduk.
OSMAN ÜLGEN - Hepiniz hoş geldiniz Marmaris’imize.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Osman Bey. Sizden de kısa bir o günkü
şeyi alalım.
OSMAN ÜLGEN

- Ben kısa ve yaşadığım, gördüğüm, bildiğim direkt

yaşadığım olayı, hemen başlayayım.
Biz o gece İl Başkanımız Sayın Kadem Mete’yle birlikte toplantı
hâlindeydik, burada İçmeler’de, 5 -6 kilometre uzakta kendi otelinde toplantı
hâlindeydik. Sayın Kadem Başkana bir telefon geldi, zaten yüz ifadesinden
hemen bir şey olduğunu anlayabiliyorduk orada. “Anlamadım efendim.” dedi.
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Sayın

Teşkilat

Başkanımız

aramıştı,

“Televizyon seyretmiyor musun?” demiş. “Tamam, anladım.” dedi. B iz hemen
-orada yanımızda birkaç kişi daha vardı - aceleyle odasına gittik, televizyonu
açtık. Sayın Başbakanımız o arada konuşma yapıyordu. Biz hemen Kadem
Başkanımla arabasına binerek Marmaris’e hızlı bir şekilde geldik ve o arada
da hem teşkilatlarımızı hem ulaşabildiğimiz bütün arkadaşlarımızı aramaya
başladık teşkilatın önüne bütün Marmaris’i yığmak konusunda. Biz teşkilat
önüne

gittiğimizde

yavaş

yavaş

kalabalık

başlamıştı

fakat

niye

oraya

geldiğimizi de açıkçası bilmiyorduk. Biz oraya geldik, o kalaba lık toplandı,
yaklaşık kırk beş dakika, bir saat kadar sonra bu otelin önüne gelmemizin
söylenmesiyle birlikte, biz oradaki kalabalıkla birlikte o otele doğru hareket
ettik. İşte, bir on dakika içinde buraya geldik. Buraya hakikaten akın akın
kalabalık gelmeye başlamıştı ve o orada hatta bir polis arkadaşımız bana şeyi
söyledi;

“Başkanım,

buraya

insanlar

geliyor

ama

kimin

ne

olduğunu

bilemiyoruz. Siz burada da Marmaris’in çevresini tanıyan, sizin teşkilatı da
tanıyan kimler varsa kapının önüne koyalım. Olur ya tehlikeli, bilinmeyen
insanları da almayalım içeriye.” gibi bir söylem de olmuştu. O orada hemen
dışarıda kapı önünde, ben daha ziyade oradaydım, gelen gideni kontrol
anlamında oradaydım. İlerleyen saatlerde; Sayın Cumhurbaşkanımızın ben
burada olduğunu bilmiyordum, böyle bir söylem vardı ama net olarak bize
resmî bir program, net olarak gelen bir şey yoktu, tahminen burada olduğu
söyleniliyordu. İşte, bu söylemlerle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın gittiği
haberlerinden sonra tekrar “19 Mayıs Meydanı’ na gidelim.” diye bir söylem
oluştu orada. Biz, yine, buradaki kalabalıkla birlikte ki hatta birçok insanla da
tartışma

noktasına

geldik;

“Biz

burada

niye

bekliyoruz,

ne

yapıyoruz?

Çıkalım, asalım, keselim.” gibi çok da şeyler söyleniyordu, insanları tutma k
da

orada

-takdir

edersiniz-

çok

kolay

değildi.

Daha

sonra

19

Mayıs
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Meydanı’na doğru biz hareket ettik. Hatta ilk giden bendim. Niye? İşte, araçla
hemen üst yolda -çok kalabalıktı çünkü yol - bizim teşkilattaki arkadaşlarımızla
direkt 19 Mayıs Meydanı’na i ndik. Daha sonra çok anormal bir kalabalık
gelmeye

başladı,

hakikaten

Marmaris’in

vatana,

millete,

bayrağa,

Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmasının nasıl bir duygu olduğunu orada çok
rahatlıkla gördük. Ciddi anlamda bir kalabalık oluştuktan sonra, işte, il
başkanımız, vekillerimiz konuşmalara yaptılar. Tabii, saat bayağı geçti, tam
hatırlamıyorum ama bayağı geç oldu. Tabii, diğer ilçelerden buraya çok gelen
oldu, çok arkadaşlarımız geldi fakat gelmek isteyen ve trafik yoğunluğundan
dolayı

gelemeyenler

de

oluyord u.

O

arada

işte,

vekillerimizin

ve

il

başkanımızın “Muğla’ya gidelim, artık ana yer Muğla olsun.” diye bir söylemi
oldu ve onlar Muğla’ya doğru yola çıktı, benim burada özellikle kalmam
istenildi. Niye? Hani, çok kalabalıktı, burada birisi olsun diye. Biz, işte, onlar
ayrıldıktan sonra yavaş yavaş kalabalık da dağılmaya başlamıştı, hatta parti
binasının alt tarafında Sayın Kaymakamımızla birlikte bir ara bir on beş, yirmi
dakika durduk. Ondan sonra kendisi de ayrıldıktan sonra biz yukarıya çıktık.
Yukarıya çıktıktan herhâlde bir yarım saat kadar sonra -şimdi zamanlarla ilgili
çok net yanlışım da olabilir - helikopter sesi duyduk. Bizim parti binamız
3’üncü katta, üst katta. Biz balkona çıktığımızda çok yakınımızdan geçti yani
çok net çıplak gözle görebilecek kadar net, 3 tane helikopter geçti ama askerî
helikopter olduğu belliydi. Ha, bunun yorumunu yaparken “Hani nedir, niye
geçti, kimdir, nereye gidiyor?” gibi kendi aramızda bir istişare yaparken o
arada bizim W hatsApp grubumuza bu otelin olduğu yerden silah seslerinin
geldiğini söyledi bizim teşkilat yönetimindeki arkadaşlarımız. Arkasından bir
daha geldi. Daha sonra yan otelin sahiplerinden birisinin yakını “Evet, oradan
-eğer yanlış hatırlamıyorsam - bir bomba sesi geldi.” dedi. Ben hemen
arkasından Sayın E mniyet Müdürümüzü aradım. “Müdürüm böyle böyle bir şey

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon :10/276 FETÖ
Tarih :21/12/2016

Kayıt: Marmaris

Saat :10.29

Uzman : ………………. Sayfa: 52

Stenograf :

doğru mu?” “Başkan, doğru. Ne kadar kalabalık gelebiliyorsanız gelin.” diye
bir konuşma geçti aramızda. Biz tekrar buraya yola çıktık. İşte, burada 200 300 metre kadar ötede bulunan otelin önünde zaten polis güvenlik açısından
yolu kesmişti. Biz orada artık beklemeye başladık. Daha sonra il başkanımız
da aramıza katıldı. Sabaha kadar orada ciddi anlamda bir çatışma olduğu
zaten çok açık ve netti. Hatta bizim önümüzde tekrardan geriye dönen bir
helikopte r vardı. Bizim yanımızda bulunan bir Emniyet mensubu arkadaşımız
silahı da aldı önüne, havaya, helikoptere doğru ateş etmeye başladı. Yani
Allah’tan oradan bir geri dönüş olmadı yani eğer olsaydı herhâlde çok ciddi
şehit verirdik orada. Biz sabah yaklaşık sekize kadar oradaydık. Daha sonra
bir

Emniyete

gittik,

oradan

sonra

işte

tekrar

evimize

gittik,

üstümüzü

değiştirdik, duşumuzu aldık, tekrar nöbete başladık yani böyle bir süreç
yaşadık burada. Marmaris hakikaten ciddi bir şey verdi orada. Ben Marmaris
halkına da buradan hakikaten teşekkür ediyorum. Böyle bir gece yaşadık biz.
BAŞKAN – Osman Bey, teşekkür ediyoruz.
OSMAN ÜLGEN – Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN – Gerçekten yani o gün farklılıklar bir tarafa bırakılmıştı, ortak
payda demokrasiye sahip çıkmak, Cu mhurbaşkanımıza sahip çıkmak, devlete
sahip çıkmak ve darbecilere karşı olmaktı. Bu noktada, işte, az önce Temel
Irmak Bey burada ülkücü arkadaşlarımızı topladığını ifade etti. Siz AK PARTİ
olarak burada insanları buraya topladığınızı… Elbette orada sıfatı , unvanı
olmadan da turizm mevsiminde tatilini yapan insanların da -az önce ifade
ettiniz- ellerine bayrakları alıp da burada toplanması, hatta yabancıların bile
sahip çıkması fevkalade tarihî bir olay. Biz tekrar teşekkür ediyoruz.
OSMAN ÜLGEN
konuştu

ama

- Ben bu arada bizim o… Şimdi, gazeteciler çok

gazetecilerin

de

özellikle

de

Ercan

arkadaşımız,

Kürşat
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arkadaşımız ve Ali arkadaşımız buradaydı, bir de, eğer yanılmıyorsam, Vural
arkadaşımızı da görmüştüm.
BAŞKAN – “13 gazeteci” olarak ifade etti, evet.
OSMAN ÜLGEN - Yani ben bu 4’üne özellikle teşekkür etmek istiyorum
çünkü onlar sabaha kadar oradaydı, özellikle sabaha kadar oradaydılar. Ben
bu arkadaşlarımıza da özellikle ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten bunlar
da çok ciddi gayret gösterdi, duyumlar anlamında da. Onlara da ayrıca
teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Şimdi,

değerli

arkadaşlar,

dün

Sayın

Valimizle

başladık.

Tabii,

gönlümüz istiyor burada gazeteci arkadaşlarımızın 13’ünü de dinleyelim, bu
konuda değerlendirmelerini ama zaman s ınırlı.
Bir defa, bizim davetimize katılarak gelen bütün arkadaşlara teşekkür
ediyoruz. Biz bugün rektörümüzü de davet ettik. Sağ olsun, onlar da
kırmadılar. İstanbul’da yaptığımız toplantıda da biraz daha zaman ayarlaması
iyiydi. İşin akademik açıdan da bakışını değerlendirelim arzu ettik değerli
Mansur Hocam, Mansur Harmandar Bey. Ama bugün arkadaşlarımın hatası
yok da, hata varsa bana ait, biraz zamanlamayı, planı çok sıkıştırdık galiba.
Biz sizden de tabii ki bir akademik tahlil… Şu anda süremiz, vakti miz yok.
Şöyle ifade edeyim: Siz o gün buradaydınız değil mi? Muğla’da mıydınız?
Sizden o zaman şöyle bir şeyimiz olsun …
-

17-25’ten sonraki mücadele…
BAŞKAN – Bu FETÖ’yle ilgili, FETÖ’nün yapılanışı, bir de tabii

üniversite yönetiyorsunuz, burada akademis yenliğinizin yanında idareciliğiniz
de var. Yani nasıl bir örgüt bu FETÖ ki, demin arkadaşlarımız hep dile getirdi,
“Uluslararası savaş gazeteciliği de yaptım, foto yahut da muhabirliği, ama bu
kadar caniyane bir hareketi görmedim.” dedi. Kendi insanına, k endi polisine,

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon :10/276 FETÖ
Tarih :21/12/2016

Saat :10.29

Kayıt: Marmaris

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 54

kendi Cumhurbaşkanına saldıracak, üstelik oradaki bayan polislere işkence
edecek derecede bir cani ekip. Yani FETÖ’nün bu yönünden birkaç cümle bize
anlatırsanız seviniriz.
Buyurun.
-

Evet.

Sayın Başkanım, teşekkür ederim.
Sayın Valim, değerli Komisyon üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, bütün Komisyon üyelerimize hoş geldiniz diyorum, değerli
basın mensuplarımıza da saygılar sunuyorum.
Evet, bildiğiniz gibi, bu olayla ilgili Sayın Valimiz gerekli açıklamaları
yapmıştır Muğla’yla ilgili.
Özellikle şunu söylemek istiyorum: Ben 27 Mayıs ihtilalini 10 yaşında
yaşamış

bir

insanım,

onun

üzerimde

bıraktığı

acıları

hâlâ

yaşadığımı

söyleyebilirim. Benzeri bu tür darbe girişimleri, maalesef, 27 Mayısla birlikte
başlamış ve 27 Mayıs bunların bir başlangıcı, bir açılış kapısı gibi olmuştur ve
o günden bu yana ülkemizde bu sıkıntıları yaşıyoruz, fakat bu 15 Temmuz
darbe girişimi, daha önceki darbe girişimlerinden biraz farklı bir yapıya
sahiptir. Ben bu kanaat içerisindeyim. Özellikle, 27 Mayısta “Cumhuriyeti
koruma ve kollama görevi Silahlı Kuvvetlere verilmiştir, bunun için müdahale
ediyoruz.”du gerekçesi.

Daha sonraki Talat Aydemir olayını da yaşadım,

ortaokulda 1’inci sınıfta öğrenciydim ve daha sonra, İstanbul Üniversitesinde
okurken 12 Mart 1971 muhtırasını yaşadım, daha sonra da 12 Eylül ihtilalini
birlikte yaşadık hep beraber.
Bütün bunlarda gördüğümüz gibi kanun dışı bir müdahale açıktır,
ortadadır,

yani

millî

iradeye

karşı,

mevcut

yönetime

karşı,

mevcut

Parlamentoya karşı, mev cut Cumhurbaşkanına karşı yapılan olaylardır bunlar.
Hepsi yasa dışıdır, fakat 15 Temmuz olayı bunlar içinde en kanlı olanıdır
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maalesef. 240’ın üzerinde şehit verdik, 2 şehidimizi bu otelde verdik. Ben,
özellikle bu 15 Temmuz darbe girişimini şiddetle lane tliyorum, Allah böyle bir
darbe girişimini bir daha bize yaşatmasın diyorum, çünkü yaşadığımız darbe
girişimleri içerisinde en acı ve en karanlık olanı diyeceğim.
Bu Komisyonumuzun en büyük faydası, bu 15 Temmuz olayının en ince
ayrıntılarına kadar aydınl atılmasıdır. Bu Komisyonun yapacağı çalışmalar son
derece önemlidir. Sizlerin çalışmalarını basından izliyoruz, çok yeni şeyler
çıkıyor, sizde verilen ifadelerin çoğunu gazetelerden bulmaya çalışıyorum.
Özellikle Ömer Halisdemir şehidimizin davranışı ve o nun komutanı Zekai
Aksakal’ın kararlı duruşu, bu olayın dönüm noktalarından birisidir. Tabii ki
birkaç dönüm noktası var, bunu gazeteci Kenan Bey de söyledi ama bu
Halisdemir olayı ve Zekai Aksakal Paşamızın tutum ve davranışının askeriye
içindeki kırılma noktalarından biri olduğunu düşünüyorum.
Söylemek istediğim nokta şudur: O gün ben köyüme gitmiştim, Seki’ye.
Seydikemer Kaymakamımız ve Seydikemer Belediyemiz Seki Yayla Kültür
Şenlikleri

başlangıcı

zorundaydım.

Oraya

yapıyorlardı,
gittim

ve

beni

benim

de
de

davet

ettiler,

oraya

köyüm

olduğu

için

gitmek

bırakmak

istemediler. Geç vakte kadar kaldım, saat 12.00’ye doğru evime doğru
döndüğümde, maalesef, bu olayla karşılaştım, o zaman haberim oldu. Önce
hiç önem vermedim, ama baktım biraz ciddiyeti var, heme n rektör yardımcısı
arkadaşlarımı aradım ve “Kendi kurumumuzu bir kontrol edelim.” dedim.
Rektörlüğe gittik, bütün birimlerimizin ışıklarını yaktık ve güvenlik amirimiz
Albay Necdet Beyi aradık, onu da getirdik, takviye yapmasını istedik güvenlik
bakımından ve “Üniversiteye sahip olalım, bütün ışıkları yakalım.” dedik.
Yaklaşık bir kırk beş dakika burada durduk, sistemimizi kontrol ettik. Sonra il
başkanımız tarafından Marmaris’te toplanmamız gerektiği konusunda mesajlar
geliyordu,

biz

de

Marmaris’e

intikal

ettik,

saat

01.00

civarında
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Marmaris’teydik. Bu otele geliyorduk, fakat buradan gidişler olduğunu gördük
ve meydanda toplulukla bir araya geldik, o mitinge katılma fırsatını bulduk.
Burada Milletvekilimiz Nihat Bey ve il başkanımız konuştular, hitap ettil er ve
bir süre sonra da Muğla’ya dönmemiz gerektiğini söylediler. Muğla’ya döndük,
meydanda kalabalık vardı, bir süre orada durduk, daha sonra da Sayın
Valimizi ziyarete gittik, bize düşen bir emir var mı diye. Sayın Garnizon
Komutanımızı, Başsavcımızı ve gerekli görevlilerin hepsini orada gördük.
Başta

Sayın

Cumhurbaşkanımızın

kararlı

duruşu,

burada

Sayın

Valimizin başarılı ve kararlı yönetimi sayesinde Marmaris ve Muğla’mız, bu
konuda direniş ateşinin ilk yandığı yerlerden birisi olmuştur ve gazeteci Ken an
Bey arkadaşımız da “Direniş Ateşinin İlk Yandığı Yer Marmaris” diye bir bülten
yayınlamıştı

biliyorsunuz

ve

milletimizin

kararlı

duruşuyla,

Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara çağırmasıyla birlikte insanlarımızın,
bütün milletimizin birlikte ve beraber olmasıyla, kararlı duruşuyla, tankların
önüne çıkmasıyla, tankların üstüne çıkmasıyla bu olayı önledik. Tabii ki çok
şehit verdik, Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin.
Akademik olarak bundan sonra bize düşen görev, bu olayın ayrıntılı
olarak incelenmesi, kayıtlara geçmesine yardımcı olmak. Biz Komisyonda bir
öğretim üyemizi de görevlendirdik, Selçuk Bey’in de haberi var…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Evet.
Doçent Doktor..
… ihtiyaç olduğu zaman yine görevlendirebiliriz, fakat ben şunu
düşünüyorum, bir akademisyen olarak da yorum istediğiniz için. Niçin böyle
bir darbe girişimine cesaret edecek bir topluluk oluştu, bunun analiz edilmesi
lazım arkadaşlar. Bir insan nasıl olur da 20 yaşında kendi insanına tüfeğini
sıkar,

kendi

insanına

tankını

sürer,

uçağı nı,

insanların beyni bu kadar nasıl yıkanmıştır?

helikopterini

kullanır.

Bu
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-öğretmen

kökenliyim -

yine

eğitimimizdeki aksaklıklarda buluyorum sonucu, onu da söyleyeyim. Eğitim
sistemimizdeki yanlış yönetim ve yanlış eğiti mdir bunun sonucu. Bütün
çocuklarımıza millî birliği, bütünlüğü, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ilkokul
çağından itibaren vermeliyiz.
Benim hayatıma yön veren en büyük etkenler, ilkokul ve ortaokul
çağındaki hocalarımın bana verdiği eğitimdir. İnsan ünive rsiteye gittiği zaman
belli bir şekil almış oluyor zaten.
Türkiye'de, maalesef, bu en son darbe girişiminin, 15 Temmuzun en
önemli farklı yönü dinî görünümlü bir grubun bu ihtilali yapmaya kalkmasıdır.
Bugüne kadar olan bütün ihtilallerde böyle bir yön yok tur. Niçin?
Bir süre, maalesef, ülkemizde din eğitiminde aksaklıklar oldu. Vatandaş
dinini

kendi

öğrenmeye

kalktı.

Dolayısıyla,

vatandaş,

kapılar

ardında

-merdiven altı demek istemiyorum - din öğrenmek için, kim öğretiyorsa onun
kucağına düştü. Devlet olarak her türlü eğitimi biz vermeliyiz çocuklarımıza.
Kapalı kapılar arkasında, merdiven altlarında hiçbir türlü eğitim olmamalıdır.
Özel olabilir, ama devletin kontrolü yüzde yüz olmalıdır. Devletin bütünlüğüne,
millî birliğimize kastedecek hiçb ir düşünceye yer verilmemelidir. Bu konuda
kararlı olmalıyız.
Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, son günlerde topyekûn bir saldırı
altındayız. Herkes dünyada bize düşman, sanki Birinci Dünya Savaşı’ndaki
gibi yedi düvelle savaşıyoruz şu anda biz. Şu anda bize düşen ilk görev bu
saldırıları bertaraf etmektir, bunun için de kendi aramızdaki ufak tefek
ayrılıkları, parti ayrılıklarını, sosyal ve yaşam ayrılıklarını bir tarafa bırakarak,
bir seferberlik anlayışı içerisinde, şu anda ülkemize yöneltilmiş o lan bu
saldırıları bertaraf etmek zorundayız. Bunun için, Cumhurbaşkanımız bir
seferberlik anlayışıyla dedi. Bu son derece önemli bir şeydir. Bu konuda
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üniversite olarak biz her türlü seferberliğe hazırız, milletimiz buna hazır.
Bunun

farkı

içerisindeyiz.

En

son

burada

biliyorsunuz,

Gazeteciler

Konfederasyonu olmuştu, orada bütün gazetecilerimizle beraber geldik. Sayın
Valimiz de orada konuşmalarını yaptı, açıklama yaptı. Bu 15 Temmuz darbe
girişiminde gazetecilerimizin tamamı, yüzde 100’ü bu olaya karşı çı kmıştır.
Bundan önceki darbe girişimlerinde bunu sağlayamamıştık. Bu konuda bir
sosyal

dayanışmayı

sağlamış

durumdayız.

Ben

özellikle

bütün

gazetecilerimize içtenlikle -tabii, Marmaris’te olanlar başta olmak üzere,
Muğla’da olanlar - bütün Türkiye’deki medyamıza, gazetecilerimize, hepsine
minnet ve şükranlarımı sunmak istiyorum çünkü daha önceki 27 Mayısta en
büyük eksikliğimiz, medya iktidarın yanında oldu. Bundan sonraki bazı
şeylerde de gazetelerin, medyanın pek çoğu bu darbelerin yanında oldu ama
15 Temmuzda en sevilecek taraf, medyamız bu darbeye karşı çıkmıştır ve
lanetlemiştir. Biz de bundan sonra millî eğitimimize yeniden bir çeki düzen
vermek zorundayız. Bu konuda rapor hazırlanmalı, üniversitelerden rapor
istenmeli. Gelecek raporlar konusunda böyle bir duruma düşmemek için millî
eğitimimizi ilkokul, ilköğretim ve lise çağından itibaren yeniden gözden
geçirmeliyiz ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü esas alan, özellikle bu ihtilal
teşebbüsleri bir kitap hâlinde, bir ders halinde olmasa da bir ünite hâli nde
verilmeli tarih kitaplarında. Yani, demokrasi dersi… Atatürk İlke ve İnkılap
Tarihi diye bir dersimiz var. Bunu hocalarımız kendi de yapabilir, Millî Eğitim
Bakanlığı bir eğitim -öğretim programına da alabilir bunları ancak ilkokuldan
itibaren… Ben şunu hatırlıyorum: İlkokul 3’üncü sınıftayken başöğretmenlik
vardı o zaman, başöğretmenim Şaban Demirci Bey geldi, Seydikemer’deki
okulda şu anda “Çocuklar, bütün partiler ülkeye hizmet için kurulur. Bütün
partiler ülkeye hizmet eder ancak hizmet şekilleri far klı olabilir, muameleler
farklı olabilir ama bütün partiler bizim partilerimizdir.” dedi. Millî beraberliği,
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çocuklarımıza

vermemiz

gerekiyor.

Bunu

vermediğimiz sürece kargaşa maalesef dış güçlerin oyuncağı olabiliyoruz.
Çocukların beyni yıkanıyor, bir kişiye teslim ediliyor, o da aklını başka yere
teslim ediyor ve bunlar başımıza geliyor.
Ben bize de söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Sayın
Cumhurbaşkanımızla bu otelde ilk defa bir araya geldim. Kendisine “Ben a z
konuşurum.” dediğim zaman “Az konuşacağız ama çok iş yapacağız.” dedi.
Onu da orada öğrendiğim için az konuşmayı ve çok çalışmayı ilke edinmiş bir
insan

olarak

Komisyonun

sizlere

söz

çalışmalarını

hakkı

verdiğiniz

önemsediğimiz i,

için

teşekkür

önemli

ediyorum.

sonuçlar

Bu

çıkacağına

inandığımızı ve size de özel teşekkür etmek istediğimi ifade ediyorum
hepinize. Sayın Valim başta olmak üzere, Muğla’mızda çok güzel çalışmalar
yapıyoruz. Size ve ülkeye hizmet için bir seferberlik anlayışıyla her türlü
özveride bulunmaya hazırız.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz. Dediğiniz gibi, özlü, kısa ama
mesajlarınız güzeldi. Notlar aldık, tutanaklara geçti. Çok çok teşekkür.
Mehmet Bey, var mı bir notunuz?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, tutanaklara geçen bir hususun
düzeltilmesi lazım. Sayın Hocam konuşmanın içerisinde bir yanlış oldu diye
düşünüyorum yani onun bir düzeltilmesi lazım.
Bir dönem, tabii, AK PARTİ’nin belediye başkan adaylığını yaptı ama
burada Sayın Rektörümüzün rektör olarak “İl başk anımızın çağrısı üzerine
Marmaris’e geldim.” sözünü bir talihsizlik olarak algıladığımı…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “AK PARTİ il başkanı” şeklinde düzeltelim.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani, şimdi gene de bir rektörün AK
PARTİ il başkanının çağrısıyla değil, valiliğin çağrısıyla buraya gelmesi…
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…- “AK PARTİ” kelimesini kullandım mı, bilemiyorum.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – “İl başkanımız…”
MEHMET

ERDOĞAN

(Muğla)

–

“İl

başkanımız”

dediniz,

oraya

mensubiyetiniz yanlış.
…- “AK PARTİ” kelimesini kullanmadı ğımı düşünüyorum.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yine de yanlış oldu. Ben de aynı
kanaatteyim. “İl başkanımız” dediniz. Bir rektörün “il başkanımız” demesi
…- Doğrudur efendim, haklısınız.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani, il başkanının emrinde değil re ktör.
Siz emrinde olabilirsiniz ama rektörlüğün onun emrinde olmadığının kayıtlara
geçmesini istiyorum. Bunu bir talihsizlik olarak yani üzüldüğümü de beyan
etmek istiyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Mehmet Bey.
…- Ben sözümü geri alıyorum Sayın Vekilim .
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Başkanım, ben de söz alabilir
miyim?
BAŞKAN – Belma Hanım, buyurun.
MİHRİMAH

BELMA

SATIR

(İstanbul)

–

Şöyle:

Ben

İstanbul

Milletvekiliyim. İstanbul’da gerçekten il başkanlığı olaylar başladığı andan
itibaren teşkilatla rımıza, üyelerimize, sempatizanlarımıza mesaj göndererek
ilçe binalarımızın önünde buluşmalarını, toplanmalarını önermişti. Yani, bu AK
PARTİ Genel Merkezinden kaynaklanan bir şey. Bütün teşkilatlarımıza bu
duyurular daha olaylar alevlenmeden, ilk andan it ibaren yapıldı ama tabii ki
ben Mehmet Vekilimize katılıyorum. Bir rektörün “il başkanımız” demesi değil
de

“AK

PARTİ

il

başkanının”

dese…

Belki

dostunuz olarak

da

mesaj

göndermiş olabilir ama “mız” eki çok doğru olmuyor. Siyaset güzel bir şey,
değerli bir şey ama herkes görevini, yerini, alanını bilmeli diye düşünüyorum.
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Tekrar emekleriniz için teşekkür ediyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Siyaseti siyasetçiler yapar, burada AK
PARTİ’nin temsilcileri var, MHP’nin temsilcileri var. Bu ayrı bir şey.
BAŞKAN – Peki, anlaşıldı.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Maksadını aşan bir ifadeydi, hocam onu
düzeltti.

Teşekkür

ediyoruz

hem

size

hem

de

Mihrimah

Belma

Satır

Hanımefendi’ye.
Ben bu üniversitede, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde on beş sene
hocalık yaptım. Sayın H ocamızla da beraber çalıştık, birlikte Muğla’mıza,
üniversitemize

hizmet

ettik.

Burası

Ege

Bölge’sinde

Fetullahçıların,

bu

Fetullahçı terör örgütünün en yoğun olduğu illerden bir tanesi Manisa, bir
tanesi Denizli, bir tanesi de Muğla. Burada çok ciddi şeki lde örgütlenmek
istediler.

Üniversitemizde

de

aynı

şeklide

örgütlenmek

istediler.

Gerek

üniversitemizin çeşitli birimlerinde… Şimdi bir kısmı aranıyorlar, bir kısmı
kaçak, bir kısmı tutuklandılar bu inanlar. Ben inanıyorum ki Sayın Rektör ve
arkadaşları Fetullahçı terör örgütüyle gerek Manisa’de gerekse de Muğla
Üniversitesinde ciddi bir mücadele içindedirler. Gerek 17 -25 Aralıktan sonra
gerekse de 15 Temmuzdan sonra daha hızlı bir şekilde, üniversitede bir daha
aklını

kişilere

ipotek

etmiş

kişilere

müsaade

etmezler

inşallah,

etmeyeceklerdir. Zaten o hassasiyeti gösteriyorlar, konuşmalarında da bunu
anladık. İnşallah Muğla bundan sonra hür insanların, vicdanı hür, irfanı hür,
fikri hür insanların daha çok meydanlarda olduğu, Türkiye’nin değil, dünyanın
en güzel ülkesinde, şehrinde yaşadığımızın farkında olarak da hür ve özgür
bir şekilde yaşayacaklardır diyorum.
Sayın Başkanımıza ve Sayın Rektöre teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
…- Sayın Başkan, teşekkür ederim.
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Ben AK PARTİ’den emrinde çalı ştığım bir kişi olarak ifade etmek
istemedim. Buraya geldiğimizde de burada, sahada AK PARTİ’liler yoktu.
Burada bütün millet vardı, onu da söylüyorum. Türkiye’nin her tarafında belki
AK PARTİ’liler öne çıkabilir, gayet normaldir, iktidar partisidir fakat bu ihtilal
teşebbüsü, bu darbe girişimi Türk milletinin tamamı tarafından bertaraf
edilmiştir. Ben emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Rektörüm.
Değerli arkadaşlar, değerli Komisyon üyelerimiz; gerçekten, Marmar is’e
gelerek -buradaki arkadaşlarımızın tabiriyle “Darbeye karşı direniş fitilinin
ateşlendiği yer” diyelim - burada gerçekten darbenin temel hedeflerinden
Cumhurbaşkanımızın

burada

bulunması

nedeniyle

bir

suikast

girişiminin

planlandığı, organize edildiği, bunun için nasıl çabaladıkları anlatımlarla
ortaya çıktı ama bunun yanında da Silahlı Kuvvetlerimiz içindeki vatanına
milletine bağlı subaylarımız, emniyet mensuplarımız, vatandaşımız, işte,
üniversitemizden

gazetecimize

kadar,

topyekûn

de

bir

direnişin

n etice

verdiğini…
…- Başta, tabii, Cumhurbaşkanımız olmak üzere buradan verdiği…
BAŞKAN – Evet, mesajlar, buradan ilk mesajların verilmesi fevkalade
önemli. Bunun için biz Komisyon olarak Marmaris’i önemsedik. Önce veya
sonra gelmemiz sorun değil. Marmaris’ in bu darbe girişiminin önlenmesindeki
tarihî rolünü kayıtlara

geçirmiş olduk. Burada da, işte, Sayın

Valimiz,

Rektörümüz, gazetecilerimiz, çalışanlarımız, işletmecilerimiz yani bütün bir
millet hakikaten bu noktada asla siyasi ayırım yapmadan “milletimiz” diyoruz,
topyekûn kucaklayıcı bir tavır içindeyiz.
Son cümlemi tamamlarken şunu ifade edeyim: Tabii, Komisyonumuzun
görevi hem 15 Temmuzu bütün yönleriyle açıklamak, diğeri de bu Fetullahçı
terör örgütünün yapılanışıyla ilgili. İnanın, adım adım gidiyoru z. Belki biz de
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bazen “Ne yaptık?” diye geri dönüp baktığımızda, şimdi, çok ciddi bir arşiv
oluştu, fevkalade bilgiler oluştu. 1967 yılında Fetullahçı terör örgütünün lideri
Fetullah Gülen’in bir yerlerden talimat alarak hareket ettiği o kadar belli ki.
1967 yılında İzmir’de Cumhuriyet Halk Partisine 5 bin lira bağışta bulunduğu
ortaya çıkıyor. Bunu bir partiyi izam etmek, nitelemek için söylemiyorum ama
nerede nasıl başarılı olabilecekse, bukalemun gibi, takiyeci olarak her tarafa
tabir yerindeyse bir darb enin yatırımlarını o zamandan yapmışlar. 1971
yılında dönemin MİT Müsteşarıyla bir zenginin evinde Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı -ki onun hakkında da Meclis soruşturması, Senato soruşturması
yapmış Yaşar Tunagör - bir araya gelerek bir çalışmanın içinde olduklarına
dair bilgiler elimize ulaştı. Öyle oldu ki 1991 yılında -bakın, daha bu tarafa
geldik- Ankara’da Polis Akademisinde mezuniyetine bir gün kala okuldan ihraç
edilen Rifat Yılmaz isimli Akademi öğrencisinin el yazısı itiraflarında bu örgüt
içinde nasıl eğitildikleri anlatılıyor ve diyor ki: “Belirli bir sayısal çoğunluğa
geldiğimizde
bahsediyoruz.

Türkiye’de
Hep

ihtilal

yapacağımız

arkadaşlarımız,

Komisyon

bize

anlatıldı.”

üyelerimiz

ifade

1991’den
ediyorlar,

gerçekten kırk -elli yıllık bir maziye d ayanan bir örgüt var. Yine Rektörümüzün
de ifade ettiği gibi, eğer dini doğru kaynaktan, doğru bilgiyle elde etmezse din
de istismar edilmek suretiyle insanların beyni bir kişiye bağlandığında, o da
yurt dışında bir merkeze veya birkaç merkeze bağlandığınd a, işte, 15
Temmuzun önümüze gelip çattığı anlaşılıyor ve dünkü, hepimizin telin ettiği,
Rusya’nın büyükelçisine yapılan saldırıda da eğer sübut bulursa oradaki de
bir FETÖ irtibatı eğer yapılacak soruşturmayla…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Belki o olmasa da b enzer bir örgüt
olduğu…
BAŞKAN – Benzer bir örgüt, değil mi?
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Yani, burada demek ki araştırmaların… Tabii ki biz araştırma bölümünü
yapıyoruz,

adliyeci

arkadaşlarımız

da

soruşturma

bölümünü

yapıyor.

Buralardan çıkaracağımız derslerle bir daha güzel yurdumuz un, ülkemizin,
milletimizin böyle girişimleri yaşamaması için alınması gereken tedbirleri de
bu gördüğünüz araştırma Komisyonu heyeti, uzmanlarıyla birlikte çalışmasıyla
Türkiye’de önemli bir tedbir paketini de raporumuzla birlikte ortaya koymaya
gayret göstereceğiz.
Bize yaptığınız ev sahipliği için hepinize, Sayın Valim başta olmak
üzere,

otel

sahibimiz

ve

buradaki

gazetecilerimiz,

hepinize

ayrı

ayrı

Komisyonumuz adına teşekkür ediyorum arkadaşlar.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Kaymakamımızı da unutmay alım.
BAŞKAN – Tabii, Marmaris Kaymakamımız… Yani, böyle, Valimizi
görünce, mülki idarelerin hepsine ama… Mehmet Bey kaymakamlıktan geldiği
için onu da… Elbette ki dün de ifade ettik.
Arkadaşlar, biz Ankara yolcusuyuz. O bakımdan, burada noktalıyoruz.
Hepiniz hakkınızı helal edin, bu çalışmalara katkıda bulundunuz. Duamız,
niyazımız şudur ki bu aziz millete, dünyaya insanlığı öğretmiş, adaleti
öğretmiş bu necip milletimize Cenab -ı Hak böyle felaketleri göstermesin.
Huzur içinde, A’dan Z’ye bütün toplumumu zun fertlerinin birlik beraberlik
içinde yaşamasını dilek ve temennilerimizi ifade ediyoruz.
Hepinize saygılar sunuyorum ve oturumu kapatıyorum.
Kapanma Saati: 12.44

