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İstanbul  13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na 
(TMK 10 nci Madde İle Görevli) 
 
Esas No : 2009/191 
 
Kovuşturmanın  
Genişletilmesini  
Talep Eden Sanık : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: 18689107606  
Silivri 1 numaralı L. Tipi C.İ.K.’ unda TUTUKLU 
 
L. Konusu  : Özel yetkili Savcılığın esas hakkındaki mütalaasına atfen, usule 
İlişkin 
      bazı talepler ve Kovuşturmanın Genişletilmesi taleplerinden 
ibarettir. 
  
Açıklamalar  : Yukarıda esas numarası yazılı olan davada, İstanbul CBS.lığı 
özel yetkili Bölümü tarafından, esas hakkındaki mütalaa mahkemenize verilmiş ve 
mahkemenizce alınan ara kararı gereği milyonlarca sayfayı bulan belgeler ve 
delillere karşı sanıklardan sadece iki saat süreyle sınırlı olmak üzere esas 
hakkındaki son savunmalarını yapmaları istenilmiştir. Bilindiği üzere, karar verilene 
kadar her aşamada mahkemeden delil toplanması ve Kovuşturmanın 
Genişletilmesi talep edilebilir. Bu bağlamda; esasa etkili delillerin, yazılı taleplere 
rağmen aşamalarda mahkemenizce toplanmaması, diğer bazı mahkemelerde 
yapılan yargılamalarda aynı konuyla ilgili yeni ortaya çıkan kanıtlar nazara alınarak 
mahkemenizden Kovuşturmanın genişletilmesi ile usule ilişkin bazı taleplerde 
bulunulması gerekmiştir. Şöyle ki;  
 
A-USULE İLİŞKİN BEYAN VE TALEPLER 
 
1- Danıştay olayına ilişkin olarak, iddia makamının sanıklar Osman YILDIRIM ve 
Süleyman ESEN’ in beraatını talep etmesine karşın, katılan sıfatı taşıyan 
Danıştay’ın, iddia makamının mütalaasının aksine her iki sanığında 
cezalandırılmasını talep etmesi isabetlidir. Bir hakimin katledildiği olayda, 
savcılığın, üstelik Alpaslan Aslan’ın cinayetten vazgeçtiği ve geri dönmeye karar 
verdiği bir aşamada, yanına gelerek ve hatta onunla kavga ederek Alpaslan Aslan’ı 
cinayete zorladığı ortaya çıkan Osman YILDIRIM’ la ilgili beraat talep etmesi 
normal bir durum değildir. Özel yetkili Savcılar, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın 
ve Mehmet Murat Dalkuş’un imzasını havi, hukukilikle bağdaşması mümkün 
olmayan hatta sırf bu yönü ile Türk Hukuk tarihine kara bir leke olarak geçeceğini 
düşündüğümüz mütalaasına karşılık, Danıştay’ın kurumsal olarak şehidine sahip 
çıkması ve iddia makamının aksine, cinayette sorumluluğu olan Osman YILDIRIM’ 
ın mahkumiyetine karar verilmesini talep etmesi, yüksek ahlaki değere sahip 
saygıdeğer bir yaklaşım ve hukuki bir tutumdur. 
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2- Mahkemenizin aşamalarda, AKP ve Hüseyin ÇELİK’ in katılma taleplerini kabul 
etmesine karşılık, BDP nin katılma talebini ret etmesinin CMK.na aykırı olduğu 
kanaatindeyim: BDP.nin de talebi kabul edilmeliydi ki, Türk Milleti, kendi Ordusunu 
sahte belgelerle suçlayanların gerçek koalisyonunu tam olarak bu davada 
görmeliydi. O nedenle, mahkemenizin ara kararından rücu ederek, AKP ile birlikte 
BDP.nin de katılma talebini kabul etmesi gerektiği kanaatindeyiz. 
 
3- Üst norm olan 2709 sayılı Anayasanın 37 nci maddesi “Hiç kimse kanunen tâbi 
olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi kanunen tâbi 
olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı 
yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.” Hükmünü amirdir.  
 
5271 sayılı CMK ve Adalet Bakanlığı genelgeleri nazara alındığında, yetkili 
savcılıklar tarafından düzenlenen iddianameler, davaya bakacak görevli ve yetkili 
mahkemenin belirlenmesi için UYAP’ a kaydedilir. Görevli ve yetkili mahkeme 
UYAP sistemi tarafından  belirlenir. Nitekim, İstanbul CBS.lığı özel yetkili bölümü 
tarafından hazırlanan 15.3.2010 gün ve 2010/268 Savcılık esasına kayıtlı, 
kamuoyunda “Poyrazköy davası” olarak bilinen dava, aynı mahkemenizde 
2010/106 esas sayılı olarak görülmekte iken 2009/191 esas sayılı dosya ile 
birleşen “İrtica İle Mücadele Eylem Planı davası” gibi BİRLEŞTİRME TALEPLİ 
olarak açılmış ve UYAP’a kaydı yapılarak, bu sistemden belirlenen İstanbul 12nci 
Ağır Ceza Mahkemesine (TMK 10 ncu Madde İle Görevli) gönderilmiştir. Halen de 
adı geçen mahkemede 2010/34 Esas numarasına kayıtlı olarak yargılaması devam 
etmektedir. Hal böyle iken, kamuoyuna, “ISLAK İMZA DAVASI”, “İRTİCA İLE 
MÜCADELE EYLEM PLANI DAVASI” gibi adlarla tanıtılan ve İstanbul CBS.lığınca 
(CMK 250 nci Md İle Yetkili Bölümü), 13.4.2010 gün, 2008/1756 sayılı soruşturma, 
2010/373 savcılık esası ve 2010/264 numarası ile düzenlenen İDDİANAME, 
CMK.na ve Adalet Bakanlığı genelgelerine aykırı, özel yetkili savcılığın önceki 
uygulamaları ile çelişkili bir işlemle UYAP sistemine sokulmadan, doğrudan 
İstanbul özel yetkili 13ncü Ağır Ceza Mahkemesine (TMK. 10 ncu Madde İle 
Görevli)  gönderilmiştir. Yani görevli ve yetkili mahkemenin UYAP’ tan belirlenmesi 
gerekirken yasaya aykırı olarak bu işlem yapılmamıştır. Bahse konu iddianame, 
Anayasanın 37 nci maddesinde düzenlenen kanuni hakim ilkesine aykırı bir şekilde 
İstanbul özel yetkili 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesinin (TMK 10 nci Madde İle 
Görevli) 2010/51 iddianame değerlendirme numarasına kayden alınmış ve 
akabinde iddianame kabul edilmiştir. Bu nedenle, mahkemenizde görülen davada, 
2009/191 esas numaralı dava ile birleşen 2010/106 esas sayılı dava yönünden 
yargılama Anayasaya aykırı bir şekilde açılmış ve yürütülmektedir. Bu mutlak bir 
yokluk halidir.         
 
4- Mahkemeniz Kovuşturma aşamasının doğal bir uygulaması olarak, soruşturma 
aşamasında tanıklıklarına başvurulan kişileri, mahkeme huzurunda da kamu tanığı 
olarak dinlemiştir. Yargılama usulünde de soruşturma aşmasında dinlenmiş olan 
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tanıkların tamamı kovuşturma aşmasında da mahkeme tarafından mutlaka tanık 
olarak dinlenirler. Tanıklık maddi gerçeği ortaya çıkartmak için yapılır ve ihtiyari 
değildir. Yani her canı isteyen “ben oynamıyorum tanıklık yapmayacağım” 
diyemez. Yargılama bir çocuk oyuncağı değildir. Hele ki onlarca kişinin tutuklu 
olduğu bir yargılamada, çıktığı her TV programında, uzatılan her mikrofona  
“Ergenekon var. Bir numara şöyle, iki numara böyle, yaşı şu, adresi bu. Ergenekon 
bana kitap yazma diye bir milyon dolar teklif etti” diyen bir şahsın, savcılık 
aşamasında dinlenmiş olmasına bile bakılmadan, mahkeme tarafından resen 
çağırılıp tanık sıfatı ile dinlenmesi gerekirdi. Hal böyle iken, ŞAMİL TAYYAR ADLI 
ŞAHIS, soruşturma aşamasında tanık sıfatı ile ifadesi alınmış olmasına, her çıktığı 
TV programında büyük bir iştahla iddia edilen Ergenekon örgütünü anlatmış 
olmasına karşın TANIK OLARAK ÇAĞIRILDIĞI MAHKEMENİZE GELMEMİŞTİR. Biz 
buna hukuk literatüründe “Nesrin Topkapı Sendromu” diyoruz. Bu sendroma 
yakalanan şahıslar, “tanık olduklarını iddia etmelerine karşılık” karakolda gerçek 
olmayan beyanlarda bulunduklarından, gerçek ortaya çıkacak diye çağırıldıkları 
mahkemeye de gelmezler. Çünkü gerçek dışı ithamlarla suçladığı ve aleyhinde 
konuştuğu sanıklarla yüzleşmekten korkarlar. Buda onlarda sendroma yol açar. 
Ben yıllarca Gaziantep’te yaşadım. Oranın insanları gerçekten naif, keyiflerine 
düşkün ve yiğit insanlardır. Sanırım Şamil Tayyar’ın mertlikle izahı mümkün 
olmayan bu davranışı karşısında Gaziantepliler büyük bir utanca ve sıkıntıya düçar 
olmuşlardır. Oysaki “Nesrin Topkapı sendromu”, tanıklığa engel bir hal olarak 5271 
sayılı CMK.da sayılan hallerden değildir.  
Bilindiği üzere, çağrıldığı halde gelmeyen tanıklarla ilgili düzenleme, 5271 sayılı 
CMK.nun 44 ncü maddesinde yapılmıştır. Bu maddeye göre; “(1) Usulüne uygun 
olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilir ve 
gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek, kamu alacaklarının tahsili 
usulüne göre ödettirilir.”  
Keza, hangi hallerde tanıklıktan çekinilebileceği aynı yasanın 45 nci maddesinde;  
TANIKLIKTAN ÇEKİNME 
Madde 45 - (1) Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilir: a) Şüpheli veya sanığın 
nişanlısı. b) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi. c) Şüpheli veya 
sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu. d) Şüpheli 
veya sanığın üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları. e) 
Şüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı bulunanlar. 
(2) Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin 
önemini anlayabilecek durumda olmayanlar, kanunî temsilcilerinin rızalarıyla tanık 
olarak dinlenebilirler. Kanunî temsilci şüpheli veya sanık ise, bu kişilerin 
çekinmeleri konusunda karar veremez. 
(3) Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere, dinlenmeden önce tanıklıktan 
çekinebilecekleri bildirilir. Bu kimseler, dinlenirken de her zaman tanıklıktan 
çekinebilirler. 
Soruşturma aşamasında özel yetkili savcılar tarafından ifadesine başvurulmuş bir 
şahıs olan AKP milletvekili ŞAMİL TAYYAR’ ın mahkemenizce tanık sıfatı ile 
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dinlenmek üzere çağrılmasına karşın, mahkemenize gelmemesi nedeni ile, 5271 
sayılı CMK.nun 45 nci maddesi gereği akıl hastalığı ve sanıklarla soy bağı olmadığı 
gözetilip, aynı yasanın 44 ncü maddesi gereği hakkında zorla getirme kararı 
verilmesi gerekirken, mahkemenizin bundan imtina edip şahsın tanık olarak 
dinlenmekten vazgeçilmesine karar verilmiş olması, CMK.nun 44 ve 45 nci 
maddelerine aykırıdır. Bu nedenle anılan şahıs hakkında zorla getirme kararı 
verilmesi ve huzurda tanık sıfatı ile dinlenmesi gerekmektedir. 
 
5- Dosya incelendiğinde, Ankara özel yetkili 11nci Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülen Danıştay cinayeti davasının, huzurdaki dava ile birleştirildiği 
görülmektedir. Ankara özel yetkili 11nci Ağır Ceza Mahkemesinde, cinayetten 
vazgeçtiği bir aşamada, sanık Alpaslan Aslan’ı kavga ederek cinayete zorladığı 
diğer ifadelerden ortaya çıkan sanıklardan Osman YILDIRIM’ ın müdafisinin Avukat 
Metin İSLAMOĞLU olduğu görülmektedir. Aynı avukat, kamuoyunda İnternet 
Andıcı olarak bilinen ve Danıştay cinayeti dosyası ile de birleşen davada Binbaşı 
Murat USLUKILIÇ’ ın da müdafiliğini yürütmektedir. Tüm dosyalar birleştiği için 
Danıştay Cinayetinin aynı örgüt kapsamında işlendiği iddia edilmektedir. Dolayısı 
ile, bu cinayetten, aynı zamanda örgüt bağlamında dolaylı olarak Bnb. Murat 
USLUKILIÇ’ ta sorumludur. Avukat Metin İSLAMOĞLU’ nun birleşen Danıştay 
Cinayeti davası dosyasında Sanık Osman Yıldırım’ın müdafiliğinden istifa ettiğine 
ya da azledildiğine dair bir belge bulunmamaktadır. Böyle bir belge varsa eğer, biz 
göremedik. 5271 sayılı CMK.nun 152 nci maddesi; “Yararları birbirine uygun olan 
birden fazla şüpheli veya sanığın savunması aynı müdafiye verilebilir” hükmünü 
getirmiştir. Bu düzenlemenin mevhumu muhalifinden de anlaşılacağı üzere, bir 
avukat aynı dosyada yararları çatışan sanıkların müdafiliğini aynı anda yapamaz. 
Yaptığı takdirde, bu hem meslek ilkelerine aykırıdır, Hem de yapılan sorgu CMK.na 
aykırı düşer. Avukat Metin İSLAMOĞLU’ nun, halen mahkemenizde aynı esas 
altında görülen “Danıştay Cinayeti Davası” dosyasında hukuki olarak hem sanık 
“Osman Yıldırım’ın” müdafisi olarak bulunması, hem de aynı dosya altında birleşen 
“İnternet Andıcı” davasında sanık “Bnb. Murat USLUKILIÇ’ın” müdafiliğini yapması 
yasaya aykırıdır. Bu nedenle, Bnb. Murat USLUKILIÇ’ın sorgusu CMK.nun 152 nci 
maddesine nazaran geçersizdir ve yenilenmesi gerekmektedir.  
6- Bu davalarda, tüm delillerin sanal olarak polis tarafından oluşturulduğu 
iddialarına ve buna ilişkin dosyada çok ciddi kanıtların bulunmasına, polisin fiilen 
hükümeti yöneten AKP.ye bağlı olmasına rağmen, her nasılsa AKP. suçtan zarar 
gördüğü iddiası ile huzurdaki davaya katılma talebinde bulunmuştur. Eğer 
savunmalar doğru ise, bu örneğin bir katilin kendi işlediği, ancak bir iftira ile 
masum insanların üzerine attığı cinayette, mevcut cinayetten zarar gördüğü iddiası 
ile katılma talebinde bulunması gibi, anlamsız garip, ancak şeytanın aklına 
gelebilecek bir yaklaşımdır. Savunmalar doğru değil ise, AKP katılma talebinde 
elbette haklıdır.  
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Dava dosyasında ki bilirkişi raporlarının tamamı, başında AKP.li bir bakanın 
bulunduğu Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu, başında AKP.li bir bakanın 
bulunduğu İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Kriminal ve Jandarma Kriminal Dairesi 
ile doğrudan Başbakanlığa bağlı TÜBİTAK tarafından verilmiştir. Davalara katılma 
yetkisi veren ve dosya kapsamında bulunan belgenin altında, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan beyefendi, bu 
belgeyi hem AKP Genel Başkanı, hem de Başbakan sıfatı ile imzalamış ve başta 
eski İçişleri Bakanı İdris N. Şahin beyefendi olmak üzere ilgili şahıslara yetki 
vermiştir.  
Bilindiği üzere,  5271 sayılı CMK.nun 64/3 ncü maddesi “Kanunların belirli 
konularda görevlendirdiği resmî bilirkişiler öncelikle atanırlar. Ancak kamu 
görevlileri, bağlı bulundukları kurumla ilgili davalarda bilirkişi olarak atanamazlar.” 
Her ne kadar bu davalar, TÜBİTAK, İÇİŞLERİ, EMNİYET ve JANDARMA ile 
doğrudan ilgili değil ise de, bu kurumların doğrudan veya dolaylı olarak bağlı 
olduğu BAŞBAKANLIK ile ilgili davalardır. Zira AKP genel başkanı sıfatı taşıyan 
şahıs, aynı zamanda Başbakan sıfatı da taşımaktadır. Dolayısı ile, AKP Genel 
Başkanlığı ve Başbakanlık sıfatları, aynı kişide fiilen birleştiğinden ve ayrılması da 
mümkün olmadığından ötürü, dolaylı ya da doğrudan Başbakana bağlı kurumların, 
yani başbakanın amiri olduğu kişilerin, Başbakanın partisinin doğrudan katılan 
sıfatı taşıdığı bir davada bilirkişilik yapmaları mümkün değildir.  
Emin olunmalıdır ki bu tuhaflığı duysalar, tüm dünya bize katıla katıla güler… 
Dolayısı ile, AKP.nin katılma talebinin kabul edildiği günden itibaren, dosyada 
alınan tüm Adli Tıp Kurumu, Tübitak, Emniyet ve Jandarma Kriminal raporları 
CMK.nun 64/3ncü maddesi mucibince geçersiz hale gelmiştir ve bu raporlar hukuki 
bir anlam ifade etmedikleri gibi herhangi bir karara da esas alınamazlar. Bu 
nedenle, dosyada ki tüm bilirkişi raporlarının CMK. 64/3 ncü maddesi gereği 
AKP.nin, başbakanın imzasını havi bir belgeye istinaden davaya katılması nedeni 
ile geçersiz ve kanuna aykırı hale geldiği gözetilerek, tüm belgeler için, bağımsız 
bilirkişilere yeniden inceleme yaptırılması ve yeni bilirkişi raporları alınması 
gerekmektedir. 
7- Kamuoyunda “Adnan Hoca” olarak bilinen ve ruh sağlığı yerinde olmadığı 
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi tarafından kurul raporu ile belirlenmiş, 
bu nedenle askerliğini yapmamış, hakkında Yargıtay 8nci Ceza Dairesi tarafından 
onanmış organize suç örgütü kurmak ve yönetmek eyleminden cezası bulunduğu 
iddia edilen bir şahsın kurduğu cemaat benzeri bir yapılanmaya bağlı olduğu 
anlaşılan Ayşegül Hüma Babuna ve Aylin Atmaca adlı kadınların avukatlık ofisimde 
keşif yapmaları amacıyla emniyet içindeki suç örgütü tarafından kullanıldığını 
mahkemenizde gerekçeleri ile izah etmiş ve bunun olgularını açıklayarak, CMK.nun 
177 nci maddesi kapsamında lehe olan delillerin toplanması için adı geçen 
kadınların HTS ve yurt dışı giriş çıkış kayıtlarının getirtilmesini talep etmiş idim. 
Ancak mahkemeniz bize göre kanuna aykırı bir ara kararla, bu talebimizi 
reddetmişti. Bizim adı geçen ve kamuoyunda Adnan Hocacı olarak bilinen kadınlar 
hakkında yaptığımız suç duyurusunu müteakip, Ankara CBS.lığı özel yetkili 
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bölümünün, “delillerin yargılamanın yapıldığı mahkemede toplanması gerektiği 
cihetiyle” Kovuşturmaya Yer Olmadığı yönünde karar vermesi sonrasında, adı 
geçen kadınlar tarafından benim hakkımda iftira iddiası ile Ankara CBS.lığına suç 
ihbarında bulunulmuştur. Adnan Hocanın da avukatı olduğu anlaşılan Ceyhun 
GÖKDOĞAN tarafından hakkımızda yapılan bu suç duyurusuna ne kadar 
sevindiğimizi gerçekten izah edemem. Savcılığa mutlaka bizim hakkımızda dava 
açmasını rica ettik. Zira, mahkemenizde talep ettiğimiz ancak bize göre yasaya 
aykırı bir uygulama ile toplanması reddedilen delilleri bu dava ile 
toplatabileceğimizi öngördük ve öngörümüzde de yanılmadık. Ankara 14ncü Asliye 
Ceza Mahkemesine gelen HTS kayıtlarnda, adı geçen Adnan Hocacı kadınların, 
GLADİO’nun asıl memleketi olan İtalya ile, GLADİO’nun asıl sahibi İsrail ve ABD ile 
irtibatlarını tespit ettik. Aynı dava kapsamında lehe olan delillerin toplanması 
bağlamında ofisimize girilmesi organizasyonunda yer aldığı yönünde aleyhinde 
kuvvetli suç şüphesi bulunan cemaat mensubu bazı polislerin HTS kayıtlarından, 
bu polislerin doğrudan ABD Büyükelçiliği ile görüştüğünü belirledik. Bu nedenle, 
maddi gerçeğin ve gerçek Gladio’nun ortaya çıkartılmasında, Avukat Ceyhun 
Gökdoğan’a ve Adnan Hocacı kadınlara gerçekten teşekkür borçluyuz. Yabancı 
istihbarat örgütlerinin kirli operasyonlarında yer alanların yapacağı en büyük hata, 
tazminat ya da ceza davası açtırmaktır. Sanırım bu Adnan Hocacılara iyi bir ders 
olacaktır.       .   
Diğer yandan, Ankara 14ncü Asliye Ceza Mahkemesinin hakkımdaki mahkumiyet 
kararının benim için en ufak bir önemi yoktur. Bizim o davada tek amacımız lehe 
olan delilleri toplatmaktı ve mahkemede yasaya uygun olarak talep ettiğimiz 
delillerin en azından yarsını topladı.  
Yargılama aşamasında Adnan Hocacı kadınların avukatı Ahmet GÜNDEL’ in 
duruşmada ses kayıtlarına itirazı nedeni ile Ayşegül Hüma Babuna’nın çapraz 
sorgusu yarım kalmış olmasına ve mahkemenin, “çapraz sorgu devam edecek. 
Gelecek celse ses kayıtlarının yasal kaynağına ilişkin belgeleri sunduğunuzda 
Ayşegül Hüma Babuna mahkemeye gelip sorulara cevap verecek” demesine 
karşın, Ayşegül Hüma Babuna bir daha davaya katılamadı. Kendisine 
yönelteceğimiz kırk dört tane soru da böylece sorulamamış oldu. Ancak Ankara 
14ncü Asliye Ceza mahkemesi sayın hakimliğinin, Ayşegül Hüma Babuna’nın 
çapraz sorgusunu tamamlamadan karar ittihaz etmesi, maalesef adı geçen 
mahkeme üzerinde ağır bir baskı kurulduğunun göstergesidir. Mahkemenin 
gerekçeli kararının yazım tarzı dahi, böyle bir baskının varlığına işaret etmektedir. 
İşte bize göre hatalı olan ve temyiz ettiğimiz mahkumiyet kararının da bu baskı 
sonucu kurulduğunu düşünüyoruz ve HSYK.dan Ankara 14ncü Asliye Ceza 
Mahkemesine baskı yapanların ortaya çıkartılmasını diliyoruz.  
Ancak burada asıl ifade etmek istediğimiz husus, Ankara 14ncü Asliye ceza 
Mahkemesinin mahkumiyet kararının, Adnan Hocacı kadınlar tarafından vekilleri 
Avukat Ceyhun GÖKDOĞAN aracılığı ile huzurdaki davaya sunulmuş olmasıdır. Bu 
bir işgüzarlık değildir. Tam aksine, sahte delilleri hazırlayan ve bu kadınları kendi 
yasa dışı operasyonlarında kullanan Fetullahçı polislerle, bu kadınlar arasında ki 
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organik bağın kanıtıdır. Dolayısı ile, mezkur karar işgüzarlık olsun diye değil, tümü 
ile bu örgütsel bağ nedeni ile mahkemenize gönderilmiştir.. Bunu da 
mahkemenizin dikkatine sunuyorum. 
     
8- Biz bu dosyada, bizimle ilgisi olmasa dahi bildiğimiz her konuda maddi gerçeğin 
ortaya çıkartılması bakımından açıklamalarda bulunuyoruz. Bizim hakkımızda, bir 
tane dahi gizli tanık ya da tanık ifadesi bulunmamaktadır. Bu bağlamda, ifade 
etmek gerekirse, Gizli Tanık İsmet’in ifadesinde “Muzaffer MEHMETÇİLER” adlı bir 
subayın Bekaa ‘da ki kampta DEV-SOL’ u eğittiği, bu subayın daha sonra Avrupa’ 
ya gittiği ve hala orada olduğu, bu subayın Ergenekon’ a bağlı olması nedeni ile 
DEV SOL’u da Ergenekon’un yönettiği” mealinde beyanları olduğu görülmektedir.  
Bu ifadeler doğru değildir. Ben duruşmalardan yasaklı olduğum için bu gizli tanığın 
ifade verdiği aşamada yoktum. Eğer duruşmada olsaydım, o celse gizli tanığın 
beyanlarına karşı bu gerçeği ifade ederdim. Ancak mahkemeniz tanık beyanlarına 
karşı sanıklara ve müdafilerine söz vermemektedir. Buda CMK.nun 215 nci 
maddesine açıkça aykırıdır. Olayın iç yüzü ise şekildedir: Muzaffer Mehmetçiler 
1985 Jandarma Astsubay Sınıf Okulu Mezunu bir astsubaydır ve Jandarma Özel 
Harekat birliğinde görevli iken, TSK.den firar etmiş ve DEV- SOL’a katılmıştır. 
Lübnan sınırları içindeki Bekaa vadisinde DEV SOL terör örgütünün kamp 
sorumlusu ve eğitmen iken, 1980 li yılların sonunda veya 1990 lı yılların başında 
Ankara ‘da Amerikalı bir çavuşun aracına bomba yerleştirilmesi sonucu öldürülmesi 
ve bu eylemin DEV SOL tarafından yapıldığının anlaşılması üzerine, ABD. Bekaa’da 
fiilen kontrolü elinde bulunduran Suriye’ye baskı yaparak DEV SOL kampının 
kapatılmasını sağlamıştır. DEV SOL kampının kapatılmasını müteakip, bu 
kamptakilerin bir kısmı Muzaffer MEHMETÇİLER ile birlikte PKK terör örgütüne 
katılmışlardır. Yani gizli tanık İsmet’in doğru olmayan ifadesinin aksine, Muzaffer 
Mehmetçiler Avrupa’ ya filan gitmemiştir. Oysa “GİZLİ TANIK İSMET” sanki 
Muzaffer Mehmetçiler halen yaşıyormuş ve Avrupa’da iddia edilen Ergenekon 
örgütü adına DEV SOL ‘u yönetiyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışmaktadır. Bu 
doğru değildir. Muzaffer MEHMETÇİLER, PKK ya katılmasını müteakip, örgüt içinde 
Çukurca’nın karşısında bulunan Metina bölgesinde sözde tabur komutanlığı 
seviyesine kadar yükselmiştir. Ancak 1994 de yapılan PKK kongresinde yargılanmış 
ve Mart 1994 de örgüt tarafından öldürülmüştür. Biz bu bilgileri 1993-1994 de 
Silopi’de görev yaptığımız dönemde bize gelen istihbarat özetlerinden dolayı 
biliyoruz. Ayrıca Nisan 1994 de Silopi’de teslim olan teröristlerden biri, “Muzaffer 
Mehmetçiler’ in örgüt tarafından öldürüldüğünü,  kendisinin de örgütte aynı 
bölgede sözde tabur komutanı seviyesinde görev yaptığını, bu olay sonrasında 
öldürüleceği korkusu ile örgütten kaçtığını” ifade etmiştir. Bunlara ilişkin kayıtların 
devletin arşivinde bulunması gerekir. Dolayısı ile, Gizli Tanık ismet’in anlatımları 
gerçek dışıdır. Ayrıca Muzaffer Mehmetçiler’in abisi polistir ve o tarihte de ANKARA 
DGM Başsavcısı Nusret DEMİRAL’ın koruması olarak görevlidir.  
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B- MÜTALAANIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve KOVUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ 
TALEPLERİ  
  
1- Öncelikle Şamil Tayyar adlı şahıs hakkında Ankara’da ki özel yetkili hakimlere 
hakaret ettiği iddiası ile CBS.lığına yapmış olduğum bir suç duyurusunu müteakip, 
Ankara CBS.lığının vermiş olduğu bir kararı ve o kararda ki güzel bir gerekçeyi 
okuyarak bu bölüme başlamak istiyorum. Ankara CBS.lığının 2012/1888 S.N. lı ve 
2013/ 417 Karar  sayılı KYOK. kararında, “eleştiri övgü olmadığına göre zorunlu 
olarak sert olacaktır”,”kabul edilmelidir ki, düşünce ve düşünceyi açıklama 
özgürlüğü belli ölçülerde abartmayı hatta kışkırtmayı da içerir yazı ya da yapılan 
bir konuşmada kullanılan deyimlerin polemik niteliğinde olsa da objektif bir 
açıklama ile desteklendiğinde bu ifadelerin asılsız ve kişisel saldırı olarak görülme 
imkanı bulunmamaktadır.” Şeklinde çok güzel, AİHM.nin kararlarına uygun bir 
gerekçe yer almıştır. Bende bu güzel gerekçeye uygun olarak bu dosyadaki sahte 
belgeleri hazırlayanlar hakkında zaman zaman sert ve şok edici eleştirilerde 
bulunma hakkımı kullanacağım. Bunu da şimdiden mahkemenizin dikkatine 
sunmak isterim.    
 
2- Şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki, bu esas hakkındaki mütalaanın savcılar 
tarafından yazılmadığını düşünüyorum. Biz ceza hukukçusuyuz ve bir ceza 
hukukçusu olarak kanaatimizde bu yöndedir. Savcıların esas hakkındaki 
mütalaaları hukuki bir metin değildir. Dolayısı ile, böyle bir metni savcıların 
hazırlamış olması akla yatkın değildir. Kimin yazmış olabileceği konusunda bir fikir 
vermesi bakımından yasa dışı telefon dinlemesi yaptıkları iddiası ile haklarında suç 
duyurusunda bulunduğumuz ve şu anda değişik il ve ilçelerde görev yapan 
polislerin verdikleri ifadeler ile, mütalaa arasındaki benzerlikleri okumak isterim. Şu 
anda bu polislerin her biri farklı il ve ilçelerde görevli olmalarına, farklı savcılar 
tarafından ifadeleri alınmalarına karşın polislerin beyanları arasındaki benzerlik ve 
bahse konu ifadelerin mütalaa ile aynı jargonu içermesi takdire şayan bir 
durumdur. Örneğin mütalaada “Serdar ÖZTÜRK’ün dilekçelerde kullandığı dil ve 
üslup” diye bir bölüm geçmektedir. Aynı şekilde, yine mütalaada terör örgütünün 
hukuki görüntü altında bir takım işlemler yaparak soruşturmayı etkisizleştirmeye 
kamuoyunda deliller hakkında şaibe yaratmaya çalıştıkları görülmektedir şeklinde 
bir bölüm bulunmaktadır. İstanbul CBS.lığı tarafından yasa dışı telefon dinlemesi 
eyleminden yürütülen soruşturmada, Polislerin  ifadelerine baktığımızda; polis 
memuru Erhan KÖRTEK’in İstanbul C. Savcısı Seyfettin ATICI’ya verdiği 
05.11.2012 tarihli ifadenin 2nci sayfası 3ncü paragrafının başında “Serdar 
ÖZTÜRK’ün dilekçelerinde kullandığı üslup, ifade tarzı, iddia ettiği hususlar “ 
şeklinde ifadelerin yer aldığı, polis memuru YAKUP ERGÜN’ün İstanbul C. Savcısı 
Seyfettin ATICI’ya verdiği 11.12.2012 tarihli ifadenin 2nci sayfası 3ncü 
paragrafının başında “Serdar ÖZTÜRK’ün dilekçelerinde kullandığı üslup, ifade 
tarzı, iddia ettiği hususlar “ şeklinde ifadelerin yer aldığı, polis memuru Mehmet 
Sait Yağabasan’ın Kızıltepe C. Savcısı ÖMER FARUK ALTIN’a verdiği 31.01.2013 
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tarihli ifadenin 2nci sayfası 4ncü paragrafının başında “Serdar ÖZTÜRK’ün 
dilekçelerinde kullandığı üslup, ifade tarzı, iddia ettiği hususlar “ şeklinde ifadelerin 
yer aldığı, polis memuru HÜSNÜ KIRAN’ ın, 359582 sicil numaralı Komiser 
Yardımcısı tarafından alınan 26.02.2012 tarihli ifadenin 2nci sayfası 6ncı 
paragrafında “Serdar ÖZTÜRK’ ün dilekçelerinde kullandığı üslup, ifade tarzı, iddia 
ettiği hususlar “şeklinde ifadelerin yer aldığı, aynı ifadenin 7nci paragrafında ise 
“terör örgütleri kendi stratejileri gereği daha rahat hareket edebilmek, kendileri ile 
mücadele eden biz görevlileri yıpratmak ve görev yapamaz hale getirmek amacıyla 
bu tarz şikayet ve mesnetsiz iddialarda bulunmaktadırlar” şeklinde beyanların 
bulunduğu görülmektedir. Bu ifade kargaların bile gülmeyeceği kadar trajikomik ve 
kötü bir ifadedir. Biz terörle mücadele görevinde bulunduk. Hiçbir terörist bizim 
hakkımız da “Serdar üsteğmen bizim telefonlarımızı yasa dışı dinliyor, hakkımızda 
sahte belge düzenliyor” diye savcılığa şikayet etmedi. Ancak Bölük Komutanı 
olduğum dönemde Kuzey Irak sınırında ki Eren karakolunun yoluna iki defa mayın 
döşediler. O yüzden, bu polis sıfatı taşıyan şahsın bahse konu savunmasını komedi 
dünyasına havale ediyorum. Polislerin İfadeleri ile mütalaada ki benzerliklere 
devam edersek, polis memuru MUSTAFA ALTUNBULAK’ ın, İstanbul C. Savcısı 
Seyfettin ATICI’ ya verdiği 19.11.2012 tarihli ifadenin 2nci sayfası 3ncü 
paragrafının başında “Serdar ÖZTÜRK’ ün dilekçelerinde kullandığı üslup, ifade 
tarzı, iddia ettiği hususlar“ şeklinde ifadelerin yer aldığı, polis memuru HARUN 
DOĞAN’ ın, İstanbul C. Savcısı Seyfettin ATICI’ya verdiği 05.11.2012 tarihli 
ifadenin 2nci sayfası 3ncü paragrafının başında “Serdar ÖZTÜRK’ ün dilekçelerinde 
kullandığı üslup, ifade tarzı, iddia ettiği hususlar “ şeklinde ifadelerin yer aldığı ve 
son olarak polis memuru ERKAN ÜNAL’ın, İstanbul C. Savcısı Seyfettin ATICI’ya 
verdiği 02.11.2012 tarihli ifadenin 2nci sayfası 3ncü paragrafında “Serdar 
ÖZTÜRK’ün dilekçelerinde kullandığı üslup, ifade tarzı, iddia ettiği hususlar “ 
şeklinde ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Farklı tarihlerde ve bir kısmı farklı 
savcılıklarda alınmış tüm bu ifadelerin gerek birbirlerine, gerekse mütalaa da yer 
alan bölümdeki ifadeye bire bir benzemesi normal değildir. Sorgular savcılar 
tarafından birbirinden bağımsız olarak yapılır ve ifadelerin bire bir aynı olması da 
mümkün değildir. Burada ki uyum, örgütsel bir bağa işaret etmektedir. Bu nedenle 
ilgililer ve ifadeyi alan savcılar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını 
mahkemenizden talep ediyorum.   
 
3- Bu kısa açıklamadan sonra, İDDİANAMENİN mahkemenize sunulmasını 
müteakip sizlere verdiğim ilk dilekçeyi hatırlatmak isterim. İstanbul CBS.lığı Özel 
yetkili bölümü tarafından 13.4.2010 da, 2010/106 esas sayılı dosyaya ilişkin 
iddianame mahkemenize sunulmasından hemen sonra 19.4.2010 da verdiğimiz bir 
dilekçe ile mahkemenizden: 
 
“Sonuç ve İstem : 1- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Yetkili Bölümü 
tarafından, 2008/1756 numarasına kayıtlı olarak yürütülen soruşturma neticesinde 
düzenlenerek mahkemenize sunulan iddianamenin; TÜM EKLERİNİN ÖZEL 
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YETKİLİ BAŞSAVCI VEKİLLİĞİNDEN İSTENİLMESİNİ, iddianame ekinde gönderilen 
evrakın soruşturma evrakının tamamı olup olmadığının özel yetkili Başsavcı vekilliği 
tarafından YAZI İLE TEVSİK EDİLMESİ,” 
 
Talebinde bulunduk. Zira, soruşturmanın tümü ile polisin kontrolünde olduğunu 
tespit ettiğimiz için bazı belgelerin ve dilekçelerin dosyaya konulmayabileceğini ve 
lehe olan delillerin dosyadan çıkartılabileceğini öngörüyorduk. Nitekim iddianame 
ekleri tarafımıza teslim edildiğinde; 
 
a- Beykoz CBS.lığının 2009/813 sayılı bu dosya ile birleşen soruşturma dosyasının 
eklere konulmadığı görülmüştür. Oysa ki, iddianamede Keçilik/Beykoz mevkisinde 
Şubat 2009 da gömülen patlayıcılardan bahsetmektedir. Bu soruşturma 
dosyasında ki baz istasyonu kayıtlarında o patlayıcıları Keçilik’e gömen polislerin 
isimleri bulunmaktadır. 2 Şubat 2009 da Beykoz CBS.lığı soruşturmaya başlamış, 6 
Şubat 2009 da TİB.in itirazı reddedilerek, Baz istasyonu kayıtları dosyaya girmiş ve 
aynı gün soruşturma savcısı değiştirilmiş, 11 Şubat 2009 da da bu dosya 
görevsizlikle İstanbul CBS.lığı özel yetkili Bölümüne Zekeriya ÖZ’e gönderilmiştir. 
Bir daha da bu dosyadan haber alınamamıştır. Biz bu nedenle, 13.1.2011 de 
mahkemenizden özel yetkili savcıların dosyada belge gizlemesi nedeni ile suç 
duyurusunda bulunulmasını talep ettik. Ancak mahkemeniz kabul etmedi. Bu sefer 
biz özel yetkili savcılar hakkında HSYK.na “delilleri gizlemek” iddiası ile suç 
duyurusunda bulunduk.   
b- Ankara CBS.lığının 2009/108875 sayılı olan ve İstanbul CBS.lığı özel yetkili 
Bölümü tarafından yürütülen 2008/1756 sayılı dosyası ile birleşen soruşturma 
dosyasının eklere konulmadığı görülmüştür. Oysaki, Ankara CBS.lığının 
2009/108875 sayılı soruşturma dosyasında, benim avukatlık ofisimde 4.6.2009 
sabahı 10.30 da başlayan aramadan bir gece önce (8 saat önce gece 02 30 civarı)  
gizlice girilerek tutuklanmama neden olan belgelerin ve ”AKP ve GÜLEN’i BİTİRME 
PLANI” diye lanse edilen sahte planın yerleştirilmesi organizasyonunda polislere 
yardım eden Kemal GERGİN adlı şahsın HTS kayıtları bulunmaktaydı. Ayrıca aynı 
dosyada bu şahsa polisler tarafından irtibat için verilmiş NACİ USLU adına kayıtlı 0 
555 ile başlayan telefonunda HTS kayıtları yer almaktaydı. Bu dosya, Ekim 2009 
da, ihbar mektubu ile, “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” adlı sahte belgenin ıslak 
imzalı aslı diye başka bir sahte belgenin savcılığa gönderilmesi sonucu görevsizlikle 
İstanbul CBS.lığı özel yetkili Bölümüne Zekeriya ÖZ’e ve diğer savcılara 
gönderilmiştir. Müteakiben bir daha bu dosyadan da haber alınamamıştır. Biz bu 
nedenle, 13.01.2011 de mahkemenizden özel yetkili savcıların dosyada belge 
gizlemesi nedeni ile suç duyurusunda bulunulmasını talep ettik. Ancak 
mahkemeniz kabul etmedi. Bu sefer biz özel yetkili savcılar hakkında HSYK.na 
“delilleri gizlemek” iddiası ile suç duyurusunda bulunduk. 
 
c - Soruşturma aşamasında yapılan tüm işlemlere ilişkin, belgelerin ve kararların 
iddianame eklerinde yer alması gerekirken, özel yetkili mahkemelerin İstanbul 
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CBS.lığı özel yetkili bölümünün yazılı talebi üzerine benimle ilgili verdiği 4.3.2009, 
23.3.2009 tarihli telefon dinleme kararları, 8.4.2009 tarihli gizli izleme kararı, 
3.6.2009 tarihli telefon dinleme ve gizli izleme kararının uzatılmasına dair kararlar, 
İstanbul 11nci Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/822 Tek Takip nolu ve Ankara’daki 
avukatlık ofisinin aranmasına dair karara dayanak olarak gösterilen ancak adımın 
dahi geçmediği 24.5.2009 tarihli ihbar maili, aynı arama kararına dayanak olan  
İEM.lüğü TEM şube müdürlüğünün 2009/10488 sayılı yazısı gibi çok önemli 
belgelerin iddianame eklerinde yer almadığı görülmüştür.  
 
Böyle bir soruşturma usulü olamaz. Müteakiben bu belgeler mahkemenizin ara 
kararları ile dosyaya intikal ettiğinde, neden dosyadan gizlendiğini açıkça anladık. 
Zira, benimle ilgili emniyet ve özel yetkili savcılık tarafından 3.6.2009 da 
mahkemelere sunulan yazılarda hakkımda yeterli delil elde edilmediği için telefon 
dinleme ve gizli izleme kararının uzatılması talep edilmiş ve mahkemece verilen 
2009/806 ve 807 Tek. Takip nolu kararlarla telefon dinleme ve gizli izleme kararı 
uzatılmış, ancak aynı gün yani 3.6.2090 da ben Alanya Adliyesinde itiraz dilekçesi 
yazarken, her ne olduysa 2009/822 Teknik Takip nolu kararla Ankara’daki 
avukatlık ofisimin aranmasına dair karar verilmiştir. Ancak bir diğer garabet, 
ofisimin aranmasına dayanak olarak gösterilen 24.5.2009 tarihli ihbar mailinde 
benim adımın bulunmadığı gerçeğidir. Adımın bile geçmediği bir ihbar mailine 
dayanarak benim avukatlık ofisimde arama yapılmasına karar verilmiş ve sonra da 
tutuklanmama neden olan belgeler ben Ankara dışındayken avukatlık ofisimde 
güya ele geçmiştir. Bana suçlama yöneltilen hiçbir belgede parmak izim yoktur. 
Oysa bu belgelerde 4333 tane parmak izi çıkmıştır.   
 
4- İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında Ergenekon Terör örgütünün sabit 
olduğunu ifade etmektedir. Benim suçlanmama neden olan belgeler şunlardır:  
 
a- Avukatlık ofisimde bulunduğu iddia edilen irtica ile Mücadele Eylem Planı adlı 
sahte belge, 
b- Genelkurmay Başkanlığından çalınmış 326 adet gizlilik dereceli belge, 
c- 300 adet mermi 
d- Bazı sanıklardan elde edilen dijitaller. (İlyas Çınar 51 nolu CD ve Levent Bektaş 
3 nolu CD)  
e- Yine Ofisimde bulunan ve herhangi bir suç içermeyen birer sayfalık iki ayrı yazı 
 
Terör örgütü üyesi olarak suçlanmama neden olan ve buradaki kişileri örgüt 
yaptığı iddia edilen bu belgelerin Fetullah Gülen cemaatine bağlı polisler tarafından 
konulduğunu, bu polislerin isimlerini vererek, bahse konu polislere yardım eden 
kişileri kanıtları ile açıklayarak ve eylemin delillerini göstererek ispat ettiğimde o 
zaman kim terör örgütü olacak? Fetullah Gülen ve cemaati! Bu nedenle, 
savunmamı müteakip terör örgütü lideri olduğu iddiası ile Fetullah Gülen adına 
Kırmızı bülten çıkarılması gerekecektir. Aynı zamanda cemaatin emniyet, MİT ve 
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Yargı içindeki mensupları hakkında terör örgütü üyeliğinden yasal işlem yapılması 
zorunlu olacaktır. Kaldı ki, Türk Milleti bakımından da özgürlüğüne bir saldırı söz 
konusu olduğundan, bu yasa dışı yapılanma hakkında yasal gereği en kısa sürede 
yapılmazsa, hukuken meşru müdafaa, dinen kısas hakkı doğacaktır.     
 
4 – Aşamalardaki tüm savunmalarımızda Ergenekon soruşturmaları ve delillerinin 
bir proje olduğunu, Sahte Ergenekon belgelerinin asli kaynağının CIA görevlisi 
John Kunstadter olduğunu, bu ABD.linin homoseksüel ya da moda deyimle 
mütedeyyin eşcinsel bir Fetullahçıyı eleman olarak kullanıp sahte belgeleri yargıya 
taşımaya çalıştığını, bu işi 2001 de beceremediğini, Emniyet istihbarat içinde 
yapılanmış ABD.de ikamet eden ve CIA görevlilerinin göçmenlik vizesi için referans 
olduğu Fetullah Gülen’ e bağlı cemaat mensubu polisler tarafından fiilen bu 
projenin yürütüldüğünü emniyet, yargı ve basında bu projenin içinde yer alan 
kişiler bulunduğunu açıkladık. Tüm bu projede, ABD tarafından hedef seçilen 
kişilerin evlerine ofislerine konusu suç teşkil eden deliller yerleştirilmesi, el konulan 
CD-DVD gibi dijital veri depolama aygıtlarına konusu suç teşkil eden veri 
yüklenmesi sonucu tutuklanmalarının sağlandığı, cemaat mensubu polislerin elinde 
TSK.den çalınmış çok sayıda belge olduğu, bunları hedef seçilen kişilerden elde 
edilen dijitallere yükledikleri belirlenmiş, ilgililer hakkında suç duyurusunda 
bulunulmuştur. Ben mahkemenizde CIA.nin bu proje için Türkiye’de kurduğu 
şirketin adını da açıkladım. Bu kişiler, hedef alınacak kişilerin isim listelerinin 
belirlenmesinde görevli idiler. Daha sonra açılan Ergenekon torbasına, AKP 
muhalifleri ve cemaatin hoşuna gitmeyen insanlarda eklenmiştir. Böylece ABD.nin 
yaptığı örtülü operasyondan, AKP ve cemaatinde sonuna kadar istifade ettiği 
anlaşılmaktadır. Bu işlerin yapılış şekline bakıldığında Türkçede bunu tanımlayacak 
tek bir kelime vardır: KALLEŞLİK. Hiç kimse beni, kalleşlikle Müslümanlığın 
bağdaştığı konusunda ikna edemez. Kimse bana Müslümanlığın içinde kalleşliğinde 
bulunduğunu iddia edemez. İşte bizim bu süreçte sert bir üslupla mücadele 
etmemizin sebebi budur. Biz hayatımızda kimseye kalleşlik yapmadık. Bize düşman 
olanların bile mert olmasını isteriz. Düşmanımızın bile mertçe mücadele etmesini 
bekleriz. Ancak kimden gelirse gelsin kalleşliğe prim vermeyiz. İşte bu süreçte 
emniyet içindeki suç örgütü tarafından kalleşçe yöntemler kullanıldığı için 
üslubumuzda sert olmuştur. Fetullah Gülen cemaati mensubu olduğu iddia edilen 
Faruk MERCAN’ da 7 MART 2011 de CNN TURK te katıldığı “Tarafsız Bölge” adlı 
programda bizi kastederek “burada bir avukatlık tarzı yargılanıyor” diye beyanlarda 
bulunmuştu. Kendisi de bu projenin bir parçası olduğu yönünde aleyhinde kuvvetli 
bulgular olması nedeniyle böyle konuşması normaldir. Bende şimdi mütalaada, 
polislerin ifadesi ile örtüşen, keza Faruk Mercan’ın TV beyanlarında da “burada bir 
avukatlık tarzı yargılanıyor” şeklinde geçen ithamlara atfen, üslup ve tarzımız 
hakkında bilgi vereceğim. 
  
Çünkü buradaki sanıklar, Avukat Orhan Kemal CENGİZ’in 2011 de İstanbul Taksim 
HİLL otelde yapılan toplantıda itiraf ettiği gibi, dosyadaki delillerden dolayı değil, 
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aslında kendilerine cemaat tarafından atfedilen başka suçlar nedeniyle, haklarında 
yaratılan delillerden dolayı yargılanmaktadırlar. Bu bağlamda, soruşturma ve 
yargılama sürecinde üslubumuzun neden sert olduğunu ve tarzımızın neden böyle 
olduğunu izah etmek gerekirse; 
 
a- O tarihte müvekkilim olan Avukat Mustafa Levent Göktaş 7.1.2009 da gözaltına 
alınana kadar bizim kimseyle bir husumetimiz, hasımlığımız ya da düşmanlığımız 
yoktu. Siyasetle de bir ilgimiz bulunmamaktaydı. Hayatımız boyunca hiç kimseye 
kalleşlikte yapmadık. Kimseye düşman da değildik. Türklük töremiz gereği, bize 
düşmanlık yapanların dahi mert olmasını isterdik. Ancak Levent Albay, avukatlık 
ofisine bırakılan bir DVD nedeni ile tutuklandı. Böyle bir eylem o DVD.yi ofise 
koyanlar için Türkçede kalleşlik olarak tanımlanır. Biz kişisel olarak kalleşlik 
yapanların, dinine, imanına, siyasi görüşüne ve etnik kökenine bakmayız. Kalleşlik, 
kalleşliktir. Kalleşliği yapanda kalleştir. Bunun başkaca da bir tanımı yoktur. Hiçbir 
hal ve şartta kalleşliğe prim vermemiz ve boyun eğmemiz de mümkün olmadığı 
için, bu süreçte en sert şekilde mücadele ettik. O yüzden avukatlık üslubumuz da 
sert oldu. Aynı Avukat Bekir BERK beyin, kendi inandığı değerler uğruna sevdiği 
insanları siyasi yargılamalarda en sert bir biçimde savunduğu gibi. 
 
b- İkincisi, Levent Göktaş gözaltına alındığında, işin içinde ABD.lilerin olduğunu 
öğrendik. Sonrada 10.01.2009 da gece saat 22.30 civarı bizzat İEM.lüğü TEM şube 
binası önünde bu ABD.lileri gördük. İlk savunmamda mahkemenizden İEM.lüğü 
TEM şubenin kamera kayıtlarını getirtmenizi talep ettik. Ancak mahkemeniz bu 
kayıtları getirtmedi. Bir işin içinde ABD istihbarat örgütleri varsa, orada cinayet, 
bombalama, örtülü faaliyetler ve pis işler vardır. Biz ne ABD halkının düşmanıyız 
ne de ABD devleti içinde legal hareket edenlere karşı bir düşmanlığımız olabilir. 
Medeni hiçbir devlet ve toplum bizim düşmanımız değildir. Ancak ABD devleti 
içindeki savaş çetelerinin, dünyanın her tarafında adam öldürme, siyasi cinayetler 
planlama, örtülü faaliyetlerle siyasi iktidarları devirme ya da kukla iktidarları iş 
başında tutma, darbe planlama ve gerçekleştirme gibi faaliyetlerinin demokrasi ya 
da medeniyetle bir ilgisinin olmadığı ve olamayacağı açıktır. Biz 12 Eylülden önce 
ülkemizde ki ABD istihbarat örgütlerinin faaliyetlerini, cinayetlerini 1977 Taksim 
katliamını, 1977 Maraş olaylarını unutmadık. Tamamı ABD. istihbarat örgütlerinin 
ve yerli malı işbirlikçilerin eseri idi. Ben terörle 12 yaşında tanıştım.  Astsubay olan 
babamın görevi nedeni ile Gaziantep’te iken, Haziran 1980 de Orduevinin 
bahçesinde diğer çocuklarla oyun oynadığımız esnada, bir terörist önce bahçeye el 
bombası attı ve akabinde Orduevinin bahçesini taradı. O dönemde toplumun 
kamplara ayrılarak terörün yaratılması ve kardeşin kardeşe kırdırılması projesi yine 
ABD.nin işi idi. Bugünde Fetullahçılar eli ile yürütülen örtülü operasyonlarla ülke 
kamplara ayrıştırılmaya, gerginlik ve şiddet, akabinde de terör yaratılmaya 
çalışılmaktadır. Yani olay aynı ancak sadece aktörler değişmiş durumdadır. Yine 
1993-1994 yıllarında Silopi’de görevli iken, ABD helikopterlerinin Cudi Dağı 
Ballıkaya köyündeki PKK terör örgütü kampına yardım malzemesi attığına bizzat 



 14

tanık olduk. Dolayısı ile, hayat tecrübemiz gereği, bir işin içinde ABD istihbarat 
örgütleri varsa, orada pislik olduğunu, cinayetler olacağını, bombaların 
patlayacağını biliriz. Biz böyle bir şeye tanık olduğumuzda hali ile, kırmızı görmüş 
boğa gibi kızarız. Buda gayet doğaldır. İşte Ergenekon operasyonlarının başında, 
müdafi olduğumuz aşamada işin içinde ABD.li istihbarat görevlilerinin olduğunu 
öğrendiğimiz ve sonrada gördüğümüz için hali ile, bu süreçte en sert bir biçimde 
mücadele ettik.  
 
Devam eden süreçte, polislerin elinde TSK.den çalınmış çok sayıda askeri bilgi ve 
belge olduğuna dair somut kanıtlara ulaştık. Levent Albay gözaltındayken polisler 
onu TEM şubenin 4 ncü katına sohbet için çağırıp “bize bir general adı ver. Bir olay 
anlat. Buradan çık git” diye konuşmuşlardır. Bu normal bir soruşturma yöntemi 
değildir. Sorgular esnasında şüphelilere yöneltilen soruları incelediğimiz de ve 
polislerin Levent albaydan istedikleri hukuk dışı talepleri irdelediğimizde, ortada bir 
soruşturma filan olmadığını, Türk Ordusunun top yekün hedef alındığı bir örtülü 
operasyonun bulunduğunu fark ettik. Polisler ellerindeki Genelkurmaydan çalınmış 
belgeleri legalize etmek için hedef seçtikleri kişilerden elde edilen dijital veri 
depolama aygıtlarına bu dokümanları yüklüyorlar ve bahse konu hedef seçilen 
kişilerin tutuklanmalarını sağlıyorlardı. Bu aynı zamanda askeri casusluk faaliyeti 
demektir. Soruşturma aşamalarında bu faaliyetleri yürüten polislerin tamamının 
Fetullah Gülen cemaati mensubu olduklarını yine emniyet içindeki görevlilerden ve 
cemaat mensuplarından öğrendik. Bu durumu Genelkurmay Başkanlığına “Ortada 
hukuki bir süreç yok. Hedef TSK durum savaş hali kadar ciddi” şeklinde bir yazı ile 
resmi olarak bildirdim.  
 
Şimdi olgulara baktığımızda, işin içinde ABD.liler var, Genelkurmay Başkanlığından 
çok sayıda belge çalınmış, hedef seçilen kişilere konulmak suretiyle belgeler 
legalize ediliyor, Hem de hedef seçilen kişiler bu şekilde tutuklattırılıyordu. Askeri 
casusluk demek, vatan hainliği demektir. Biz askeri casusluk yapan birisini tespit 
ettiğimiz zaman; onun dinine, siyasi görüşüne, etnik kökenine bakmayız. Kim 
yaparsa yapsın askeri casusluk ihanettir. İşte bir avukat olarak soruşturma ve 
kovuşturma sürecinde üslubumuzun sert olmasının ikinci sebebi de budur.  
 
ABD.nin buradaki asli hedefi Türk Ordusunu çökertmek değildir. Bu sadece tali bir 
hedeftir. Yani ABD. istihbarat örgütlerinin cemaat mensuplarını kullanarak 
yaptıkları iş, asıl hedefe giden yol üzerinde ki engelleri kaldırma ve saha temizliği 
yapma operasyonudur. Asıl hedef, İsrail’in askeri güvenliğini sağlamak, bölgedeki 
petrol, madenler ve temiz su kaynaklarını elde etmek için Kuzey Irak’ta kukla bir 
kürt devleti kurmaktır. Bunun önündeki en büyük engel olan Türk Ordusunu 
çökertmeden, ABD ve İsrail böyle bir hedefi elde edemezdi. İşte bu operasyon, 
psikolojik harp teknikleri ile Türk Ordusuna düşman haline getirilen cemaat 
mensubu polis ve istihbarat mensupları kullanılarak “hukuki süreç” maskesi ile 
yapılmıştır. Önce cemaatçiler Ordu düşmanı haline getirilmiş, Psikolojik ortam 
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hazırlanmış, sonrada deliller oluşturulmuştur. Bu operasyon hala da devam 
etmektedir.  . 
 
Burada irdelenmesi gereken bir diğer konu da ayrıştırılmaya çalışılan Kürtlerin 
kökenidir. “Türk” ismi, Hazreti Nuh’un oğlu olan Yafes’in “Türk” adında ki 
oğlundan gelir. Türklerin, Kürtlerin ve Orta Asya’daki milletlerin asli soyu, Hazreti 
Nuh’un “Türk” adlı torununa dayanır. O yüzden, “Kürtler farklı bir halk” diyenlerin 
amacı, aynı babanın oğlu olan insanları ayrıştırarak emperyalizm’in amaçlarına 
hizmet etmektir. 
 
Bu operasyonda Fetullah Gülen cemaati mensubu polisler ve cemaat mensubu 
oldukları iddia edilen yargı mensupları etkin olarak kullanılmışlardır. Siyasi 
iktidarda, bir şekilde bu operasyona izin vermek veya görmezlikten gelmek 
zorunda kalmıştır. Çünkü Türk Ordusunun sahte delillerle çökertilmesi karşılığında 
onlara da muhtemelen başında bir Halife’nin bulunduğu, tüm İslam coğrafyasını 
kontrol eden Ilımlı İslam devleti vaad edilmiştir. Böylece, Türkiye’yi istediği gibi 
kontrol eden ABD, Türkiye üzerinden tüm İslam coğrafyasını kukla halifelik 
makamı ile kontrol edebilecek, böylece bağımsız bir İslam Ülkeleri Birliği 
önlenecekti.  
 
ABD benzer bir operasyonu 1965 de Irak’ta yapmıştır. O dönemde, ABD.nin 
müttefiki olan İran, başında Saddam’ın bulunduğu Irak izin vermediğinden dolayı 
Şat-ül Arap su yolundan istifade edemediği için, Irak’ı bu konuda masaya oturtmak 
maksadıyla Irak’ın kuzeyindeki Molla Mustafa Barzani önderliğindeki Kürtleri 
ayaklandırmayı ve bu şekilde Irak’ı masaya oturtmayı planlamıştır. Planın asıl 
sahibi ABD.nin Yahudi kökenli Dış İşleri Bakanı Henry Kissinger’dır. O operasyonda 
asıl hedef Irak’ı ve Saddam’ı masaya oturtmaktı. Ancak bu plandan ve hedeften 
haberi olmayan Molla Mustafa Barzani’ye, Saddam’a karşı ayaklanması 
mukabilinde Bağımsız Kürt devleti vaad edilmiştir. Molla Mustafa Barzani, ABD ve 
İran tarafından silahlandırılmış teçhiz edilmiş ve 1965 de ayaklanma başlatılmıştır. 
On yıl sonra Irak anlaşma masasına oturmaya razı olmuş, İran ve Irak arasında 
ABD.nin de arabuluculuğu ile 1975 de Cezayir Anlaşması imzalanmıştır. Asıl hedef 
hasıl olduğu için ABD ve İran, Molla Mustafa Barzani’ye yaptığı silah yardımını 
kesmiş, neticede Saddam iki hafta içinde ayaklanmayı bastırmış, binlerce Kürt 
öldürülmüş, yüz binlerce Kürt de bu ihanet sonucu yerlerinden edilmiştir. Neticede 
Molla Mustafa Barzani ABD. Hava Kuvvetlerine asit Walter Rid Hastanesinde 
kahrından ölmüş ve Virjinya’ da ki Yahudi mezarlığına defnedilmiştir.   
 
İşte bugün de ABD.nin benzer bir yöntemle asli hedefi olan Kuzey Irak’ta kukla 
Kürt devleti kurulmasını sağlamak için, cemaat ve AKP.yi ılımlı İslam devleti vaadi 
ile kandırdığı ve Türk Ordusuna operasyon yapılmasına ikna ettiği anlaşılmaktadır. 
Tarih bilmeyenlerin devlet yönettiği yerlerde bugün yaşananlar gayet doğaldır. 
ABD herkesi, kendi çıkarları için uygun şekilde motive ederek kullanır. İşte bizim 
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kızdığımız, Türk Milleti adına durumu anlaması ve tedbir alması gerekenlerin, 
neden durumu öngörüp gerekli tedbirleri almadığı hususudur. Oysaki Atatürk 80 
yıl önce Türk Milletini ve Türk Ordularını, “İktidara sahip olanlar şahsi emellerini, 
müstevlilerin siyasi emelleri ile tevhid edebilirler” diyerek uyarmıştır. Hal böyle 
iken, örtülü operasyonu fark etmeyip ya da fark etmesine karşın gereğini 
yapmayıp ortada hukuki bir süreç filanda yok iken, sorumlu makamlarda 
oturanların, teğmen, üsteğmenler, harp okulu öğrencileri tutuklanırken “hukuki 
sürece saygı duyalım” diye konuşmaları, mutlaka yargılanmalarını gerektiren bir 
durumdur. Bugünde sahte belgelerle tutuklanan her subay ve askeri personel ile, 
ileride tutuklanacak her subay ve askeri personelin yer itibarı ile en üst amiri olan, 
makam itibarı onların hak ve hukukunu korumakla görevli ve sorumlu olan 
yetkililer, mutlaka yargı önüne çıkartılmalıdırlar. Aksi halde tarih ileride bir daha 
tekerrür eder.      
 
c - Bu süreçte, sert bir üslupla mücadele etmemizin bir nedeni de, ABD hesabına 
bu işleri yapanların, güya İslamiyet adına yaptıklarına inanmalarıdır. Bizim gerek 
bireysel olarak gerekse toplumsal çok kötü huylarımız vardır. Birincisi İnancımız 
gereği Allah ile aramıza hiç kimseyi sokmayız. Günahımızla ve sevabımızla sadece 
Allah’a taparız. Ne AKP ne Fetullah Gülen ne devlet, Allah inancımızla bizim 
aramıza giremez. İkincisi, bugüne kadar dört defa ölümden döndük. Daha 20 
yaşındayken bir atlayış esnasında paraşütümüz açılmadı, çakılmak üzere iken 
yedek paraşütü zorla açtık ve 8-10 saniye sonra yere indik. Bir diğer olayda ise, 26 
yaşında güneydoğuda ağır yaralandık ve iki hafta yoğun bakımda kaldık. İki sene 
tedavi gördük. Dolayısı ile, ölümü yaşayan, ölümün kıyısından geçmiş, öbür 
taraftan dönmüş her insan gibi ölüm dahil hiçbir şeyden korkmayız. Ölümden 
korkmayan insanları sahte belgelerle korkutabileceğini zannetmek kadar büyük bir 
akılsızlık yoktur. Bunu sahte belgeleri hazırlayarak suç işleyen cemaat mensubu 
polisler için söylüyorum. Diğer yandan bir kötü huyumuzda insanlık dışında hiçbir 
dil bize sökmez. Sadece ve sadece insanlıktan anlarız. Tehdit, sahte belge, 
düzmece trafik kazası ile ölümle korkutmaya çalışma vb davranışlar bizde aksi tesir 
yaratır. Ve daha öncede ifade ettiğimiz üzere, kimden gelirse gelsin kalleşliğe 
boyun eğmeyiz ve kimse bize kalleşlikle yapılan işleri Müslümanlık diye 
yutturamaz.  
 
d- Bu süreçte üslubumuzu sert olmasının diğer nedeni de, insanların özel hayatına 
bulaşılmış olmasıdır. Bir kere sağlıklı bir erkek, başka bir erkeğin özel hayatını 
merak etmez. Bu çok sağlıklı bir durum değildir. Dışarıdan bakanlar bunu yanlış 
anlarlar. Fetullah Gülen cemaati mensubu Tuncay GÜNEY’ in durumu ortada, Işık 
evlerindeki çocuklara tecavüz edildiğine dair ifadeler dosyada iken, insanların özel 
hayatını izlemeye çalışanların sağlıklı olduğunu düşünmek mümkün değildir. Keza, 
ABD. de benzer bir süreç Mc Carthy döneminde yaşanmıştır. Ne acıdır ki 
Ergenekon sürecine benzer bir dönem olan o süreci yöneten FBI başkanı 
Hoover’ında yıllar sonra eşcinsel olduğu ortaya çıkmıştır. Şimdi benim 14 yaşındaki 
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oğlumun kız arkadaşı ile yaptığı telefon konuşmasını dosyaya delil diye ses kaydı 
olarak sunmuşlar. Bana bunun neresinin terörle mücadele olduğunu anlatın. Beni 
ikna edin. Her türlü suçlamayı kabul edeyim. Bunlar öyle usulü hata, soruşturma 
hatası filan değildir. İnsanların özel hayatları sadece kendilerine aittir. Başkalarının 
özel hayatı, özel yetkili savcıları veya cemaat mensubu polisleri ya da bu 
cemaatçilerin taptığı anlaşılan Fetullah Gülen’i ilgilendirmez. Benim referansım 
Kur’an dır diyen Fetullah Gülen ile aynı referansı kullandığını iddia eden cemaatçi 
polisler açıp Kur’an-ı iyi okurlarsa, Orada “tecessüs etmeyin- kimsenin gizli hallerini 
araştırıp ortaya dökmeyin-  diye bir ayet vardır: Lafla Kur’an referans olmaz. 
Sözün ve yaptığın iş farklı ise, haddin olmadığı halde insanların özel hayatına 
bulaşmış isen, kimse sana Kainat imamı olarak bakmaz. Ne olarak bakacağını 
söylemeye de benim terbiyem elvermez. Benim özel hayatımda bir yanlış varsa, 
bunun günahı da sevabı da bana aittir. Günah varsa hesabı Allah’ a aittir. Fetullah 
Gülen’e ve onun takipçisi olduğu bilinen polislere değil.  
 
İşte bu işi yapanların, sanıkların yargılama ile hiçbir ilgisi olmayan özel hayatlarına 
telefon dinlemesi yolu ile bulaşmış olmaları ve bunu bir marifet sanmaları nedeni 
ile doğal olarak üslubumuz sertti. Özel yetkili savcı Zekeriya ÖZ, ben 
tutuklandıktan sonra, özel hayatımla ilgili avukatlarıma bir takım sözler sarf etmiş. 
Bu bir savcıya yakışmaz. Bu ve tape lerin içeriğinin Avukat Abdullah Kaya’ya 
açıklanması gibi diğer bazı nedenlerle Zekeriya ÖZ, hakkında HSYK.na suç 
duyurusunda bulundum. O dilekçede Zekeriya ÖZ’ ün hukuka aykırı olduğunu 
düşündüğümüz bu tip eylemlerini eleştirmek için “Bir Cumhuriyet Savcısı işi gücü 
olmayan dedikoducu mahalle kadınları gibi davranamaz” diye yazmıştım. HSYK.da 
savcı sıfatı taşıyan bu şahıs hakkında gereğini yapmak yerine, benim hakkımda suç 
duyurusunda bulundu. Şimdi Zekeriya ÖZ, benim özel hayatımla ilgili avukatıma 
lüzumsuz ve kendisini hiç ilgilendirmeyen türde beyanlarda bulunmasa, üzerinde 
gizlilik kararı bulunan dosya içeriğindeki “tape” leri, yakın dostu olduğu anlaşılan 
başka bir avukata açıklamasa biz böyle bir dilekçe yazar mıyız? Yada böyle bir 
ifade sarf eder miyiz?. Ben avukatım. Levent GÖKTAŞ’ın müdafisi olduğum 
dönemde defalarca Beşiktaş ta ki İstanbul Adliyesine gittim. Eğer Zekeriya ÖZ’ ün 
benim özel hayatımla ilgili bir sıkıntısı, bir sorunu vardıysa, o zaman benim 
yüzüme karşı gelip söylemeliydi. Benim üslubumu eleştirenlerin, önce kendi 
yaptıklarına bakmaları lazımdır. Biz durduk yerde kimseyi sert bir üslupla 
eleştirmedik. Ağır bir hukuk ihlali olduğunda, üslubumuz da hali ile sert olacaktır. 
Eleştiri bir övgü olmadığına göre kadife sözcüklerle yapılmaz. AİHM kararları da bu 
yöndedir. Kaldı k, adı geçen savcı kendisine hakaret edildiği iddiası ile açılan bir 
davada, davaya katılmak için dilekçe gönderdi. Biz çok sevindik. Çünkü savcıyı 
eleştirdiğimiz konuları CMK. 201 nci maddesi gereği katılma kararı verilirse 
kendisine doğrudan sorma imkanı bulacaktık. Mahkemeden katılma talebinin kabul 
edilmesini bizimde duruşmada hazır edilmemizi talep ettik. Mahkeme bu talebimizi 
kabul etti. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Mahkemeye katılma dilekçesi gönderen 
Zekeriya ÖZ, bizimde duruşmaya katılıp kendisine soru yönelteceğimizi öğrenince 
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ortadan kayboldu. Mahkemeye gelmedi. Dilekçe gönderip katılma talebinden 
vazgeçtiğini, sadece şikayetçi olduğunu bildirdi. Eleştirmek için söylüyorum, böyle 
bir hareket tarzı bir savcıya yakışmaz. Cumhuriyet Savcısı, yaptığı her işlemi her 
makam önünde ve gerekirse mahkeme önünde mertçe, yiğitçe savunabilmelidir. 
Ya da savunamayacağı ve cevabını veremeyeceği işler yapmamalıdır. İşte bizim 
üslubumuz bunun için sert. Yapılanların ne İslamiyetle, ne hukukla ne de başka bir 
şeyle açıklanması ve hazmedilmesi mümkün değildir. 
 
Bu kapsamda, yasa dışı telefon dinlemesi yaptıkları iddiası ile haklarında suç 
duyurusunda bulunduğumuz ve haklarında halen soruşturma devam eden emniyet 
görevliler şunlardır: 
 
   
 YASA DIŞI TELEFON DİNLEMELERİNİ YAPTIĞI İDDİASI İLE HAKKINDA SUÇ 
DUYURUSU YAPILAN ŞAHISLAR 
 
MUTLU EKİZOĞLU,  TCKN: 26095734972, Halen Siirt İl Emniyet Müdürü 
Mustafa Kılıçarslan,  TCKN: 23515577140 Halen Silvan İlçe Emn. Amiri 
Ayhan Akça,   TCKN: 36373546210 Halen TEMÜH D. Bşk.lığında 
Erhan KÖRTEK  TCKN: 42631018252 Halen İEM.lüğü TEM şubede 
Yakup ERGÜN  TCKN:11141608406 Halen Üsküdar ilçe Emn.de 
Mehmet S. YAĞABASAN TCKN: 17611891958 Kızıltepe İlçe Emn. Md.de 
Hüsnü KIRAN  TCKN: 45553588902 K. Maraş İl Emn. Md.lüğü 
Adil ÖZARSLAN  TCKN: 33118521778 Hasanoğlan Polis MYO Ankara          
   
Mustafa ALTUNBULAK TCKN: 63139247432 İEM.lüğü TEM şube Md.lüğü 
Harun DOĞAN  TCKN: 21199816388 İEM.lüğü TEM şube 
Erkan ÜNAL   TCKN: 22622576732 İEM.lüğü KOM şube 
 
Bu polisler hakkında mahkemeniz tarafından da suç ihbarında bulunulmasını talep 
ediyorum.  
 
e- Bu işleri yapanlar, İslamiyetle en ufak bir sorunu olmayan, sadece dinimizi, 
siyasi ve ticari çıkarı için kullananları hazmetmeyen Orduyu ve Atatürkçüleri 
düşman olarak görmüşler ve kendi akıllarınca ABD.nin de yardımı ile BOP Projesi 
çerçevesinde Türk Ordusuna savaş ilan etmişlerdir. Ben din alimi değilim. Durduk 
yerde insanlara din dersi vermeye, ayet okumaya kalkışanlardan da hoşlanmam. 
Çünkü din bir gösteriş alanı değildir. Tam aksine Allah ile kul arasındaki en özel 
ilişkidir. Ancak bu işleri yapanlar kendi cemaatleri içinde İslamiyet adına hareket 
ettiklerini söyledikleri için bunları açıklamak zorunda kalıyoruz. Bir savaşta dahi 
haddi aşamazsınız. Haddi aşarsanız kaybedersiniz. Bizlere bu savaşı, ABD çıkarları 
uğruna ilan edenler, hukuki süreç gibi göstertilmeye çalışılan bu süreçte kadınları 
hedef almışlardır. Anneleri hedef almışlardır. Gazeteci Müyesser YILDIZ hanım, 
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bilgisayarına dışardan virüsle gönderilen bir belge nedeni ile tutuklanmıştır ki, bu 
işi yapmak çocuk oyuncağıdır. Eğer zerre kadar inancınız ve şerefiniz yoksa, 
insanlara iftira atmak için bu tip teknolojik imkanları kullanmak mümkündür. 
 
Yine bu süreçte, benim müdafiliğimi yapan Avukat Demet Reçber Hanım da hedef 
alınmıştır. Benim tutuklandığım 7.6.2009 /Pazar günü, O’nun da Alanya’daki 
ofisine gizlice girilmeye çalışılmış, ancak alarmın çalışması ve yerel kolluğun 
müdahale etmesi sonucu başarılı olamamışlardır. Müteakiben, 24.06.2009 günü 
Genelkurmay Askeri Savcılığı avukatlık ofisimde bulunduğu iddia edilen “İrtica ile 
Mücadele Eylem Planı” adlı sahte belge hakkında KYOK.ı vermiş, devam eden 
süreçte, davaya müdahil olan AKP.nin genel başkanı ve başbakan olan Recep 
Tayyip Erdoğan beyefendi, 27.06.2009 günü ekranlara çıkıp “Belgenin aslını 
mutlaka bulacağız” diye beyanatlarda bulunmuştur.. Bu açıklamadan sadece 2 gün 
sonra 29.06.2009 da Ankara’da ki avukatlık ofisimiz, kimliği meçhul bir şahıs 
tarafından aranmış ve “belgenin aslı ve Serdar ÖZTÜRK ün avukatlık ofisine 
girilmesine ilişkin talimatı veren emniyet müdürünün ses kaydı bende 
buluşabilirsek onu size vereceğim” şeklinde beyanlarda bulunulmuştur. 
Avukatlarım sayın Demet Reçber ve sayın Cahit Karadaş, adının Bülent Türker 
olduğunu ifade eden bu şahısla iki defa 1 ve 2 Temmuz 2009 da Bilgi 
Üniversitesinde ki kafeteryada buluşarak görüşmüşlerdir. Şahıs, “kendisinin de 
emekli özel harekatçı polis olduğunu, “AKP ve GÜLEN’i BİTİRME PLANI adlı sahte 
belgenin aslını ve ses kaydını” ŞİŞLİ’ de bir bankanın kasasında sakladığını, 
kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin sağlanması halinde bu kayıtları ve belgeleri 
vereceğini, artık kendisinin de bu yapılanlardan rahatsız olduğunu, avukatlık 
ofisine girilmesi talimatını bizzat Ali Fuat Yılmazer’ in verdiğini” açıklamıştır. Ancak 
avukatlarım bana konuyu anlattıklarında, bunun tuzak olduğunu, asla Şişli’de ki 
son buluşmaya gitmemelerini, belgenin aslı diye imzası renklendirilmiş başka bir 
sahte belgeyi onların üzerinde İstanbul’un göbeğinde yakalatacaklarını, böylece 
“belgenin aslı Serdar ÖZTÜRK’ün avukatlarının üzerinde yakalandı” diye yaygara 
koparacaklarını, asıl hedeflerinin Genelkurmay Başkanını tutuklatmak olduğunu, 
derhal Ankara’ya dönüp askeri savcı ile irtibat kurmalarını, eğer adam samimi ise 
belgeyi getirip askeri savcıya teslim etmesini sağlamalarını, bu sahte belgenin 
aslının olmasının mümkün olmadığını, olayın çok kuvvetle muhtemel cemaatçi 
polislerin tuzağı olduğunu, kendilerinin asla belgeye el sürmemelerini söyledim. Bu 
görüşmeden sonra Bülent Türker adlı, polisin tuzak kurmak için kullandığı anlaşılan 
adama belgeyi askeri savcılığa teslim etmesi söylendi. Ancak şahıs askeri savcı ile 
irtibata geçmeden ortadan kayboldu. Avukatım Demet REÇBER’ i ismen arayarak 
tuzağa düşürmeye çalıştılar Ama başaramadılar. Bu şahsın ve Ali Fuat Yılmazer’ in 
HTS kayıtlarını biz mahkemenizden talep ettik. Ancak mahkemeniz bu taleplerimizi 
reddetti. Adnan Hocacı kadınlar Ayşegül Hüma Babuna ve Aylin Atmaca’nın 
avukatları Ceyhun Gökdoğan aracılığı ile bizim hakkımızda suç duyurusunda 
bulunmaları sayesinde, Bülent Türker’in irtibatlarını kısmen tespit ettik. Bu 
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nedenle, esasen bizim hakkımızda suç duyurusunda bulundukları için kendilerine 
müteşekkirim. Bu sayede mahkemenizde toplanmayan bazı delillere ulaştık.  
Bülent TÜRKER’in, 355 539 013 044 950 İMEİ numaralı telefonunun HTS kayıtları 
ve irtibat şemaları incelendiğinde,  şahsın “3555 3901 3044 950” İMEİ nolu 
telefonda; 
  
Bülent Türker adına kayıtlı  0 534 251 01 81 nolu telefon hattını, 
Bülent Türker adına kayıtlı  0 539 975 28 90 nolu telefon hattını, 
Bülent Türker adına kayıtlı  0 534 268 23 64 nolu telefon hattını 
Yusuf Türemiş adına kayıtlı  0 506 945 85 17 nolu telefon hattını, 
Zilfi Aydoğan adına kayıtlı  0 531 378 94 95 nolu telefon hattını, 
Murat Tağlı    adına kayıtlı 0 531 519 96 50 nolu telefon hattını, 
Hikmet Bayram adına kayıtlı  0 535 723 51 34 nolu telefon hattını, 
 
Kullandığı belirlenmiştir. Şahsın Vahram Hambaryan ve Fatih DUĞLES adlı Ermeni 
kökenli şahıslar ile, Baykal Dalgıç adlı Alanya’da ikamet eden bir şahısla irtibatı 
olduğu görülmektedir. Biz mahkemenizden Vahram Hambaryan’ ın ve diğer bazı 
kişilerin HTS kayıtlarının getirtilmesini talep ettik. Ancak mahkemeniz iddianame 
tarafı olmayan şahısların HTS kayıtlarını getirtemeyiz diyerek bu talebimizi 
reddetti. Ancak bu ara kararına rağmen yine mahkemeniz tarafından iddianame 
tarafı olmayan Mustafa Güray Değerli adlı gazetecinin HTS kayıtları re’sen 
getirtildi.. Bu normal bir yargılama usulü değildir. Bu nedenle heyetiniz hakkında 
HSYK.na suç duyurusunda bulundum. Tüm bu irtibatlar ve ısrarla şahsın diğer 
telefonlara ait HTS kayıtlarının getirtilmemesi, şahsın polis içindeki suç örgütünün 
kullandığı kişilerden olduğunun açık kanıtıdır.  
 



 21

   

 
 MÜDAFİİM AVUKAT DEMET REÇBER’İN 4.1.2010 DA ÖLÜMLE TEHDİT EDİLMESİ 
–  
 
Avukat Demet REÇBER, 4.1.2010 tarihinde, bir akrabasına gönderilen ve doğrudan 
avukat hanımı hedef aldığı açıkça anlaşılan;  “MEZARIN BAŞINDA BİR KIZ 
AĞLIYORMUŞ. MEZARDA YATANIN ANNESİ, KIZIN ANNESİNİN KAYNANASI 

 
FATİH DUĞLES 

BAYKAL DALGIÇ 
 

ALANYA 

 
VAHRAM 

HAMBARYAN  

BÜLENT TÜRKER  
 
İMEİ 355 539 013 
044 950 

 

 
Yusuf Türemiş  

adına kayıtlı  
506 9458517 

 
Bülent Türker  

      adına kayıtlı  
534 2510181 

 
Bülent Türker 

adına kayıtlı 
534 2682364 

 
Hikmet Bayram 

Adına kayıtlı   
535 7235134 

 
Bülent Türker 

      adına kayıtlı  
539 9752890 

 
Murat Tağlı 
adına kayıtlı 
531 5199650 

 
Zilfi Aydoğan  
adına kayıtlı 
531 3789495 

 
BÜLENT TÜRKER 

 
İMEİ 355 539 013 044 

950 
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OLDUĞUNA GÖRE MEZARDA YATAN KIZIN NESİDİR? AKLINA GÜVENEN 
BUYURSUN”  şeklinde, ruh sağlığı yerinde bir insanın yazamayacağı ifadeler içeren 
bu mesajla ölümle tehdit edilmiştir.  
 
Yapılan soruşturma sonucunda, suça konu mesajın Konya Karaman nüfusuna 
kayıtlı, sık sık Kâhta’da ki bir şeyhin yanına giden, tarikatçı olduğu anlaşılan 1989 
doğumlu bazı akrabaları polis olan Mustafa ELMAS adlı 21 yaşındaki bir genç 
tarafından gönderildiği belirlenmiştir. Ankara CBS.lığı tarafından 15.7.2010 gün ve 
2010/28223 esas sayılı iddianame (İD.. No:2010/15217, S.N. 2010/13551) 
iddianame düzenlenmiş ve Ankara 3ncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, 
2010/1762 esas numarasına kayıtlı olarak yapılan yargılama sonucunda, 2.5.2011 
tarihinde sanık MUSTAFA ELMAS’IN mahkumiyetine karar verilmiştir. 
 
İşte bunları yaşayan, tuzağa düşürülmeye çalışılan, ölümle tehdit edilen ancak 
buna rağmen yılmayan ve korkmayan avukat Demet hanım bir duruşmada 
heyetinize, “Bu işleri yapanlar ruh hastası. Aynı Irak’ta helikopterden ateş eden ve 
eğlenen ABD.li pilot gibi ruh hastası” dediği için hakkında suç duyurusunda 
bulundunuz. Şimdi avukat Demet hanımın niye böyle bir ifade kullandığını 
anladınız mı? Evet biz avukatız. Her şeye, herkese karşı tam bağımsızız ve hiçbir 
tehdit bizi korkutmaz. 
İşte bu işlerin emniyet istihbarat içinde yuvalanmış Fetullah Gülen cemaatine 
mensup polisler tarafından yapıldığını bizzat emniyet içindeki görevlilerden ve 
cemaatçilerden öğrendiğimiz için, Avukat Demet hanımı hedef haline getirdiği 
anlaşılan, bir kadını kalleşçe hedef alan polis içindeki çete yapılanması için yasal 
gereğini yapması maksadıyla İstanbul CBS.lığına bir dilekçe yazdık  Dilekçe 
içeriğinde;  
 
“Halen ölümle tehdit edilen avukatım Demet hanımın Emniyet İstihbarat 
tarafından tekrar hedef seçildiğini göstermektedir.  Naçizane emniyet istihbaratın 
içine çöreklenmiş ve yabancı bir gizli servis tarafından kontrol edilen GÜLEN 
CEMAATİNE bağlı bu çeteye birkaç tavsiyem olacak. Bir kere delikanlı adamlar, 
kadınlarla uğraşmazlar. Tuncay GÜNEY’ i kullandıkça, O’ na mı benzemeye 
başladınız diye ciddi ciddi düşünüyorum. İkincisi illaki bir kadına alçakça pusu 
kuracaksanız şunları öneriyorum; 1- O’ nun da ofisine “BEŞİKTAŞ ADLİYESİ İLE 
MÜCADELE VE EYLEM PLANI” diye salakça bir belge hazırlayıp fotokopisini bırakın. 
2- Daha sonra CIA’nin sesi gazetesine bunu “AKP. Yİ VE BEŞİKTAŞ ADLİYESİNİ 
BİTİRME PLANI” diye sızdırın. 3- Müteakiben başbakanınız çıksın, “ADLİYEMİZİ ve 
PARTİMİZİ bitirmek istiyorlar şunların bize yaptıklarına bakın” diye sert ve mağdur 
edebiyatı içeren bir açıklama yapsın. 4- Final sahnesinde ise, Bülent ARINÇ çıkıp 
televizyonlarda ağlayarak “ Bütün bu planların hedefi AKP. Bizi kimse yıldıramaz” 
diye son altın vuruşu yapsın. 5- Planın altına ISLAK İMZA MAKİNESİ ile bir 
generalin imzasını attırıp, ATK.na imza incelemesine gönderin. Sonra adi posta 
İstanbul’dan Silivri’ ye bile 7 günde gelirken, başsavcı vekili sayın Turan 



 23

ÇOLAKKADI çıksın, belgenin ıslak imzalı aslı 15 inde Ankara’dan gönderilmiş 16 
sında ATK.na gönderdik diye açıklama yapsın. Haydi bakalım durmak yok yola 
devam……   
Sonuç Ve İstem  : Açıklanan nedenlerle, gazetelerde “çöp kutusunda 
bulunan “KAÇIRMA PLANI” adı altında yayınlanan tuluat mahiyetindeki GERÇEK 
DIŞI haberlere ilişkin açıklamalarıma dair layihanın dosyaya konularak, EMNİYET 
İSTİHBARATIN, avukatımın terörist olmadığı, sadece savunma görevini yaptığı ve 
bu nedenle KALLEŞÇE YÖNTEMLERLE  pusuya düşürülmemesi konusunda 
uyarılmasını başsavcılığınızdan talep ederim. 17.02.2010”  
 
Bu dilekçe ki üslubum tarzım nedeni ile, eski özel yetkili savcı Zekeriya ÖZ 
beyefendi benim hakkımda suç duyurusunda bulundu. Ama çok üzgünüm ki, 
hakkımda KYOK.ı verildi. Eğer emniyet içindeki suç örgütü gibi hareket eden yasa 
dışı yapılanma, kendi ülkesinin insanlarına ABD çıkarları uğruna ilan ettikleri 
savaşta bir kadını hedef almasalardı, biz böyle bir dilekçe yazmazdık. Üslubu 
sorgulamadan önce herkesin kendi yaptığına bakması gerekir.  
Bizim yani Türkmenlerin bin yıllık bir savaş kültürü vardır. Bir savaşta kadınlar ve 
çocuklara asla hedef alınmazlar. O nedenle ben kadınları hedef alan kişilerden asla 
haz etmem ve hoşlanmam. Dinleri, siyasi görüşleri etnik kökenleri ne olursa olsun. 
O yüzden dilekçelerde bu işi yapanlara karşı sert üslup kullanmamdan rahatsız 
olanlar ve tarzımı sorgulayanlar önce kendilerine şöyle bir bakmalılar. Bu millet 
savaşta dahi olsan, kadına el uzatandan hoşlanmaz.    
 
f- Bizim avukatlık tarzımız bu davaya münhasır filanda değildir. Bir çok davada, ya 
da olayda hiç çekinmeden mesleğimizin gereğini korkmadan çekinmeden yaptık. 
Kamuoyunda CASA uçağı davası olarak bilinen dosyada, ben askeri heyet 
başkanının vekiliydim. Daha önce 2001 de düşen CASA uçağında şehit olan bazı 
askeri personelin de vekili olduğum için benim açımdan çok hassas bir konuydu. 
Karşı taraf dünyanın en büyük 2nci havacılık şirketi EADS CASA idi. Dosya 
kapsamından, Deniz Kuvvetleri veya Sahil Güvenlik için alınacak olan CASA CN 235 
uçaklarında üst düzey bir mühendis tarafından teknik bir problem tespit edildiği, 
aynı teknik sorunun FAA (ABD Federal Havacılık Dairesi) tarafından da teyit 
edilerek uçağın sivil versiyonunun ABD içinde uçması yasaklandığı, ancak teknik 
sorun bulunan parçanın sivil ve askeri uçaklarda da aynı parça olduğu 
görülüyordu. Müvekkile, kesin kabulü yapılmamış olan uçağın alımı kapsamında on 
milyon dolarlık son hak edişe imza atmasının sağlanması maksadıyla baskı 
yapıldığı iddiası vardı. SSM temsilcisi sivil mühendis olan müvekkile, bu maksatla 
yapılan ve asker heyet başkanı sıfatı ile katıldığı toplantıda, on milyon dolarlık son 
hak edişi imzalamadığı için şirket yetkilisi tarafından hakaret edildiği iddiası 
bulunuyordu. Biz dosyayı sonuna kadar takip ettik. Hak ediş imzalanmadı ve dosya 
Yargıtay’dan bozularak geldi. Karşı tarafın, yani EADS CASA şirketinin temsilcisinin 
vekili olan kıymetli meslektaşımız o esnada Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. 
Yargıtay’dan dönen dosyaya başka bir müdafi iştirak etti ve hatırladığım kadarı ile 
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şirket temsilcisi o dosyada mahkum oldu. Uçakta ki iddia edilen teknik sorun 
giderilmeden uçağın kesin kabulü ve hak ediş ödemesi bazı baskılara rağmen 
yapılmadı. Bu uçağın teknik sorun giderilmeden yıllardır teslim alınmamasının 
sorumlularından biride benim. Biz avukatız, tarzımız davadan davaya, dosyadan 
dosyaya değişmez. Karşımızdaki şirketin büyüklüğü vs bizi bağlamaz. Biz haklılığa 
bakarız. Haklı gördüğümüz bir dosyada da her türlü etkiye kapalı bir şekilde işimizi 
yaparız. Uçağın düşmesine yol açabilecek teknik bir soruna rağmen teslim 
alınmasına, asla sıcak bakmayız. 
  
Bir diğer dosyada, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi, esasen bize göre 
dosya kapsamı ile masumiyeti açıkça ortaya çıkmış bir sanığı beş aydır tutuklu 
yargılıyordu. Askeri mahkeme hakimi meslektaşımız, bizim hukukçu kişiliğini çok 
sevdiğimiz, TSK.nin en zeki askeri hakimi olarak tanımladığımız, gerçekten çok 
değerli bir hakimdi. Ancak buna rağmen biz, masum bir insanın beş ay tutuklu 
kalmasına tahammül edemediğimiz için, başında saygı duyduğumuz bir hukukçu 
bulunan askeri mahkemeye dahi çok ağır eleştiriler içeren bir dilekçe vererek istifa 
ettik. O celse duruşmaya katılmadık ancak sanık tahliye oldu. Daha sonrada beraat 
etti.  
 
Aynı şekilde Ethem Erdağı Korgeneralimizin yargılamasında Genelkurmay 
Başkanlığı Askeri Mahkemesinin Adil Yargılama ilkesine aykırı davrandığını 
düşündük. Bu nedenle, avukat Demet hanım askeri mahkemeye hukuki 
gerekçelerini açıklayarak ağır eleştiriler içeren bir istifa dilekçesi sundu. Askeri 
mahkemenin başkanı, duruşmada avukat Demet hanım hakkında kararla birlikte 
suç duyurusunda bulunulacağını ima eden bazı sözler sarf etti. Ki bu askeri 
mahkeme başkanı bizim çocukluğumuzdan bu yana tanıdığımız sevdiğimiz ve saygı 
duyduğumuz bir insandı. Halada öyledir. Ancak buna rağmen o davada, bağımsız 
bir avukat ve bir hukukçu olarak kendisini reddetmekten ve adil yargılama 
ilkelerini ihlal ettiğini ifade etmekten çekinmedik. Daha sonra avukat Demet hanım 
hakkında suç duyurusunda bulunulmadı. Ancak askeri mahkeme başkanı bir yıl 
sonra başka bir dosya için askeri mahkemeye giden meslektaşımız Demet hanımı 
çağırarak o dönem kızdığını, ama kendisinin yaptığının avukat olarak mesleki 
bakımdan doğru olduğunu, mert tavrı nedeni ile kendisini tebrik ettiğini ifade 
etmiştir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bizler avukatız. Müvekkil dahil 
kimseye bağımlı değiliz. Doğru neyse, hukuk neyi gerektiriyorsa onu yaparız. 
İşimizi yaparken de kimseden çekinmeyiz. Tarzımız üslubumuz budur. İsteyen 
beğenir, isteyen beğenmez. Biz kimseye kendimizi beğendirmek için 
uğraşmadığımız gibi, böyle bir zorunluluğumuzda yok. 
 
Bir başka olayda, emrindeki subay astsubay uzman çavuş ve askere eziyet ettiği 
iddia edilen, akçalı işlere bulaştığına dair hakkında bazı belgeler bulunan, bir kısım 
askeri personeli haksız olarak TSK.den çıkardığı ifade edilen bir il jandarma 
komutanını askeri yargının karşısına çıkartmak için tam üç yıl uğraştık. Akçalı işlere 
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bulaşanları, Beyt-ül mala el uzatanları, elimde belge ve yeteri kadar olgu varsa 
affetmem. Sonuna kadar giderim. Bu personel tam üç yıl sonra askeri yargının 
karşısına çıktı, yargılandı ve mahkum oldu. Haksız olarak TSK.den çıkardığı bazı 
astsubayları AYİM.de dava açarak TSK.ne geri döndürdük. Bu şekilde yıllarca 
şerefle hizmet ettikleri Ordudan, şerefleri ve hak ettikleri onurları ile emekli 
olmalarına vesile olduk. O davada da avukat Demet hanım tehdit edildi. Ancak biz 
bu tip tehditlere kimden gelirse gelsin aldırmayız. Mesleğimizin gereğini mutlaka 
yaparız. Bizim tarzımız üslubumuz hep budur.  
  
g-Kişisel üslubumuzun ideolojik bir yönü de yoktur ki bizim zaten sağcılık ve 
solculukla hiçbir zaman ilgimiz olmadı. Atatürkçülüğün sağcılıkla ve solculukla en 
ufak bir ilişkisi yoktur. Bizim inancımız budur. Hayat görüşümüzün temeli, 
bilimsellik gerçekçilik ve akılcılıktır. Allah’a olan inancımızı ise kimseyle tartışmayız. 
Atatürkçü olduğumuz için Ocak 1997 de ADD.ne üye olduk. Aynı yıl 3 Temmuz’da 
Sivas ‘ta yakılan insanlarımız için yapılan etkinliğe ADD olarak katılma kararı alındı. 
Ancak etkinliğe katılacak dernek parti ve örgütleri incelediğimde o günkü adıyla 
HADEP’ in de aynı etkinliğe katılacağını öğrendim ve karşı çıktım. PKK terör 
örgütünün siyasi payandası olan bir parti ile omuz omuza yürümenin 
Atatürkçülükle bağdaşmayacağını açıkladım ve itiraz ederek, ADD.nin bağımsız bir 
etkinlik yapmasını talep etim. Ancak itirazım ve talebim dikkate alınmadı. Aynı gün 
ADD.ne bir dilekçe yazarak, PKK terör örgütünün payandası olan bir parti ile omuz 
omuza yürümenin Atatürkçülük olmadığını, benim böyle bir anlayışımın 
olamayacağını, böyle bir şeye de sıcak bakamayacağımı belirtip “Atatürk 
yaşasaydı, bunu yapanların suratına tükürürdü. Siz hiçbiriniz gerçek bir Atatürkçü 
değilsiniz. Benim Atatürkçülüğüm ADD ile kaim değil” diyerek istifa ettim. Özür 
dilemelerine rağmen bir daha derneğe de dönmedik. Yani üslubumuz, ideolojilere 
ve siyasi rüzgarlara göre hiç değişmedi. 
 
h - Yaşadığımı kalleşliklere dayanamayan babam ben tutuklu iken, yüksek 
tansiyona bağlı beyin kanaması ve kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O dönemde 
yasa değişikliği yapılmadığı için cenazesien dahi katılamadım. Bana yapılan her 
şeyi her türlü kötülüğü gerçekten affederim. Ancak babama bunu yapanları 
affetmeyeceğim. İte bu yüzden üslubumuz sert. 
 
ı- Silivri 5 nolu C.İ.K.da kalmaktayken bir gece yarısı 28.2.2011 de bizi 1 nolu 
C.İ.K.na naklettiler. Cezaevinde 3 öğün yemek vermediler, buz gibi bir ortama 
attılar. Her yer inşaat pisliği ve artığı ile doluydu. İki gün kalacağımız koğuşu 
temizledik. Temizliği tamamladığımız gün  bizi dalga geçer gibi dipteki tecrit 
hücrelerine attılar. Tecrit hücrelerinde sahte belge düzenleyip ayrıca hücre cezası 
verip ailemizle çocuklarımızla görüşmemize fiilen engel oldular. Bunu, sahte 
belgeleri hazırlayıp bizi hedef seçenler, duruşmalarda bizi susturamadıkları için 
yaptılar. Bunu Kalleşliklerini yüzlerine vurduğumuz için yaptılar. Bunu Müslüman 
olmadıklarını kameralar aracılığı ile doğrudan suratlarına tokat gibi çarptığımız için 
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yaptılar. İşte bunun için üslubumuz sertti. Böyle hücrelere atarak bizi yıldıracağını 
ve susturacağını düşünenler yanlış hesap yaptılar. Biz Türk’ üz, Oğuz boyluyuz. 
Çok şükür sadece Allah’a taparız ve Atatürkçüyüz. Hiçbir kalleşliğin önünde de 
saygıyla eğilmeyiz.    
  
5- Mütalaada, polislerin ifadelerinde “Serdar ÖZTÜRK’ün dilekçelerindeki üslubu 
tarzı” şeklindeki ifadeler ile, Ergenekon Projesinin Basın, yani Psikolojik Harp 
ayağında görevli olduğu yönünde aleyhinde kuvvetli olgular bulunan Faruk Mercan 
adlı şahsın, 7.3.2011 tarihli CNN TV.da “Tarafsız Bölge” adlı programda sarf ettiği 
“burada bir avukatlık tarzı yargılanıyor” şeklindeki beyanlarına sanırım yeteri kadar 
cevap verdik. Umarım tatmin edici olmuştur. Şimdi Mütalaada yer alan ve bana 
suçlama yöneltilen kısımlarla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Şöyle ki; 
 
a - Mütalaanın 57 nci sayfasında yer alan ve özel yetkili savcıların, benim 
telefonlarımın 4.3.2009 da, İlyas Çınar’dan 7.1.2009 tarihinde el konulan 51 nolu 
CD”.nin içinden çıkan veriler nedeni ile dinlemeye alındığını iddia etmişlerse de bu 
doğru değildir. Şunu şerh düşmek gerekir ki, bu veriler, İlyas Çınar’ın “kendisine 
ait olmadığı yönünde şerh koyduğu” 51 nolu CD.den çıkmıştır. Oysa ki aynı 
şüpheli, diğer 70 adet CD.nin kendisine ait olduğunu kabul etmiş ve üstlerini 
imzalamıştır. Ancak özel yetkili savcıların bu yöndeki mütalaalarının aksine, benim 
telefonlarım 51 nolu CD.nin içeriğindeki veriler nedeni ile değil, 6.2.2009 da 
telefonları dinlemeye alındığı anlaşılan ve müvekkilim olan Dilek Bozkaya’nın 
telefonu ile benim cep telefonum arasında irtibat tespit edildiği için dinlemeye 
alınmıştır. Müvekkillerimle cep telefonum aracılığıyla irtibat kurmamdan daha 
doğal ne olabilir ki? Bu çağda dumanla haberleşecek halimiz yok. Neyse, İstanbul 
CBS.lığının, atıf yaptığı ve İstanbul 11nci Ağır C. M.sinin 2009/407 Tek Tak.nolu 
iletişimin Tespitine dair kararına da dayanak olan İEM.lüğünün 
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“TEKNİK BÜRO AMİRLİĞİNE 
(R A P O R) 
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca (CMK 250 Madde ile yetkili) yürütülmekte olan 
Soruşturma No: 2008/1692 soruşturma dosyası kapsamında Ergenekon Terör 
Örgütüne yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar esnasında; 
 
İstanbul 12. ACM nin 06.02.2009 tarih ve Tek. Tak 2009/167 sayılı karan 
kapsamında iletişimi dinlenerek kayda alınan Dilek BOZKAYA isimli şahsın 0538 
920 61 64 numaralı telefona yönelik yapılan çalışmalar sırasında; 
İletişimi dinlenerek kayda alınan Dilek BOZKAYA aradığı 0533 479 07 21 numaralı 
telefonu kullanan Gürhan GOÇEN isimli sahsa; "Kasım ayında, Kuzey Deniz Askeri 
mahkemesinde sen ifade vermişsin" dediği Gürhan GOÇEN" İfade verdimde, ben 
savcıya mı verdim mahkemeye mi bilmiyorum" dediği. Dilek BOZYAKA " Bu arada 
şikayetinden de vazgeçmemişsin, neden? " dediği. Gürhan GOÇEN" Ben gelip 
gitme problemimi söyledim, eski ifademden devam etmemi söylediler o şekilde 
bende ifade verdim " dediği. Dilek BOZKAYA ' Yıldız aldı, ben senden de ümitliydim 
ama şaşırdım, Yıldız sonuçta arkadaşın yani sadece bir ses kaydı ama sen ifadede 
sanık benim, rızam harici onunla olan görüşme kayıtlarımı kaydetmiş davacıyım 
demişsin sen hala şikayetini geri alabilirsin, zaten sivilsin . Sen, YILDIZ ve SEDAT 
vazgeçti bu benim için avantaj olurdu " dediği. Gürhan GOCEN "O zaman 
hallederiz bir şekilde sorun değil" dediği. 
 
23.02.2009 günü saat: 20:13 sıralarında 0538 920 61 64 numaralı telefonu 
kullanan Dilek BOZKAYA isimli şahıs, 0532 772 77 20 numaralı telefonu kullanan 
Serdar ÖZTÜRK isimli şahısla yaptıkları görüşme içeriğinde; Serdar OZTURK "Ne 
zaman geleceksin İstanbul' a, duruşma nasıldı rahatladın mı" dediği. Dilek 
BOZKAYA " Yakın bir zamanda gelirim, artik hakimler korkuyor benden her 
söylediğimi yazıyorlar, ben CD dinleme olayına takıldım ben o dosyadan her delili 
alamaz miyim,keşif CD sini bana yasak diye vermiyorlar,zaten CD de karşı taraftaki 
disiplin subayının sesi duyulmuyor sanki ben kendi kendime konuşuyormuşum 
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gibi.eğer onun sesi değil dersem bir şey yaparlar mi, ben yakında gelirim 
oraya.Sen oralarda misin" dediği. Serdar ÖZTÜRK " O ses için belki analize 
gönderirler gelirsen ben buradayım, komutan serbest kalana kadar buralardayız " 
şeklinde ifadelerinin bulunduğu tespit edilmiştir.  
Ergenekon Terör Örgütünün çok katı disiplin kurallarına bağlı hiyerarşik yapıya 
sahip olması, örgüt üyelerinin sadece kendi bilmeleri gereken kişilerle irtibatlı 
olmalarına izin verilmesi, örgütün amaçlarını gerçekleştirebilmek için kamuoyunda 
infiale sebep olabilecek nitelikte eylemler gerçekleştirebilecek kadar tehlikeli 
olması ve fiziki takip, tarassut ya da gizli görevli kullanma gibi tedbirlerle bu terör 
örgütünün yapısının deşifresi ile işlemiş oldukları suçun delilleriyle birlikte ortaya 
çıkarılması mümkün olmadığından;  
 
Bahse konu Serdar OZTURK isimli şahsın Ergenekon Terör Örgütü ile irtibatlı olup 
olmadığının tespiti ve bağlantılarının ortaya konulabilmesi, örgüt içerisindeki 
hiyerarşik yapının deşifre edilebilmesi amacıyla, kullandığı 0532 772 77 20 
numaralı telefonun ileti§iminin dinlenerek kayda alınması hususunu; 
 
Tensiplerinize arz ederim. 03.03.2009 
 
          Aidiyet No 
            3420561” 
 
 
Şeklindeki yazısından da açıkça anlaşılacağı üzere, benim telefonlarımın, 
müvekkilim Dilek Bozkaya ile irtibatlı olması nedeni ile dinlenmesi talep edilmiştir. 
Mahkemede bu talebe uygun olarak karar almıştır. Bu hanım benim müvekkilimdir. 
Müvekkil ile avukat görüşmesinin dinlenmesi, kayda alınması ve herhangi bir adli 
işlemde kullanılması hukuken mümkün değildir. Bu uygulama yasa dışıdır. Kaldı ki 
Dilek Bozkaya hakkında şu anda KYOK.ı verilmiştir. 
    
b- İlyas Çınardan el konulan 51 nolu CD.nin içeriğinin İEM.lüğü TEM şubede 
bulunduğu bir tarihte içeriğinin değiştirildiği sabit olduğundan dolayı dünyanın 
hiçbir yerinde adli kanıt olarak kullanılamaz. Şöyle ki; 
 
I- Sanık İlyas Çınar’dan el konulan  51 nolu CD.de benimle ilgili kayıtların 
bulunduğu iddia edilen bölümün ekran görüntüsü, İEM.lüğü TEM şube de değişik 
tarihlerde hazırlanan tespit tutanaklarında yer almaktadır. Buna göre 51 nolu 
CD.nin içinde “Revü” adlı dosyanın içinde yer alan “masaj” adlı Excel belgesinde; 
“Dilek Bozkaya” adının karşısında “SERDAR(AVKT)-5327727720 avukat BİZE 
YAKIN MUSTAFA LEVENT İLE SIKI iRTİBATI VAR” şeklinde bir kaydın yer aldığı 
iddia edilmektedir. Bu bölüm 7.1.2009 dan sonra, CD.ye yüklenmiştir. Zira; 
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aa- Şüpheli olarak 7.1.2009 da gözaltına alınan İlyas Çınar’la ilgili olarak, İEM.lüğü 
TEM şube tarafından hazırlanan 8.1.2009 tarihli aşağıda ekran görüntüsü verilen 
CD-DVD inceleme tutanağında, 51 nolu CD içindeki belgelerde masaj adlı belgede 
benim adım yer almamaktadır. 
 

 
 bb- Şüpheli olarak 7.1.2009 da gözaltına alınan İlyas Çınar’la ilgili olarak, 
kendisinden el konulan belgeler ile, dijital veri depolama aygıtlarının içinden çıkan 
verilere göre Polis tarafından, hazırlanan sorularda, belgelerde ve dijital verilerde 
ismi yer alan herkesin adı soru olarak tutanakta yer almakta iken, 10.1.2009 tarihli 
aşağıda örneği sunulan polis sorgu tutanağında Dilek Bozkaya ve Serdar ÖZTÜRK 
adı yer almamaktadır. 
 



 30

 
cc- Şüpheli olarak 7.1.2009 da gözaltına alınan İlyas Çınar’la ilgili olarak, 
kendisinden el konulan belgeler ile, dijital veri depolama aygıtlarının içinden çıkan 
verilere göre Savcılık tarafından hazırlanan sorularda, belgelerde ve dijital 
verilerde ismi yer alan herkesin adı soru olarak tutanakta yer almakta iken, 
10.1.2009 tarihli aşağıda örneği sunulan Savcılık sorgu tutanağında Dilek Bozkaya 
ve Serdar ÖZTÜRK adı yer almamaktadır. 
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Şüpheli olarak 7.1.2009 da gözaltına alınan İlyas Çınar’la ilgili olarak, İEM.lüğü 
tarafından değişik tarihlerde tespit tutanağı düzenlemiştir. Bu tespit tutanaklarında 
benim adımın yer aldığı iddia edilen “Revü” isimli dosya içinde “masaj” adlı Excel 
belgesinin ekran görüntüsü aşağıdaki şekilde yer almaktadır. 
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ee- İddianame eklerinde, 2010/106 Esas nolu dosya ile, 2009/85 Esas nolu dosya 
içerisinde (2009/191 esas nolu dosya ile birleşen), bahse konu belgenin ekran 
görüntüsünün çıktıları yer almaktadır. Her üç çıktıda ayrı şekildedir. Dijital 
depolama aygıtında yer alan bir ekran görüntüsünün üç farklı çıktısı olmaz. 
 
1 NOLU ÇIKTI (2010/106 esas sayılı dosya, sayfa dijital 321)  
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2 NOLU ÇIKTI  (2009/85 ESAS SAYILI DOSYA 94 NOLU KLASÖR DİJİTAL 102) 
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3 NOLU ÇIKTI  (2010/106 ESAS NOLU DOSYA 24 NCÜ KLASÖR DİJİTAL 199) 
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İlyas Çınardan el konulan 51 nolu CD.nin el konulduğu tarihten hemen sonra 
depolama aygıtı içinde ki verilerin değiştirilip değiştirilmediğini gösteren hash 
değerleri alınmamıştır. Oysa ki aşağıdaki belgeden de anlaşılacağı üzere 
17.02.2009 da İlyas Çınar’ dan el konulan diğer dijital veri depolama aygıtlarının 
hash değerleri alınmıştır.  
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İçinde suç unsuru olduğu iddia olunan 51 nolu CD nin ilk hash değeri ise, ben 
tutuklandıktan sonra 17.06.2009 da alınmıştır. Bu normal değildir. Dijital veri 
depolama aygıtları incelenmeden önce ilk yapılacak iş, dijitallerin HASH değerinin 
alınmasıdır. İlyas Çınar’dan el konulan dijital veri depolama aygıtlarının ilk 
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İncelemesi 09.1.2009 da yapılmış olmasına karşın yasal prosedüre aykırı olarak 
hash değerleri ya alınmamış ya da yok edilmiştir.  
 
  

 
 
 
 
 İlyas Çınar’dan el konulan içeriğinde benimle ilgili veri bulunduğu iddia olunan 51 
nolu CD.nin 17.02.2009 da İEM.lüğü TEM şube ve 03.02.2010 tarihinde 
mahkemenin atadığı bilirkişi Hayretdin BAHŞİ tarafından alınan HASH değerleri 
birbirinden farklıdır. Bu durum 51 nolu CD.nin, İEM.lüğü TEM şubede iken 
içeriğinin değiştirildiğini ve delillerle oynandığını gösterir. 51 nolu CD.nin TEM 
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şubede bulunduğu bir tarihte içeriğinin değiştirildiği sabit olduğundan, savcılık 
mütalaasının aksine adli kanıt niteliği yoktur.  
 
51 NOLU CD.NİN 17.02.2009 DA İEM.LÜĞÜ TEM ŞUBEDE ALINAN HASH 
DEĞERLERİ 
 

 
 
 
 
51 NOLU CD.NİN 03.02.2011 DE BİLİRKİŞİ TARAFINDAN ALINAN HASH 
DEĞERLERİ 
 



 39

 
 
 
 
 
 
hh- Mahkemenizin 01.12.2011 tarihli 2011/770 Değişik iş sayılı ve (1-B) nolu ara 
kararı uyarınca İEM.lüğünün 1.1.2011 tarihli yazısı ekinde gönderilen ve 17 6 2009 
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tarihli rapora göre 51 nolu CD.nin hash değeri : 78FBC5E503797FE28E22A 1 
A647CD5496 dır.  
 
Mahkeme tarafından bilirkişi olarak atanan TÜBİTAK görevlisi Hayretdin Bahşi 
tarafından hazırlanan 3.2.2011 tarihli rapora göre, 51 nolu CD.nin hash değeri: 
“5db5ccal cfeeacea5bf83bc35cb4317e” dir. Aynı CD.ye ait farklı hash değerleri, 
delillerin soruşturma aşamasında POLİS TARAFINDAN değiştirildiğinin kanıtıdır.  
 
Delillerin değiştirilmesi nedeni ile, dönemin TEM şube müdürü olan ve halen SİİRT 
İl emniyet müdürlüğü görevinde bulunduğu anlaşılan Mutlu EKİZOĞLU adlı şahıs 
ile, diğer bazı emniyet görevlileri hakkında İstanbul CBS.lığına “delilleri 
değiştirdikleri” iddiası ile, FATİH CBS.lığına   
 
“Suça konu 51 nolu CD.nin revü dosyasının  masaj bölümünde yer alan verinin, bir 
adet ekran görüntüsü olmasına karşın, aynı görüntünün, 2009/191 (94 nolu klasör 
sf. dijital 102) ve 2010/106 (22nci klasör sf. dijital 321, 24 ncü klasör sf. dijital 
199)  Esas sayılı dosyalarda üç ayrı şekilde ve tarzda çıktısı bulunmaktadır. Oysa ki 
bilgisayar kullanmayı çok az bilen, eğitilebilir zihinsel özürlüler bile, bilgisayardaki 
bir ekran görüntüsünün sadece bir şekilde çıktısı olacağını bilir. Dolayısı ile bu hal 
bize, CD.nin içeriği ile el konulmasından sonraki bir süreçte oynandığını ve el 
konulmasından sonra içeriğine eklemeler yapıldığını göstermektedir. CD. adli 
emanette iken bu verileri kim ya da kimler değiştirebilir? 
 
Lady Gaga 
Barrack Hussein Obama 
Fetullah Gülen 
Soruşturmaya yardımcı olan polisler 
 
Doğru şıkkı bulmak için çok zeki olmaya ve çok düşünmeye gerek olmadığı 
kuşkusuzdur.”               
 
Şeklinde bir dilekçe sunularak ilgili polisler hakkında suç duyurusunda 
bulunulmuştur. Bahse konu suç duyurusunda Mutlu EKİZOĞLU’ na, İlyas Çınar’dan 
7.1.2009 da el konulan 51 nolu CD.nin, emniyet TEM şubede bulunduğu bir 
aşamada içeriğinin değiştirildiği iddiası ile suçlama yöneltilmiştir. Hal böyle iken ve 
suç ihbarı dilekçesi gayet açık bir Türkçe ile de yazılmış iken, adı geçen şahıs, 
7.1.2009 da gözaltına alına Avukat Mustafa Levent GÖKTAŞ’ tan el konulan 51 
nolu DVD.nin hikayesini anlatmıştır. Halen il emniyet müdürü olan bu şahsın suç 
duyurusunun içeriğini anlayamadığını kabul edelim. Ancak sorguyu yapan 
Cumhuriyet savcısı Hüseyin KAPLAN’ ın “Kardeşim sen ne hikaye anlatıyorsun? Ne 
51 nolu DVD.si? Sana yöneltilen suçlama Levent GÖKTAŞ’ tan el konulan 51 nolu 
DVD değil. İlyas Çınar’ dan el konulan 51 nolu CD ve bu CD.nin senin elindeyken 
içeriğinin değiştirildiği iddiası. Hash raporlarına göre de 51 nolu CD.nin içeriği 
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değiştirilmiş sen bana onu anlat” demesi gerekirken, savcı H. Kaplan,  Mutlu 
EKİZOĞLU’ nun konuyla alakasız anlatımlarını tutanağa geçirmiş, sonrada 1,5 ay 
içinde TEM şube görevlisi polislerle ilgili yedi ayrı dosyada KYOK.ı vererek bahse 
konu polislere ilişkin tüm dosyaları kapatmıştır. Hemen akabinde de özel yetkili 
savcı olarak Beşiktaş’ ta ki İstanbul Adliyesine atanmıştır..Bu nedenle, adı geçen 
savcı C. Savcısı Hüseyin KAPLAN hakkında “İddialarla ilgili yeteri kadar delil olduğu 
ve atılı eylem sabit olduğu halde iddianame düzenlemesi gerekirken dosyaları 
kapattığı” iddiası ile HSYK.na suç duyurusunda bulunulmuştur.  
 
6- Mütalaanın 57nci sayfasında, “Serdar ÖZTÜRK’ün, Koçero SALUCi’yi emniyet 
tarafından askerler aleyhinde ifade vermeye zorlandığı yönünde ifade vermeye 
yönlendirdiği bir telefon görüşmesi geçtiği tespit edilmiştir” şeklinde yer alan 
ifadelerle, benim korucu ve şehit ailesi olan, keza Silopi’de savcı ve emniyet dahil 
herkesin tanıdığı Koçero Saluci adlı kişiyi, polisler aleyhinde ifade vermeye 
yönlendirdiğim iddiası edilmiştir. Mütalaada ki bu kısım da, diğer bölümlerde 
olduğu gibi hayal mahsulüdür. Koçero Saluci, daha öncede ifade ettim gibi 
Silopi’de koruculuk yapan, babası 40 yıl MİT’e hizmet etmiş, 1990 da köylerinin 
PKK terör örgütü mensupları tarafından basıldığı esnada, eve isabet eden roket 
sonucu kardeşini yanında şehit vermiş, daha sonra üç kardeşini şaibeli bir trafik 
kazasında kaybetmiş, terör olaylarının en yoğun olduğu, TSK.nin en çok şehit 
verdiği 1990-1994 arasında ki dönemde, Türk Ordusunun yanında yer almış, bir 
çok operasyona katılmış, dönemin tüm devlet görevlilerinin yani savcının, 
kaymakamın, emniyetin, jandarmanın ve diğer askeri birliklerin tanıdığı, sevdiği, 
Ankara’ya geldiğinde AKP.li bakanlar tarafından ağırlanan ve geceyi Ankara’da 
geçirmek zorunda kalmış ise arkadaşı olan emniyet müdürünün evinde misafir olan 
bir kişidir. 
 
Koçero’ yla ilgili mütalaada yer alan, polisin aleyhinde ifade vermesi için 
yönlendirdiğim iddiası da tümü ile hayal mahsulüdür. Böyle bir telefon görüşmesi 
bulunmamaktadır. Olayın iç yüzü ise şu şekildedir: Daha önce kendisinin ve 
şirketinin avukatlığını da yaptığım Koçero, 16 Mart 2009 da akşam geç saatlerde 
beni telefonla arayıp bir faks numarası vermemi istemiştir. Ben o esnada uçakla 
Ankara’dan gelmiştim ve Atatürk Havalimanından çıkış yapıyordum. Beni bir saat 
sonra aramasını söyledim. Yaklaşık bir saat sonra 22.30 civarı bulunduğum yerin 
faksını verdim ve kendisi bana Silopi CBS.lığına kendisi tarafından yapılmış bir suç 
duyurusu dilekçesi örneğini faksladı. Dilekçe içeriğinde, son bir buçuk ayda Silopi 
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Halis, Mustafa ve Ahmet adlı bazı polislerin 
kendisi ve oğlunu, sürekli olarak TSK aleyhinde ifade vermek üzere gizli tanıklık 
yapmaya ve bu şekilde polis tarafından TSK aleyhine iftira atmaya zorladıklarını 
belirterek şikayetçi olduğu anlaşılmaktadır. Silopi CBS.lığında ki bu soruşturmanın 
numarası 2009/520 .dir. Ben bu dilekçeyi okuduğumda hali ile kızdım ve ertesi gün 
konunun asli muhatabı olan Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğine 
göndererek, ilgili polisler hakkında yasal işlem yapılmasının sağlanmasına 
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çalışacağımı belirttim. Dolayısı ile polisin kendisini TSK aleyhine gizli tanıklığa 
zorladığı, dilekçenin içinde yazıyordu. Bu dilekçeyi de ben yazmadım. Koçero, suç 
duyurusunu yaptıktan sonra beni aramıştır. Ona da telefonda söylediğim gibi, 
17.3.2009 da dilekçeyi Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğine avukatlık 
ofisimden fakslattım. Polisin İçindeki bir grubun Türk Ordusu aleyhinde yapmaya 
teşebbüs ettikleri yasa dışı faaliyetleri tabi ki Genelkurmay Başkanlığına 
bildireceğiz. Fetullah Gülen’e yada künefeci Emin ustaya bildirecek halimiz yok. 
Hemen ertesi gün, yani 17.3.2009 da Koçero polis tarafından Silopi’de göz altına 
alınmıştır. Aynı saatlerde emniyette gözaltındayken Koçero beni tekrar aradı ve 
görüştük. Koçero’ nun yazdığı dilekçe ve içeriği nedeni ile gözaltına alındığı çok 
açık olduğundan, bende kendisine, Silopi CBS.lığına yaptığı suç duyurusu 
dilekçesinde bizzat kendi yazdığı hususları savcıya tekrar etmesini ve isimleri 
dilekçede zikredilen polisler tarafından Türk Ordusu aleyhine gizli tanıklığa 
zorlandığı, ancak bunu kabul etmediği için hakkında işlem yapıldığını açıklamasını 
tavsiye ettim. Dolayısı ile, savcılığın mütalaası tümü ile bu somut gerçeğin 
çarpıtılmasıdır. 
 
Koçero’nun konumunun daha iyi anlaşılabilmesi için, 1990 lı yıllarda Silopi’de ve 
çevresinde yaşanan bazı olayların örnek olarak açıklanması gerekir. Çünkü PKK.nın 
internet sitelerinde koçero ile ilgili çok sayıda gerçek dışı haberler 
yayınlanmaktadır. Şöyle ki; 
 
Koçero Türk Ordusu ile birlikte görev yaptığı dönemde, örgüt kampları ile ilgili 
araştırma için Kuzey Irak’a gönderilmiş ve burada KDP peşmergeleri tarafından 
alıkonularak kendisine elektrik verilmesi dahil çok ağır işkenceler yapılmıştır. Bir 
süre sonra işkence altında iken öldü zannedilerek Zaho’da yol kenarına atılmış, 
kendisine geldiğinde yaralı olarak Türkiye’ye geçmeyi başarmıştır. 
 
Silopi’de askeri birliklerin araçlarını ve silahlarını tamir eden bir usta PKK şehir 
milisleri tarafından öldürülmüştür. 
 
Türk Ordusuna operasyonlarda yardımcı olan Arif Çevik adlı bir korucu, PKK 
tarafından kaçırılarak çok ağır bir işkence sonucu 25.07.1994 de öldürülmüştür. 
Arif ÇEVİK’ i öldüren kişi Muzaffer AYBİ adlı PKK.nın Ballıkaya kampı 
sorumlusudur. 
 
Tahir adlı haber elemanımız, PKK tarafından kaçırılarak Önce Ballıkaya’ ya oradan 
da Khantur Dağına götürülmüş ve işkence edilerek öldürülmüştür. 
 
Kış şartlarında, metrelerce karın olduğu bir dönemde Gabar Dağında yapılan bir 
operasyonda, bir hafta sonra geri çekilme emri verilmiş ve tüm timler helikopterle 
araziden alınmaya başlanmıştır. Bu esnada yoğun bir şekilde tipinin başlaması ve 
havanın bozması sonucu helikopter faaliyeti kesilmiş ve son iki tim arazide 



 43

kalmıştır. Çekilme emri geldiğinde kumanyalar imha edildiği için bu timler, arazide 
yiyeceksiz ve susuz kalmışlar ve yanlarında götürdükleri katırı kesip yemek sureti 
ile hayatta kalmayı başarmışlar ve gündüz gizlenip gece intikal ederek üç günde üs 
bölgesine ulaşmışlardır. 
 
Kel Mehmet Dağında yapılan bir operasyonda, çekilme emri verilmiş, artçı olarak 
son kalan Jandarma özel harekat timine PKK.lı teröristler saldırmış ve tim K.ı 
Osman GÜZEL adlı kardeşimizi şehit ederek bazı askerleri sağ ele geçirmişlerdir. 
Teröristler sağ ele geçirdikleri askerlerimize işkence yapıp, telsizlerden bölgedeki 
birliklere dinletmişlerdir. 
 
Silopi Görümlü Taburu Bölgesinde ki, HIRÇI tepede üs emniyetini sağlama 
görevinde bulunan 18 kişilik bir time, gece yarısı yaklaşık 100 kişilik bir terörist 
grubu saldırmış, tim komutanı teğmen, kayalık bir bölgede tümüyle sarıldıklarını 
tespit ederek durumu değerlendirip Çalışkan’da konuşlu bulunan topçudan, HIRÇI 
tepeyi tümü ile ihtiraklı mermi ile (havada patlayan) ateş altına almasını talep 
etmiştir. Topçu bataryasının başındaki subay HIRÇI tepede bulunan teğmenin 
devre arkadaşı olduğu için bu talebi ret etmiş, ancak tim komutanı teğmenin, 
durumun vahametini anlatması sonucu, Topçu bataryasının başındaki teğmenimiz 
göz yaşları içinde HIRÇI tepeyi ateş altına almıştır. Yoğun topçu ateşi sonucu 
teröristler HIRÇI tepeden geri çekilmek zorunda kalmış, aldıkları eğitimle topçu 
ateşinden kendisini sakınan askerlerimiz, iki hafif yaralı ile saldırıyı atlatmıştır. Bu 
yiğitlik, bu kahramanlık dünya üzerinde ancak Türk Ordusunda görülebilecek bir 
kahramanlıktır. 
 
Sultan topu karakolu baskınında ise, şehit olan karakol komutanı teğmenimizin 
kafası teröristler tarafından kesilmiştir. 
 
İşte böyle bir dönemde, Türk Ordusunun ülkenin bütünlüğünü korumak için böyle 
acılar sıkıntılar yaşadığı şehitler verdiği bir dönemde, Koçero Saluci, kardeşlerini 
şehit vermiş ve askerlere yardımcı olan sivillere esnaf tarafından örgütün baskısı 
ile ekmek bile verilmediği bir dönemde hep Türk Ordusunun yanında olmuştur. 
Kendisi ile iki defa operasyona çıktık. Derecik ve Hamam Boğazı operasyonları. Her 
iki operasyonda da hukuk dışı, kanun dışı bir davranışını görmedim. O yüzden PKK 
terör örgütü sitelerinde ki yalanlar beni ilgilendirmez. Ben bebekleri öldüren bir 
terör örgütünün yalanlarına değil, gördüğüme bakarım.  
 
Aynı şekilde. Özellikle 3.2.2009 da, ARENA programına çıktıktan sonra bizim 
hakkımızda da terör örgütünün internet sitelerinde yalan yanlış bir çok haber 
yayınlandı. Veya Gizli tanık İlk Adım, burada size bazı konularda yalan söyledi. 
Örneğin Çalışkan Köyü Muhtarı Nadir’in faili meçhul bir şekilde öldürüldüğünü 
anlattı. Ancak benim talebimle resmi kayıtlar ve akrabalarının ifadeleri dosyaya 
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geldi. Çalışkan köyü Muhtarı Nadir’in faili meçhul ile değil, 2006 yılında beyin 
kanserinden öldüğü ortaya çıktı. Böyle yalanlarla hiç bir yere varılamaz.  
 
Bakın PKK.nın internet sitelerinde bir sürü hikaye var. Tamamı yalan. Bizim o 
dönemde hedef seçilmemizin nedeni şuydu: Eylül 1994 de Kapılı Taburu ve Eren 
Bölük Komutanı olarak Çalışkan köyünün sorumluluğunu aldık. İlk yaptığımız şey 
köylülere gidip “eğer bundan sonra köye bir tane PKK.lı terörist girerse. Bu 
üsteğmen görevini yapmıyor. Görevini yapmadığı için köyümüze PKK.lı teröristler 
giriyor diye gidin bizi şikayet edin” dedik. Süreç içinde köyde öğretmen yoktu. 
Yapılan çalışmalarla köye öğretmen getirtilmesi sağlandı. Kızılay’dan yardım 
malzemesi getirtip köylülere dağıttırdık. Köyde sadece bir adet TV varken, çeşitli 
derneklerden yüz adet TV temin edip hibe olarak köylülere verdik. Kadınların hiç 
biri Türkçe bilmiyordu. Her gün o dönemde popüler olan cesur ve güzel dizisini 
izleyerek üç ay içinde Türkçe öğrendiler. Ankara’da bir ilçe belediye başkanını 
arayarak çocuk parkı istedik. Ben yaralandıktan sonra gelmiş. İşte böyle çalışmalar 
sonucu, insanı insan yerine koyarak yaptığımız mücadele sonucu, 6 ay sonra köye 
gelen teröristlere üstelik köyde hiçbir askeri unsur yok iken bizzat köylüler 
tarafından ateş açılmış ve PKK.lılar köye sokulmamışlardır. PKK.nın bizi hedef 
seçmesinin nedeni bu olaydır. Halka karşı daima yardımcı olacak ve onların 
yanında yer alacak şekilde yaklaşmak, onlara devletin şefkatli yüzünü göstermek 
Türk Ordusunun o dönemde de genel prensibi idi. Köylülerin PKK.lılara ateş 
açmasından sonra, karakolumuzun yoluna iki defa mayın döşenmiştir. Yan bölük 
komutanının babası Adana Ceyhan’da şehit edilmiş, bizim Mersin’deki evimizin 
civarında PKK şehir kadroları tarafından keşif yapıldığı kolluk tarafından aileme 
bildirilmiştir. Ancak bizler bu tip tehditlerden korkmadan görevimizi yaptık. PKk 
internet sitelerinde bizim bir çok suç işlediğimiz yazılmış. Allah Allah. Ancak ne suç 
işlediğimizi yazmamışlar. Ben şimdi söyleyeyim ne suçlar işlediğimizi: Zaman 
zaman kaçakçılık faaliyetleri yapanlardan ele geçirdiğimiz bebek mamalarını 
tutanakla savcılığa teslim edip karşılığında para ödülü alabilirdik. Ama biz 
yakaladığımız tüm bebek mamalarını, çocuğu olan köylülere dağıttık. Bakın bu bir 
suçtur. Çok sayıda sigara yakaladık. Savcılığa teslim edip para ödülü alabilirdik. 
Ben sigara kullanmam Ama askerlerimin morali için sigaraların tamamını 
askerlerimize dağıttık.  Karakolun yakınında gece meydana gelen sıcak bir temas 
sonrası güvenlik nedeni ile akşamları karakolumuz da kalan köyün öğretmeni 
kaçmak istedi. Onu tehdit ettik ve bir yere gidemezsin burada ki çocukların sana 
ihtiyacı var diye zorla tuttuk. Bakın buda suçtur. İşte işlediğimiz suçlar bunlar. 
Birlikte görev yaptığım tüm personel, tim komutanlarımız, askerlerimiz ve üst 
komutanlarımız hepsi yiğit insanlardı. Kendi hayatlarından çok bölgedeki insanların 
ve askerlerinin hayatlarını düşünen insanlardı. Yaptıkları tek iş ise, kendilerini 
memleket için adamaktı.   
 
Dolayısı ile, Türk Ordusu bölgede görevini şerefi ile yapmıştır. Türk Ordusuna 
hakaret edenler ve belgeli yalanlarla İftira atanlar elbette hesaplarını vereceklerdir. 
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PKK terör örgütünün hedefi ülkeyi bölmekti. Türk Ordusu, şehitler vererek ve çok 
büyük acılar yaşayarak ülkeyi böldürtmemiş ve teröre geçit vermemiştir. Otuz yıllık 
bir süreçte tabi ki bireysel hatalar veya yanlışlar yapılmıştır. Ancak bu bireysel 
hataları, Ordunun tamamına teşmil etmek kasıtlıdır. Az öncede ifade ettiğim gibi 
Ordumuz, tarihten gelen şanına ve şerefine yakışır bir şekilde bölgedeki görevlerini 
hakkıyla ve inancıyla yerine getirmiştir. 
 
Geçenlerde bir bakan, terörü önlemek için 350 milyar dolar harcadık diye 
beyanatta bulunmuş. 15 Ağustos 1984 de Eruh ve Şemdinli’yi Türk Ordusu 
basmadı. Eruh ve ŞEMDİNLİ, ASALA militanları tarafından 1982 de askeri eğitim 
verilen PKK terör örgütü tarafından üstelik Ermenilerin YENİDEN DİRİLİŞ günü 
diye kabul ettiği 15 Ağustos’ta basılmıştır. Özgürlüğün parasal bedeli olmaz. Bu 
sözleri sarf eden ve bakan sıfatı taşıyan beyefendi, New York’ta bar işletmeciliği 
yaparken, Türk Ordusu bölgede şehitler veriyordu. Herkes kullandığı kelimelere 
dikkat etmelidir. Dünyadaki tüm terör faaliyetlerinin bir amacı da zaten ülkeleri 
ekonomik olarak destablize etmektir. Bunu bakan olarak kendisi bilmiyorsa, bizim 
diyecek bir şeyimiz olamaz.  
   
7- Mütalaanın 57 nci sayfasında “Ele geçen delillere göre Serdar ÖZTÜRK göz 
altına alınmıştır. 5.6.2009 da kullanımında bulunan adreslerde arama ve el koyma 
işlemleri yapılmıştır” denilmekte ise de, benim avukatlık ofisim 5.6.2009 da değil, 
4.6.2009 da aranmıştır. Mütalaanın aksine avukatlık ofisim aranana kadar, 
hakkımda somut herhangi bir delil elde edilememiştir. Ancak tanımadığım İlyas 
Çınar albayımdan 7.1.2009 da el konulan ve içeriğine emniyette iken veri 
yüklendiğini kanıtladığımız, dolayısı ile delil niteliği taşımayan 51 nolu CD ile, 22 
Nisan 2009 da arkadaşım ve kardeşim Levent Bektaş’ tan el konulan 3 nolu CD.de, 
benimle ilgili suç teşkil etmeyen ancak fişlendiğimi gösteren bazı veriler yer 
almaktadır. Ancak bu veriler doğrudan Dilek Bozkaya ile ilgilidir ve DİLEK 
BOZKAYA hakkında da mütalaayı yazan savcılar KYOK.ı vermişlerdir. Ayrıca Levent 
BEKTAŞ’ a, arama ve el koyma işlemi esnasında üstelik talebine rağmen CD.nin 
kopyası verilmediği için, bu CD adli kanıt niteliği taşımamaktadır. Bahse konu 
CD.lerin içeriğinde  benimle ilgili yazan hususlar az öncede ifade ettiğim gibi 
herhangi bir suç teşkil etmediği gibi, tam aksine fişlendiğimi göstermektedir.  
 
Öte yandan, yukarıda da kısaca ifade ettiğim üzere, Ankara’daki avukatlık ofisimle 
ilgili arama kararı verildiği 3.6.2009 tarihinde de, benimle ilgili ele geçen somut 
herhangi bir delil söz konusu değildi. Bunun en somut kanıtı yıllarca dosyadan 
gizlenen, bizim ısrarlı talebimiz sonucu davanın başlamasından bir buçuk yıl sonra 
dosyaya getirtilebilen hakkımdaki telefon dinleme ve dinleme kararlarının 
uzatılması kararları ile ekleridir. Bu belgeleri dosyadan gizledikleri için mütalaayı 
yazdığı iddia edilen özel yetkili savcılar hakkında HSYK.na, “delilleri gizlemek” 
iddiası ile suç duyurusunda bulunduk. Buna göre  İEM.lüğü 2.6.2009 da İstanbul 
CBS.lığı özel yetkili Bölümüne bir yazı göndererek, üç aylık telefon dinlemesi 
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sonucu benimle ilgili delil elde edilemediği için telefon dinleme ve gizli izleme 
kararlarının uzatılmasını talep etmiştir. İstanbul özel yetkili 11nci Ağır C. M.si 
Hakimi Metin ÖZÇELİK, 3.6.2009 gün ve 2009/806 - 807 Tek.Tak. nolu kararlarla, 
hakkımda delil elde edilemediği için, telefon dinleme ve gizli izleme kararlarının 
uzatılmasına karar vermiştir. Aynı hakim her ne oldu ise, hem de aynı gün benimle 
ilgili bu sefer 3.6.2009 2009/822 Tek Tak. sayılı kararla, yargı çevresi bakımından 
yetkili ve CMK. 130 bakımından görevli de olmadığı halde Ankara’daki avukatlık 
ofisimin aranmasına dair karar vermiştir. Bahse konu 3.6.2009 gün ve 2009/822 
Tek Tak. sayılı Arama- El Koyma kararında, 24.5.2009 tarihli ihbar maili dışında 
herhangi bir delilden söz edilmemektedir. Hakkımdaki 3.6.2009 tarihli Arama- El 
Koyma kararı, tümü ile İEM.lüğüne gönderildiği iddia edilen 24.5.2009 tarihli bir 
ihbar mailine dayandırılmıştır. Ancak az öncede ifade ettiğim üzere, 24.5.2009 
tarihli (saat 12.51 de gönderilmiş) bu ihbar mailinde benim adım dahi 
geçmemektedir. Bu skandalın ötesinde bir durumdur. Daha da ilginci, arama 
kararına dayanak olan İEM.lüğü TEM şubenin 3.6.2009 gün ve 10488 sayılı 
yazısında, dayanak olarak 24.5.2009 tarihli değil, 23.5.2009 tarihli (saat 15.06 da 
gönderilmiş) bir ihbar mailinden söz edilmektedir. O mail ise halen dosyada 
yoktur. Esasen soruşturma dosyası ve iddianame eklerinde olması gereken 
İEM.lüğünün 3.6.2009 gün ve 10488 sayılı yazı, bizim ısrarlı taleplerimiz sonucu bir 
iki gün önce, yani 22.5.2013 te dosyaya gelmiştir. Bahse konu 23.05.2009 tarihli 
ihbar maili dosyada yok ise de, içeriği emniyetin 3.6.2009 gün ve 10488 sayılı 
yazısında görülmektedir. O ihbar mailinde de benim adım bulunmamaktadır. Yani 
hakim Metin ÖZÇELİK benim adımın dahi geçmediği bir ihbar mailini esas alarak, 
yargı çevresi bakımından yetkisi olmadığı ve 5271 sayılı CMK 3ncü, 7nci, 251 nci 
161/1nci, 162nci ve 130 ncu maddeleri ile 5235 sayılı kanunun 9 ncu maddesi 
dikkate alındığında yetkili ve görevli olmadığı halde, Ankara’daki avukatlık ofisimin 
aranmasına karar vermiştir. Bu karar, CMK.nun 7nci maddesindeki düzenleme 
bağlamında HÜKÜMSÜZDÜR.  
 
Tutuklanmama neden olan delillerin tamamı bir gece önce Ankara TEM şube 
görevlisi ve cemaat mensubu polisler tarafından kapıcı Kemal GERGİN angaje 
edilmek sureti ile avukatlık ofisime gizlice girilerek yerleştirilmiştir. Yani bu suç 
teşkil eden delillerin hiç birisi bana ait değildir. Suçlandığım hiçbir belgede parmak 
izim yoktur. Ancak her şeyi bir tarafa bırakıp, bir an için bu belgelerin bana ait 
olduğunu kabul etseniz dahi, Yasal olarak yok hükmünde olan bir karar sonucu 
elde edilen delilleri, hiçbir hükme esas alamazsınız. Aldığınız takdirde neden 
Anayasaya ve CMK.na aykırı hareket ettiğinizi, adına karar verdiğiniz Türk Milletine 
açıklamak zorunda kalırsınız. Bahsettiğimiz, çelişki içeren telefon dinlemesi 
kararının uzatılması ve aynı gün yani 3.6.2009 günü verilen arama –el koyma 
kararı ve ekleri aşağıdadır.  
 
I- İstanbul CBS.Lığı Özel Yetkili Bölümü Savcısı Fikret SEÇEN İmzalı, Hakkımda 
Delil Elde Edilemediği İçin Telefon Dinleme Kararının Uzatılması Talebi. 
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II- 3.6.2009 günü sabahı 2009/806 Tek. Tak. Sayılı Kararla, hakkımda delil elde 
edilemediği için telefonlarımın dinlemesinin uzatılmasına dair karar veren İstanbul 
Özel Yetkili 11nci Ağ. C. M.si Hakimi Metin ÖZÇELİK İmzalı, aynı gün verilmiş 
2009/822 Tek. Tak. Sayılı Arama – El Koyma Kararı  
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Dolayısı ile, Ankara ‘daki avukatlık ofisimde arama ve yakalama kararı veren 
İstanbul 11nci Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Metin Özçelik’in kararı hem yetki 
bakımından hem de görev bakımından hükümsüzdür. Elde edilen deliller yasaya 
açıkça aykırı yok hükmünde verilmiş bir kararla elde edildiği için hiçbir hükme esas 
alınamaz. Zira;   
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Yetki Bakımından; 
 
Bilindiği üzere yetki konusu CMK.nun 20 ve 21nci maddelerinde; 
 “Madde 20 - (1) Yetkili olmayan hâkim veya mahkemece yapılan işlemler, sadece 
yetkisizlik nedeniyle hükümsüz sayılmaz.” 
Madde 21 - (1) Bir hâkim veya mahkeme, yetkili olmasa bile, gecikmesinde 
sakınca bulunan hâllerde, yargı çevresi içerisinde gerekli işlemleri yapar.” 
Şeklinde düzenlenmiştir. Her iki maddenin birlikte değerlendirilip yorumlanması 
gerekir. Buna göre, yetkili olmayan mahkemenin işlemi sırf yetkisizlik nedeni ile 
hükümsüz sayılmaz. Ancak bu yetkisiz işlem, gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde, sadece yargı çevresi içinde yapılmış ise hükümsüz sayılmaz. Yani yetkili 
olmayan mahkeme ancak yargı çevresi içindeki yetkisiz olmasına rağmen gerekli 
işlemleri yapabilir. Ancak yargı çevresi dışında olan bir bölge için mahkemece 
yetkisiz bir işlem tesis edilmiş ise, 5271 sayılı CMK.nun 21nci maddesi gereği o 
işlem hükümsüzdür.  
 
Görev Bakımından 
 
Bilindiği üzere, görev konusu (kararın verildiği tarih olan 3.6.2009 itibarı ile) 5271 
sayılı CMK.nun 3ncü, 7nci, 161/1nci, 162 nci, 251 nci ve 130 ncu maddelerinde  
GÖREV 
Madde 3 - (1) Mahkemelerin görevleri kanunla belirlenir. 
GÖREVLİ OLMAYAN HÂKİM VEYA MAHKEMENİN İŞLEMLERİ 
Madde 7 - (1) Yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında, görevli olmayan HÂKİM 
VEYA MAHKEMECE YAPILAN İŞLEMLER HÜKÜMSÜZDÜR. 
AVUKAT BÜROLARINDA ARAMA, ELKOYMA VE POSTADA ELKOYMA 
Madde 130 - (1) Avukat büroları ANCAK MAHKEME KARARI İLE ve kararda 
belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının denetiminde aranabilir. Baro 
başkanı veya onu temsil eden bir avukat aramada hazır bulundurulur 
Madde 161 - (1) Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk 
görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir; yukarıdaki Maddede yazılı 
sonuçlara varmak için bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. 
Cumhuriyet savcısı, adlî görevi gereğince nezdinde görev yaptığı mahkemenin 
YARGI ÇEVRESİ DIŞINDA BİR İŞLEM YAPMAK İHTİYACI ORTAYA ÇIKINCA, BU 
HUSUSTA O YER CUMHURİYET SAVCISINDAN SÖZ KONUSU İŞLEMİ YAPMASINI 
İSTER. 
SORUŞTURMADA CUMHURİYET SAVCISININ HÂKİM KARARI İSTEMİ 
Madde 162 - (1) Cumhuriyet savcısı, ANCAK HÂKİM TARAFINDAN YAPILABİLECEK 
OLAN BİR SORUŞTURMA İŞLEMİNE GEREK GÖRÜRSE, İSTEMLERİNİ BU İŞLEMİN 
YAPILACAĞI YERİN SULH CEZA HÂKİMİNE BİLDİRİR. Sulh ceza hâkimi istenilen 
işlem hakkında, kanuna uygun olup olmadığını inceleyerek karar verir ve gereğini 
yerine getirir. 
SORUŞTURMA 



 50

Madde 251 - (1) 250 nci Madde kapsamına giren suçlarda soruşturma, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu suçların soruşturma ve kovuşturmasında 
görevlendirilen Cumhuriyet savcılarınca bizzat yapılır. Bu suçlar görev sırasında 
veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan 
soruşturma yapılır. Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet Başsavcılığınca 250 nci 
Madde kapsamındaki suçlarla ilgili davalara bakan ağır ceza mahkemelerinden 
başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez. 
(2) 250 nci Madde kapsamına giren suçların soruşturması ve kovuşturması 
sırasında Cumhuriyet savcıları, hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları, varsa 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu işlerle görevlendirilen AĞIR CEZA 
MAHKEMESİ ÜYESİNDEN, AKSİ HALDE YETKİLİ ADLÎ YARGI HÂKİMLERİNDEN 
İSTEYEBİLİRLER. 
 Ağır Ceza Mahkemelerinin görev ve kuruluşunu düzenleyen 5235 sayılı Adli Yargı 
Mahkemelerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi, Ağır Ceza 
Mahkemelerinin bir başkan ve yeteri kadar üye ile kurulabileceği, bir başkan ve iki 
üye ile de toplanacağı hususunu hükme bağlamıştır.  
Tüm bu yasal düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, 5271 sayılı CMK.nun 
TEK HAKİM ile MAHKEMEYİ ayırdığını, Avukat bürolarının aranması için yasada 
MAHKEME kararının arandığını, o dönemde cari olan CMK. un 251 nci maddesi ile 
aynı kanunun 130 ncu maddesinin bir arada değerlendirilmesinin zorunlu olduğu, 
AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNUN İSE en az bir mahkeme başkanı ve iki 
üyeden oluştuğu hususun da duraksama bulunmadığı, tüm bu yasal düzenlemeler 
ışığında, benim Ankara’da ki avukatlık büromun aranması için karar vermeye yargı 
çevresi bakımından yetkili ve CMK.nun 3ncü 7nci, 161/1 nci, 162 nci, 251nci ve 
130 ncu maddeleri bağlamında görevli mahkemenin Ankara özel yetkili Nöbetçi 
Ağır Ceza Mahkemesi heyeti olduğunda en ufak bir şüphe bulunmadığı 
kuşkusuzdur. Hal böyle iken, İstanbul özel yetkili 11nci Ağ. C. M.si üyesi Metin 
ÖZÇELİK’ in, üstünde İstanbul 11nci Ağır Ceza Mahkemesi (CMK 250 nci Madde İle 
Görevli)  yazan bir kağıt parçasını, TEK BAŞINA hazırladığı ve imzaladığı nazara 
alınıp, Ağır Ceza Mahkemelerinin kuruluşuna dair 5235 sayılı yasanın 9 ncu 
maddesinde getirilen hüküm karşısında, Metin ÖZÇELİK ’in tek başına Ağır Ceza 
Mahkemesi olmadığı konusunda da en ufak bir tartışma bulunmadığı hususu 
gözetildiğinde, CMK.nun 7 nci maddesi mucibince Ankara’daki avukatlık ofisimin 
aranmasına dair kararın HÜKÜMSÜZ olduğu kuşkusuzdur. Yani, üzerinde arama –
el koyma kararı yazan bu kağıt parçası, Ankara’daki bir avukatın ofisinin aranması 
işleminde kullanılamayacak bir metindir. Dolayısı ile, yasal olarak hükümsüz olan 
ve üzerinde arama- el koyma kararı yazan bu kağıt parçası ile Ankara’ da ki 
avukatlık ofisimde yapılan arama işlemi sonucu elde edildiği iddia olunan mermiler, 
AKP ve GÜLEN’i BİTİRME PLANI adlı zırva niteliğindeki başka bir kağıt parçası ile 
Genelkurmay Başkanlığından çalınmış gizli belge niteliğindeki deliller bana ait olsa 
dahi aleyhimde kurulacak bir hükme esas alınamaz. Kaldı ki, bu delilleri avukatlık 
ofisime yerleştirdikleri yönünde aleyhlerinde kuvvetli suç şüphesi bulunan polisleri 
delilleri ile isim isim mahkemenize anlattık. Bu kişilerin parmak izi kayıtlarını 
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getirtip mukayese işlemi yapılmasını mahkemenizden de talep ettik. Ancak 
mahkemeniz maddi gerçeği ortaya çıkartacak olan bu talebimizi reddetti. Biz 
mahkemenizin bu CMK. nun 177 nci maddesine açıkça aykırı olan kararının, 
bağımsız hakimin yargısal takdiri diye açıklanmasının mümkün olmadığını 
düşündüğümüzden, hakkınızda HSYK.na suç duyurusunda bulunduk. Bu 
soruşturmalar HSYK.da halen devam etmektedir.  
8- Mütalaanın 57 nci sayfasında, avukatlık bürosundaki aramada ele geçen 
belgelerden bahsetmektedir. Benim Ankara dışında olduğum bir tarihte, 4.6.2009 
da Avukatlık büromda yapılan aramada  
a- İrtica ile Mücadele Eylem Planı adlı sahte belgenin fotokopisi, 
b- Genelkurmay Başkanlığından çalınmış 326 adet gizli- çok gizli belge 
3- 300 adet mermi bulunmuştur.  
Bana yöneltilen tüm suçlamalar ve terör örgütü üyeliği ile suçlanmam tümü ile bu 
belgeler ile mermilere dayanmaktadır. Bunların tümüde, benim Ankara dışında 
olduğum bir tarihte, Bestekar Sokak Saadet Apartmanı No: 17/1 
Kavaklıdere/Ankara adresinde ikamet eden ve apartmanın kapıcılığını yapan Kemal 
GERGİN adlı şahsın, Ankara TEM şubede görevli bazı polisler tarafından angaje 
edilip kullanılması ve bu sayede 3.6.2009 gece yarısı avukatlık ofisime gizlice 
girilmesi sonucu yerleştirilmiştir. Belgelerin ve mermilerin hiç birisinin üzerinde 
parmak izim bulunmamaktadır. Daha öncede ifade ettiğim üzere, şüpheli olarak 
adlarını bildirdiğimiz Gülen cemaati mensubu oldukları bize ifade edilen polislerin 
parmak izi mukayese işlemleri ise, yazılı talebimize rağmen mahkemenizce 
yaptırılmamıştır.  
Bu açıklamalardan sonra neden hedef seçildiğimizin izahı gerekmektedir. Zira, biz 
siyasetle ya da marjinal işlerle alakası olan bir kişi değildik. HİÇBİR ZAMAN DA 
OLMADIK. Müvekkilim ve meslektaşım olan Avukat Levent Göktaş’ a 7.1.2009 da 
kalleşlik yapılana kadar bizim hasmımız veya düşmanımız da yoktu. Bizde kimseye 
düşman filan değildik. Kendi halinde insanlardık. Kimseyi ayırt etmediğimiz için 
çevremizde de her siyasi görüşten, her etnik ve dini kökenden insan 
bulunmaktaydı. Ama bu davada, AKP ve cemaat, ABD.nin Gülen cemaatini 
kullanarak Türk Ordusuna karşı yürüttüğü örtülü operasyonu fırsat bilip, kendi 
hoşlarına gitmeyen muhalif insanları da açtıkları bu torbaya polisin hazırladığı 
deliller sayesinde doldurmuşlar, sonrada “Ergenekon Ergenekon” diye diye adeta 
cümbüş yaparak büyük bir keyifle üzerlerinde tepinmişlerdir. Siz tabii ki mahkeme 
olarak önünüze gelen davaya ve delillere bakacaksınız. Ancak bu deliller, o 
dönemde işbirliği içinde olan AKP. hükümetine bağlı cemaat mensubu polisler 
tarafından yaratılmışlardır. Bu sanal delillerle yürütülen projeyi dizayn eden Gülen 
Cemaati mensubu bir emniyet müdürü, 2006 yılında ABD.de “terör kursu” adı 
altında üç haftalık “Suç ve Suçlu Yaratma” “Delil Yaratma” adı altında bir eğitim 
programına katılmış ve ABD Ordusu subayları tarafından eğitilmiştir. İşte tüm 
sanal delilleri yarattığı yönünde aleyhinde kuvvetli suç şüphesi ve olgular bulunan 
kişide bu emniyet müdürü ve ona bağlı ekibidir. Mahkemeniz tarafından haklarında 
suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum. Bugün olan olay da işte budur. 
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Suç ve suçlu yaratma! Gelecek nesillerin masum insanların neden ve nasıl hedef 
seçildiklerini iyi anlamaları için, neden hedef seçildiğimizin ve o sürecin izahı 
gerekiyor:  
 
- Av. Mustafa Levent GÖKTAŞ’ın Müdafiliği sürecinde yaşananların Kronolojik 
sıralaması  
 
12.01.2009 Levent Göktaş’ın tutuklanması 
16.01.2009 polisin elinde çok sayıda gizli belge olduğunun, bunu hedef seçilen 
kişilere dijital olarak yüklediğinin, bu işleri ABD.lilerle birlikte yaptığının ve asıl 
hedefin TSK.ni çökertmek olduğunun belirlenmesi.  
Müvekkilin tutuklanmasının tek gerekçesi olan 51 nolu DVD.yi Göktaş’ın  ofisinde 
Av. Özge EVCi’nin odasına koyan polisin resminin elde edilmesi 
15.1.2009 özel yetkili savcılığa 51 nolu DVD.yi adli emanete alın dilekçesi   
16.1.2009 da Ankara CBS.lığına, polisler hakkında suç duyurusu (2009/8745) 
Ergenekon soruşturmasını fiilen yürüten ve Gülen cemaati mensubu olan polisler 
hakkında askeri casusluktan suç duyurusu dilekçesi hazırlanması.  
16.1.2009 da Genelkurmay Başkanlığına, “Ortada hukuki bir süreç yok. Hedef 
TSK. durum savaş hali kadar ciddi” şeklinde dilekçe sunulması 
 3.2.2009 da ARENA programına çıkılarak halka doğruların anlatılması.  
5.2.2009 Polis tarafından kapıcıya “NACİ USLU” şeklinde sahte bir ismin üzerine 
kayıtlı telefonun verilmesi  
6.2.2009, müvekkil Dilek Bozkaya ‘nın telefonlarının dinlemeye alınması 
Şubat 2009 İEM.lüğü görevlileri hakkında değişik nedenlerle Fatih CBS.lığına çok 
sayıda suç duyurusu yapılması  
25.2.2009 SAHTE DİNK ŞEMASININ gazeteci Ali Bayramoğlu’ na bizzat Ali Fuat 
YILMAZER tarafından verildiğinin öğrenilmesi  
2.3.2009 Recep Güven ve Ali Fuat Yılmazer hakkında DİNK şeması ile ilgili Ankara 
CBS.lığına sahte resmi belge düzenlemek iddiası ile yapılan suç duyurusu 
4.3.2009 da telefonlarımın dinlemeye alınması için mahkemeden karar alınması. 
Kararın dayanağı müvekkilim Dilek Bozkaya ile olan irtibatım.  
Mart 2009 Sabri Uzun  bey ile görüşme 
21 Mart 2009 da İEM.lüğü TEM şube polisleri tarafından tehdit edildik.  
Nisan 2009 da Fetullah Gülen cemaatine bağlı bir Üniversite hocası tarafından 
polislerle fazla uğraşmasın diye şahsıma haber gönderilmesi 
6 Nisan 2009 müvekkil Levent Göktaş’ın bizim görüşümüzün aksine Zekeriya ÖZ ile 
samimiyeti olan başka bir avukat tarafından GNH kursunun detaylarını anlatması 
karşılığında tahliye edileceği vaadi ile ek ifadeye götürülmesi 
8 Nisan 2009 benimle ilgili gizli izleme kararının çıkartılması  
10 Nisan 2009 Levent Göktaş ile ilgili ihbar mektubunun basında yayınlanması ve 
karalama kampanyasının başlaması   
 6 5 2009 da plakası adıma kayıtlı eşimin kullandığı aracın, Ankara Etimesgut’ ta 
sıkıştırılarak ölümcül bir kaza yaptırılması  
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 16 5.2009 51 nolu DVD ile ilgili CD- DVD inceleme tutanağının elimize geçmesi 
18.5.2009 Adnan Hocacı kadınlar Ayşegül Hüma Babuna ve Aylin Atmaca’nın 
avukatlık ofisimize keşfe gelmeleri 
Değişik kişilerle tüm bu proje ABD.nin Öcalan’ın affını istemesi nedeniyle diye 
telefon konuşmaları yapmamız.  
3.6.2009 delil elde edilemediği için İstanbul özel yetkili 11nci Ağır C. M.si hakimi 
Metin ÖZÇELİK tarafından telefon dinleme kararı ve gizli izleme kararının 
uzatılması (2009-806, 807)  
Aynı gün sabah delil elde edilemediği için hakkımdaki telefon dinleme kararını 
uzatan hakim Metin ÖZÇELİK’ in  3.6.2009 günü akşamı yetkisi olmadığı halde 
içinde adımın dahi geçmediği bir ihbar mailine atfen aleyhimde arama - el koyma 
kararı vermesi (2009/822) 
Ben Antalya’da iken, 4.6.2009 günü avukatlık ofisinin benim yokluğumda aranması 
05.06.2009 Antalya’dan Ankara’ya gelerek teslim olmam  
 
İşte tüm sürecin özü budur. Bizim hedef seçilmemizin nedeni de, Ergenekon 
soruşturmasını fiilen yürüten polislerin askeri casusluk yaptıklarına dair somut 
kanıtlara ulaşmamız, bu polislerin Fetullah Gülen cemaati mensubu olduklarını 
öğrenmemiz ve casusluk eylemi ile ilgili cemaat mensubu polisler hakkında yasal 
gereğini yapmaya tevessül ederek “POLİSE KARŞI ORANTISIZ HUKUK” 
kullanmamızdır. Bu nedenle,  AKP ve GÜLEN’İ BİTİRME PLANI adlı sahte belge 
hazırlanmış ve avukatlık ofisime konulmuş, akabinde iki hafta süre ile yaratılan 
kaos sonucu bu kağıt parçası gerekçe gösterilerek, TBMM.de sivillerin askeri 
casusluk eylemi dahil askeri şahıslarla birlikte işledikleri suçlardan askeri savcılıkça 
soruşturulmasının önüne geçilmiştir. Olayın iç yüzü budur. Şimdi size yine bu 
süreçte hedef seçilmemizin nedeni olan ARENA adlı TV programının kısa bir 
bölümünü izletmek ve bazı telefon konuşmalarını dinletmek istiyorum.  
 
Arena Programı 
Avukat Serdar ÖZTÜRK  - Koçero Saluci ile 17.3.2009 da Silopi İlçe Emniyet 
müdürlüğünde gözaltındayken yapılan telefon konuşması 
Avukat Serdar ÖZTÜRK  - LEVENT BEKTAŞ, 22.4.2009 da Levent Bektaş’ ın 
ofisinde arama devam ederken yapılan telefon konuşması  
 
İşte 3.2.2009 tarihli bu TV programından sonra emniyet içindeki suç örgütü beni 
hedef seçmiş, yaptığımız telefon konuşmalarından da emniyetin nasıl yasa dışı 
yöntemlerle çalıştığını ve delil ürettiğini göz altına alınan arkadaşlarımıza açıkça 
izah ettiğimizi fark ederek bizim hakkımızda delil üretmişlerdir. Yani “SUÇ VE 
SUÇLU” ile, “DELİL” yaratmışlardır.  
 
Ünlü Kafes planı, işte bu telefon konuşmasında geçen ve Levent Bektaş’ tan elde 
edilen 3 nolu CD.de çıkmıştır. Ben Levent Bektaş’ a CD.nin mutlaka kopyasını 
almasını yoksa içeriğinden askeri sır ve çocuk pornosu dahi çıkabileceğini, 
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emniyetin bu şekilde çalıştığını telefonda açıkça izah ettim. Polisler Levent Bektaş’ 
ın talebine rağmen el koydukları CD.lerin kopyalarını kendisine vermemişler. Kafes 
planı, 4 Mayıs 2009 da o 3 nolu CD.nin içinden çıkmıştır. Ama daha kafes planı 
ortaya çıkmadan önce, 27.4.2009 da savcı Ercan Şafak, Kafes planı ile ilgili bazı 
şüphelilere soru yöneltmiştir. Her şey acemice, her şey amatörce ve her şey 
akılsızca yapılmıştır. O süreçte Fener Rum Patriği Bartalemeo utanmadan ortaya 
çıkıp “Kafeste bizi öldüreceklerdi” diye cak cak konuşup ucuz kahraman edası 
yaratınca, hakkında suç duyurusunda bulundum. “Hacı sen ne diyorsun? Bu bir 
CIA operasyonu. O plan da sahte! Sen kimsin? Ve ne yapmaya çalışıyorsun? 
Sende bu planın parçası mısın?” diye. O suç duyurusundan sonra patrik efendi 
kesti sesini. Bir daha ağzına kafes planı lafını alamadı.  
Ofisime girilmesi organizasyonun da yer aldıkları yönünde aleyhlerinde kuvvetli suç 
şüphesi bulunan kişiler ile aleyhlerindeki olgular ise şunlardır. Adnan Hocacı 
kadınları biz hep anlatırken, emniyet içindeki suç örgütü tarafından hedef seçilen 
kişilerin ev ve işyerlerinde keşif yaptıkları yönünde aleyhlerinde kuvvetli şüphe 
bulunan kişiler diye izah ettik. Biz hiçbir zaman “bu kadınlar tutuklanmama neden 
olan delilleri bizzat ofise girerek yerleştirdiler” DEMEDİK! Avukatlık ofisine gizlice 
girilerek delil yerleştirilmesi bir organizasyondur. Bu organizasyonda kadınları keşif 
elemanı olarak kullanmışlardır. Hal böyle iken, bu kadınlar yaptıkları tüm suç 
duyurularında, “bize ofisime girdiler mermileri ve belgeleri yerleştirdiler diye iftira 
atıyor “ diye viyaklıyorlar. İnsanın okuduğunu anlayamaması kadar kötü bir şey 
yoktur. Şimdi bu açıklamalardan sonra sıra ile şüphelileri ve olguları izah etmek 
gerekirse;  
 
A- AYŞEGÜL HÜMA BABUNA VE AYLİN  ATMACA – ADNAN HOCA EKİBİ    
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ADNAN HOCACI KADINLAR  
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AYŞEGÜL HÜMA BABUNA  
 

 
 
AYLİN ATMACA  
KAMUOYUNDA ADNAN HOCACI OLARAK BİLİNEN AYŞEGÜL HÜMA BABUNA VE 
AYLİN ATMACA’DAN ŞÜPHELENİLMESİNİ GEREKTİREN OLGULAR 
 
1- AYŞEGÜL HÜMA BABUNA VE AYLİN ATMACA’NIN ZİYARET ETTİĞİ BAZI 
AVUKATLARIN OFİSİNE GİRİLİP DELİL YERLEŞTİRİLEREK TUTUKLANMALARI 
SAĞLANMIŞTIR. BU DURUM, HAYATIN DOĞAL AKIŞINA UYGUN DEĞİLDİR. 
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2- AYŞEGÜL HÜMA BABUNA VE AYLİN ATMACA’NIN ZİYARET ETTİKLERİ TÜM 
AVUKATLARA İLK YÖNELTTİKLERİ SORU OFİSTE GİZLİ KAMERA YADA ORTAM 
DİNLEMESİ OLUP OLMADIĞI HUSUSUDUR. BU AVUKAT MÜVEKKİL 
GÖRÜŞMESİNDE SORULACAK BİR SORU DEĞİLDİR. 
 
3- AYŞEGÜL HÜMA BABUNA KENDİSİNİ CEYDA ERTÜZÜN OLARAK TANITIP 
AVUKATLIK OFİSİNDEN RANDEVU ALMIŞTIR. NORMAL BİR İNSAN AVUKATLIK 
BÜROSUNDAN RANDEVU ALIRKEN KENDİSİNİ BAŞKASI GİBİ TANITMAZ.  
  
4- BENİM TUTUKLANMAMDAN SONRA DA, OFİSİNE POLİS TARAFINDAN GECE 
GİZLİCE GİRİLEREK, GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRİLEN BU ŞEKİLDE TAKİBE ALINAN 
VE DAHA SONRADA TUTUKLANAN AVUKAT SAYIN NECDET OKÇU’ DA AYNI 
KADINLAR TARAFINDAN ZİYARET EDİLMİŞTİR. 
 
5- KADINLARIN BIRAKTIĞI KARTVİZİTLERDE Kİ HİÇBİR TELEFON NUMARASI 
KENDİ ÜZERLERİNE KAYITLI DEĞİLDİR. HAYATINI YASAL SINIRLAR İÇERİSİNDE 
SÜRDÜREN BİR KİMSENİN BAŞKASI ADINA KAYITLI TELEFON KULLANMASI 
DOĞAL DEĞİLDİR. 
 
6- AYŞEGÜL HÜMA BABUNA VE AYLİN ATMACA’NIN ÖZEL YETKİLİ SAVCILIĞA 
VERDİKLERİ “AVUKATLIK OFİSİNİN DIŞINDAKİ TABELADAN TELEFONU 
ALDIKLARI, ARADIKLARI” GİBİ İFADELER YAZILI KANITLARLA VE HTS 
KAYITLARIYLA BAĞDAŞMAMAKTADIR.  
 
7- YARGILAMA ESNASINDA DOSYAYA GELEN DELİLLERDEN, ŞÜPHELENDİĞİMİZ 
ADNAN HOCACI KADINLARIN EMNİYET İSTİHBARAT, ANKARA EMNİYETİ, İSRAİL, 
ABD, AKP VE İTALYA İLE YOĞUN BAĞLANTILARI VE İRTİBATLARI OLDUĞUNU 
ORTAYA ÇIKARTMIŞTIR.   
AYŞEGÜL HÜMA BABUNA ‘YA POLİS TARAFINDAN VERİLEN 35351402 8728 830 
İMEİ NOLU TELEFONDA KULLANDIĞI ADEM ARSLAN – CAN DALLI- HACI DUMAN 
ADLARINA KAYITLI HATLAR 
 
 



 58

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AYŞEGÜL HÜMA BABUNA ‘YA POLİS TARAFINDAN VERİLEN VE ADEM ARSLAN – 
CAN DALLI- HACI DUMAN ADLARINA KAYITLI HATLARLA TESİS ETTİĞİ 
İRTİBATLAR 
(SADECE MESAJLAŞMA YAPILMIŞTIR)  
 
 

 
CAN DALLI  

 
531 3967620 

 
ADEM ARSLAN  

 
0531 6050012 

 

HACI DUMAN 
 

531 3737850 

 
AYŞEGÜLHÜMA 

BABUNA 
 

İMEİ : 3535 1402  
         8728 830 
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Meryem Tunç   539 675 43 98 
Bülent Kalecikli   531 396 76 22 
Ali Uğurlu    531 396 7622 
Enis Yıldırım   531 431 86 14 

 
Enis Yıldırım 
531 431 86 14 

 

 
Bülent Kalecikli 

531 396 76 22 

 

 
Ali Uğurlu 

531 396 7622 

 

 
Meryem Tunç 
539 675 43 98 

 

 
AYŞEGÜLHÜMA 

BABUNA 
 

İMEİ : 35351402  
         8728 830 
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MAHKEME DOSYASINA DELİL OLARAK GİREN KAYITLARA GÖRE, AYLİN ATMACA 
VE AYŞEGÜL HÜMA BABUNA, ĞI (21.4.2009-22.4.2009) DÖNEMDE, 14.4.2009- 
23.4.2009 TARİHLERİ ARASINDA, BAŞKALARININ ADLARINA KAYITLI 
TELEFONLARLA; 
 
1- ALTI (6) DEFA A.K.P. GENEL MERKEZİ İLE,  
 
2- 4.2.2009 İLE 25.5.2009 TARİHLERİ ARASINDA ON SEKİZ (18) DEFA 
İSTİHBARAT BİRİMLERİ DAHİL EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DEĞİŞİK 
BÖLÜMLERİ İLE, 
3- 10.3.2009- 22.6.2009 ARASINDA ON İKİ DEFA ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
İLE, 
 
4- 5.6.2009 İLE 26.6.2009 TARİHLERİ ARASINDA ON BİR DEFA ADALET 
BAKANLIĞI İLE, 
 

 
 

AKP   

 
ANKARA 
EMNİYET 
MD.LÜĞÜ 

 
EMNİYET 
İSTH. 

DAİRESİ  

Ayşegül 
Hüma 

Babuna 
(Adnan Hoca 

Ekibi)  
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5-5.1.2009 İLE 26.6.2009 TARİHLERİ ARASINDA 222 DEFA TBMM 
TELEFONLARINDAN AKP Lİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞMÜŞLER. 
 
6- AVUKAT SERDAR ÖZTÜRK’ÜN 5.6.2009  SAAT 12.30 DA GÖZ ALTINA 
ALINMASINDA YEDİ DAKİKA SONRA ABD. YE KAYITLI 0016462009799 NOLU 
TELEFONDAN ARANMIŞLAR 
 
7- 25.6.2009 DA AKŞAM SAATLERİNDE ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR 
AKSU’DAN MESAJ ALMIŞLAR. (İMEP BELGESİNE ATFEN TBMM.DE YASA 
DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDIĞI GECE)   
 
8- EMNİYET İSTİHBARAT DAİRESİNDEN BAHRİ HASANLAR VE MEHMET GÜL ADLI 
GÖREVLİLER İLE 312 4195601 NOLU İSTİHBARATA AİT TELEFONLA 
GÖRÜŞMELER YAPMIŞLAR. AYNI EMNİYET İSTİHBARAT GÖREVLİLERİ İLE, 
AVUKATLIK OFİSİNE GİZLİCE GİRİP DELİL YERLEŞTRDİĞİ İDDİASI İLE 
HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULAN EMNİYET GÖREVLİLERİ ARASINDA 
DA İRTİBAT TESPİT EDİLMİŞTİR. 
 
 
 
 
 
 
 
ADNAN HOCACI KADINLARIN ULUSLAR ARASI İRTİBATLARI  
 



 62

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADNAN HOCACI KADINLARIN ÖZEL İRTİBATLARI  
 

ABD 
 

6462009799 
6462009905 

İTALYA 
 

393806334685 
 

393345943773 

İSRAİL  
۞ 

72524993059 
72524993796 
72524993173 

AYŞEGÜL 
HUMA 

BABUNA 
& 

AYLİN 
ATMACA 
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Yukarıdaki şemada sunulan irtibatlar irdelendiğinde, haklarında organize suç 
örgütü oldukları iddiası ile açılmış soruşturmalar ve davalar bulunan, kamuoyunda 
Adnan Hocacı olarak bilinen gruptan oldukları anlaşılan Ayşegül Hüma Babuna ve 
Aylin Atmaca adlı kadınların, Yargıtay’da ceza dairesi üyesi olan bir hakimle, 
Emniyet Genel Müdürlüğü özel kalem müdürlüğü ile, AKP.li eski İçişleri Bakanı 
Abdulkadir AKSU ile, emniyet istihbarat görevlileri Mehmet GÜL ve Bahri Hasanlar 
ile, bazı gazetecilerin başbakanlığa yürüme mesafesindeki özel büro diye 
tanımladığı birimin 312 419 01 56 nolu telefonu ile, örtülü ödenek faslına ait 
ödemelerin yapılmasının sağlandığı Başbakanlık İdari ve mali işler dairesi ile ve 
müdafisi olmadığı halde Osman YILDIRIM’’la görüşerek Danıştay Davasının 
Ergenekon Davasına bağlanmasını sağladığı yönünde hakkında ciddi iddialar 
bulunan Avukat Mehmet ENER ile irtibatlarının bulunduğu görülmektedir. Şemada 
ki bir diğer isim ise, Şerif Ali Tekalan adlı şahıstır. Biz bu şahsın adını daha önce 
hiç duymamıştık. Kim olduğunu da bilmiyorduk, HTS kayıtlarını incelediğimizde de 
ismi dikkatimizi çekmemişti. Ancak HTS kayıtlarını incelemeleri için cemaatten 
ayrılmış bazı emniyet mensubu kişilere gönderdiğimizde, onlar Şerif Ali TEKALAN 
adlı şahsın cemaatin Türkiye çapında üst düzey bir imamı olduğunu ve bu 
kadınlarla irtibatının normal olmadığını ifade etmişlerdir. O yüzden bizde daha 

Özel büro 
  

312 
4190156 

AVUKAT 
MEHMET 

ENER 

BAŞBAKANLIK 
İDARİ MALİ 

İŞLER DAİRESİ 
 

Örtülü ödenek 
birimi    

 
MEHMET GÜL 

 
EMNİYET 

İSTİHBARAT  

BAHRİ 
HASANLAR 

 
EMNİYET 

İSTİHBARAT  

 
 

ABDULKADİR 
AKSU  

EMNİYET 
GENEL 

MD.LÜĞÜ  
 

ÖZEL KALEM 

ŞERİF ALİ 
TEKALAN 

 
CEMAAT ÜST 
DÜZEY  İMAM 

FATİH ÜNİ.   

ŞERAFETTİN 
ÖZCAN 

 
YARGITAY 

1NCİ 
BAŞKANLIK  

AYŞEGÜL 
HUMA 

BABUNA 
& 

AYLİN 
ATMACA 
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önce ismini hiç duymadığımız bu şahsı şemaya ekledik. Evet bu süreçte bize 
cemaatten ayrılmış kişiler gerçekten çok yardımcı oldular. Çoğu bilgiyi onlardan 
aldık. Çünkü onlarında çoğu bugün yapılanlara sıcak bakmamaktadırlar.       
 
Ayşegül Hüma Babuna’nın, “Seda Caymaz” adına kayıtlı 533 7235863 nolu 
telefonla yaptığı uluslar arası iletişimler 
 
A- İTALYA GÖRÜŞMELERİ  
 
5337235863 Mesaj aldı  393806334685 11.01.2009 17:15:02 
5337235863 Mesaj aldı  393806334685 11.01.2009 17:15:07 
5337235863 Arandı        393345943773 02.03.2009 19:00:00  35 sn 
5337235863 Arandı       393345943773 03.03.2009 20:53:01 149 sn 
5337235863 Arandı        393345943773 04.03.2009 11:04:32 99 sn 
5337235863 Arandı       393345943773 04.03.2009 11:09:00 63 sn 
5337235863 Arandı        393345943773 04.03.2009 17:02:21 29 sn 
5337235863 Arandı        393345943773 04.03.2009 23:46:42 54 sn 
5337235863 Arandı        393345943773 04.03.2009 23:52:50 105 sn 
5337235863 Arandı       393345943773 05.03.2009 11:35:51 24 sn 
 5337235863 Arandı      393345943773 05.03.2009 11:36:38 54 sn 
5337235863 Arandı        393345943773 05.03.2009 11:40:41 70 sn 
5337235863 Arandı        393345943773 05.03.2009 12:09:45 46 sn 
5337235863 Arandı        393345943773 05.03.2009 13:51:20 5 sn 
5337235863 Arandı        393345943773 05.03.2009 14:47:20 133 sn 
5337235863 Arandı        393345943773 05.03.2009 23:05:22 84 sn 
5337235863 Arandı        393345943773 05.03.2009 23:17:42 272 sn 
 5337235863 Arandı       393345943773 06.03.2009 00:39:27 144 sn 
5337235863 Arandı        393345943773 06.03.2009 11:08:51 90 sn 
5337235863 Arandı        393345943773 06.03.2009 11:26:12 22 sn 
 
B- İSRAİL GÖRÜŞMELERİ 
 
5337235863 yönlendirme  00972524993059 - 03.05.2009 17:14:21 3 sn 
5337235863- yönlendirme 00972524993796  03.05.2009 17:38:35 13 sn 
5337235863 Yönlendirme 00972524993173  05.05.2009 00:22:39 43 sn 
5337235863 Arandı  00972524993556  05.05.2009 01:04:32 5 sn 
5337235863 Arandı  00972544115506 05.05.2009 23:20:31 10 sn 
 
C- ABD GÖRÜŞMELERİ 
 
26- 5337235863 Arandı  0016462009799 05.06.2009 12:37:56 26 sn 
27- 5337235863 Arandı  0016462009905 05.06.2009 13:44:38 24 sn 
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16.10.2012 tarihinde TİB tarafından dökümü yapılarak Ankara 14 ncü Asliye Ceza 
Mahkemesine gönderilen kayıtlara göre Ebru Taşan adına kayıtlı ancak fiilen Aylin 
Atmaca tarafından kullanılan 0 539 4982763 nolu telefondan yapılan görüşme 
detayları 
 
284   18.05.2009  10:46:38  352924025447400 5394982763 
285   18.05.2009  14:03:22  352924025447400 5394982763 
286   18.05.2009  14:04:16  352924025447400 5394982763 
287   18.05.2009  17:33:42  352924025447400 5394982763 
288   18.05.2009  19:34:45 352924025447400 5394982763 
289   18.05.2009  19:35:12  352924025447400 5394982763 
290   18.05.2009  19:35:16  352924025447400 5394982763 
291   18.05.2009  19:35:26  352924025447400 5394982763 
292   18.05.2009  19:37:52  352924025447400 5394982763 
293   18.05.2009  19:37:58  352924025447400 5394982763 
294   18.05.2009  19:38:02  352924025447400 5394982763 
295   18.05.2009  19:38:05  352924025447400 5394982763 
296   18.05.2009  19:38:12  352924025447400 5394982763 
297   18.05.2009  19:38:15  352924025447400 5394982763 
298   18.05.2009  19:38:20  352924025447400 5394982763 
299   18.05.2009  19:38:23  352924025447400 5394982763 
300   18.05.2009  19:38:26  352924025447400 5394982763 
301   18.05.2009  19:38:30  352924025447400 5394982763 
302   18.05.2009  19:39:50  352924025447400 5394982763 
303   18.05.2009  19:46:11  352924025447400 5394982763 
304   18.05.2009  19:48:08  352924025447400 5394982763 
305   18.05.2009  19:48:25  352924025447400 5394982763 
306   18.05.2009  19:48:41  352924025447400 5394982763 
307   18.05.2009  19:48:47  352924025447400 5394982763 
308   18.05.2009  19:48:54  352924025447400 5394982763 
309   18.05.2009  19:48:58 352924025447400 5394982763 
 
 
09.01.2013 tarihinde TİB tarafından dökümü yapılarak Ankara 14 ncü Asliye Ceza 
Mahkemesine gönderilen kayıtlara göre Ebru Taşan adına kayıtlı ancak fiilen Aylin 
Atmaca tarafından kullanılan 0 539 4982763 nolu telefondan yapılan görüşme 
detayları 
 
235  18.05.2009  10:46:38  352924025447400 5394982763 
236   18.05.2009  14:03:22  352924025447400 5394982763 
237   18.05.2009  14:04:16  352924025447400 5394982763 
238   18.05.2009  17:33:42  352924025447400 5394982763 
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Aradaki fark: ilk gönderilen kayıtta 25 görüşme ve mesaj görünmesine karşın 
İkinci gönderilen kayıtta sadece 4 görüşme var. Aradaki 21 görüşme ve mesaj 
kaydı silinmiştir.  
 
 
B- AVUKATLIK OFİSİNİN KAPICISI OLAN KEMAL GERGİN ADLI KİŞİ HAKKINDAKİ 
ŞÜPHELİ OLGULAR 
 
AVUKATLIK OFİSİNİN ARANMASINDAN SONRA, ISRARLA KIZINI SEKRETER 
OLARAK BİZİM OFİSE SOKMAYA ÇALIŞMASI, 
 
TELEFONUNUN 2.6.2009 DA ÇANKAYA DA Kİ LÜKS BEYKOZ RESTAURANT’TAN 
SİNYAL VERMESİ 
 
POLİSLERİN OFİSE GİZLİCE GİRDİĞİ 3.6.2009 GÜNÜ GÜNDÜZ 14.30 DA EŞİNİ 
SADECE BİR GÜNLÜĞÜNE ANKARA DIŞINA ÇANKIRI’YA GÖNDERMESİ  
  
POLİSLERİN “NACİ USLU” ADINA KAYITLI 0 555 7283593 NOLU TELEFONU 
İRTİBAT İÇİN BU ŞAHSA VERMELERİ 
 
NACİ USLU ADINA KAYITLI TELEFONLA SADECE MESAJLAŞMA YAPILMASI VE 
DİĞER KİŞİLERİN SAHTE İSİMLER OLMASI  
 
OFİSTE ARAMA DEVAM EDERKEN SAHTE İSİMLERE KAYITLI TELEFONLARA 
SÜREKLİ MESAJ GÖNDERMESİ, 
 
FETULLAH GÜLEN CEMAATİNİN TÜRKİYE SORUMLUSU OLDUĞU İDDİA OLUNAN 
SÜLEYMAN UYSAL’IN OĞLU OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN MEHMET UYSAL ADLI 
ŞAHISLA TELEFON İRTİBATI KURMASI 
 
ANGAJE EDİLMESİNİ MÜTEAKİP EŞİNİN CEMAATE AİT BİR ŞİRKETTE İŞE 
GİRMESİ  
   
HAYATINI BORÇ ALARAK YAŞARKEN BENİM TUTUKLANMAMI MÜTEAKİP 
ALANYA’DA 4 YILDIZLI OTELDE TATİL YAPMASI 
 
 HAYATINI BORÇ ALARAK YAŞARKEN BENİM TUTUKLANMAMI MÜTEAKİP 
KENDİSİNE BİR ARABA ALMASI (06 DK 241) 
 
HAYATINI BORÇ ALARAK YAŞARKEN BENİM TUTUKLANMAMI MÜTEAKİP 
KENDİSİNE BİR EV ALMASI (EV EŞİNİN ÜSTÜNE)  
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KEMAL GERGİN’E POLİS TARAFINDAN VERİLEN VE NACİ USLU ADINA KAYITLI 
OLAN TELEFONLA TESİS ETTİĞİ İRTİBATLAR 
(İSİMLERİN TAMAMI SAHTE- TELEFON ÖRGÜTSEL İRTİBAT SAĞLAMAK İÇİN 
VERİLMİŞTİR) 
 

 
 
Kemal Gergin/Naci Uslu- 0545 4349646 / 0 555 7283593 
 
İMEİ 3562 3200 2057 930 
Fatih Temeloğlu   0 538 937 84 17 (Ankara)  
Mustafa Mumcu   0 554 404 41 02 (Ankara) 
Muharrem Halit Süpürgeci    0 506 438 79 81 (Ankara)  
Tuncay Yıldız    0 506 829 78 02 (İzmir)  

 
MUHARREM 

HALİT 
SÜPÜRGECİ 

 
506 438 79 91 

 
TUNCAYYILDIZ 
 
505 829 18 02 

 
 
Fatih Temeloğlu  

 
538 937 84 17 

 
 

Mustafa MUMCU 
 

554 404 41 02 

 
Atila TUNÇ 

 
506 843 73 22   NACİ USLU 

 

555 7283593 
 
İMEİ 3562 3200 
2057 930 
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KEMAL GERGİN –  
 
MEHMET UYSAL İLE GÖRÜŞME 
 
(FETULLAH GÜLEN CEMAATİ TÜRKİYE SORUMLUSU SÜLEYMAN UYSAL’IN OĞLU 
OLDUĞU İDDİA EDİLEN ŞAHIS) 
 
5454349646 Aradı 2163303860 17.03.2009 17:36:32 11 sn MEHMET UYSAL  
 
DUMLUPINAR MAH UCAR SK NO:33 1/ - 
KADIKÖY ISTANBUL 
 
21.07.1968- SUTCULER Sütçüler- ISPARTA 
 
GULSUM/ SÜLEYMAN 
 
356232002057930 
 
18863 - opr: Vodafone 
 
(BESTEK06C31T-A18863) - 
BESTEKAR SOK. NO:36 
KAVAKLIDERE ANKARA,ANKARA 
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HAYATINI BORÇ ALARAK YAŞARKEN BENİM TUTUKLANMAMI MÜTEAKİP 
ALANYA’DA DÖRT YILDIZLI OTELDE TATİL YAPMASI 
 
KEMAL GERGİN ALANYA TATİLİ BAZ İSTASYONU KAYITLARI 
(KEMAL GERGİN’İN 0538 6607832 TEL NOLU KAYITLARI) 
(18 TEMMUZ 2009- 25.7.2009)  
 
 
403 5386607832 Arandı 5326506316 18.07.2009 
23:05:48 6 sn UMUT AKDEMIR AYRANCI MH. REFIK BELENDIR SK NO:77 
D:13 \CANKAYA, ANKARA 
16.04.1975- 
ANKARA FATIH-ISTANBUL AYLA-RECEP 
ATES 355658016546540 
 
13668 - opr: Turkcell (ANPLZ2) - 
BESTEKAR SOKAK NO:5 
KAVAKLIDERE MAHALLESI 06680 
(ANKARA PLAZA OTEL) 
CANKAYA,ANKARA 
 
404 5386607832 Mesaj aldı 5552553573 19.07.2009 
10:23:36 sn EYUP SATILMIS ISTANBUL NO:. 34000 ISTANBUL 01.01.1903- 
ISTANBUL YOK-YOK YOK-. 355658016546540 
 
31874 - opr: Turkcell (ALNAV1) - PTT 
BINASI ASAGISI BELEDIYE BSK. 
EVI AVSALLAR (AVSALLAR .ZEL) 
ALANYA,ANTALYA 
 
405 5386607832 Mesaj aldı 5552553573 19.07.2009 
10:23:39 sn EYUP SATILMIS ISTANBUL NO:. 34000 ISTANBUL 01.01.1903- 
ISTANBUL YOK-YOK YOK-. 355658016546540 
 
31874 - opr: Turkcell (ALNAV1) - PTT 
BINASI ASAGISI BELEDIYE BSK. 
EVI AVSALLAR (AVSALLAR .ZEL) 
ALANYA,ANTALYA 
 
406 5386607832 Mesaj aldı 5552553573 19.07.2009 
10:23:51 sn EYUP SATILMIS ISTANBUL NO:. 34000 ISTANBUL 01.01.1903- 
ISTANBUL YOK-YOK YOK-. 355658016546540 
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31874 - opr: Turkcell (ALNAV1) - PTT 
BINASI ASAGISI BELEDIYE BSK. EVI AVSALLAR (AVSALLAR .ZEL) 
ALANYA,ANTALYA  
409 5386607832 Aradı 5365210657 19.07.2009 
19:34:33 67 sn ORHAN TEZ.NCUL CUMHURIYET MAH. DEMIRCILER SOK. 
NO:26 , CORUM 
13.05.1969- 
ORTAK.Y 
ORTAK.Y / 
CORUM-CORUM SEMSI-MUSTAFA 355658016546540 
 
36381 - opr: Turkcell (PEGAS1) - 
HOTEL ANABELLA 
YESILK.Y/OKURCALAR (ANTALYA 
OKURCALAR PEGASOS) 
ALANYA,ANTALYA 
 
 
410 5386607832 Arandı 5327159384 20.07.2009 
19:41:08 84 sn ALI YILDIRIM MIMARSINAN MAH. 28. SOK NO:38 
SEYRANBAGLARI CANKAYA, ANKARA 
10.05.1977- 
CORUM 
CORUM 
MERKEZCORUM 
SATI-MURAT 355658016546540 
 
31874 - opr: Turkcell (ALNAV1) - PTT 
BINASI ASAGISI BELEDIYE BSK. 
EVI AVSALLAR (AVSALLAR .ZEL) 
ALANYA,ANTALYA 
 
411 5386607832 Aradı 3644914394 20.07.2009 
20:52:22 70 sn SADIK GERGIN BAHCELIEVLER MAH AMASYA CD NO:- / - 
ORTAK.Y,CORUM 
05.05.1936- 
ORTAK.Y 
Ortak.y / CorumCORUM 
DILBER-SADIK 355658016546540 
 
12321 - opr: Turkcell (OKALA1) - 
YALI MAH. 908.PARSEL I.ERGUN 
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AP. ALARAHAN YOL KAVSAGI 
OKURCALAR (OKURCALAR 
ALARAHAN KAVSAGI) 
ALANYA,ANTALYA 
 
 
412 5386607832 Arandı 5559856697 20.07.2009 
21:01:07 92 sn MUSTAFA EMIN 
MUSTAFA EMIN T.C.D.D MEKANIK SINYAL 
SEFLIGI NO:. GAZI 06000 CANKAYA - 
ANKARA 
10.01.1964- YOK-YOK YOK-TAHSIN 355658016546540 
 
12321 - opr: Turkcell (OKALA1) - 
YALI MAH. 908.PARSEL I.ERGUN 
AP. ALARAHAN YOL KAVSAGI 
OKURCALAR (OKURCALAR 
ALARAHAN KAVSAGI) 
ALANYA,ANTALYA 
 
413 5386607832 Arandı 5453204358 20.07.2009 
21:13:18 16 sn TEVIDE GERGIN BESTELER SOK 17 B 1 CANKAYA, ANKARA 
10.04.1971- 
ORTAK.Y 
ORTAK.Y/CORU 
M-CORUM 
SABIREABDULLAH 
355658016546540 
 
4760 - opr: Turkcell (STARC2) - 
AG.REN MEVKII ALANYA 
STARLICE HOTEL IINCEKUM 
BELDESI (INCEKUM STARLICE 
HOTEL) ALANYA,ANTALYA 
 
414 5386607832 Arandı 5453204358 21.07.2009 
10:06:37 6 sn TEVIDE GERGIN BESTELER SOK 17 B 1 CANKAYA, ANKARA 
10.04.1971- 
ORTAK.Y 
ORTAK.Y/CORU 
M-CORUM 
SABIREABDULLAH 
355658016546540 
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4760 - opr: Turkcell (STARC2) - 
AG.REN MEVKII ALANYA 
STARLICE HOTEL IINCEKUM 
BELDESI (INCEKUM STARLICE 
HOTEL) ALANYA,ANTALYA 
 
 
415 5386607832 Arandı 3124553535 21.07.2009 
11:40:50 1 sn GUNGEN DENIZCILIK VE 
TICARET A.S. 
GAZIOSMANPASA MAH HALICI S. GUNGEN DENIZCILIK NO:9 / KAVAKLIDERE 
CANKAYA,ANKARA 
YOK-YOK YOK-YOK YOK-YOK 355658016546540 
 
4760 - opr: Turkcell (STARC2) - 
AG.REN MEVKII ALANYA 
STARLICE HOTEL IINCEKUM 
BELDESI (INCEKUM STARLICE 
HOTEL) ALANYA,ANTALYA 
 
416 5386607832 Aradı 5394143643 21.07.2009 
20:20:57 72 sn MURAT SOLMAZ INCIRLI BARISYOLU CAD. 29. SK. NO:4/2 
KECI.REN, ANKARA 
01.05.1977- CEKEREK AYDINCIK / YOZGATYOZGAT 
 
MUTEBERSITTIK 
 
355658016546540 
 
31874 - opr: Turkcell (ALNAV1) - PTT 
BINASI ASAGISI BELEDIYE BSK. 
EVI AVSALLAR (AVSALLAR .ZEL) 
ALANYA,ANTALYA 
 
419 5386607832 Aradı 5373549410 25.07.2009 
14:32:49 32 sn NERMIN AYDIN BESTEKAR SOK. NO:19/K KUCUKESAT, 
ANKARA 
01.01.1966- AKKUS AKKUS-ORDU GULSUMMEVLUT 
355658016546540 
 
31874 - opr: Turkcell (ALNAV1) - PTT 
BINASI ASAGISI BELEDIYE BSK. 
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EVI AVSALLAR (AVSALLAR .ZEL) 
ALANYA,ANTALYA 
 
422 5386607832 Arandı 3124553535 28.07.2009 11:36:29 192 sn GUNGEN 
DENIZCILIK VE TICARET A.S. GAZIOSMANPASA MAH HALICI S. GUNGEN 
DENIZCILIK NO:9 / KAVAKLIDERE 
CANKAYA,ANKARA YOK-YOK YOK-YOK YOK-YOK 355658016546540 
 
13668 - opr: Turkcell (ANPLZ2) - BESTEKAR SOKAK NO:5 KAVAKLIDERE 
MAHALLESI 06680 (ANKARA PLAZA OTEL) CANKAYA,ANKARA 
 
C- AVUKATLIK OFİSİNE 3.6.2009 GECESİ GİZLİCE GİRİLMESİ VE 
TUTUKLANMAMA NEDEN OLAN BELGELER İLE MERMİLERİN YERLEŞTİRİLMESİ 
ORGANİZASYONUNDA YER ALDIĞI VE OPERASYON KONUSUNDA BİLGİSİ 
OLDUĞU YÖNÜNDE ALEYHİNDE KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ BULUNAN EMNİYET 
GÖREVLİLERİ VE SİVİLLER  
 
ABDULLAH Ö. DEMİREL - ANKARA TEM ŞUBE- BİLGİSİ VAR 
MEHMET YAYLA   - ANKARA TEM ŞUBE- BİLGİSİ VAR 
SERKAN ŞİMŞEK  - ANKARA TEM ŞUBE- OPERASYON 
METİN ERTEMUR  - ANKARA TEM ŞUBE- OPERASYON 
ALİ YILMAZ   - ANKARA TEM ŞUBE- BİLGİSİ VAR 
MEHMET AVNİ ŞAHİN - ANKARA Özel HRK.D-OPERASYON 
AHMET ÇEVİK   - ANKARA TEM ŞUBE- BİLGİSİ VAR 
İBRAHİM KARABULUT - ANKARA TEM ŞUBE – BİLGİSİ VAR   
NURHAN ÇAVUŞ  - ANKARA EMN. MD.- OPERASYON   
10- AHMET KAYA   - ANKARA TEM ŞUBE- OPERASYON  
11- BİLGA MURAT   - ANKARA KRM. ŞUBE- BİLGİSİ VAR 
12- MÜSLÜM NALBANT  – SİVİL - CEMAATÇİ – BİLGİSİ VAR   
13- Kimlikleri tarafımızca bilinen ancak şu aşamada delillerin karartılmaması için 
gizli tutulması gereken diğer iki emniyet personel,)  
13-A- X-1   
13-B- X-2 
   
 
 
 
 
 
 
 
ANKARA TEM ŞUBE DİĞER BİRİM İRTİBATLARI –1  
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ANKARA TEM ŞUBE DİĞER BİRİM İRTİBATLARI –2 
EMNİYET İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANLIĞI  
 

 
 

M.İ.T.  

 
KOM DAİRE  

 
BAŞKANLIĞI 

 
İSTANBUL 
EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ  

EMNİYET 
İSTİHBARAT 

DAİRESİ  

ANKARA 
TEM 
ŞUBE 
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1- BAHRİ HASANLAR  
2- VEYSEL ÖZKAN  
3- MEHMET GÜL 
4- KORAY ÖNER 
5- MEHMET DÖNDER 
 
 
ANKARA TEM ŞUBE GÖREVLİSİ AHMET KAYA ‘NIN İRTİBATLARI  

 
 

MEHMET 
DÖNDER 

 
KORAY 
ÖNER 

 
MEHMET 

GÜL 

 
VEYSEL 
ÖZKAN 

 
BAHRİ 

HASANLAR 

 
ANKARA 

TEM 
ŞUBE 
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AHMET KAYA - MİT GÖRÜŞMESİ _(MİT personelinin kimliği yazılmamıştır)  
 
II-  5053513001 nolu telefonun   
 
aa- 10.07.2009  saat 19:08:21  de   4 sn 
bb- 10.07.2009  saat 19:08:38.de   6 sn 
cc- 10.07.2009  saat 19:08:58 de   3 sn 
dd- 10.07.2009  saat 19:09:15.de   48 sn   
 
Ankara TEM Şube Görevlisi Ahmet KAYA, kendi adına kayıtlı 505 351 30 01 nolu 
telefonla yaptığı uluslar arası iletişimler ile Ankara’da ki ABD Büyük Elçiliği ile 
Görüşmeleri   
 
A- ABD GÖRÜŞMELERİ  
 

 
 

MISIR 

 
 

UKRAYNA 

 
 

İSPANYA 

ANKARA 
 

ABD 
BUYUKELÇİLİĞİ 

ABD 
ULUSLAR 

ARASI 
ARAMALAR 

AHMET 
KAYA 

 
ANKARA 

TEM ŞUBE 
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5053513001 Mesaj aldı  14793243178  17.03.2009 13:56:22     sn     
Arkansas-USA 
5053513001 Aradı   16097717714  13.04.2009 12:41:43   4 sn    New 
Jersey, USA 
5053513001 Aradı   16097717714  13.04.2009 12:43:16  21 sn   New 
Jersey, USA 
5053513001 Aradı   16097717100  13.04.2009 15:15:03  84 sn   New 
Jersey, USA 
5053513001 Aradı   16097717100  13.04.2009 15:17:06  627sn  New 
Jersey, USA 
5053513001 Aradı   16097717100   01.06.2009 16:02:52 113 sn New 
Jersey, USA 
5053513001 Aradı   16097717100  01.06.2009 16:07:48  394 sn New 
Jersey, USA 
5053513001 Aradı   19739326122  08.07.200916:04:00   40 sn   
Bloomfield,  USA 
5053513001 Aradı   19739326122 10.07.2009 18:08:45   2 sn     
Bloomfield, USA 
5053513001 Aradı   19739326122 10.07.2009 23:47:21   281 sn 
Bloomfield, USA 
5053513001 Aradı   19739326122 10.07.2009 23:53:24   20 sn   
Bloomfield, USA 
5053513001 Aradı   19739326122 11.07.2009 00:15:35 157 sn   
Bloomfield, USA 
5053513001 Aradı   19739326122 17.07.2009 00:01:37 479 sn   
Bloomfield, USA 
5053513001 Aradı   19739326122 17.07.2009 00:16:01 287 sn   
Bloomfield, USA 
5053513001 Aradı   19739326122 17.07.2009 00:37:06 421 sn   
Bloomfield, USA 
5053513001 Arandı  13215278227 20.07.2009 14:32:19 129 sn   WP, Florida- 
USA 
5053513001 Mesaj attı  19739326122 23.07.2009 10:48:35 sn        
Bloomfield, USA 
5053513001 Mesaj attı  19739326122 23.07.2009 10:48:40 sn        
Bloomfield, USA 
5053513001 Mesaj attı  19739326122 29.08.2009 11:55:02 sn        
Bloomfield, USA 
 
B- ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ (ANKARA)GÖRÜŞMELERİ 
 
5053513001 Aradı  3124663606  19.08.2009   13:48:42  765 sn  ABD 
BUYUKELCILIGI 
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5053513001 Aradı  3124663606  26.08.2009   10:25:07   78 sn   ABD 
BUYUKELCILIGI 
5053513001 Arandı 5525550606 26.08.2009   10:27:00   51 sn   ABD. 
BUYUKELCILIGI 
5053513001 Arandı 5525550606 26.08.2009  11:10:31    2 sn     ABD. 
BUYUKELCILIGI 
5053513001 Aradı  5525550606  26.08.2009  11:11:59  34 sn     ABD. 
BUYUKELCILIGI 
5053513001 Aradı  5525550606  26.08.2009  11:41:54  49 sn     ABD. 
BUYUKELCILIGI 
5053513001 Aradı  3124663606 26.08.2009 16:46:00 17 sn        ABD 
BUYUKELCILIGI 
5053513001 Arandı 3124663606 26.08.2009 16:49:00 58 sn       ABD 
BUYUKELCILIGI 
5053513001 Aradı  5525550606  28.08.2009 19:34:42 36 sn       
ABD.BUYUKELCILIGI 
 
B- İSPANYA GÖRÜŞMELERİ 
 
5053513001 Mesaj aldı  34639890438 06.04.2009 18:39:17 sn Spain 
5053513001 Mesaj aldı  34639890438 29.04.2009 21:56:40 sn Spain 
5053513001 Mesaj aldı  34639890438 30.04.2009 18:33:15 sn Spain 
5053513001 Mesaj aldı  34639890438 19.05.2009 15:42:58 sn Spain, 
5053513001 Mesaj aldı  34639890438 04.07.2009 15:33:56 sn Spain 
5053513001 Mesaj aldı  34639890438 16.07.200918:37:47 sn Spain 
5053513001 Mesaj aldı  34639890438 19.07.200912:40:34 sn Spain 
5053513001 Mesaj aldı  34639890438 19.07.2009 12:40:34 sn Spain 
5053513001 Mesaj aldı  34639890438 19.07.2009 13:52:43 sn Spain 
5053513001 Mesaj aldı  34639890438 21.07.2009 22:19:02 sn Spain 
5053513001 Mesaj aldı  34639890438 21.07.2009 23:15:14 sn Spain 
5053513001 Mesaj aldı  34639890438 22.07.2009 09:53:39 sn Spain 
5053513001 Mesaj aldı  34639890438 25.07.2009 13:07:48 sn Spain 
 
 
C- DİĞER ÜLKE GÖRÜŞMELERİ 
 
43- 5053513001 Aradı  447802025522 03.04.2009 00:00:00 8 sn. United 
Kingdom 
44- 5053513001 Aradı  380672289787 12.04.2009 00:00:00 1 sn.     
Kyivstar- Ukraine 
45- 5053513001 Aradı  380672289851 12.04.2009 00:00:00 101 sn. Kyivstar 
-Ukraine 
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46- 5053513001 Aradı 380672289787 12.04.2009 00:00:00 0 sn.      Kyivstar-
Ukraine 
47- 5053513001 Aradı 380672289838 12.04.2009 00:00:00 13 sn.    Kyivstar –
Ukraine 
48- 5053513001 Aradı 492088102936 30.07.2009 00:00:00 71 sn. Mülheim Ruhr, 
-Germany 
49- 5053513001 Aradı 20227948364 17.06.2009 00:00:00 0 sn  Egypt- 
MISIR 
50- 5053513001 Aradı 20227948364 17.06.2009 00:00:00 0 sn.  Egypt  
51- 5053513001 Aradı 20227948364 17.06.2009 00:00:00 0 sn.  Egypt 
52- 5053513001 Aradı 20227948364 17.06.2009 00:00:00 1 sn.  Egypt  
53- 5053513001 Aradı 20227948364 17.06.2009 00:00:00 0 sn.  Egypt  
54- 5053513001 Aradı 20227948364 17.06.2009 00:00:00 1 sn   Egypt  
55- 5053513001 Aradı 20227948364 17.06.2009 00:00:00 0 sn.  Egypt  
56- 5053513001 Aradı 20227948364 17.06.2009 00:00:00 1 sn.  Egypt 
 
 
 
Yasal prosedürlere göre hiçbir devlet memuru, MİT, Dış İşleri Bakanlığı ve kendi 
amirlerinin yazılı onayı ve bilgisi olmadan, diplomatik misyon birimleri ile 
görüşemezler. Aksi halde casusluk suçlaması ile karşı karşıya kalmaları 
mümkündür. Hal böyle iken, Ankara TEM şube görevlisi olan Ahmet Kaya adlı 
şahsın ABD Büyükelçiliği ile doğrudan temas kurduğu ve görüştüğü görülmektedir. 
Bu normal bir durum değildir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŞÜPHELİ OLGU 
 
ANKARA TEM ŞUBE GÖREVLİSİ POLİS MEMURU AHMET KAYA’ NIN 5053513001 
NOLU HATTIN TAKILI OLDUĞU  356402016405506 İMEİ NOLU TELEFONU 
AVUKATLIK  OFİSİME GİZLİCE GİRİLDİĞİ GÜN OLAN 3.6.2009 GECESİNDEN BİR 
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GÜN SONRA  4.6.2009 DA 3566 3700 5662 456 İMEİ NOLU TELEFON İLE 
DEĞİŞTİRMESİ 
 
(Ankara’da ki avukatlık ofisimde aramanın yapıldığı günün akşamı aramanın 
tamamlandığı saatlerde telefon değişmiştir.)   
 
 
1- 04.06.2009 17:59:27 356402016405506  
 
2- 04.06.2009 18:02:18 356402016405506  
 
3- 04.06.2009 19:20:36 356637005662456  
 
4- 04.06.2009 19:37:39 356637005662456 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŞÜPHELİ OLGU 
 
 
ANKARA ÖZEL HAREKAT ŞUBE GÖREVLİSİ POLİS MEMURU MEHMET AVNİ 
ŞAHİN’İN 505 2177585   NOLU HATTIN TAKILI OLDUĞU 3547 5102 5330 820 
İMEİ NOLU  TELEFONU AVUKATLIK  OFİSİME GİZLİCE GİRİLDİĞİ GÜN OLAN 
3.6.2009 GECESİNDEN BİR GÜN SONRA  4.6.2009 DA 3534 6301 6902 739 İMEİ 
NOLU TELEFONLA DEĞİŞTİRMESİ 
 
 
 
1- 04.06.2009 18:39:36 354751025330820  
 
2- 04.06.2009 19:07:42 354751025330820  
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3- 04.06.2009 20:01:04 353463016902739  
 
4- 04.06.2009 20:03:33 353463016902739  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASLİ FAİLİN ABD.li İSTİHBARAT GÖREVLİSİ ALEXANDER PECK OLDUĞU, 12 
EYLÜL 1980 DEN ÖNCEKİ KAHRAMANMARAŞ OLAYLARINDA TÜM İFADELERİN 
ŞÜPHELİ OLARAK GÖSTERDİĞİ KİŞİ ÖKKEŞ ŞENDİLLER’ DİR. ANCAK 
YARGILAMAYI YAPAN MAHKEME HAKİMİNİN İFADESİNE GÖRE, DELİL 
YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETMİŞTİR. AVUKATLIK OFİSİNE GİRİLMESİ 
ORGANİZASYONUNDA YER ALDIĞI YÖNÜNDE ALEYHİNDE KUVVETLİ SUÇ 
ŞÜPHESİ BULUNAN BİR EMNİYET GÖREVLİSİ İLE ÖKKEŞ ŞENDİLLER ARASINDA 
AŞAĞIDA Kİ TELEFON İRTİBATI TESPİT EDİLMİŞTİR. 
  
HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULAN POLİSLERDEN BİRİNİN 
İRTİBATLARI 
 
 
- 5052177585 Mesaj attı 5053191394 20.07.2009 00:01:58 saniye ÖKKEŞ 
ŞENDILLER  
 
ÖKKES SENDILLER ALINTERI BULV. . NO.128 OSTIM 06000 YENIMAHALLE - 
ANKARA  
 
05.01.1956- YOK-YOK YOK-DURDUMEHMET  
 
353463016902739 
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106226533 - opr: Avea (AN06533) - 
 
OSMAN GAZI MAH. ATLILAR SK. NO:65-67 SANATORYUM/ANKARA,ANKARA 
 
- 5052177585 Mesaj attı 5053661296 20.07.2009 00:02:03 sn OGUZHAN CEYLAN 
 
OGUZHAN CEYLAN ISTANBUL EMNIYET 
MUDURLUGU VATAN CAD.C BLOK KAT:4 . 
34000 ISTANBUL - ISTANBUL 
 
10.09.1978- YOK-YOK YOK-HASAN HUSEYIN  
 
353463016902739 
 
106226533 - opr: Avea (AN06533) - 
OSMAN GAZI MAH. ATLILAR SK. NO:65-67 SANATORYUM/ANKARA,ANKARA 
D- AVUKATLIK OFİSİME GİZLİCE GİRİLEREK TUTUKLANMAMA NEDEN OLAN 
BELGELERİN VE MERMİLERİN YERLEŞTİRLDİĞİNİ KANITLAYAN DİĞER OLGU VE 
DELİLLER; 
 
Avukatlık ofisi sekreterimiz Fatma Altıparmak’ın ifadeleri ve Uçuş Kayıtları  
 
Avukatlık ofisimizin sekreteri Fatma ALTIPARMAK’ ı (BOZDEMİR) gerek 
soruşturma, gerekse kovuşturma aşamasında tanık olarak göstermiş olmamıza 
rağmen, mahkemenizce CMK.nun 177 nci maddesine aykırı bir uygulama ile 
kendisi tanık olarak dinlenmemiştir. Ancak Fatma Altıparmak, gerek Ankara 
CBS.lığının 2009/77688, gerekse aynı başsavcılığın 2009/108875 sayılı 
soruşturmalarında tanık olarak ifade vermiştir. Fatma Altıparmak’ın her iki ifadesi 
de, dosyanıza gönderilen Ankara CBS.lığı özel yetkili bölümünün 2010/825 sayılı 
soruşturma dosyası muhtevasında bulunmaktadır. Yani tanık olarak gösterdiğimiz, 
ancak mahkemenizce dinlenmeyen Fatma Altıparmak’ın, usulüne uygun olarak 
yargı makamlarınca alınmış tanık ifadeleri dava dosyasının içindedir. Bahse konu 
ifadeler incelendiğinde, tanığın özetle; “Avukat Serdar ÖZTÜRK’ ün odasında kilitli 
bir yer yoktur. Dolaplarında atılı vaziyette evrak olmaz. Tamamı dosyaların 
içindedir. (bu ifadelerde kastedilen odamdaki siyah dolabın içinde atılı vaziyette 
dosyalanmamış olarak tomar halinde bulunduğu iddia edilen Genelkurmay 
Başkanlığına ait evraklar için söylenmiştir). Serdar beyin odasının temizliğini Salı ve 
Cumartesi günleri ben yaparım. Serdar bey 2.6.2009/Salı günü Antalya’ya gitmek 
üzere saat 16.30 gibi ofisten ayrıldı. Odasının temizliğini yaptığımda ne 
çekmecesindeki mermileri ne de siyah dolaptaki tomar halinde evrakları 
görmedim” Evet Tanık Fatma Altıparmak’ın dosya içindeki savcılık ifadeleri özetle 
ve mealen böyle. Buradan ortaya çıkan olgular şunlardır. Avukat Serdar ÖZTÜRK, 
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2.6.2009 Salı günü saat 16.30 da Antalya’ya gitmek üzere ofisten ayrılmış ve HTS 
kayıtlarına göre Esenboğa Havaalanına gitmiştir. Serdar ÖZTÜRK, 2.6.2009 saat 
16.30 da ofisinden ayrıldığında görgü tanığı olan ofis sekreteri ne mermileri nede 
Genelkurmay Başkanlığına ait belgeleri Serdar ÖZTÜRK’ün çalışma odasında 
görmemiştir. Ankara’da ki avukatlık ofisinden 02.06.2009 günü saat 16.30 da 
ayrılan Serdar ÖZTÜRK, saat 17.20 civarı Esenboğa Havaalanına ulaşmış, 18.10 
uçağı ile Antalya’ya hareket etmiştir. Aynı gece Alanya’ya müvekkil şirkete geçmiş, 
o gece Alanya’da kalmış, ertesi gün yani 3.6.2009 da avukatlık ofisinin aranmasına 
karar verildiği gün ve saatte de Alanya’da kalmaya devam etmiş, nihayet avukatlık 
ofisinin arandığı gün olan 4.6.2009 gününü de Alanya’da geçirmiştir. Dosya 
kapsamında ki Serdar ÖZTÜRK ‘e ait ve fiilen de kullandığı 0 532 772 77 20 nolu 
cep telefonunun HTS kayıtlarına göre de, kendisi bu süreçte, yani 2.6.2009- 
4.6.2009 arasında hep Alanya’da dır.  Serdar ÖZTÜRK, 2.6.2009-4.6.2009 tarihleri 
içinde veya arasında Ankara’ya hiç dönmemiştir. Serdar ÖZTÜRK’ ün Ankara’dan 
ayrıldığı 2.6.2009 saat 16.30 da, avukatlık ofisinin odasında belgeler ve mermilerin 
olmadığı hususu dosya kapsamında bulunan Fatma Altıparmak’ın ifadesi ile 
sabittir. Serdar ÖZTÜRK’ ün 2.6.2009 saat 18.10 uçağı ile Ankara Esenboğa 
Havalimanından Antalya’ya uçakla seyahat ettiği hususu dosyadaki THY uçuş 
kayıtları ile sabittir. Serdar ÖZTÜRK’ün 2.6.2009-4.6.2009 arasında Alanya’da 
olduğu 0 532 772 77 20 nolu cep telefonu baz istasyonu kayıtları ile sabittir. Tüm 
bu olgular avukatlık ofisinde bulunduğu iddia edilen ve Serdar ÖZTÜRK ’ün 
tutuklanmasına neden olan sahte İRTİCA İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 
Genelkurmay Başkanlığından çalınan belgeler ve mermilerin Serdar ÖZTÜRK’ ait 
olmadığını hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kanıtlamaktadır. Bahse konu 
delillerin, O’ nun Ankara’dan ayrıldığı 2.6.2009 saat 16.30 dan sonra ki bir tarihte 
avukatlık ofisindeki odasına yerleştirildiği çok açıktır. 
 
AVUKATLIK OFİSİ SEKRETERİMİZ FATMA ALTIPARMAK’IN İFADESİ  
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AVUKAT SERDAR ÖZTÜRK’ ÜN ANKARA’DAKİ OFİSİNDEN AYRILDIĞI 2.6.2009 
SAAT 16.30  İLE AVUKATLIK OFİSİNİN ARANDIĞI  4.6.2009 SAAT 10.30 
ARASINDAKİ BAZ İSTASYONU KAYITLARI 
 
a-  5327727720 Arandı 5495829677 02.06.2009 16:03:21 30 sn HURRIYET 
GAZETECILIK 
VE MATBAACILIK A.S. HURRIYET MEDYA TOWERS GULBAHAR CD. BAGCILAR, 
ISTANBUL 
18.05.1961- TAVAS TAVAS-DENIZLI MERYEM-.MER 11773005265130 
 
BAZ İSTASYONU  
 
13668 - opr: Turkcell (ANPLZ2) - 
BESTEKAR SOKAK NO:5 KAVAKLIDERE MAHALLESI 06680 (ANKARA PLAZA OTEL) 
 
 
b- 5327727720 Aradı 5425424738 02.06.2009 17:18:58 67 sn ALI CETIN TARCI 
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RESATBEY MAH.KAMIL TEKART SOK.ARIKAN IS MERK.7/27 ADLIYE SEYHAN, 
ADANA 
29.01.1965- 
ZONGULDAK KOZAN- GUZIDE-ALI NIZAMI  
11773005265130 
 
BAZ İSTASYONU  
 
63136 - opr: Turkcell (TAVES1) - TAV 
ESENBOGA (ANKARA 
 
c - 5327727720 Aradı 5326634848 02.06.2009 19:35:51 24 sn MERVE ÖZTURK  
 
ETILER CAD. MEHMETCIK LISESI - ETIMESGUT, ANKARA 
17.12.1969- 
ACIPAYAM- DENİZLİ  
MERSIN MERKEZ-ICEL 
 
MELAHATMUHAMMET 
 
11773005265130 
 
BAZ İSTASYONU  
 
53270 - opr: Turkcell (ANDIS3) - 
BAYINDIR DISHATLAR TERMINALI 
(ANTALYA DIS HATLAR TERMINALI) 
MERKEZ,ANTALYA 
 
d- 5327727720 Aradı 5323750452 02.06.2009 23:10:30 194 sn ALI GUNES  
VAKIF IS HANI NO.31 K:2 , EDIRNE 12.02.1968- 
GAZIANTEP SAHINBEYGAZIANTEP PENPE-MAHMUT 11773005265130 
 
BAZ İSTASYONU  
37351 - opr: Turkcell (MAHUL1) - 
CLUB HOTEL.ULASLAR 2.BLK. YENI MAH.VATAN CAD. MAHMUTLAR (MAHMUTLAR 
CLUB 
ULASLAR) ALANYA,ANTALYA 
e - 5327727720 Arandı 5332901373 03.06.2009 09:34:44 103 sn ROTA INS.TUR. 
VE 
TIC.A.S. KOSUYOLU MH. MAHMUT YESARI CD NO:79 \KADIK.Y, ISTANBUL - - -  
 
11773005265130 
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BAZ İSTASYONU  
 
53121 - opr: Turkcell (ALKEY1) - 
KEYKUBAT CAD.NO:18 PLAZA OTEL (ALANYA KEYKUBAT CADDESI) 
ALANYA,ANTALYA 
 
 
f-  5327727720 Arandı 5337152717 03.06.2009 22:32:10 651 sn DEVRIM 
BOZKURT 
 
EGE UNV. TIP FAKULTESI HASTANESI IC HASTALIKLARI AD. K:5 NEFROLOJI 
B.LM. 
BORNOVA, IZMIR 
04.04.1975- 
KAGIZMAN KARS NURAY-HAYDAR  
 
11773005265130 
 
BAZ İSTASYONU  
 
53121 - opr: Turkcell (ALKEY1) –  
KEYKUBAT CAD.NO:18 PLAZA OTEL (ALANYA KEYKUBAT CADDESI) 
ALANYA,ANTALYA 
 
g - 5327727720 Aradı 5324524363 04.06.2009 14:06:47 45 sn YILDIZ KEZBAN 
SAGLAM  
 
4. CAD. NO:16/6 ASAGI.VECLER CANKAYA, ANKARA 
10.01.1973- ANKARA GUDUL-ANKARA HATICE-ZIYA 11773005265130 
 
BAZ İSTASYONU  
 
37351 - opr: Turkcell (MAHUL1) - 
CLUB HOTEL.ULASLAR 2.BLK. YENI MAH.VATAN CAD. MAHMUTLAR (MAHMUTLAR 
CLUB 
ULASLAR) ALANYA,ANTALYA 
 
Tüm bu HTS kayıtları benim 2.6.2009 saat 19.30 ile - 4.6.2009 saat 14.06 
arasında Antalya’da olduğumu göstermektedir.  
 
II- SAVCILIK SORGU TUTANAĞINDA Kİ “KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI 
KAYDETMEK” İDDİASI İLE İLGİLİ BÖLÜM 



 87

 
Savcılık sorgusu için hazırlanan tutanakta, benimle ilgili “kişisel verileri hukuka 
aykırı kaydetmek” şeklinde bir iddia bulunmaktaydı. Ancak dosyada ne o gün nede 
bugün bu iddianın kanıtı olan bir delil bulunmamaktadır. Benimle ilgili böyle bir 
isnad ileri sürülebilmesi için ofisimde yada evimde “FİŞLEME BELGESİ” bulunması 
gerekirdi. Ancak ne ofisimde nede evimde yapılan aramalarda herhangi bir fişleme 
belgesi bulunamamıştır. Ancak ben tutuklandıktan sonra Avukatlık ofisi 
sekreterimiz Fatma Altıparmak, polisin koyduğu, fakat arama esnasında 
bulamadığı fişleme belgesini fark etmiş ve ne olduğunu anlayamadığı için 
müdafilerime teslim etmiştir. Bu belge, avukatlık ofisi arama kayıtlarında saat 
11.12.40-11.12.45 saniyeleri arasında beş saniye süre ile ekrana görüntüsü gelen 
belgedir. Tutuklanmama neden olan belgeleri avukatlık ofisime yerleştiren 
polislerle, arama yapan polisler arasında iyi bir koordinasyon sağlanamadığı için, 
bu belge arama yapan polisin gözünden kaçmıştır. Savcılık sorgu tutanakları 
polisten gelen isnatlara göre önceden hazırlandığı için, İEM.lüğü TEM şubenin 
benim ofisime ne konulacağını gayet iyi bildiği anlaşılmaktadır. Ancak Ankara’da 
arama yapan polisin bu belgeyi bulamayacağını tahmin edemedikleri için de bu 
husus gözlerinden kaçmış, unuttukları içinde savcılık sorgu tutanaklarından “kişisel 
verileri hukuka aykırı kaydetmek” isnadını çıkarmamışlardır. Tüm olay böyle 
saçmalıklarla bezenmiş bir boyuttadır. Bu fişleme belgesi bana ait olmadığı için, 
tutuklanmama neden olan tüm belgelerin polis tarafından yerleştirildiğini 
kanıtlamak maksadıyla arama görüntü kayıtlarının çözümünü ve bu belgenin 
deşifre edilmesini mahkemenizden talep ettim. Mahkemeniz başlangıçta bu 
talebimi 18.8.2010 gün ve “1-D” nolu “Sanığın ofisinde yapılan aramaya ilişkin 
kaydın TÜBiTAK'a gönderilerek ses çözümünün yaptırılmasına, kaydın 11.12.40 - 
11.12.45 saniyeleri arasındaki görüntü çözümünün de tespitinin istenilmesine,” 
şeklinde bir ara kararı ile kabul etti. TÜBİTAK elinde yeterli teknoloji olmadığı için 
bu görüntüyü deşifre edemedi. Mahkemenizden TÜBİTAK’ın deşifre edemediği 
kamera kayıtlarının ODTÜ ve İTÜ.ye gönderilmesini talep ettim. Normalde atanan 
bilirkişi görevini yapamazsa dosya başka bir bilirkişiye tevdi edilir. Usül yasasının 
amir hükümleri böyle emreder. Ancak mahkemeniz bu kamera kayıtlarının başka 
bir bilirkişiye gönderilmesi talebini 01.12.2011 gün ve 2011/770 Değişik İş sayılı 
kararın 1-D nolu “6 nolu dilekçede belirtilen saniyelerdeki görüntülerin heyet 
tarafından incelendiği, alınan teknik rapor irdelendiğinde, alınan bu raporun yeterli 
olduğu anlaşıldığından, bu talep ile ilgili ayrıca işlem yapılmasına yer olmadığına, 
inceleme talebinin reddine,” şeklinde bir ara karar ile reddetti. Bizde mahkemenin 
usül yasasına açıkça aykırı olan bu ara kararını, bağımsız hakimin yargısal takdiri 
diye nitelendiremediğimiz için hakkınızda HSYK.na suç duyurusunda bulunduk. 
Zira, hakimler ancak kanun sınırları içinde takdir haklarını kullanabilirler. Kanunun 
dışına çıkan uygulamalar ve işlemler hâkimin yargısal takdiri diye nitelendirilemez. 
 
Tüm bir yargılamanın amacı maddi gerçeği ortaya çıkartmaktır. Eğer herhangi bir 
ceza davasında, yargılamayı yapan hakimler maddi gerçeği ortaya çıkartacak 
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delilleri toplamıyorlarsa bu tip uygulamalar bağımsız hakimin yargısal takdiri diye 
nitelendirilemeyeceği gibi, hakimler bakımından bağlayıcı olan 2709 sayılı 
Anayasamıza, AİHS.ne, AİHM karlarına, Bangelor Yargı etiği kurallarına ve 5271 
sayılı CMK.na da aykırı düşer. Ayrıca duruma ve kasta göre, bu nevi uygulamalar 
hakimlerin cezai sorumluluğunu da gerektirir.  
İEM.LÜĞÜ TEM ŞUBENİN TALEPLERİ iLE MAHKEME KARARLARI ARASINDAKİ 
ÇELİŞKİLER 
 
İEM.lüğü TEM Şube Müdürlüğü, 2.6.2009 tarihinde, İstanbul CBS.lığı özel yetkili 
Bölümüne bir yazı göndererek, hakkımda yeteri kadar delil elde edilemediği ve 
soruşturmanın devamına ihtiyaç duyulduğu için iletişimin tespitine dair 4.3.2009 
tarihli kararın 3 ay, teknik araçlarla takip ve gizli izleme yapılmasına dair 8.4.2009 
tarihli kararın 1 ay süre ile uzatılmasını talep etmiştir. İstanbul CBS.lığı özel yetkili 
Bölümü de aynı talebe uygun olarak 3.6.2009 da İstanbul özel yetkili 11nci Ağır 
Ceza Mahkemesi üyeliğinden benimle ilgili yeterli delil elde edilemediği için telefon 
dinleme ve gizli izleme kararının uzatılmasını talep etmiş, mahkemece talebe 
uygun olarak 2009/806 ve 2009/807 Tek Tak. Sayılı kararlarla hakkımdaki telefon 
dinleme kararı 4.6.2009 dan geçerli olmak üzere üç ay, gizli izleme kararı ise aynı 
tarihten geçerli olmak üzere 1 ay süre ile uzatılmıştır.  
 
Hal böyle iken, yani benimle ilgili hiçbir delil elde edilemediği için hakkımdaki 
telefon dinleme ve gizli izleme kararlarının uzatılmasına hükmolunmuş iken, aynı 
gün yani 3.6.2009 da yine İEM.lüğünün 10488 sayılı yazısı ile, adımın bile 
geçmediği 23.5.2009 tarihli saat 15.06 da gönderildiği iddia olunan bir ihbar maili 
dayanak gösterilerek mahkemeden arama ve el koyma kararı talep edilmiş, sabah 
hakkımda delil elde edilemediği için telefon dinleme kararını uzatan aynı hakim 
yani İstanbul özel yetkili 11nci Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Metin ÖZÇELİK 
tarafından, İEM.lüğünde ki yazının aksine 24.5.2009 tarihli saat 12.51 de 
gönderildiği iddia olunan başka bir ihbar maili dayanak yapılarak Ankara’daki 
avukatlık ofisimin aranmasına karar verilmiştir. Ancak sorun şudur ki, 24.5.2009 
tarihli ihbar mailinde de adım geçmemektedir. Keza, kararda aramanın GECE de 
yapılabileceğine hükmolunmuştur. Oysa ki CMK.na göre GECE arama yapılması 
ancak olağanüstü hallerde mümkündür. Adresi sabit olan bir avukatlık ofisinin 
GECE de aranmasına yetki verilmesi olağan bir uygulama değildir. Tüm bu olgular, 
avukatlık ofisime gizlice girilerek tutuklanmama neden olan belgelerin ve 
mermilerin yerleştirilmesi için özel bir organizasyon yapıldığını, bu organizasyonda 
savcı ve hakimlerinde kullanıldığını göstermektedir. Zira hiçbir hakim şüphelinin 
adının bile geçmediği bir ihbar mailini dayanak alarak hiç kimse hakkında arama 
kararı vermezde, veremezde.  
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9- Her ne kadar Mütalaanın 57 nci sayfasında, Albay Dursun ÇİÇEK hakkında 
dinleme kararının “İRTİCA İLE MÜCADELE EYLEM PLANI” adlı sahte belgenin 
4.6.2009 tarihinde benim Ankara’daki avukatlık ofisimde bulunmasını müteakip 
16.6.2009 tarihinde iletişimin tespiti çalışmalarına başlandığı iddia edilmiş ise de, 
mütalaanın bu kısmı da üfürmeden ibarettir. Zira, Ankara’daki avukatlık ofisimde 
“İRTİCA İLE MÜCADELE EYLEM PLANI” adlı sahte belgenin bulunduğu hususu, 
aşağıdaki 7.6.2009 tarihinde İstanbul CBS.lığı özel yetkili Bölümüne 2008/1756 
sayılı soruşturma kapsamında gönderilen polis fezlekesinde yer almaktadır.   
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Oysaki 8.6.2009 tarihinde, avukatlık ofisimde bulunduğu iddia olunan İRTİCA İLE 
MÜCADELE EYLEM PLANI adlı sahte belgeden bilgisi olan İstanbul CBS.lığı özel 
yetkili Bölümü, savcıları, aynı soruşturma kapsamında Dursun ÇİÇEK ’in telefon 
dinleme kararının uzatılmasına dair 8.6.2009 tarihinde İstanbul özel yetkili 12nci 
Ağır Ceza Mahkemesinden talepte bulunmalarına rağmen, gerekçe olarak “İRTİCA 
İLE MÜCADELE EYLEM PLANI ADLI” sahte belgeyi göstermemişlerdir. İstanbul özel 
yetkili 12nci Ağır Ceza Mahkemesi de 2009/705 sayılı Dursun ÇİÇEK’in 
telefonlarının dinlenmesine dair kararın üç ay uzatılmasına dair kararında İMEP 
belgesine atıf yapmamıştır. Bu durum, mantıkla ve hukukilikle izah edilemeyecek 
bir çelişkidir. Dursun ÇİÇEK hakkındaki 8.6.2009 tarihli telefon dinleme kararının 
uzatılmasına dair mahkeme kararı aşağıdadır.  
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Dolayısı ile, savcılık mütalaasının bu kısmı da hukukilikten uzak ve üfürmeden 
ibarettir. 
 
10 –Mütalaanın 58 nci sayfasında ihbar mektubu ekinde gönderilen ve İRTİCA İLE 
MÜCADELE EYLEM PLANI adlı sahte belgenin aslı olduğu iddia olunan bir belgeden 
bahsedilmektedir. Bahse konu, İRTİCA İLE MÜCADELE EYLEM PLANI adlı sahte 
belgenin aslı olduğu iddia edilen belgede sahtedir. Bunu ispat etmek te esasen 
mümkündür. Şöyle ki; 
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a- BELGEDEKİ  ISLAK İMZADA MÜREKKEP YAŞININ BELİRLENMESİ 
  
Biz daha ıslak imzalı olduğu iddia edilen “AKP ve GÜLEN’İ BİTİRME PLANI” adlı 
diğer sahte belge ilk ortaya çıktığı günlerde, yani Ekim 2009 da özel yetkili 
savcılığa başvurarak ve hatta “belge gerçek” diye konuşmalar yapan başbakana 
Recep beye açık mektup yazarak, belgedeki ıslak imzanın mürekkep yaşının 
belirlenmesini talep ettik. Zira, avukatlık ofisimizde 4.6.2009 da fotokopisi 
bulunduğu iddia edilen bir belgede ki ıslak imza, 4 Haziran 2009 dan sonraki bir 
tarihe ait ise, bu 2nci belgenin ve ıslak imzanın sahte olduğunu açıkça ortaya 
çıkaracaktı. Bizim ısrarlı talebimize rağmen bu inceleme yapılmadı. Oysaki bu çok 
basit bir incelemeydi. Gerçeklerden ve delillerden sadece suçlu olanlar kaçar. Biz 
bugüne kadar ne gerçeklerden, nede delillerden kaçtık. 
 
BELGE ÜZERİNDE PARMAK İZİ İNCELEMESİ YAPILMASI, 
 
Islak imzalı olduğu iddia olunan belge ile ihbar mektubunun zarfı ve zarfın içinde 
çıkan diğer belgelerde ısrarla parmak izi incelemesi yapılmasını talep ettik. Bu 
talep ne özel yetkili savcılar tarafından nede mahkemeniz tarafından karşılanmadı. 
Ancak Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı, kendi yaptığı soruşturma 
kapsamında bu incelemeyi Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına yaptırmıştır. 
Bahse konu incelemede, bizatihi sahte İrtica ile Mücadele Eylem Planı adlı belgenin 
ıslak imzalı olduğu iddia olunan 2nci sahte belge üzerinde, 16 adet parmak ve 
avuç izi elde bulunmuştur. Diğer belgelerden ise, 27 adet parmak izi tespit 
edilmiştir. Ancak belirlenen parmak ve avuç izlerinin hiç biri sanıklara ait 
çıkmamıştır. Bu işleri yürüten polislerin isimleri verilerek parmak izi mukayesesi 
yapılması talebi ise mahkemeniz tarafından ret edilmiştir. Bu nedenle, mevcut 
kararınız, hakimin yargısal takdiri olarak görülmediğinden, heyetiniz hakkında 
HSYK.na ayrıca suç ihbarında bulunulmuştur. 
   
İHBAR MEKTUBU ZARFI DA, İÇİNDEKİ BELGELERDE SAHTEDİR. ÇUKURAMBAR 
POSTANESİNDEN BU ŞEKİLDE GÖNDERİLMİŞ BİR İHBAR MEKTUBU YOKTUR. 
        
Dosya kapsamında gönderildiği iddia olunan ihbar mektuplarının tamamı sahtedir. 
Diğer dosyalardaki ihbar mektupları da sahte mühürlere sahiptir. Avukatım 
Çukurambar’ da ki postaneye bizzat gitmiş ve buradaki mahkeme kalemi 
büyüklüğünde bir yer olduğunu, dışarıda bir kamera bulunduğunu tespit etmiştir. 
Bu ihbar mektubunu gönderdiğini iddia eden sözde ihbarcı subay orada kamera 
çekimleri varken hiç yakalanmayacağını düşünerek böyle bir postayı göndermesi 
mümkün mü? Bunun için ya aptal olması ya da yakalanmayacağından emin olması 
lazımdır. Ama ikisi de değildir. Çünkü böyle bir ihbarcı subay hiç yoktur. Tüm 
sahte belgeler İEM.lüğü İstihbarat şubede ki bir ekip tarafından İstihbarat Daire 
Başkanlığı ile koordineli olarak hazırlanmıştır. Nitekim, biz Ulus’taki PTT Genel 
Müdürlüğüne posta ücretlerini yazılı olarak sorduğumuzda, ihbar mektubunun 
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zarfının dışında kayıtlı olarak görünen 30 Eylül 2009 tarihinde geçerli olan ücret 
tarifesine göre, 50 grama kadar olan posta gönderilerinin 1.10 TL, 100 grama 
kadar olan posta gönderilerinin 1.80 TL olarak ücretlendirildiği bize yazılı olarak 
bildirildi. Jandarma Kriminal, gönderilen ihbar mektubunun içerisindeki belgelerin 
sayfa sayfa gramaj ağırlıklarını belirlemiş ve zarf dahil toplam 210 gram olduğunu 
tespit etmiştir. Yani 100 gramın üzerinde bir posta gönderisi ortaya çıkmaktadır. 
Gönderildiği tarihteki fiyat tarifesine göre İhbar mektubunun en az 2.40 TL olarak 
ücretlendirilmesi gerekirken, zarf dışındaki ücret mühründe 1.10 TL olarak 
ücretlendirildiği açıkça görülmektedir. İhbarcı subaylar için Ankara Çukurambar 
postanesinde indirim kampanyası yapılmadığına göre, Ankara’ dan böyle bir ihbar 
mektubunun gönderilmediği son derece açık, net ve belgeli bir şekilde ortadadır.  
 
d - ISLAK İMZALI BELGE OLDUĞU İDDİA OLUNAN DİĞER SAHTE BELGE ÖNCE 
AVUKATIM TUZAĞA DÜŞÜRÜLEREK ONUN ÜZERİNDE YAKALATILMAK İSTENMİŞ. 
ANCAK EMNİYET İÇİNDEKİ ÇETE BUNU BAŞARAMAYINCA SAHTE BELGE İHBAR 
MEKTUBU OLARAK PROJELENDİRİLMİŞTİR  
  
Daha öncede izah ettiğimiz üzere, bu süreçte müdafiliğimi yapan avukat Demet 
Reçber Hanımı da hedef almışlardır. Genelkurmay Askeri Savcılığı 24.06.2009 
günü avukatlık ofisimde bulunduğu iddia edilen “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” 
adlı sahte belge hakkında KYOK.ı vermiş ve dönemin Genelkurmay Başkanı sayın 
İlker Başbuğ, 26.06.2009 da basın toplantısı yaparak, “AKP VE GÜLEN’İ BİTİRME 
PLANI” olarak lanse edilen sahte fotokopi belgenin delil niteliği taşımayan bir 
“kağıt parçası” olduğunu açıklamıştır. Devam eden süreçte, davaya müdahil olan 
AKP.nin genel başkanı ve  başbakan Recep Tayyip Erdoğan beyefendi, 27.6.2009 
günü ekranlara çıkıp “Belgenin aslını mutlaka bulacağız” diye beyanatlarda 
bulunmuştur. Bu açıklamadan sadece 2 gün sonra 29.06.2009 da avukatlık 
ofisimiz kimliği meçhul bir şahıs tarafından aranmış ve “belgenin aslı ve Serdar 
ÖZTÜRK ün avukatlık ofisine girilmesine ilişkin talimatı veren emniyet müdürünün 
ses kaydı bende buluşabilirsek onu size vereceğim” şeklinde bilgiler verilmiştir. 
Avukatlarım Demet REÇBER ve Cahit Karadaş, adının Bülent Türker olduğunu 
emekli özel harekatçı polis olduğunu ifade eden bu şahısla iki defa 1 ve 2 Temmuz 
2009 da Bilgi Üniversitesinde ki kafeteryada buluşmuşlardır. Şahıs, “kendisinin de 
emekli polis olduğunu, “AKP ve GÜLEN’i BİTİRME PLANI adlı sahte belgenin aslını 
ve ses kaydını” ŞİŞLİ’ de bir bankanın kasasında sakladığını, kendisinin ve ailesinin 
can güvenliğinin sağlanması halinde bu kayıtları ve belgeleri vereceğini, artık 
kendisinin de bu yapılanlardan rahatsız olduğunu, avukatlık ofisine girilmesi 
talimatını bizzat Ali Fuat Yılmazer’ in verdiğini” açıklamıştır. Ancak avukatlarım 
bana konuyu anlattıklarında, bunun tuzak olduğunu, asla Şişli’de ki son buluşmaya 
gitmemelerini, belgenin aslı diye imzası renklendirilmiş başka bir sahte belgeyi 
onların üzerinde İstanbul’un göbeğinde yakalatacaklarını, böylece “belgenin aslı 
Serdar ÖZTÜRK’ün avukatlarının üzerinde yakalandı” diye yaygara koparacaklarını, 
asıl hedeflerinin Genelkurmay Başkanını tutuklatmak olduğunu, derhal Ankara’ya 
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dönüp askeri savcı ile irtibat kurmalarını, eğer adam samimi ise belgeyi getirip 
askeri savcıya teslim etmesini sağlamalarını, bu sahte belgenin aslının olmasının 
mümkün olmadığını, olayın çok kuvvetle muhtemel cemaatçi polislerin tuzağı 
olduğunu, kendilerinin asla belgeye el sürmemelerini söyledim. Bu görüşmeden 
sonra polisin tuzak kurmak için kullandığı anlaşılan Bülent Türker adlı şahsa 
belgeyi askeri savcılığa teslim etmesi söylendi. Ancak bu şahıs ortadan askeri 
savcılığa gitmedi ve ortadan kayboldu. İşte bu şekilde Avukatım Demet REÇBER’ i 
ismen arayarak tuzağa düşürmeye çalıştılar Ama başaramadılar. Bu şahsın ve Ali 
Fuat Yılmazer’in HTS kayıtlarını biz mahkemenizden talep ettik. Ancak 
mahkemeniz bu taleplerimizi ret etti. Başka soruşturma dosyalarına delil olarak 
getirttiğimiz Bülent TÜRKER’in, 355 539 013 044 950 İMEİ numaralı telefonunun 
HTS kayıtları ve bu kayıtlar göre belirlediğimiz irtibat şemaları incelendiğinde,  
şahsın “3555 3901 3044 950” İMEİ nolu telefonda; 
  
Bülent Türker adına kayıtlı  0 534 251 01 81 nolu telefon hattını, 
Bülent Türker adına kayıtlı  0 539 975 28 90 nolu telefon hattını, 
Bülent Türker adına kayıtlı  0 534 268 23 64 nolu telefon hattını 
Yusuf Türemiş adına kayıtlı  0 506 945 85 17 nolu telefon hattını, 
Zilfi Aydoğan adına kayıtlı  0 531 378 94 95 nolu telefon hattını, 
Murat Tağlı    adına kayıtlı 0 531 519 96 50 nolu telefon hattını, 
Hikmet Bayram adına kayıtlı  0 535 723 51 34 nolu telefon hattını, 
 
Kullandığı belirlenmiştir. Şahsın Vahram Hambaryan ve Fatih DUĞLES adlı Ermeni 
kökenli şahıslar ile, Baykal Dalgıç adlı Alanya’da ikamet eden bir şahısla irtibatı 
olduğu görülmektedir. Biz mahkemenizden Vahram Hambaryan’ ın ve diğer bazı 
kişilerin HTS kayıtlarının getirtilmesini talep ettik. Ancak mahkemeniz iddianame 
tarafı olmayan şahısların HTS kayıtlarını getirtemeyiz diyerek bu talebimizi ret etti. 
Bu ara kararına rağmen yine mahkemeniz tarafından iddianame tarafı olmayan 
Mustafa Güray Değerli adlı gazetecinin HTS kayıtları resen getirtilmiştir. Bu normal 
bir yargılama usulü değildir. Bu nedenle, heyetiniz hakkında HSYK.na suç 
duyurusunda bulunduk. Tüm bu irtibatlar ile, Ali Fuat Yılmazer ve Bülent 
TÜRKER’in diğer telefonlarına ait HTS kayıtlarının ısrarla getirtilmemesi, şahsın 
polis içindeki suç örgütünün kullandığı kişilerden olduğunun ve cemaatçi olduğu 
iddia olunan Ali Fuat Yılmazer’ in de bu işlerin içinde bulunduğunun açık kanıtıdır.  
E- ISLAK İMZALI OLDUĞU İDDİA OLUNAN  SAHTE BELGE İLE İLGİLİ ALINAN 
BİLİRKİŞİ RAPORLARI İLMEN HATALI VE HUKUKEN GEÇERSİZDİR. 
 
Belge ile ilgili ciddi bir soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı sayın Abbas 
Özden’in, 3.6.2009 gecesi Ankara TEM Şube de görevli bazı polislerce avukatlık 
ofisime girilerek “AKP ve GÜLEN’İ BİTİRME PLANI” adlı sahte belgenin ve diğer 
gizlilik dereceli dokümanların bırakılması eyleminde, polisin içindeki şebekenin, 
kullandığı adam olan Kemal Gergin’ i doğru olarak tespit etmesi ve onunla ilgili 
Ekim 2009 ayı başında detaylı araştırmalara girişmesi sonucu, birden bire 15 Ekim 
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2009 da ıslak imzalı olduğu iddia edilen diğer sahte belge servis edilmiş ve 
soruşturma Ankara C. Savcısı sayın Abbas Özden’den alınmıştır.  
 
Islak imzalı sahte belge, böyle bir usul ve uygulama olmamasına karşın, altına 
başbakan tarafından Mercedes verilen ve özel yetkileri alındığında “ne yaptıysam 
devlet için yaptım” diyerek bir nevi tevilli ikrar yolu ile soruşturmalar esnasında suç 
işlendiğini kabul eden C. Savcısı Zekeriya ÖZ  tarafından bizzat 16.10.2009 
tarihinde ATK.na götürülmüş ve 19.10.2009 tarihinde de bu sahte belgeye rapor 
alınmıştır. Raporda imzası bulunan Hacı Mehmet Akın, belgenin ATK.na savcı ÖZ 
tarafından getirildiği tarihte, yani 16.10.2009 da belge inceleme şubesinde 
görevlendirilmiştir. Bu kişi aynı zamanda, Behçet Oktay Cinayetinin, intihar olarak 
kapatılmasına neden olan Adli Tıp Raporunun altında imzası olan doktordur. 
Hüseyin Bülent Üner, ATK. Fizik İhtisas Dairesi başkanı olmasına rağmen, İMZA 
İNCELEME UZMANI DEĞİLDİR. (Balistik uzmanıdır) Belgede imzası bulunan diğer 
uzman ise, eşi doğum yaptığı için o tarihte izinde olmasına rağmen izinden 
çağrılan Lokman Başer’ dir. Oysa ki o tarihte, dairede 8-15 yıllık tecrübeye sahip 
dört adet uzman görevinin başındadır. Islak imzalı belgeye verilen ve ”imza 
Dursun Çiçek eli ürünüdür” şeklinde olan 19.10.2009 tarihli ilk rapor (bu tarih aynı 
zamanda PKK.lıların Habur’dan giriş yaptığı tarihtir. Bu raporla kopartılan yaygara 
ile Habur olayı da ört bas edilmeye çalışılmıştır.) adı geçen üç uzman tarafından 
imzalanmıştır. Bahse konu  rapor bilimsel bir rapor değildir. ATK.nun aynı tip 
imzalarda daha önce verdiği binlerce raporla da çelişmektedir. Çünkü Dursun 
Çiçek’in imzası “BASİT TERSİMLİ” imzadır. ATK. daha önceki bütün raporlarında, 
(yaklaşık tüm ATK kararlarının %20 si) basit tersimli imzalar için “TESPİT YOK” 
şeklinde karar vermiştir. Basit tersimli imzanın anlamı şudur: o kişinin imza attığını 
bizzat görmedikten sonra, “imza bu kişinin eli ürünüdür” diyemezsiniz. Çünkü basit 
tersimli imza herkes tarafından kolayca taklit edilebilen imza demektir. İşte ıslak 
imzalı belgeye ilk rapor bu şekilde alınmıştır. Heyet ayarlanmış, yeterli sayıda 
uzman var iken, izinden personel çağrılmış, uzman olmayan kişilere imza 
attırılmıştır. Bu nedenle, C. Savcısı Zekeriya ÖZ hakkında HSYK.na suç 
duyurusunda bulunduk. Buna ilişkin inceleme HSYK.da halen devam etmektedir.  
İkinci rapor ise, usule aykırı olarak Fizik İhtisas Dairesi Kurulu tarafından 
verilmiştir. Oysa ki, ATK nun iç yönetmeliklerine göre, kurul incelemesi için iki ayrı 
uzman heyetin vermiş olduğu iki farklı rapor olması ve bu raporlar arasında çelişki 
bulunması gerekmektedir. Ancak ıslak imzalı olduğu iddia olunan belge sadece üç 
kişilik bir heyet tarafından bir kez incelenmiştir. Dosyada, farklı bir bilirkişi heyeti 
tarafından verilmiş ve çelişki yaratan ikinci bir ATK. raporu bulunmamaktadır. Öte 
yandan, ATK. Başkanı, kendisi ve raporu düzenleyen uzmanlar hakkında yapılan 
suç duyurusu nedeni ile Bakırköy CBS.lığınca 2009/113352 numarasına kayıtlı 
olarak yürütülen soruşturma dosyasına göndermiş olduğu  yazıda, belge inceleme 
şubesinde görevlendirilen kişilere, “belirli bir süre geçmeden (2 yıl) ve belirli sayıda 
olgu (600 adet) incelemeden imza yetkisi vermiyoruz” denilmesine rağmen, 
19.10.2009 tarihli ilk raporun hemen akabinde, Kasım 2009 da bazı ATK 
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görevlilerine bir haftalık kurs verilerek, belge inceleme uzmanı sıfatı kazandırıldığı, 
normalde imza yetkisi olmaması gereken bu kişilerin kurula katılarak, Şubat 2010 
tarihinde düzenlenen kurul raporunun 7 evet /4 muhalif şeklinde çıkmasının 
sağlandığı anlaşılmaktadır. Devam eden süreçte de, Samanyolu televizyonunun 
her gün “Jandarma Kriminale gönderecekler raporu ayarlayacaklar” şeklinde 
yayınlarda bulunması ve bu şekilde rapor verecek görevlilerin Ergenekon 
soruşturmalarından tutuklanacaklarını ima eden haberler yapması sonucu 
“Jandarma Kriminal görevlileri üzerinde oluşturulan korku psikozu” ile rapor 
alınmıştır. Ancak bu raporların hiç birisi bilimsel niteliğe sahip değildir ve tamamı 
ATK.nun daha önce benzer olgularda vermiş olduğu “tespit yoktur” şeklindeki 
binlerce karar ile çelişmektedir. “İşte Islak imzalı” davaya ilişkin süreç bu 
şekildedir. Dolayısı ile, ıslak imzalı olduğu iddia olunan sahte belge ile ilgili alınan 
bilirkişi raporları ilmen hatalı ve AKP.nin davaya katılması nedeniyle, CMK.nun 
64/3ncü maddesi gereği hukuken geçersizdir. 
 
11- AVUKATLIK OFİSİMDE BULUNDUĞU İDDİA OLUNAN MERMİLER 
 
Mütalaanın 525 nci sayfasında Avukatlık ofisimden elde edildiği iddia olunan 
mermilerden bahsedilmektedir. Benim Ankara dışında olduğum bir tarihte, 
4.6.2009 da ofisimde yapılan aramada elde edildiği iddia edilen mermiler bana ait 
değildir. Mermilerden 50 tanesi 22 kalibrelik ELEY marka ( İNGİLİZ ) mermilerdir 
ve barkod numarası, 650911115043 dir. Kalan 250 tanesi ise 32 kalibrelik NORMA 
marka (İSVEÇ) mermilerdir ve barkod numarası 7393923178103 dur. Bu 
mermilerin TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ, halen Ankara’da faaliyet gösteren, “Ala 
İthalat Ve İhracat Limited Şirketi” dir. Şirketin sahibi E. NİLGÜN ALADAĞLI adlı bir 
hanımdır. Bu şirket, hem emniyetin, hemde MİT’in tedarikçisi olan bir şirkettir. 
Benim ofisime konulan bu mermiler, bizim NORMA şirketi ile yaptığımız yazışmalar 
sonucu elde edilen bilgilere göre, 2007 yılında üretilmiş ve 2008 yılında NATO’nun 
tedarik birimi olan ve Lüksemburg’da bulunan NAMSA’ ya teslim edilmiştir. Buna 
ilişkin şirketle yapılan yazışmalar aşağıda sunulmuştur.  

 
demet reçber <demetrecber@gmail.com>  

 
(konu yok) 
7 ileti  

 
demet reçber <demetrecber@gmail.com>  11 Temmuz 2009 19:28  
Kime: lennart.falk@norma.cc 

 
 

mailto:lennart.falk@norma.cc
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norm.docx
32K  

 

 

 

 
Lennart Falk <lennart.falk@norma.cc>  04 Ağustos 2009 10:57  
Kime: demet reçber <demetrecber@gmail.com> 

Dear Sir, 
  
Can you resend as I cannot open your file. Thanks. 
  
Lennart Falk 
  

 
Från: demet reçber [mailto:demetrecber@gmail.com]  
Skickat: den 11 juli 2009 18:28 
Till: lennart.falk@norma.cc 
Ämne:  
  
  

 

 
demet reçber <demetrecber@gmail.com>  04 Ağustos 2009 18:03  
Kime: Lennart Falk <lennart.falk@norma.cc> 

Dear Lennart Falk, 
  
I think it will be open. We are waiting your answer.. Thanks. 
  
Demet REÇBER 
2009/8/4 Lennart Falk <lennart.falk@norma.cc>  
[Alıntılanan metin gizlendi] 
 
 
 

  
NORMA.doc
90K  

 

 

 

 
Lennart Falk <lennart.falk@norma.cc>  07 Ağustos 2009 17:32  
Kime: demet reçber <demetrecber@gmail.com> 

Dear Mr. Demet RECBER, 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=f89c89ff7d&view=att&th=1226aa4bae351ccf&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_fx0jw3cc0&zw
mailto:demetrecber@gmail.com
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=f89c89ff7d&view=att&th=122e5efb2fb0748a&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_fxyrbxhe0&zw
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Reverting to your questions we can inform you as per below; 
  
-          Manufacturing time most probably 2007 as delivery 2008 
-          Buyer Republic of Turkey, Ministry of Interior, Gendarmerie General 
Command, Ankara 
-          Delivery to NAMSA OPERATIONAL LOGISTICS in LUXEMBOURG 
-          National and International competitions and training 
  
Hope the above will help you. 
  
Kind regards, 
  
Lennart Falk 
  

 
Från: demet reçber [mailto:demetrecber@gmail.com]  
Skickat: den 4 augusti 2009 17:03 
Till: Lennart Falk 
 
Ämne: Re: 
[Alıntılanan metin gizlendi] 

 

 
demet reçber <demetrecber@gmail.com>  10 Ağustos 2009 22:23  
Kime: Lennart Falk <lennart.falk@norma.cc> 

Dear Mr Falk, 
I tahank you very much for the information you provided. 
  
Yours truly, 
  
Demet REÇBER 
2009/8/7 Lennart Falk <lennart.falk@norma.cc>  
[Alıntılanan metin gizlendi] 
 

 

 
demet reçber <demetrecber@gmail.com>  08 Ekim 2009 19:43  
Kime: Lennart Falk <lennart.falk@norma.cc> 

Dear Mr. Falk, 
  

mailto:demetrecber@gmail.com
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Once more, I would like to thank you for the information you have provided to 
us. I truly appreciate the information which was very helpful for my client's 
case. However, we kindly request some further information and documentation 
regarding this case. Could you please send us copies of all relevant order and 
purchase documentation? Because the buyer (Republic of Turkey, Ministry of 
Interior, Gendarmerie General Command, Ankara) is claiming that they did not 
buy or receive these ammunition and that the information that we have must 
be wrong. If we can have some documentation regarding the purchase and 
receipt of these ammunition I can prove my client's innocence and I will be 
indebted to you foreever.  
Yours truly, 
  
Demet Reçber  
 
2009/8/7 Lennart Falk <lennart.falk@norma.cc>  
[Alıntılanan metin gizlendi] 
 

 

 
demet reçber <demetrecber@gmail.com>  25 Ekim 2009 17:11  
Kime: lennart.falk@norma.cc 

Dear Mr. Lennart, 
  
I have sent you the below email and I am looking forward to receiving your 
response. As you know, the documents that we are expecting are of vital 
importance for us.  
  
I thank you in advance for your help. Your urgent response will be greatly 
appriciated. 
  
Yours truly, 
 
 
  
2009/7/11 demet reçber demetrecber@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:demetrecber@gmail.com
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B Y   R E G I S T E R E D   M A I L,  E - M A I L  &  F A X  
 
 
Norma Precision AB  
670 40 Amotfors 
Sweden 
 
Via Fax: +46 571 315 40 
  
RE: Request for information regarding Sweden made bullets that were found in 
my client’s office  
 
To whom it may concern; 
 
I am writing to you to request information regarding 300 Sweden made bullets 
that were found in my client’s office during a police search on June 4, 2009. To 
know the origins of these bullets and details of the buyer’s information will greatly 
help my client to prove his innocence.  
I represent Mr. Serdar Öztürk, an Attorney, who was arrested for alleged 
membership in the Ergenekon Organization. Mr. Serdar Öztürk is a former military 
officer who was awarded the State Commendation Medal by the president for 
engaging in combat with Kurdistan Workers' Party (PKK) terrorists in 1994, in 
which he suffered injuries, including the loss of his left eye. Mr. Öztürk was the 
advocate of an Ergenekon suspect Colonel Levent Göktaş until he was taken 
under custody on June 5, 2009. Mr. Öztürk’s office was searched when he left the 
city for a four-day trip to Antalya and the alleged bullets and a "document" were 
found in his office when he was away. As a side note, the “document” eventually 
turned out to be a photocopy which was, my client and I, and also any person 
with some legal knowledge would, believe erroneously classified as “credible” 
evidence. My client is innocent and it is crucial for us to find out the original buyer 
of these bullets. For this reason, I kindly request answers to the following 
questions: 
When were these bullets manufactured? 
Who was the first buyer of these bullets? 
Could you please provide me any information about the export or import of the 
transfer of ammunition? 
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In what equipment would these bullets be used? 
 
Below are the specific details of the information regarding the bullets that might 
help when answering the above questions: 
There were 300 bullets that were 32 calibrates and in a plastic box. The letters on 
the plastic box read “ELEY MATCHES MG3275 BIRMINGHAM CIP APPROVED” and 
“650911115043”. 250 bullets were in 5 carton boxes each of them carrying 50 
bullets. The letters on one of the side of each carton box read “NORMA 50 
CARTRIDGES – PATRONEN – CARTDUCHES – CARTUCHOS” and on the other side 
of each carton box the letters read “NORMA PRECESION AB S- 67040 
AMOTFORCE SWEDEN”. On another side of the carton box, the letters read “50 
PCS NO: 17180 32 S&W LONG WC BLY WC 6 4 GRAM 240M/S LEAD WC 98 
GRAINS 787 F/S”. There were the same barcode numbers on all of the boxes: 
7393923178103.  
I thank you in advance for your time.  
 
 
Demet Recber 
Attorney at Law 
Bestekar Sk. No:17/2 Kavaklıdere/ANKARA/TÜRKİYE 
Tel: 0 312 419 01 67-68 
Tel: 0 533 551 22 39 
 
Annex: Power of Attorney by Serdar Öztürk to Demet Recber 
 
------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İsveç’te 2007 yılında imal edilmiş, 2008 de NATO’ya teslim edilmiş mermilerin 
Ankara’da silahı bulunmayan, keza ağır görme kusuru nedeni ile fiziken silah 
kullanması da mümkün olmayan bir avukatın ofisinde yakalanmasının normal 
olmadığı çok açıktır. Bu nedenle, NATO Genel Sekreteri sıfatı taşıyan Anders Fogh 
Rasmussen adlı şahsa, resmi olarak başvurduk ve NATO içinde soruşturma 
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açılmasını talep ettik. Buna ilişkin resmi başvuru belgesinin orijinal ve tercüme 
edilmiş halleri aşağıdadır.    
 
Sayın Anders Fogh Rasmussen,  
NATO GENEL SEKRETERİ, 
 
Hukuk Büromuz halen Türkiye’de ve uluslar arası kamuoyunda “Ergenekon” davası 
olarak bilinen ve İstanbul özel yetkili 13ncü Ağır Ceza Mahkemesinde 2009/191 
esas numarasına kayıtlı olarak devam eden dosyada yargılanan Av. Serdar 
ÖZTÜRK’ ün müdafiliğini yürütmektedir. 
Müvekkilimiz Ankara Barosunda serbest avukatlık yapmakta iken, Fetullah Gülen 
cemaatine mensup (Opus Dei gibi bir yapılanmadır) bazı polisler tarafından, 
3.6.2009 gecesi avukatlık ofisine gizlice girilmek sureti ile yerleştirilen mermiler ve 
bazı gizli belgeler nedeni ile tutuklanmıştır. 
Suça konu mermilere ilişkin barkod bilgileri şu şekildedir: ELEY marka ( İNGİLİZ ) 
22 kalibrelik mermilerin barkod numarası, 650911115043, NORMA marka 32 
kalibrelik (İSVEÇ) mermilerin barkod numarası 7393923178103 dur.  
Norma şirketi ile yapmış olduğumuz yazışmalarda, şirket yetkilileri tarafından 32 
kalibrelik NORMA marka mermilerin, 2007 yılında üretildiği ve 2008 yılında, 
Jandarma Gücü atış takımı/Türkiye’de kullanılmak üzere NAMSA/Lüxembourg’ a 
gönderildiği şeklinde bilgi verilmiş ise de, Jandarma yetkilileri, gelen 32 kalibrelik 
S&W mermilerinin “LAPUA” marka olduğunu bildirilmişlerdir. Bahse konu mermiler, 
LU-UJ 4500170354 NATO tedarik numaralı alım kapsamında, 17.4.2008 tarihinde, 
Hv. Plt Bnb Erhan Alparslan komutasındaki Türk Hava Kuvvetlerine ait “023” 
kuyruk numaralı, uluslararası çağrı kodu “TUAF 398” olan “C-160” tipi askeri 
nakliye uçağı ile, “80101133 /14.4.2008” ambalaj numarası (aynı zamanda fatura 
no), “8251-142-08/06” manifesto numarasına bağlı olarak, NAMSA/CAPELLEN’ den 
ANKARA/ETİMESGUT hava üssüne nakledilmiştir. Bu noktada sabit olan tek husus 
müvekkilimiz Avukat Serdar ÖZTÜRK’ ün ofisinde bulunan 32 kalibrelik NORMA 
marka S&W mermilerinin NAMSA’ ya teslim edildiği hususudur. NATO’ya teslim 
edilmiş mermilerin, Ankara’da bir gözü hiç görmeyen ve bu nedenle fiilen silah 
kullanması mümkün olmayan, keza silahı da olmayan bir avukatın ofisinde 
bulunmasının mantıklı bir durum olmadığı çok açıktır.   
 
Bu itibarla, NATO bir terör örgütü olmadığına göre, NATO içinde soruşturma 
açılarak, suça konu mermilerin kim tarafından ve ne zaman NATO depolarından 
çıkartıldığının ve kimlere teslim edildiğinin tespit edilerek, ilgili kişiler hakkında 
gerekli yasal işlemin yapılmasını ve neticeden tarafımıza bilgi verilmesini talep 
ediyoruz.  
Saygılarımızla,  19.09.2012 
 
        Avukat Demet REÇBER   
Ek 1: Namsa’nın sevkiyat belgesi 
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Ek 2:Mermileri Türkiye’ye getiren uçağa ilişkin bilgiler ve belgeler (8 Sayfa) 
 
 
Dear Anders Fogh Rasmussen, 
NATO SECRETARY GENERAL, 
 
Our Law Office still engages in advocacy of Attorney Serdar ÖZTÜRK who is tried 
on file that is known as “Ergenekon” case in Turkey and world public opinion and 
ongoing as registered on 2009/191 docket no in İstanbul special 13.High Criminal 
Court. 
Our client was arrested because of bullets and some secret documents that were 
placed in his law office by means of sneaking by some polices who are connected 
to Fetullah Gülen community (a structuring like Opus Dei )at the night of 
03.06.2009 when he was working as self-employed lawyer in Ankara Bar 
Association. 
Barcode details regarding criminal bullets are as below: ELEY branded (ENGLISH) 
22 caliber bullet’s barcode number is 650911115043, NORMA branded 32 caliber 
(SWEDISH) bullet’s barcode number is 7393923178103. 
Even if information is given in correspondences exchanged with Norma company 
by company authorities as 32 caliber NORMA branded bullets were produced in 
2007 and sent to NAMSA/Luxembourg about to be used in Gendarmerie Force 
shot team/Turkey, Gendarmerie authorities informed that 32 caliber S&W bullets 
are “LAPUA” branded. Mentioned bullets were transported from 
NAMSA/CAPELLEN to ANKARA/ETİMESGUT air base with “80101133 /14.4.2008” 
package number (also invoice no), “8251-142-08/06” manifest number and with 
Turkish Air Forces’ and at the helm of Air Pilot Squadron Leader Erhan Alparslan 
“C-160” type military transport aircraft of which international callsign is “TUAF 
398”, autorotation number is “023” on 17.04.2008, within the scope of 
procurement of LU-UJ 4500170354 NATO procurement number. At this point, the 
only constant subject is 32 caliber NORMA branded S&W bullets that are found in 
our client Attorney Serdar ÖZTÜRK’s office were delivered to NAMSA. It is quite 
obvious that the bullets which were delivered to NATO and were found in Ankara 
in the office of an attorney whose one eye is sightless and who cannot use gun 
virtually and does not have a gun is nonlogical. 
In this respect, we demand taking legal action against related persons and 
releasing information to us about conclusion by conducting an investigation in 
NATO and identifying by whom and when the mentioned criminal bullets were 
taken out of NATO stores and delivered to whom seeing that NATO is not terrorist 
organization. 
Best regards, 19.09.2012  
Attorney Demet REÇBER 
Annex 1: Namsa’s shipping document 
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Annex 2: Information and documents regarding the aircraft that transported the 
bullets to Turkey (8 Pages) 
 
Öte yandan CMK.nun 177 nci maddesi gereği maddi gerçeğin araştırılması 
bağlamında mahkemenizden;  
 
a- Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’na müzekkere yazılarak; Teftiş Kurulu 
Başkanlığının 19.07.2012 gün ve 31/12-13 nolu raporunun ekleri ile birlikte 
istenilmesini,   
 
b- Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na müzekkere Yazılarak; 17.4.2008 tarihinde, LU-
UJ 4500170354 NATO tedarik numaralı alım kapsamında, Hv. Plt Bnb Erhan 
Alparslan komutasındaki Türk Hava Kuvvetlerine ait “023” kuyruk numaralı, 
uluslararası çağrı kodu “TUAF 398” olan “C-160” tipi askeri nakliye uçağı ile, 
“80101133 /14.4.2008” ambalaj numarası (aynı zamanda fatura no) ile getirilen 
kargoya ilişkin “8251-142-08/06” nolu MANİFESTO KAYITLARININ 
İSTENİLMESİNİ, 
  
c- Jandarma Genel komutanlığı’na müzekkere Yazılarak;   
 
I- 17.4.2008 tarihinde, LU-UJ 4500170354 NATO tedarik numaralı alım 
kapsamında, Hv. Plt Bnb Erhan Alparslan komutasındaki Türk Hava Kuvvetlerine 
ait “023” kuyruk numaralı, uluslararası çağrı kodu “TUAF 398” olan “C-160” tipi 
askeri nakliye uçağı ile, “80101133 /14.4.2008” ambalaj numarası (aynı zamanda 
fatura no) ile getirilen kargoyu, Etimesgut Askeri Havaalanından alan ve form 302 
belgesi düzenleyerek Gümrük yetkililerine bildirmesi gerekirken bildirmeyen 
görevlilerin isimlerinin istenilmesini, 
 
II- Jandarma görevlileri tarafından 17.4.2008 tarihinde Etimesgut Askeri 
Havaalanından teslim alınan mühimmata ilişkin düzenlenen tüm kayıtların 
istenilmesini,  
 
talep etmiş isek te, mahkemeniz bahse konu maddi gerçeği ortaya çıkartacak olan 
taleplerimizi ret etmiştir.  
 
Diğer yandan dosya kapsamında bulunan parmak izi inceleme raporunda 
görüldüğü üzere, avukatlık ofisine mermileri koyan cemaat mensubu akılsız 
polisler büyük mermi kutusunu ofiste unutmuşlardır. Buradan elde edilen parmak 
izinin bana ve kutuya avukatlık ofisinde dokunan tek kişi olan sekreterimiz Fatma 
Altıparmak’a ait olmadığı jandarma Kriminal tarafından düzenlenen 31.12.2009 
tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.   
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Bahse konu mermileri, Avukatlık ofisime koyan Ankara TEM şube görevlisi polislere 
temin ettiği yönünde aleyhinde kuvvetli suç şüphesi bulunan kişi Mehmet Avni 
Şahin adlı Ankara’da özel harekat Daire Başkanlığında görevli bir emniyet 
mensubudur. Bu polis hakkında mahkemeniz tarafından suç duyurusunda 
bulunulması, parmak izi kayıtlarının mukayese işlemi için alınması ve 16 Mart 2009 
ile 19 Mart 2009 arasında yurt dışına giriş çıkış yapıp yapmadığının ilgili 
makamlara sorularak araştırılması gerekmektedir.  
12- AVUKATLIK OFİSİMDE BULUNDUĞU İDDİA OLUNAN ve GENELKURMAY 
BAŞKANLIĞINDAN ÇALINDIĞI ANLAŞILAN GİZLİ-ÇOK GİZLİ BELGELER 
 
Mütalaanın 576 ncı sayfasında, Avukatlık ofisimden elde edildiği iddia olunan ve 
Genelkurmay Başkanlığı ile Dış İşleri Bakanlığına ait olduğu ileri sürülen 326 adet 
gizlilik dereceli evraktan bahsedilmektedir.  
 
Biz daha gözaltındayken, yani 6.6.2009 /Cumartesi günü, İstanbul özel yetkili 
11nci Ağır ceza Mahkemesi hakimi sıfatı taşıyan Metin ÖZÇELİK adlı şahıs 
huzurunda yapılan tespit işleminde, bu belgelerin tarafımıza ait olmadığını, asla 
hiçbir belgeye el sürülmemesini, tespit işleminin eldiven giyilerek yapılmasını ve 
tüm belgeler üzerinde derhal parmak izi incelemesi yapılmasını talep ettik. Ancak 
bu talebimiz, iddianame düzenleninceye, yani 13.4.2010 tarihine kadar 
karşılanmadı.  Daha sonra tüm belgeler üzerinde yapılan parmak izi 
incelemesinde, toplam 4333 adet parmak izi belirlenmesine karşın, bu belgeler 
dahil bana suçlama yöneltilen hiçbir belgede parmak izim bulunamadı. 
 
Öte yandan, avukatlık ofisimde bulunan gizli-çok gizli belgelerin benim tarafımdan 
çalındığı veya gizlice hile ile alındığı yönündeki savcılık iddiasına karşın, suça konu 
kozmik gizlilik dereceli belgelerin korunduğu yerlere benim gizlice girerek 
çalmamın veya hile ile almamın mümkün olmadığı, Genelkurmay Başkanlığının 30 
EKİM 2009 gün ve AD.MÜŞ.: 3050-641-09/O.Ö. sayılı, “kontrollü evrak subayı 
olarak görevlendirilen personel dışında kimsenin girmesi mümkün değildir.” 
şeklindeki cevabi yazısından açıkça anlaşılmaktadır. Bu belge aşağıda sunulmuştur.  
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Savcılık mütalaasının 577 nci sayfasında, bahse konu belgelerin TCK.nun 326, 327 
ve 334 ncü maddeleri kapsamında olduğunu ileri sürülmektedir. Bu mütalaaya 
dayanak olarak ta, ekindeki raporda imza bulunmaması sebebiyle resmi belge 
niteliği taşımayan, bu nedenle de hukuken geçerliliği olmayan Genelkurmay 
Başkanlığı Askeri Savcılığının 24.6.2009 tarih ve 2009/479 sayılı yazısı ve Dış İşleri 
Bakanlığının mütalaa içeren 03.09.2009 tarih ve 2009/1718 sayılı yazılarını 
göstermektedir. İdari birimler veya makamlar gizlilik dereceli belgelerin TCK.nun 
hangi maddesi ile değerlendirilmesi gerekeceği konusunda mütalaa veremezler. 
Suçu vasıflandırmak, CMK. gereği iddia makamının ve ceza yargıcının yetkisinde 
olan bir konudur. Burada hukuken sakat olan diğer hususlar ise şunlardır: 
 
Diğer davalarda, dosyalarda ve belgelerde yapıldığı gibi, Dış İşleri Bakanlığından 
suça konu belgelerin onaylı suretleri veya asılları istenilmemiştir. Belgeler 
gerçekmiş gibi, ceza kanununda hangi maddeye taalluk edeceği sorulmuştur. 
 
 Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığının İstihbarat Daire Başkanlığından aldığı 
anlaşılan değerlendirme raporu da geçersizdir. Çünkü Askeri Savcılık yazısının 
ekindeki idari makamlar tarafından düzenlenmiş raporda, düzenleyenlerin imzası 
bulunmamaktadır. Dolayısı ile, resmi belge hüviyeti taşımayan bir dokumana 
atfen, özel yetkili savcılığın, bahse konu belgenin ceza kanununda hangi suça 
vücut vereceğini tayin etmesi, hukukilik atfedilebilecek bir işlem değildir. 
 
Genelkurmay Başkanlığından Kovuşturma aşamasında gelen 21.03.2012 gün ve 
AD.MÜŞ:9140-1-12/H.A. sayılı resmi yazı da, avukatlık ofisimde bulunan belgelerin 
bire bir örneğinin bulunmadığını ve bahse konu gizli belgelerin Genelkurmay 
Başkanlığında korunduğu mahallere dışarıdan bir kişinin girmesinin mümkün 
bulunmadığı açıklanmıştır. Soruşturma aşamasında Genelkurmay Başkanlığı Askeri 
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savcılığı tarafından gönderilen 24.06.2009 tarihli yazı ve ekleri ile çelişen bu 
belgedeki öne sürülen hususlar, mahkemenizce araştırılması gerekirken hiç 
araştırılmaıştır. O halde, Mahkemenin Genelkurmay Başkanlığından, KOVUŞTURMA 
AŞAMASINDA GELEN yazıyı doğru kabul ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre, ofisimde 
bulunan ve gizli olduğu iddia olunan belgelerden dolayı tarafıma ceza tayini 
hukuken mümkün değildir. Bahse konu Genelkurmay Başkanlığının 21.03.2012 
gün ve AD.MÜŞ:9140-1-12/H.A. sayılı yazısı ve ekleri aşağıda sunulmuştur.   
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Bahse konu Genelkurmay Başkanlığının 21.3.2012 tarihli yazısının ekinde sunulan 
raporun sonuç bölümünden de anlaşılacağı üzere, suça konu olduğu iddia ve 
mütalaa edilen evrakların hiç birisinin bire bir örneği bulunamamıştır. Dolayısı ile, 
bu belgelerin Genelkurmay Başkanlığına ait olmadığı tevsik edilmiştir. Bu tip 
belgelerin Genelkurmay Başkanlığından ve askeri birimlerden çalınması ve 
eklemeler yapılarak değiştirilmesi organizasyonunu yaptığı yönünde aleyhinde 
kuvvetli suç şüphesi bulunan kişi emekli korgeneral Mehmet Altay Tokat’ tır. 
Belgeler üzerinde, bu kişinin ve adları mahkemenize bildirilen polisler ile AKP 
milletvekili İhsan Arslan’ ın parmak izi mukayese işleminin yapılması 
gerekmektedir.  
 
Bu hususta başka bir delilde, avukatlık ofisi sekreterimiz Fatma Altıparmak’ın 
07.09.2009 da Ankara C. Savcısı Abbas Özden’e 2009/108875 sayılı soruşturma 
kapsamında vermiş olduğu ve halen yargılama dosyası muhtevasında bulunan 
ifadesidir. Bu ifadeye göre, benim Ankara’dan ayrıldığım tarihte, yani 2.6.2009 
saat 16.30 da avukatlık ofisimde ki çalışma odamdaki siyah dolapta bu tip tomar 
halinde atılmış belge bulunmamaktadır.  
Her ne kadar özel yetkili savcılar hukukilik içermediğini düşündüğümüz 
mütalaalarında her bir belge için ayrı ayrı değerlendirme yapmak sureti ile farklı 
ceza kanunu maddelerine göre ceza tayini talep etmiş iseler de, bu hukuki bir 
yaklaşım değildir. Bir an için suça konu belgelerin isimlerini verdiğimiz Ankara TEM 
şube görevlisi polisler tarafından kapıcı Kemal Gergin’ e maddi menfaat temin 
edilmek sureti ile özel bir organizasyonla 3.6.2009 gecesi avukatlık ofisime gizlice 
girilip yerleştirilmediğini, suça konu belgelerde 4333 adet parmak izi olmasına 
karşın benim parmak izlerimin bulunmadığını bir tarafa bıraksak, delillerin elde 
edildiği 4.6.2009 tarihli aramaya ilişkin, 3.6.2009 tarihli mahkeme kararını veren 
hakimin, adımın geçmediği bir ihbar mailine dayandığını, üstelik yetkili ve görevli 
de olmadığını bir kenara atsak ve bu hali ile atılı eylemin sübuta erdiğini kabul 
dahi etsek bile isnad edilen fiil, TCK.nun 326, 327 ve 334 ncü maddesinde 
düzenlenen eylemi değil, TCK.nun 339 ncu maddesinde düzenlenen fiili oluşturur. 
Bu bağlamda irdelemek gerekirse,  TCK.nun 339 ncu maddesi “(1) Devletin 
güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken 
bilgileri veya yetkili makamların açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından 
gizli kalması gereken hususları elde etmeye yarayan ve elde bulundurulması için 
kabul edilebilir bir neden gösterilemeyen belgelerle veya bu nitelikteki herhangi bir 
şeyle yakalanan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” Şeklindedir. 
Az öncede ifade ettiğimiz üzere, atılı eylem sübut dahi kabul edilse, ofisimde 
bulunduğu iddia edilen tüm gizli belgeler için ceza tayin edilecek madde 5237 
sayılı TCK.nun 339 ncu  maddesidir. Kaldı ki TCK.nun 334 ncü maddesinde 
düzenlenen eylem özel bir fiildir ve faili memurdur. Bu itibarla, bir an için 
hakikaten bu belgelerin Genelkurmay Başkanlığına ait olduğu kabul edilse, 
ofisimde bulunduğu iddia olunan ve hangi polisler tarafından nasıl bir 
organizasyonla 3.6.2009 gecesi avukatlık ofisime yerleştirdiğini kanıtları ile izah 
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ettiğim belgeler nedeni ile, tarafıma ceza tayini cemaaten mümkün ise de, 
hukuken mümkün değildir. Yani en azından biz bu kanaatteyiz. Buna ilişkin olarak 
avukatlık ofisi sekreterimiz Fatma Altıparmak’ın ifadesi aşağıda sunulmuştur.  
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İHBAR MAİLLERİ 
 
Bizim hakkımızda herhangi bir tanık yada gizli tanık ifadesi bulunmamaktadır. 
Ancak mütalaanın 1354 ncü sayfasında benimle ilgili 17.3.2009 tarihli bir ihbar 
mailinden bahsedilmektedir. Müdafi olduğumuz aşamada, bu maillerin emniyet 
içindeki cemaat yapılanması tarafından organize edildiği, bu iş için yurt dışına 
personel gönderildiği yönünde bazı bilgilere ulaşmıştık. Bu nedenle, maddi 
gerçeğin açıklığa kavuşturulması için mahkemenizden bu yönde bazı taleplerimiz 
de olmuştu. Özellikle 2009 yılında yurt dışına gönderilen emniyet ve MİT 
personelinin belirlenerek bunların mail trafiklerinin istenilmesini mahkemenizden 
talep etmiştik. Talep ettiğimiz dönem esasen Mart 2009 ve Haziran 2009 du. 
Ancak delillerin karartılmaması için tarih aralığını bilinçli olarak daraltmadık. 
 
Bizdeki bazı belgelere göre Ergenekon soruşturmalarında aktif olarak ve 
operasyonel anlamda görev yaptığı belirlenen, keza ihbar mailinin gönderildiği 
Mart 2009 da yurt dışına çıktığı yönünde aleyhinde bazı bulgular mevcut olan 
emniyet personeli Mehmet Avni ŞAHİN’ dir. Bu nedenle şahsın mail trafiği ve yurt 
dışı çıkış kayıtlarının getirtilmesi gerekmektedir. 
 
Bir diğer mail ise, 29.6.2009 tarihli ihbar mailidir. Bahse konu mailde, benim 
Ankara’da bulunan ancak hiç tanımadığım İ.Ö., H.M. ve H.A. adlı bazı hanımlarla 
fuhuş organizasyonu yaptığım, Dursun ÇİÇEK’ le bana LİMAK İnşaatın sahibi Nihat 
ÖZDEMİR’ in para yardımı yaptığı, hatta örgütün cephaneliğini Nihat ÖZDEMİR’ in 
temin ettiği ileri sürülmüştür. Bu ihbar mailleri halen delil olarak dosyadadır. 
 
Birlikte fuhuş organizasyonu yaptığımız iddia edilen, ancak hayatımda hiç 
görmediğim ve tanımadığım hanımlar hakkında İstanbul CBS.lığı özel yetkili 
Bölümü tarafından KYOK.ı verilmiştir. Dolayısı ile, özel yetkili savcı beyefendilerin 
değer atfettiği ve halen delil diye dosyada tuttuğu bu ihbar maili artık bir kanıt 
niteliği taşımamaktadır. Diğer yandan, ihbar mailinde LİMAK İnşaatın sahibinin, 
İDDİA EDİLEN ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNE para yardımı yaptığı, hatta 
cephaneliğini temin ettiği öne sürülmüştür. LİMAK İNŞAAT, en son 3ncü 
Havaalanını inşaatı ihalesini, hakkında suçtan zarar gördüğü iddiası ile davaya 
katılmasına karar verilen AKP nin başında olduğu bu hükümetten almış ve imza 
töreninde çekilen fotoğraflar ve video görüntüleri ile de bu anı 
ölümsüzleştirmişlerdir. İhbar maillerine delil diye itibar eden ve halen dosyada 
bulunduran mütalaa mümzisi özel yetkili savcıların bu dehşetengiz durum 
karşısında AKP hükümeti üyelerinin tamamını, silahlı terör örgütüne yardım ve 
yataklıktan ifadelerini alıp tutuklamaya sevk etmeleri gerekirdi. Zira örgütün 
cephaneliğini sağlayan bir iş adamına ihale vermek demek, Bakanlar Kurulunun 
toplu olarak iddia edilen Ergenekon Terör Örgütüne katıldığını kabul etmek 
demektir.    
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MÜTALAADA Kİ DİĞER HUSUSLAR 
 
a - Mütalaanın 1354 ncü sayfasında bilirkişi raporlarından bahsedilmiş ise de, bu 
raporların hem ilmen geçersiz olduğunu hem de hukuken bir anlamı bulunmadığını 
detaylı olarak açıklamıştık. Bu davada, delilleri oluşturan başında AKP.nin 
bulunduğu hükümete bağlı olan polislerdir. Suçtan zarar gördüğü iddiası ile 
davaya katılan da yine hükümet görevini yürüten parti konumundaki AKP’ dir. 
Sanıkları suçlayan bilirkişi raporlarını verenler ise, davaya müdahil olan AKP nin 
başındaki   hükümetin memuru konumunda ki TÜBİTAK, ADLİ TIP VE EMNİYET 
KRİMİNAL İLE JANDARMA KRİMİNAL.dir  Dünya üzerinde herhalde bu kadar lütuf, 
hiçbir partiye ve hükümete nasip olmamıştır. İstemediğin ve sevmediğin sana 
muhalefet eden insanların aleyhinde dilediğin gibi delil oluşturabilir, basındaki 
yandaşların yarattığı büyük bir cümbüşle istediğin kişiyi terör örgütü üyesi diye 
suçlayabilir, sahte delillerle istediğin kişiyi dilediğin gibi asıp kesebilir ve 
özgürlüğünden mahrum edebilirsin. Hatta buda yetmezse, gidip kendi 
oluşturduğun delillerle tutuklattığın insanların yargılandığı davaya, “suçtan zarar 
gördüm” diye müdahale talebinde bulunabilirsin. Dosyadaki bilirkişi raporlarını 
senin memurların verir, üstelik bunu “bana darbe yapacaklardı” diye bir mağdure 
kılıfına sokarak ta yapabilirsin. Bu kadar yalan, bu kadar fitne ve bozgunculuk 
gerçekten şeytanın dahi tebrik edebileceği bir durumdur. Üstelik hala ortalıkta 
bana darbe yapacaklar diye dolaşılması ve mahkemeye dahi tanıklık yapmaya 
gelemeyen eski misyonerler tarafından taze kitaplar filan yazılması da cabasıdır. Az 
öncede ifade ettiğimiz üzere bu gerçekten tebrik edilecek bir durumdur. Adeta 
kendi çalıp kendi söyleyen cümbüş ekibi gibi bir durum söz konusudur. Ancak 
yinede mevcut hal, sağlıklı bir hal değildir. AKP.nin bu davalarda ki durumunu 
tanımlamak gerekirse, “hayatında hiç kimseden zarar görmediği, bir eli yağda bir 
eli balda olduğu halde, sürekli tecavüze uğradığı, sürekli kendisine tecavüze 
teşebbüs edildiği iddiaları ile ortalıkta dolaşıp herkesi velveleye veren, sevmediği 
masum insanlara iftira atan, sonrada iftira attığı insanların yargılandığı davaya 
suçtan zarar gördüm diye müdahil olan  şizofren bir kızın” haline benzemektedir. 
Bu acınası bir durumdur. Makamların gelip geçici değil, İstediğini asıp istediğini 
kesme makamı olduğunu zannedenlerin, halktan yediği tokatla şaşkına dönmesi 
bu yüzden gayet doğaldır. Kendisi dışında hiç kimseye zararı olmayan, siyasetle 
alakası olmayan insanların özgürlüğünü yıllarca elinden almayı bir hak, bir oyun 
gibi görenler bunun bir oyun olmadığını şüphesiz acı bir şekilde anlayacaklardır. 
 
b - Mütalaanın 1393 ncü sayfasında özel yetkili savcılık nihayet benim Levent 
GÖKTAŞ’ ın müdafiliğini yaptığım için hedef seçildiğimi itiraf etmiştir. 
 
c - Mütalaanın 1526 ncı sayfasında Genelkurmay Başkanlığına gönderdiğim 
dilekçeler yer almaktadır. Dilekçelerin tamamı “arz ederim” diye bitmektedir. 
Dolayısı ile, dilekçelerin üslubunda ve tarzında bir problem yoktur. Özel yetkili 
savcıların sübjektif yorumları, askeri yazışma kurallarını bilmemesinden 
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kaynaklanabilir. Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğinden bir avukat olarak 
taleplerde bulunmamdan daha doğal bir şey olmamakla birlikte, bu taleplerin 
örgüt yazışması diye değerlendirmesi, özel yetkili savcıların hukuk nosyonundan 
yoksun veya kifayetsiz olmalarından kaynaklanmadığı açıktır. Ancak bu 
değerlendirmelerin hukuki bir yönü yoktur.  
 
Kaldı ki, özel yetkili savcılığın bu konuyla ilgili düzenlediği ek iddianamedeki 
benimle ilgili bölümler herhalde mahkeme tarafından dahi ciddiye alınmamış 
olacak ki duruşmalarda, “burada ciddi bir yargılama yapıyoruz. CMK.ya uygun 
yargılama yapıyoruz” nakaratını sürekli tekrarlayan mahkemece, bu iddialar nedeni 
ile ek savunmam dahi alınmamıştır.  
 
d - Mütalaanın 2106 ncı sayfasında savcılara suikast hikayesi yer almaktadır. 
Müdafii olduğumuz aşamada henüz tutuklanmadığımız bir tarihte Nisan 2009 da 
basına yansıyan bu iddialara o zaman da çok gülmüştüm. Bu ihbar maillerinin 
cemaat mensubu polisler tarafından organize edildiğini bildiğimiz için o dönemde 
savcılara yönelik eleştiri getirmemiştik. Ancak müdafi olduğum o dönemde özel 
yetkili bir savcı basına çıkıp “Acı patlıcana kırağı çalmaz. Biz böyle şeylerden 
korkmayız” gibi beylik açıklamalar yapsaydı, o zaman güzel bir basın açıklaması 
yapmayı düşünüyordum. Daha öncede ifade ettiğim gibi, bu ihbar maillerini 
cemaat mensubu polislerin organize ettiğini bildiğimiz için ve savcıların halk 
önünde kendilerini sahte kahraman haline getirmek için bu tip ucuz numaralara 
başvurabileceğini düşünmediğimizden herhangi bir açıklama yapmadık. Ancak 
şimdi mütalaada bu suikast hikâyelerinden bahsedilmesi dahi mütalaayı savcıların 
yazmadıklarını göstermektedir. 
 
e – Mütalaada, hiç tanımadığım ve irtibatımın olmadığı çok sayıda kişi ve özellikle 
İşçi Partililerle irtibatım varmış gibi gösterilmiştir. Tutuklanmadan önce bizim 
çevremizde her etnik kökenden, her inanıştan ve her siyasi görüşten arkadaşımız 
vardı. Ancak çevremizde bir tek İşçi Partili yoktu. Bunun nedeni, hem 12 Eylül 
1980 öncesinden kalan siyasetçilere sıcak bakmadığımız için hemde siyasi çizgileri 
bizim hayat anlayışımızla bağdaşmadığı içindi. Bu nedenle, Doğu Perinçek’e ve İşçi 
Partisine de sıcak bakmıyorduk. Siyasetle zaten hiç bir zaman alakamız olmadı. 
Ancak mütalaayı bir taraf bırakıp, gerçek durumu izah etmek gerekirse; 
tutuklanmadan önce sanıklardan sadece Ankara Barosu avukatları meslektaşlarım 
Mustafa Levent GÖKTAŞ’ı ve avukat Hüseyin BUZOĞLU’nu tanırım. Bunun dışında 
ki adı geçen sanıklarla ne irtibatım vardır nede tutuklanmadan önceye dayalı bir 
tanışıklığım bulunur. Ceza hukukçusu olmamız nedeni ile böyle bir mütalaayı 
savcıların yazmayacağını bilmemize karşın, mütalaanın resmi bir belge olması, 
altında özel yetkili savcıların imzası olması ve içeriğinin gerçeği yansıtmaması 
nedeni ile, bahse konu savcıların haklarında “Sahte Resmi Belge” düzenledikleri 
iddiası ile HSYK.na suç ihbarında bulunduk. Bu projeyi yönetenlerin ve ABD.nin bir 
hedefi de, 12 Eylülden önce olduğu gibi toplumu kamplaştırıp iç savaş 
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çıkartmaktır. İşte bu tip sanal irtibatlarla, çoğu Atatürkçü ve asker kökenli olan 
sanıkları, komünist maoist Allahsız gibi gösterip, aynen 12 Eylül öncesinde olduğu 
gibi, kafası bulanık, İslamı anlamamış ucuz tetikçilerin hedefi haline getirmek için 
bunun yapıldığı kanaatindeyim. O yüzden savcıların bu mütalaayı kimlerin 
hazırladığını kamuoyuna açıklaması zorunludur.  
 
 
ERGENEKON PROJESİ NEDİR? NASIL PLANLANMIŞTIR VE HEDEFLERİ NELERDİR? 
 
1- Uzun yıllar Türkiye’de gazetecilik yapmış ve tüm dosyalarla, iddianameleri 
incelemiş olan JENKİNS, hazırladığı raporda özetle; iddiaların hayal mahsulü 
olduğunu ortada böyle bir örgüt bulunmadığını, Fetullah Gülen cemaatine bağlı 
görevlilerin bu soruşturmalarda parmağı olduğunu, hükümet direkt talimat 
vermese de olanlara izin verdiğini açıklamıştır. 
 
Esasen bu operasyonun başında ve yönlendiricisi olan ABD Kongresi ise, sanki bu 
işlerde ABD istihbarat örgütlerinin parmağı yokmuş gibi, “Türkiye: Arka Plan ve 
ABD ile ilişkiler” adlı raporunda, AKP.nin muhalifleri susturmak için GÜLEN 
CEMAATİNİ kullandığını yazmıştır.  
 
ABD İstihbarat örgütlerinin eleman cilalama merkezlerinden biri olan Harward 
Üniversitesinde konferans veren İnsan Hakları uzmanı sıfatı taşıyan Orhan KEMAL 
CENGİZ ise, 30.09.2011 de taksim HİLL otelde yapılan toplantıda, “Ergenekon 
Davasını bir sürü hak ihlaline rağmen önemsiyorum. NEFRET SUÇLARINI 
YARATAN bir kadroyu o nefret suçlarından dolayı olmasa bile bu hükümet kendine 
yönelik bir tehdidi yok edeceğim derken demir parmaklıklar ardına koydu. Rahat 
bir nefes aldık. AMA KEŞKE O İNSANLAR İŞLEDİKLERİ SUÇLAR NEDENİ İLE 
YARGILANSAYDI.” demiştir. Bu sözlerdeki saçmalığı izah etmek için açıklamak 
gerekirse, hayatımız boyunca bilimsellik, akılcılık ve gerçekçiliğe inandık. Bunun 
dinimizin de emri olduğunu savunduk. Allah İnancımızı ise kimseyle tartışmadık. 
Siyasetle en ufak bir ilgimiz olmadı. Tam aksine, bu hükümetin üst düzey bir 
yetkilisi tarafından teklif edilen TOKİ Baş hukuk müşavirliği görevini, liyakatimiz 
olmadığı, o birimde bizden kıdemli on beş yıllık avukatlar olduğu gerekçesi ile geri 
çevirdik. Makam tapıcılığı yada yağcılık yapmadık. İşlediğimiz tek suç, bu 
operasyonları yapanların ülkenin savunmasını doğrudan ilgilendiren çok sayıda 
gizli askeri belgeyi çaldıklarına dair somut kanıtlara ulaşmamız, bu işi yapanların 
Fetullah Gülen cemaati mensubu polisler olduğunu öğrenmemiz, cemaatin bu 
operasyonda özellikle Türkmen kökenli olmayan ve kendisini Türk Milletine bağlı 
hissetmeyen Arnavut, Gürcü, Bulgar, Çerkez, Rum ve Ermeni kökenli emniyet 
mensuplarını kullandığı bilgisine ulaşmamız ve bu çete gibi hareket eden, casusluk 
yapan emniyet görevlileri hakkında yasal gereğini yapmaya tevessül etmemizdir. 
Bizim başka bir suçumuz yoktur. Bu bilgileri de bizzat cemaatin içindeki kişilerden 
aldık. Bu kişileri de hem soruşturma aşamasında hemde kovuşturma aşamasında 
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tanık olarak gösterdik. Yani aslında ortada sanıklardan kaynaklanan bir nefret 
söylemi değil, tam aksine ABD tarafından yönlendirilen bir cemaat içinde 
yapılanmış ve Türklere karşı bir nefret söylemi geliştirmiş dönmelerin eli ile 
yürütülen bir örtülü faaliyet söz konusudur. İşte bu işleri yapanlar, siyasetle ilgisi 
olmayan sıradan insanlara da bulaşmaya başladıkları, medeni hiçbir milletle 
düşmanlığı ve sorunu olmayan ve İslamiyetle de problemi bulunmayan Türklüğü 
yok etmeye çalıştıkları, kişisel husumetle hedef yarattıkları ve bu süreçte kadınları 
da hedef aldıkları için, yani haddi aştıklarından dolayı kaybettiler. Savaşta dahi 
haddi aşamazsınız. Tüm bu yapılanları, aklı başında hiç kimse  NEFRET SUÇLARINI 
İŞLEYEN KADRONUN DEMİR PARMAKLIKLARIN ARKASINA GÖNDERİLMESİ DİYE 
AÇIKLAYAMAZ.  
    
Fetullah Gülen en son yaptığı açıklama da “ne cemaate ne hizmet, tüm bunları 
bize Allah yaptırdı “ diye zırvalamıştır. Allah hiç kimseye kötülüğü emretmez. Tam 
aksine iyilik yapmayı, hatta zulmedeni affetmeyi öğütler. Kimse kendi günahını, 
kendi kalleşliğini ve kendi suçlarını Allah’a atfedemez. Bu tip sapkınlıklar Kur’an’ da 
“Bir yalan uydurup Allah’a iftira atanlar” diye tanımlanır ve lanetlenirler. 
 
2- Bu süreçte, Ergenekon projesini kurgulayan ve yöneten akılsızlar, asıl 
hedeflerini ve hukuksuzluklarını örtmek için yargılanan sanıklara “GLADİO” dediler, 
“İttihat ve Terakki Zihniyeti”ne sahipler dediler ve “Askeri Vesayet” ile mücadele 
ettikleri gibi argümanlar öne sürdüler. Bunların tamamı sahte delillerin ve davanın 
halk nezdinde değerini yitirmesi sonucu projeyi yönetenlerin asli hedeflerini 
örtmek için kullandıkları psikolojik harp enstrümanlarıydı. Zira;  
 
a- Şu anda 21nci yüzyılda yaşamaktayız. Bu çağ, bilgi çağı olarak yada 
enformasyon çağı olarak tanımlanan bir çağdır. Bilgiye en süratli ve en doğru 
şekilde ulaşıp, en etkili şekilde kullanan ve bilgi üreten toplumlar ile kişilerin 
başarılı olacağı bir çağdayız. Geçmiş bizim için sadece tarihtir ve hazine değeri 
taşır. Geçmişteki fikirler doğru ya da yanlış bizim için sadece ve sadece ders 
alınması gereken bir hazinedir. Abdulhamit’ de bizim tarihimizdir. İttihat ve 
Terakkide! Ama ikisi de geçmişte kalmıştır. Nehirler asla geriye doğru akıtılamaz. 
İttihat ve Terakki, Abdulhamit istibdadına karşı çıkmak ve meşrutiyeti getirmekle 
ne kadar şerefli bir iş yapmışsa, iktidara geldikten sonra Orduya siyaset sokmakla 
büyük bir ihanete imza atmışlar ve  o dönemde yaşanan Balkan Bozgunu, Kanal 
Harekatı ve Sarıkamış Faciası gibi tarihlse olayların sorumlusu olmuşlardır. Daha 
da ötesi Hafız Hakkı paşa gibi adamlar, makam uğruna ülkelerine ve ordularına 
ihanet etmişlerdir. Enver paşa ve Mahmut Muhtar Paşa, iktidar uğruna kendi 
ordularını satmışlardır. Dolayısı ile, ittihat ve Terakkiciler, bu yönleri ile Türk 
Tarihinin en büyük hainlerindendirler. Burada yargılanan tutuklular hakkında, 
ittihat terakki zihniyetine sahipler diye propaganda yapılması, sadece yaftalama 
amacı taşıyan ucuz bir psikolojik harp faaliyetidir. 
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b-  Davanın sahte delillere dayanması ve süreç içinde halk nezdinde değerini 
yitirmesi sonucu projeyi yönetenlerin bir diğer uyguladığı psikolojik harp faaliyeti 
de “askeri vesayeti kaldırıyoruz “ yalanıydı. Bütün dünya ülkelerinde, hele ki büyük 
ülkelerde, Orduları yönetenler asırlardan beridir ülkeyi yönetenlerin ulusal güvenlik 
konularında danışmanı olmuşlardır. Bu Hazreti Ebu Bekir döneminde de böyleydi, 
Roma İmparatorluğu döneminde de, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de. Şu 
anda da tüm modern ülkelerde Orduyu yönetenler, ülkelerinin dış güvenliği 
konusunda hükümetlerinin en önemli danışmanıdırlar. Ülkemizde de durum budur. 
Biz Türklerin, Mete Han dan bu yana, Ordu Millet olma özelliğimizden dolayı, 
Ordunun tarihten gelen bir ağırlığı her zaman vardır. Ancak bu ülkede siyasetçiler, 
Ordunun en güçlü olduğu dönemlerde dahi istedikleri generali emekliye sevk 
edebilmişlerdir. Örneğin, geçmişte TSK.nin en güçlü generallerinden kabul edilen 
CEMAL TURAL, bizzat dönemin başbakanı Süleyman Demirel tarafından bir gecede 
emekliye sevk edilmiştir. Aynı şeklide Necdet TİMUR ve NECDET ÖZTORUN 
generaller, kendi dönemlerinin başbakanları olan Demirel ve Özal tarafından 
emekliye sevk edilmişlerdir. Dolayısı ile, ülkemizde öyle güçlü bir askeri vesayetin 
varlığını ileri sürmek olanaksızdır. Kaldı ki, son dönemde Genelkurmay 
Başkanlarının tamamı Orduyu kendi asli görevlerine yönlendirmişlerdir. Siyaset her 
zaman ordunun zararınadır. Bir orduya siyaset girdiği zaman, o ordu çöker. Bu 
gerçeği dünya üzerinde en iyi bilen ordulardan biride Türk Ordusudur. Siyasete 
bulaşan askeri personel varsa, onların tasfiye edilmesi ordunun her zaman 
yararınadır. Ama bugün yapılanlar, siyasete bulaşmış subayların tasfiyesi değildir. 
ABD.nin talepleri doğrultusunda, hedef seçilen subay ve generallerin sahte 
belgelerle ve sanal yargılamalarla tasfiye edilerek Türk Ordusunun ABD.nin isteği 
doğrultusunda dizayn edilmesidir.  
 
c- Bu süreci tümü ile ABD.lilerle koordineli çalışan cemaat mensubu polislerin 
yönettiğini biliyoruz. Aynı şekilde cemaatin yayın organları da bu işin içinde görev 
almışlardır. Bu konuyu aydınlatacak cemaatten ayrılmış emniyet mensupları ile 
cemaatin yapılanmasını bilen Sabri Uzun’u tanık olarak göstermemize rağmen, 
mahkemenizce bu tanıklar dinlenmemiştir. Süreçte cemaatin TV nu olan, STV 
tarafından yasak olan ve bilinçaltına istem dışı veri yüklemeye yönelik 25 nci kare 
tekniği kullanılarak habercilik yapıldığına dair bazı bulgular elde etmemiz üzerine, 
adı geçen TV kanalı hakkında suç duyurusunda bulunduk. 25 nci kare tekniği 
şudur;    
Şuuraltını etkilemeyi hedefleyen mesajlara “subliminal” adı verilir. Genel olarak 
“şuuraltına” yönelik gizli mesajlar olarak ifade edebiliriz. Kişinin şuuraltına 
“subliminal” mesaj göndermenin birçok yolu bulunmaktadır.  Bunlardan en çok 
kullanılanları: 
Dijital ses dosyalarına gizlenen işitsel yolları. 
Gözle algılanamayacak kadar kısa süreyle ve sık patlayan flaşlar şeklinde sinema 
ya da televizyon görüntüsü yoluyla şuuraltına itilen 25. kareler. 
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Reklam afişleri, logoları ve benzeri nitelikteki görsel malzemenin içine saklanmış 
şekil, kelime ve rakamlar. 
İşte cemaatin yayın organı STV.nin “subliminal teknik” leri kullanarak, özellikle 
akşam haberlerinde hızlı geçen karelere, bomba, patlama ve sanıkları yerleştirip 
bunların halkın bilinçaltında özdeşleşmesini sağlayarak haber yaptıkları, böylelikle 
halkın bilinçaltında Ergenekon Terör Örgütüne ilişkin imgeler oluşturdukları 
belirlendiğinden tarafımızdan adı geçen televizyon kanalı hakkında suç 
duyurusunda bulunulmuştur. Ancak Üsküdar CBS.lığı basit bir yazılımla yasak olan 
bu tekniğin kullanılıp kullanılmadığını belirleyebilecek iken, gerekli incelemeyi 
yapmadan KYOK.ı vermiştir.   
d- Huzurda tanık olarak dinlenen ve bu ülkede Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı 
konumunda görev yapmış bir şahıs olan Bülent Orakoğlu, mahkemenizde 
“Savaşman İngiliz ajanıydı” şeklinde ifade vermiştir. Oysaki bu konuda yazılmış 
kitapları okuyan 17 yaşındaki çocuklar bile Savaşman’ın ABD lehine casusluk 
yaptığı için yakalandığını ve yargılandığını bilmektedir. Bülent Orakoğlu, bir şantiye 
bekçisi değildir. Toplam üç buçuk ayda olsa, bu ülkede Emniyet İstihbarat Daire 
Başkanlığı yapmış bir şahıstır. Bu konumu itibarı ile, Savaşman’ ın hangi ülke 
hesabına casusluk yaparken yakalandığını bilmemesi mümkün değildir. Dolayısı ile, 
Bülent ORAKOĞLU’ nun, mahkeme huzurunda acemice ve amatörce bir şekilde 
Ergenekon Projesinin asli sahibi olan ABD.lileri örtme ve ABD aleyhine olumsuz 
imaj oluşturmama gayretiyle böyle davrandığı çok açıktır. Şahıs hakkında suç 
duyurusunda bulunulması gerekir.  
 
3- Ergenekon projesinde ABD.lilerin asli hedefleri, İsrail’in askeri güvenliğini 
sağlamak için Ortadoğu’ da kurulacak kukla kürt devletinin önündeki engelleri 
kaldırmak, yani saha temizliği yapmaktır. Bunun içinde projenin önündeki en 
büyük engellerden olan Türk Ordusunun çökertilmesi ve her yönden etkisiz hale 
getirilmesi zorunludur. Ergenekon Projesi, tümü ile psikolojik harp yöntemleri esas 
alınarak kurgulandığı ve uygulandığı için asli hedefin örtülmesi ve maskelenmesi 
maksadıyla, İşçi Partisi bu projeye dahil edilmiştir. Zira, nüfusunun %98 i 
Müslüman %90 ı muhafazakar olan Türk halkı, genel itibarı ile İşçi Partisine ve 
onu yönetenlere sıcak bakmaz. İşçi Partisinin operasyona dahil edilmesinin diğer 
amaçları da, gerçek hedefin perdelenmesini müteakip, hedef seçilen kişilere ve 
Ordu mensuplarına Maocu, eski komünist yaftası yapıştırılması içindi. Böylece 
halkın %99 unun olaya dört yıl uzak kalması sağlandı ve bunda da başarılı olundu. 
Davaların ve soruşturmaların esas amacının Orduyu hedef aldığı ortaya çıktığında, 
projeciler oldukça iyi bir yol kat etmişlerdi. Esas hedef alınan ve ABD karşıtlığı ile 
bilinen asker kökenli kişiler, 1 Temmuz 2008 de gözaltına alınmış ve 4 Temmuz 
2008 de tutuklanmışlardır. Bu ABD.nin bağımsızlık günü ve çuval olayının da yıl 
dönümüdür.  
 
Bu işleri planlayan polisler ABD.de eğitim gördükleri için, her olayda tarihler 
üzerinden mesaj verme gibi bir saçmalığa da soyunmuşlardır. Bu sayılarla ve 
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tarihlerle mesaj verme sapkınlığı, Yahudilerde ve batıni geleneğini 
benimseyenlerde vardır. Projenin ABD tarafında yer alan iki yöneticisi, yani David 
Philips ve John Kunstadter, her ikisi de yahudi kökenli ABD.lilerdir. Bu süreçte, bir 
çok şey ilginç tarihlere denk getirilerek ve bazı sayılar gözetilerek yapıldığını 
sonradan fark ettiğimiz için başlangıçta mahkemenin 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi 
olmasının da tesadüf olduğunu düşünmüştük. Ancak bu operasyonun başında 
Yahudi kökenli ABD.lilerin olduğunu öğrendiğimiz de ve Ergenekon Projesinde 
tarih sayı sapkınlığının kullanıldığını süreç içinde fark ettiğimizde, 13 rakamının 
Yahudiler bakımından ne anlam taşıdığını araştırdık ve bahse konu 13 rakamının 
“MEVAT” anlamına geldiğini, bununda ÖLÜMÜ simgelediğini öğrendik. Bu tip 
saçmalıklarla ve saplantılarla işimiz olmadığı için de sadece gülümsedik. Ancak 
şaşırmadık. Türk milleti, dünyada hiçbir medeni milletin düşmanı değildir. 
İnancımız ve toplumsal özelliklerimiz gereği Yahudilere de düşman olamayız. 
Ancak Yahudiler bize düşmanlık yaparsa, bunu da görmezden gelecek halimiz 
yoktur.  
 
4- Ergenekon Projesinde Fetullah Gülen cemaatinin kullanıldığı konusunda artık en 
ufak bir şüphe bulunmamaktadır. İngiliz gazetecisi JENKİNS’in gördüğü bu 
gerçeği, biz göremeyecek kadar saf değiliz. Ancak yapılan tüm işlem ve eylemler 
samimiyetsiz bir tabana oturduğu, İslamiyetle de bir ilgisi de olmadığı, tam aksine 
TCK. bağlamında, hedef alınan bazı kişilerin dini ve siyasi saiklerle hürriyetlerinden 
yoksun bırakılması söz konusu olduğu için mevcut soruşturmalarda ve 
yargılamalarda TCK.nun 77 ve 78 nci maddeleri bağlamında örgütlü olarak 
insanlığa karşı suç işlendiği çok açıktır. Bu uygulamaların başka şekilde hukuki 
izahı mümkün değildir. O yüzden yargılamayı yapan mahkeme heyeti, burada 
yargılanan sanıkların çoğuna mahkumiyet kararı vermek zorundadır. Elbette her 
şey psikolojik harp konsepti ile planlandığı için “bakın biz suçu olmayanları beraat 
ettirdik demek ve bu suretle psikolojik harp yapmak amacıyla” bazı sanıklara 
göstermelik olarak beraat kararı verilecektir. Çünkü buradaki sanıkların çoğuna 
mahkumiyet kararı verilmez ise, altı yıldır özellikle basında “Ergenekon da 
Ergenekon, illa da Ergenekon ” diye tepinenleri, adına yargılama yapılan ve karar 
verilen Türk Milleti, hapishaneye değil, ama doğrudan tımarhaneye tıkar.  
İşte bu nedenlerle, Ergenekon Davasında mümkün olduğunca çok mahkumiyet 
kararı verilecek, sonrada Ergenekon Projesinin basındaki etki ajanları TV.lara çıkıp 
”Baaak gördünüz mü demek ki örgüt varmıııışşşş. Olmasa mahkeme böyle karar 
verir miydi” diye ağızlarını gere gere program yapacaklar ve aldıkları paranın 
hakkını vermek için halkı aptal yerine koymaya teşebbüs edeceklerdir. Bu da bize, 
ABD Büyükelçiliğinin bu projenin medya ve psikolojik harp ayağı için ayırdığı 250 
milyon doların kimlere, hangi çift kimlikli gazetecilere, hangi hukukçulara, hangi 
emekli savcılara saçıldığını gösterecek ve etki ajanlarının kimliklerini deşifre 
edecektir.  
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İşte bu çerçevede cemaatin operasyonda ki konumunu izah etmek gerekmektedir. 
Müdafi olduğumuz aşamada elde ettiğimiz bilgilere göre; Projenin başında 2006 
yılında ABD de terör kursu adı altında “SUÇ VE SUÇLU YARATMA” ”DELİL 
YARATMA” konularında ABD li subaylar tarafından eğitilen RECEP GÜVEN adlı 
emniyet müdürü bulunduğu iddia edilmiş ve bizde bunu aşamalarda mahkemenize 
bildirerek, bize bu bilgileri veren emniyet mensuplarının tanık olarak dinlenmesini 
talep etmiş idik. “Ergenekon Projesi” bu şahsın Emniyet İstihbarat Daire Başkan 
Yardımcısı ve cemaatin emniyet istihbarat dairesi içindeki yapılanmasında şura 
başkanı olduğunun iddia edildiği dönemde başlatılmıştır. Gazeteci Cüneyt 
Özdemir’in “Önemli İşler Dairesi” adlı kitabında yer alan “Ergenekon 3000 yıl 
sürecek“ şeklindeki veciz sözlerde bu şahsa aittir. Yine Ergenekon projesini 
uygulamak için Ali Fuat Yılmazer ve Mutlu EKİZOĞLU adlı cemaat mensubu olduğu 
iddia edilen resmi görevli şahıslar bu kişi tarafından İEM.lüğüne atandırılmışladır. 
 
The Cemaat  
 
Öncelikle cemaatin tarihine baktığımızda, soğuk savaş döneminde ABD. 
tarafından, Komünizm’in panzehiri olarak görülen İslam dininin, SOVYETLERİ 
kuşatmak amacıyla kullanılması için yani SSCB.nin İslami bir kuşakla çevrilmesini 
sağlamak maksadıyla ABD.liler tarafından yapılandırıldığı görülmektedir. Yani 
Gülen cemaati, ABD.nin yeşil kuşak projesinin basit bir manivelası olarak 
doğmuştur. Fetullah Gülen ve Hüseyin GÜLERCE’ nin de mensubu olduğu iddia 
edilen Komünizmle Mücadele Derneği de bu kapsamda yapılandırılmış bir örgüttür. 
Tüm inançlara düşman ve engel olan Komünizmle tabi ki mücadele edilmelidir. 
Ancak bugün dünya üzerinde Komünizm tehlikesi kalmamıştır. Çin dahi sosyalizm 
ve kapitalizm arası karma bir uygulamayı benimsemiştir. Günümüzde ise cemaatin 
Fetullah Gülen’in 21 Mart 1999 da ABD.ye gidişinden sonra daha farklı bir 
yapılanmaya gittiği görülmektedir.  
 
Cemaatten ayrılan şahısların verdikleri bilgiler derlendiğinde, cemaatin, masonluğa 
karşı olduğu, ancak masonik gizli yapılanmalar içinde bulunduğu, komünizme karşı 
olduğu ancak soğuk savaş döneminde komünistlerin devleti ele geçirme 
yöntemlerini kullandığı (Emniyet, istihbarat, yargı, maliye ve Ordu içinde gizli 
yapılanmalara giderek devleti ele geçirmek), ülkemizde nüfusun %1,5 i hariç 
herkesin doğal olarak dinimize sıcak bakması nedeni ile halk içinde kolayca 
yapılandığı, İslamı sadece bu yapılanmalara eleman temin etmek, halk arasında 
sempati duyulmasını sağlamak ve ABD.nin ülkemizde ki 5nci kol faaliyetlerini 
örtmek için kullandığı yönünde bulgular söz konusudur. Yine bazı ifadelerden, 
eğitim vermek sureti ile yetiştirip, polis, savcı ve hakim yaptığı gençleri, “biz seni 
yetiştirdik şimdi sende bizim istediklerimizi yapacaksın” şeklinde manen 
zorladıkları, resmi kurumlar içinde hücre ve Şur’a yapılanmalarına gittikleri, belirli 
dönemlerde ev toplantıları yaparak ders imamı vasıtası ile Fetullah Gülen’in 
talimatlarını aldıkları, askere düşman oldukları ve Türk halkı Kur’anı- Kerim’i iyi 
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anlasın Allah’a anladığı dilden daha gönülden ibadet etsin diye kendi imkanları ile 
Türkçesini bastıran, batılıların dinimizi aşağılamaya çalıştıkları bir dönemde Le 
Monde gazetesinden Maurice Perno’ya verdiği demeçte, İslam dinini hakkıyla 
överek, “Türk Milleti Dindar olmalıdır” diye açıklamalar yapan Atatürk’ü “Deccali 
Süfyan” olarak tanımladıkları, sonrada halka bu yapılanmaları “efendim emniyet ve 
yargı içinde cemaatimize hizmete sevgi duyanlar vardır biz ne yapalım” diye 
örtmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. Bu ülkenin %98’i Müslüman %82 side 
Atatürkçüdür(TESEV ARAŞTIRMASI) . İnsanlarımız, ezici çoğunlukla inançları ve 
Atatürk sevgisi arasında bir çelişki görmezler. İslam dinine mensup olmak elbette 
övünülecek ve şükredilecek bir haldir. Ancak gizli kapaklı örgütlenmelerin 
yapılması, gizli kapaklı işlerin çevrilmesi de İslamiyetle açıklanabilecek bir hal de 
değildir.  
 
Bu ülkede bende dahil hiç kimsenin, samimi inanç sahibi insanlarla sorunu olmaz. 
Keza hiç kimse dini saiklerle insanların sivil toplum örgütleri kuran, fakir ve akıllı 
gençleri okutan, onları iş güç sahibi yapan, evlerde dini sohbet toplantıları 
organize ederek insanlara dinlerini öğretmeye çalışan, eğitim kurumları organize 
ederek imkanı olmayan gençlere burs sağlayan, kendilerinin finanse ettiği evlerde 
gençlere barınma ve eğitim imkanı sunan, yurt dışında eğitim kurumları tesis 
ederek burada yabancı çocuklara Türkçe eğitim veren kişi ve örgütlerle bir sorunu 
olmaz.  Kimse bu tip faaliyetlere şüphe ile de bakmaz. Hatta destekler. Ancak bu 
gençleri, özellikle bazı resmi kurumlara yöneltip, o bireyleri resmi kurumlar içinde 
hücre yapılanması gibi teşkilatlandırıp, devletin gizli belgelerini kendi yapılanması 
bünyesine çalmak sureti ile aktararak, bu gizli belgeleri yabancı gizli servislere 
sattığınız, keza tüm bu faaliyetlerinizin yabancı bir gizli servis tarafından da finanse 
edildiğine yönelik somut olgular ortaya çıktığı zaman, hiç kimse bu harekete, 
“sevgi hareketi” “insanlık için iyilik hareketi” vs demez. Dünyada ki en büyük 
kötülükler, böyle güzel anlamlar çağrıştıran kelimelerin psikolojik harp amaçlı 
kullanılması ile yapılmıştır. Sevgi ve barış dini olan İslam’ın özünü kavramamış 
olanların, cemaat taassubu ile yapılanıp kendilerinden başkasını Müslüman 
görmemek gibi bir sapkınlığa düçar olarak yaptıkları bu işlerin islamiyetle en ufak 
bir ilgisi olamaz.  Emniyet istihbaratta görevli iken cemaat yapılanması içinde yer 
alan bir polisin ifadesi aşağıdadır.  
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b- Bu süreçte sanıkların özel hayatları itibarsızlaştırılmak için cemaat mensupları 
tarafından basına servis edilmiştir. 
Biz her zaman Cemaati yönetenlerle, cemaat içindeki insanları ayırt ettik. Bunun 
nedeni, cemaati yönetenlerin ABD ile olan ilişkileri, Ordu, emniyet, istihbarat, yargı 
ve maliye içinde gizli yapılanmalar peşinde olduklarına dair kamuoyundaki genel 
kanı idi. Ergenekon operasyonlarını ABD.lilerle birlikte planlayanlar, daha öncede 
ifade ettiğimiz gibi  hiç kuşkusuz Fetullah Gülen cemaatindendir. Otuz yıl 
Türkiye’de görev yapmış, bütün iddianameleri okumuş ve Ergenekon davasının 
hayal ürünü olduğunu, arkasında Fetullah Gülen cemaatinin bulunduğunu tespit 
etmiş İngiliz gazeteci Jenkins’ in fark ettiği bu gerçeği, halkın içinde olan bir kişi 
olarak bizim görmememiz mümkün değildir.  
Müdafi olduğumuz aşamada, müvekkilin özel hayatı ile ilgili bazı yayınlar yapılması 
ve bu kayıtların emniyet içinde operasyonları yürüten Fetullah Gülen cemaatine 
mensup oldukları iddia edilen polisler tarafından sızdırıldığını düşünmemiz üzerine, 
Fetullahçı olduğu iddia olunan emniyet müdürlerini çok yakından tanıyan ve 
Ankara’da gazetecilik yapan M.Y adlı bir arkadaşımıza bu kişileri sorduk. Bu 
arkadaşımız operasyonları yöneten ve evli olan emniyet müdürlerinden biri için 
aynen “Bu adam Ankara’da görevli iken pavyonlardan ve barlardan çıkmazdık. 
Bizim hovarda ekibindendi. Ergenekon soruşturmalarına atandı şimdi 
telefonlarımızı açmıyor” şeklinde bir ifade kullandı. İşte cemaatteki bu 
samimiyetsizliğin nedenini anlamak mümkün değildir. Cemaatin ve Fetullah 
Gülen’in referansı gerçekten Kur’an olsaydı, cemaat mensubu polisler kimsenin 
özel hayatını araştırmazlardı. Zira, dinimizde insanların gizli hallerinin araştırılması 
(tecessüs etmek) yasaktır.   
Müdafi olduğumuz aşamada, insanların özel hayatlarının ortaya saçılarak 
itibarsızlaştırılmasına yönelik bu operasyonları planlayanların içinde ABD.lilerin de 
olduğuna dair somut bulgulara ulaştığımızı daha önce izah etmiştim. Türkiye’de 
Ergenekon projesi kapsamında bu örtülü operasyonu yürüten kurumlardan olan 
CIA’nin eski başkanı David Petraus’un özel hayatına ilişkin konuların ortaya 
saçılması ve istifa etmek zorunda kalması yada Fetullah Gülen cemaati mensubu 
polislerin Ankara’da brifing verdikleri FBI’da son iki yıl içinde 1085 personelin 
çoğunun özel hayatındaki rezaletler nedeni ile meslekten atılmaları, çoğunluğu 
Atatürkçü görüşü benimsemiş ve ahlaki zafiyet içinde olmayan İnsanların özel 
hayatlarının ortaya serilerek itibarsızlaştırmalarına yönelik psikolojik harp 
yapılmasını öngören bu faaliyetleri planlayan ve Fetullah Gülen cemaatine mensup 
kişilerle birlikte uygulayan ABD.liler bakımından ilahi adaletin tecellisidir. 
Avukatlık yaptığım dönemde yaşadığım bazı olaylar, duruşmalarda cemaatle ilgili 
ortaya çıkan bazı gerçekler ve Deniz Feneri davasında dindar diye lanse edilen 
şahısların ortaya dökülen çarpık ilişkileri nedeni ile, cemaatin, yayın organları 
vasıtası yada soruşturma dosyaları ile insanların özel hayatlarını ortaya dökme 
gayretini hayretle karşılıyorum. Çünkü bu ülkede insanlara temiz ahlak ve din dersi 
verecek en son yapılanma, Fetullah Gülen cemaatidir. İzah edeceğim olaylara 
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karışanların isimlerini, bizim işimizin kişilerle değil olgularla olması nedeni ile 
vermeyeceğim. Şöyle ki;  
I- Duruşmalarda, hem sanık hem gizli tanık olan bir şahıs, küçük yaştayken 
Fetullah Gülen cemaatinin Bursa’da ki bir şeyhine gittiğini, şeyhin kendisine 
tecavüz ettiğini, o zaman bu olayı, “şeyhinin müridini denemesi” olarak algıladığını, 
aklı ermeye başladığında ise durumu kavradığını, daha sonra kendisinin Fetullah 
Gülen cemaatin de Demetevler ilçe sorumlusu olduğunu, ilçedeki ışık evlerinin 
kendisine bağlı olduğunu, sorumlu olduğu dönemde bu IŞIK evlerinde kalan bazı 
erkek çocuklarına kendisinin de tecavüz ettiğini anlatmıştır. Sanıklardan biri, 
tecavüz edilenlerden daha sonra devlet görevinde yer alan olup olmadığını 
sormasına rağmen, soru geçiştirilmiş ve duruşma tutanaklarından da çıkartılmıştır. 
II- Fetullah Gülen Cemaati mensubu olan X şahıs, atandığı sektörle ilgili hiçbir 
deneyimi ve liyakati olmadığı, hatta yasal olarak bazı şartları taşımadığı için 
atanmasının mümkün dahi bulunmadığı, çok stratejik bir kuruma, sırf cemaatçi 
olduğu için genel müdür sıfatı ile atanmıştır. Oysaki emir, işin ehline verilmesi 
yönündedir. Bu şahıs, sürekli elinde önemli bir devlet görevlisinin kızının düğün 
davetiyesini sallayarak “Arkamda … devlet görevlisi var. Bana kimse bir şey 
yapamaz” diye herkese korku salmaya çalışmış, göreve atanmasının üzerinden iki 
ay geçmesini müteakip dedikoduların çoğalması nedeni ile sekreterini değiştirmek 
zorunda kalmıştır. Daha sonra beş yıldızlı bir otelde yapılan toplantı sonrasında 
sektör şirketlerinden birinin genel müdürü olan hanımın odasına gece yarısı zorla 
girmeye kalkıştığı için güvenlik personeli çağrılmış, ancak olay kapatılmıştır. 
Nihayetinde kendisine bağlı daire başkanlarından olan bir hanım, kendisine cinsel 
tacizde bulunduğu iddiası ile bu genel müdür hakkında suç duyurusunda 
bulunmuştur.  
İşte bu nedenlerle, Fetullah Gülen cemaati mensupları ile yayın organlarının, 
insanlara din ve ahlak dersi vermeden önce kendilerini bir arınmaya tabi tutmaları, 
ondan sonra dinden ve ahlaktan bahsetmeleri gerekir. Hal böyle iken, yukarıda 
izah ettiğim olayları yaşayan ve gören bir kişi olarak cemaatin emniyet ve yargı 
içindeki mensubu olduğu iddia edilen kişilerin, topluma ve bize ahlak ve din dersi 
verme çabalarının samimiyetsiz olduğu çok açıktır.  
c - OPERASYONDA KULLANILAN YÖNTEMLER VE ABD.nin HEDEFLERİ 
 
Tarihi bilmeden mevcut olayların değerlendirilmesi mümkün değildir. Gerçek şudur 
ki; ABD kendi emperyal çıkarları için fırsat bulduğunda bütün kişi, kurum, parti, 
örgüt ve devletleri kullanır. . Benzer bir olay Kuzey Irak’ta da yaşanmıştır.  
 
Daha önce de izah ettiğimiz üzere, 1965 te ABD. Dışişleri Bakanı olan ve İtalya’da 
P-2 Mason locası içinde yapılanan Glaido teşkilatının llideri konumunda bulunan 
Henry Kissinger, SSCB. İle Moskova’ da imzaladığı ve Ortadoğu’ da karşılıklı örtülü 
operasyon yapmayacaklarına dair anlaşmada ki imzası kurumadan, uçakla 
Moskova’dan Tahran’a geçerek, İran şahı Rıza Pehlevi ile, “Şat-ül Arap su yolunun 
kullanımı” konusunda anlaşmaya yanaşmayan Irak lideri Saddam’ı devirmek için 
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Molla Mustafa Barzani’nin, nasıl silahlandırılıp ayaklandırılacağının planını yapmışlar 
ve Barzani’nin ağzına bağımsızlık balı sürülerek kalkışma hareketi başlatılmıştır. 
Süreç sonunda ABD tarafından piyon olarak kullanılan binlerce kürt ölmüş, yüz 
binlercesi yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmıştır. Barzani önce İran’a oradan 
ABD .ye kaçmış, ayaklanmanın başında ABD Başkanı ile görüşebilen, Barzani, 
Cezayir anlaşmasından sonra, ABD Dışişlerinin 3ncü sınıf diplomatları tarafından 
ancak ve lütfen kabul edilmeye başlanmıştır. Sonuçta ABD Hava Kuvvetlerine ait 
Walter Rid Askeri Hastanesinde kahrından ölmüş ve Virjinya’da ki Yahudi 
mezarlığına defnedilmiştir. 
 
Türkiye ve Ortadoğu üzerinde bugün yürütülen BOP projesi kapsamında ki 
operasyonda da ABD benzer bir yöntemi kullanmaktadır. ABD.nin bu 
operasyondaki amaçları şunlardır; 
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kaldırılıp, yerine hilafetinde olduğu “Anadolu Federe İslam 
Devleti” kurulması: Projenin bu yönü, Türkiye’yi istediği gibi kontrol eden ABD.nin, 
Türkiye üzerinden tüm İslam dünyasını kontrol etmesini hedeflemektedir. Yani 
bağımsız bir İslam birliğinin kurulmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.   
Kürt- Türk Konfederasyonu Kurulması: Projenin bu yönü Türkiye’nin bölünerek 
İsrail’in askeri güvenliğini sağlamak amacıyla kukla kürt devleti kurulmasını 
sağlamak  ve güneydoğuda ki petrol, maden yatakları ile temiz su kaynaklarının 
ele geçirilmesini temin etmektir..  
Mevcut anayasanın 14ncü, 87 nci ve işlenemeyen 1nci maddesi gereği, hakkında 
af kanunu çıkartılması mümkün olmayan Abdullah Öcalan’ın affının sağlanması için 
YENİ ANAYASA yapılması veya en azından Anayasanın 14 ncü ve 87 nci 
maddelerinin değiştirilmesinin temin edilmesi. Bu şekilde Öcalan’ın serbest 
bırakılması sağlanarak ülkede iç karışıklığın tetiklenmesi. 
 
BARIŞ ELBETTE GÜZELDİR! ANCAK ASIL AMAÇLARDAN BİRİDE AMAN DAHİ 
DİLEMEYEN ve ASALA TARAFINDAN EĞİTİLMİŞ OLAN BEBEK KATİLLERİNİN 
AFFEDİLMESİDİR! 
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İşte ABD.nin 1965 de Molla Mustafa Barzani’ye yaptığını, bugünde ülkemizdeki 
dincilere yaptığı (dindarlar değil) görülmektedir. ABD.nin asli hedefi Ortadoğu’ da 
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kukla kürt devleti kurulmasının önündeki en büyük engel olan  Türk Ordusunu 
çökertmektir. Bunu sağlamak adına, dincilerin ağzına, ülkemizde ılımlı bir İslam 
devleti kurulacağı havucu verilerek, bu grup Türk Ordusunun üzerine sürülmüştür. 
Tarihi bilmeyenlerin ve emperyal ülkelerin dünya üzerindeki çıkarlarını 
anlayamayanların bu oyunu fark etmesi tabi ki mümkün değildir. Ülkemizde ne 
Ordumuzun ne de Atatürkçülerin islamiyetle en ufak bir problemi 
bulunmamaktadır. Sorun Emevi geleneklerini din diye topluma dayatmaya 
çalışanların bu durumu siyasallaştırması, dini siyasetin ve ticaretin aracı haline 
getirmesidir. İslamiyet hiç kimsenin tekelinde filan değildir. Ne AKP ne de Fetullah 
Gülen İslam adına dünyada tekel durumunda değildir. Kaldı ki bizim dinimiz de 
insanla kul arasına hiç kimse giremez. Kimsede kimseye din adına bir şey 
dayatamaz. Bu dinin bizatihi emridir. İnsan bağımsız özgür iradesi ile Allah’a 
inanır. Yada hangi yolu seçmişse o yola gider. Buda kimseyi ilgilendirmez. Bu 
nedenle, Türk Milleti Allah ile arasına hiç kimseyi sokmaz. Bu inanış, Horasan 
erenlerinin Kur’ana dayalı islami felsefesidir. Dolayısı ile bugün yapılanların da 
islamiyetle filan hiç bir ilgisi yoktur.   
 
Gelinen aşamada ABD.nin 5 nci Kol olarak kullandığı deşifre olan Fetullah Gülen 
cemaati üzerinden yürüttüğü operasyonda, bu oyunun tutmayacağı görülmektedir. 
  
ERGENEKON DAVASINDA YARGILANANLAR GLADİO MU? 
 
Tüm soruşturma ve yargılama sürecinde özellikle cemaat medyası, Ergenekon 
Davasında yargılanan insanların bir GLADİO yapılanması olduğu üzerinde durmuş 
ve bu temelde psikolojik harp uygulaması yapmışlardır. Ergenekon davasında 
yargılananların çoğu ABD muhalifi bir çizgidedir. Oysa ki Gladio tüm NATO 
ülkelerinde, ABD politikalarının uygulanması ve ABD çizgisi dışına çıkanların izole 
edilmesi, gerekirse eski İtalya Başbakanı Aldo Moro örneğinde olduğu gibi 
öldürülmesi amacını taşır. İtalya’da ki Gladio yapılanmasının şeması aşağıdadır.   
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GLADİO YAPILANMASININ AMACI,  
 
DAYANIŞMA EVLERİ KURARAK TERÖRİSTLERİ EĞİTMEK  
ABD.nin ÇIKARLARINA UYGUN HÜKÜMETLERİ İŞBAŞINDA TUTMAK. 
ABD.NİN ÇIKARLARINA UYGUN OLMAYAN SİYASETÇİLERİ KOMÜNİZMLE 
MÜCADELE ADI İLE TASFİYE ETMEK GEREKİRSE ÖLDÜRMEK  
GERGİNLİK VE ŞOK STRATEJİSİ İLE DİKTATORYAL BİR YÖNETİM BİÇİMİNİ 
GETİRMEK  
 
EYLEMLERİ 
 
ABD BUIYUKELÇİSİ GARDNER’ in UYARISINDAN 13 GÜN SONRA 16 MART 1978 
DE İTALYA BAŞBAKANI ALDO MORO’NUN KAÇIRILARAK ÖLDÜRÜLMESİ 
1980 DE BOLOGNA TREN İSTASYONUNUN BOMBALANMASI (85 KİŞİ ÖLDÜ)  
 ALDO MORO YU ÖLDÜREN KIZIL TUGAYLAR ÖEGÜTÜ MENSUBU TERÖRİSTLER 
TEL AVİV DE SAKLANDILAR 
 
VE İRTİBATLARI 
 
 MOSSAD, CIA, BİLDERBERG ve TRİTERAL  
 
Bu Gladio şeması ve Gladio’nun amaçları irdelendiğinde, Ergenekon davasında 
yargılanan sanıkların bir Gladio yapılanması değil, ancak Gladio’ nun hedefi 
olabilecek kişilerden oluştuğu açıkça görülmektedir. İtalya’daki Gladio’nun en 
önemli adamı bir yargıçtı. Örgüte tüm belgeleri ve bilgileri sağlayan kişiydi. 
İtalya’daki Gladio örgütünü, görevde olan iki bakan yönetiyordu. Aldo Moro’nun 
tasfiyesi ve öldürülmesinden sonra Başbakan olan Gulio Andreotti, Gladio 
yapılanmasının içindeydi. İtalya’daki yapılanmada, Adli Tıp görevlileri, hakimler ve 
gizli servis mensupları vardı. Oysa “Gladio” diye tanımlanan Ergenekon davası 
sanıkları içinde ne bakan, ne başbakan ne adli tıp görevlisi ne gizli servis yöneticisi 
nede yargıç bulunmamaktadır. Gelinen aşamada, Türkiye’de Gladio’nun 1999 dan 
bu yana Fetullah Gülen cemaati içinde yapılandığı açıkça anlaşılmaktadır. 
Türkiye’deki Gladio’nun muhtemel şeması aşağıdadır. Bu kişiler hakkında suç 
duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz. 
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Sonuç olarak;  Türkiye’de çok büyük bir yalan üzerine kurulu, ÇOK BÜYÜK bir 
oyun oynanmaya kalkışılmış Ancak bu oyun başarısız olmuştur.  
 
Yalan elbette kötüdür. Kendi yalanına inanmak bir nevi hastalıktır. Ama kendi 
yakanına iman etmek sapkınlıktır. Sapkınlıkta ve nefrette diretmek kimseye fayda 
vermez. Çukura düşen bir insanın yapacağı en büyük akılsızlık çukuru 
derinleştirmeye çalışmaktır. Bu sahte belgeleri düzenleyerek Türk Ordularını 
tasfiye etmeye ve bir korku imparatorluğu yaratarak ABD lehine sivil darbe süreci 
ile halkı sindirmeye kalkanlar kaybetmişlerdir. Türk Milleti gerçeği görmüştür  
 
Bu operasyonda ABD.lilerin kullandıkları Fetullahçı polisler, 12 Eylülden önce 
ellerine silah verilen sağcı solcu gençler  gibi kullanılmışlardır. Biz o dönemin 
acılarını, toplumsal bölünmeyi ve iç savaşı yaşadığımız için, bugün tekrar bir iç 
savaş durumunun gerçekleştirilmeye çalışılmasına asla müsaade etmeyiz. Benim 
ofisime girerek tutuklanmama neden olan belgeleri ve mermileri yerleştiren 
polislere en ufak bir kinim ve nefretim yok. Eğer onlara kin duysaydım, ABD.lilerin 
yapmaya çalıştığı oyuna düşmüş olurdum. Tezgahın amacı da zaten toplumu kin 
ve nefretle önce bölmek, sonrada kamplaşma yaratmak ve iç savaş çıkartmaktır. 
Ben kendi ülkemin insanı ile savaşmam. Bugüne kadar sadece hukuki olarak sert 
bir mücadele verdim. Ama hiçbir piyon, beni kendi ülkemin insanıyla savaştıramaz 
ve beni kindar yapamaz. O çocuklar, o polisler bu kirli işlerde kullanılmışlardır. Ben 
Silopi’de askerliğini yapmadan gelen ve silah dahi tutmayı bilmeyen polisleri 
eğittim. Hepsi pırıl pırıl çocuklardı. O polisler, ne insanların eşleri ve aileleri ile 
yaptıkları konuşmaları zevk alarak dinleyen ve kaydeden sapıklardı. Ne de sahte 
delil üreten bir çeteciydiler. Silopi’de saldırıya uğrayıp şehit verdiklerinde TSK.nin 
cephaneliklerini ardına kadar onlara açtım. Onlar halkın, bu milletin polisi idiler. 
Halk düşmanı değillerdi. Şu anda polisin içinde halk düşmanı bir Gladio 
yapılanmasının teşekkül ettiği görülmektedir. Ancak bu millet artık bu tip 
oyunlardan bıktığı için, polisin içindeki Gladio’ yu temizleyecektir. Ben kendi adıma 
ofisime giren polisleri değil, ama onlara emir verenleri ve ABD.lilerle birlikte bu 
operasyonu bilinçli olarak yürütenleri bulup mutlaka yanaklarından makas 
alacağım.  
 
Diğer yandan “Biz kazanacağız biz kazanacağız” diye bağıranlar yanlış 
yapmaktadırlar. Tüm toplumun, tüm ülkenin kazanması gereken bir süreçteyiz. Bu 
ülkede hiçbir ideoloji yada siyasi yapılanma tam anlamı ile temiz değildir. En 
sevmediğimiz insanlarla dahi uzlaşılması gereken bir süreçten geçiyoruz. Ülke 
olarak birliğimizin üzerine titrememiz gereken bir dönemdeyiz. O nedenle, ülkede 
tüm toplumun kazanacağı çözüme herkes odaklanmalıdır. Martin Luther King’in 
güzel bir sözü vardır: “Ya bir arada yaşamayı öğreneceğiz yada hep birlikte aptalca 
öleceğiz” Biz Türk Milleti olarak hep zoru başarmışızdır. Bu süreçten de alnımızı akı 
ile çıkacağımızdan eminim.  
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Ordumuzu hedef alan bu operasyonun yaraları en kısa sürede giderilmeli, Türk 
Ordusu, milli Ordu özelliğini korumalıdır. Herkes şunu iyi bilmelidir ki; her türlü 
kara propaganda ve yalanlara rağmen Türk Ordusu, ülkeyi bölmeyi hedefleyen 
PKK terörüne karşı görevini alnının akıyla şehitler vererek yapmıştır. Terörün 
amacı ülkeyi bölmekti, Türk Ordusu 30 yıl içinde ülkeyi böldürtmemiş ve iç savaş 
çıkmasına da müsaade etmemiştir.  
 
Şüphesiz askerin görevi milletin hayatı tehlikeye düştüğünde canını ortaya koyarak 
savaşmaktır. Barışı ise siviller yapar. Milletin kabul edeceği barışı, Türk Ordusunun 
da, acılarını içine gömüp kabul edeceği kuşkusuzdur. Çünkü bu ordu Türk Milleti 
için vardır, ABD için değil   
 
Hakimler! Sizler burada bizim hakkımızda değil, projenin asli sahibi olan ABD ve 
İsrail ile projenin kuklası olan Gülen cemaatinin kaderi hakkında karar vereceksiniz  
 
İyiliğe iyilik her kişinin karıdır, kötülüğe karşı iyilik ise er kişinin karıdır. Burada bize 
zulmedildi. Ne korkumuzdan ne de başka nedenlerle sadece ülkenin birliği için ben 
kişisel olarak bu zulümde kandırılarak kullanılanları affederim. Yeter ki nasıl bir 
projede kullanıldıklarının farkına varsınlar. Aksi halde, meşru müdafaa ve kısas hak 
olacaktır.   
 
 
Sonuç Ve İstem  : Açıklanan nedenlerle; 
  
Kovuşturmanın Genişletilmesi taleplerimin kabulü ile gerçek örgütün ortaya 
çıkartılması için yasal gereğinin yapılmasına ve talep olunan delillerin 
toplanmasına, 
 
Savunmada adı geçen polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,   
 
Kovuşturmanın Genişletilmesi talebimizin reddi halinde hazırladığımız dilekçenin 
esas hakkında ki son savunma olarak kabulü ile dosyaya konulmasını  
 
Mahkemenizden talep ederim. 07.06.2013 
 
 
          
         Sanık (Avukat) Serdar ÖZTÜRK  
 


